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Tón klimatickým a energetickým politikám udáva tento rok 
balík zákonov „Fit for 55“, ktorý nastavil jasný legislatívny 
rámec pre razantné zníženie emisií do roku 2030. Na ťahu 
sú členské štáty. 
Vláda stojí pred úlohou zabezpečiť stabilné a dlhodobé 
podmienky pre potenciálne riskantné investície do nových 
technológií v priemysle aj energetike. Transformovať sa 
však bude aj automobilový sektor, ktorý je na Slovensku 
najväčším zamestnávateľom. Pre zníženie emisií má byť 
kľúčová aj oblasť budov, kam pôjdu významné stimuly  
z verejných zdrojov.
Štvrtý ročník konferencie EURACTIV Slovensko s názvom 
Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky odpovedá na 
nasledujúce otázky:
• Ako zabezpečiť, aby zo znižovania emisií profitovali 

občania aj podniky? Ako zvýšiť dôveru občanov v 
zelenú transformáciu?

• Koľko času nám ostáva na investície, aby si slovenský 
priemysel zachoval konkurencieschopnosť? 

• Aké obnoviteľné zdroje by malo Slovensko rozvíjať,  
v akom meradle a v akých sektoroch?

• Ako chce Slovensko naplniť  ambiciózne plány na 
obnovu budov? 

• Čo môže urobiť vláda pre spravodlivú transformáciu 
automobilového sektora?
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Riaditeľ Slovnaftu: 
Prechod na elektromobily bude 
drahý, efekt na klímu je otázny 

A u t o r :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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Elektromobily vo väčšine európ-
skych krajín pomáhajú znižovať 
emisie zo sektora dopravy. Prob-

lematické sú iba v krajinách s vyso-
kým podielom výroby energie z uhlia.

Štúdie o príspevku elektromobi-
lity k boju proti klimatickej zmene 
sa zhodnú, že aj po zarátaní emisií z 
výrobného procesu batérie, elektro-
mobilu aj elektriny, ktoré vozidlo po-
trebuje na svoj chod, sú celkové emi-
sie nižšie ako pri vozidlách na fosílne 
palivá (príklady tu, tu a tu). To platí aj 
pre krajiny, ktoré majú vysoký podiel 
elektriny vyrobenej z fosílnych pa-
lív. Jedna zo štúdií za problematické 
označuje iba krajiny s veľmi vysokým 
podielom výroby elektriny z uhlia. 
Tými sú v Európe Poľsko a Kosovo.

Elektromobilita bola jednou z tém 
prvej diskusie na konferencii Dekar-
bonizácia slovenskej ekonomiky, kto-
rú každoročne organizuje portál EU-
RACTIV Slovensko. Na tom, aký má 
elektromobilita prínos pre spomaľo-
vanie globálneho otepľovania, sa ne-
zhodli generálny riaditeľ Slovnaftu 
Marek Senkovič a britský splnomoc-
nenec pri COP26 John Murton.

DRAHÁ A OTÁZNA
Európska komisia vníma prechod 

k elektromobilite ako jeden z kľúčo-
vých prvkov zníženia emisií z dopra-
vy. Tá je dnes závislá na fosílnych pa-
livách, čo je z pohľadu klimatických 
cieľov Únie problém.

„Veľa sa hovorí o prechode k čistej 
doprave. Pozrime sa ale na Európu. 
Máme približne 250 miliónov osob-
ných áut, ktoré tvoria 15 percent na-
šich emisií. Na globálnej úrovni je 
to približne jedno percento. Aj keby 
všetky autá na fosílne palivá zajtra 
zmizli a nahradili by sme ich elektro-
mobilmi, efekt na svetovú uhlíkovú 
stopu by bol minimálny. Aj elektro-
mobily pritom majú svoje emisie,” 
uviedol Senkovič.

Riaditeľ Slovnaftu zdôraznil, že 
prechod na elektromobilitu je dra-
hý a  jeho prínos pre boj s  klimatic-
kou zmenou otázny. „Pozrime sa na 
spotrebu ropy v Európe a v Spojených 
štátoch. Európska únia spotrebuje 15 
miliónov barelov ropy denne, Spoje-
né štáty 19. Rozdiel je najmä v dopra-
ve. Ak by sme Spojené štáty nahradili 
svoje veľké autá menšími, s úspor-
nejšími technológiami, okamžite by 

prišlo k úspore niekoľkých miliónov 
barelov ropy denne,” pokračoval.

Senkovič tiež zdôraznil, že Európa 
by svoju pozornosť mala zamerať na 
iné sektory ekonomiky, napríklad na 
lodnú dopravu, kde by efekt klima-
tických opatrení mohol byť význam-
nejší. „Namiesto elektromobilov sa 
zamerajme na lode,” hovorí. Zmysel 
by podľa neho malo aj zníženie maxi-
málnej rýchlosti lodí či áut na diaľni-
ciach, čo by prinieslo ďalšie zníženie 
emisií z dopravného sektora.

NOVÁ DOBA
John Murton pri prechode na elek-

tromobilitu pripomína, že k nemu 
dochádza nielen z dôvodu boja proti 
klimatickej zmene, ale aj preto, že 
prevádzka elektromobilov je lacnej-
šia ako používanie áut so spaľovacími 
motormi. Podobný vývoj je aj v ener-
getike, kde výroba solárnej či veternej 
elektriny začína byť lacnejšia než vý-
roba elektriny z fosílnych palív.

„Ekonomika založená na fosíl-
nych palivách zaniká. Nemôžeme v 
Európe strkať hlavu do piesku a pred-
stierať, že sa to nedeje,” uviedol brit-
ský diplomat.

„Celoživotné náklady na elektro-
mobil sú už dnes nižšie ako celoži-
votné náklady na auto so spaľovacím 
motorom. Už dnes je lacnejšie elek-
tromobil prevádzkovať. Postupne 
bude klesať aj nákupná cena,” zdôraz-
nil Murton. Prevádzkovanie a servis 
elektromobilu súvisí s počtom jeho 
pohyblivých častí. Kým auto na baté-
rie má zhruba 50 častí, auto na spaľo-
vací motor zhruba 1500.

„Prechod na elektromobily sa ude-
je, pretože je to ekonomicky výhod-
nejšie,” dodal Murton. O raste trhu s 
elektromobilmi podľa neho najlepšie 
vypovedá rast spoločnosti Tesla, kto-
rá sa v priebehu desiatich rokov od 
výroby prvého elektromobilu stala 
automobilkou s najhodnotnejšími ak-
ciami na svete. „Ak sa do tejto zmeny 
Európa nezapojí, ujde jej vlak,” dodal.

ČO O ELEKTROMOBILITE 
HOVORIA VÝSKUMY
Výskumy z univerzít v holandskom 

Nijmegene a anglickom Cambridge 
ukazujú, že prechod k elektromobilite 
má z pohľadu emisií zmysel v drvivej 
väčšine krajín na svete. Výskumníci 
sa venovali emisiám elektromobilov 
počas celého životného cyklu.

Najväčší prínos majú elektromo-
bily v krajinách, ktoré svoju elektri-
nu vyrábajú vo veľkej miere z obno-
viteľných zdrojov alebo z jadra – vo 
Švajčiarsku, Nórsku, Francúzsku či 
Rakúsku. V týchto krajinách sa úspo-
ry v porovnaní s autami na fosílne pa-
livá pohybujú od 90 do 100 percent. 
Elektromobily však majú zmysel aj v 
krajinách, kde podiel obnoviteľných 
zdrojov na výrobe elektriny nie je veľ-
ký. Tam už sú úspory menšie. Aj na 
Slovensku však predstavujú tieto viac 
ako 80 percent v porovnaní so spaľo-
vacími motormi.

Naopak v Poľsku či v Kosove je 
elektromobil skôr na škodu, pretože 
tieto krajiny elektrinu naďalej vyrá-
bajú s uhlia. V Európe však ide o jedi-
né dve výnimky.

Zaujímavosťou však je, že v kraji-
nách so silným podielom solárnej a 
veternej energie úspory závisia aj od 
času, keď si auto nabíjate. Z európ-
skych krajín sa to týka najmä Nemec-
ka a Grécka. Podľa výskumu poobed-
najšie dobíjanie elektromobilu šetrí 
o 16 až 18 percent viac emisií ako dobí-
janie v noci, keď je sieť napájaná z ply-
nových alebo uhoľných elektrární.

Podľa  analýzy  Cambridge Ergo-
nometrics pre organizáciu European 
Climate Foundation má prechod k 
elektromobilite zmysel aj z ekono-
mického pohľadu. Rozvoj elektromo-
bility a súvisiacej infraštruktúry by 
do roku 2030 mohol priniesť až 206 
000 nových pracovných miest nad 
rámec tých, ktoré už existujú v rámci 
sektoru spaľovacích motorov. Pri op-
timistickom scenári rozvoja elektro-
mobility by úspora emisií v porovna-
ní so spaľovacími motormi dosiahla 
88 percent do roku 2050. Zlepšila by 
sa aj kvalita ovzdušia.

ČO SA DOHODLO V 
GLASGOWE
Emisie z dopravy a prechod k 

elektromobilite sa stal jednou z kľú-
čových tém novembrovej klimatic-
kej konferencie v Glasgowe. Skupina 
krajín, miest a firiem sa v rámci kon-
ferencie COP26 zaviazala úplne vyra-
diť vozidlá so spaľovacími motormi 
do roku 2040. Z výrobcov automobi-
lov sa pod tento sľub podpísalo naprí-
klad Volvo, Daimler, Mercedes-Benz, 
Ford či General Motors, nepridali sa 
Volkswagen, BMW, Hyundai a Toyo-
ta. Spomedzi krajín podpísali India, 
Spojené kráľovstvo či Poľsko, chýbajú 
však Spojené štáty, Čína aj Nemecko.
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Výkonný riaditeľ nemeckej po-
bočky environmentálnej organizácie 
Greenpeace Martin Kaiser označil od-
mietavé stanovisko veľkých hráčov 
za „veľmi znepokojujúce”. Napriek 
tomu však ide o krok vpred.

„Myslím si, že sa nemôžeme poze-
rať na to, čo robia iní. Často je to len 
výhovorka a odvádzanie pozornosti. 
Musíme konať, pretože ak nebude 
konať nikto, klimatická zmena bude 
nekontrolovane pokračovať,” uviedol 
počas prvého panelu dekarbonizač-
nej konferencie John Murton.

ČO ROBÍ KOMISIA
V  rámci legislatívneho balíka Fit 

for 55 predložila Komisia návrh, aby 
sa do roku 2035 ukončil predaj áut so 
spaľovacími motormi. To dáva auto-
mobilovému priemyslu čas na preme-
nu výroby a členským štátom priestor 
na rozvoj miestnej produkcie batério-
vých článkov. Štáty Európskej únie 
majú tiež k dispozícii 15 rokov, aby do-
stali z vozoviek znečisťujúce vozidlá 
a priblížili sa k cieľu nulových emisií 
do roku 2050.

Pomôcť rozvoju elektromobility 
majú aj sprievodné právne predpisy 
o infraštruktúre pre alternatívne pa-
livá. Tie by mali motivovať európske 
krajiny začať s výstavbou nabíjacích 
staníc a vodíkových čerpacích staníc, 
ktoré by dokázali uspokojiť nárast 
dopytu po vozidlách s nulovými emi-
siami.

Podľa riaditeľa think-tanku Trans-
port & Environment Wiliama Todtsa 
je dôležité, aby Komisia preniesla 
bremeno znižovania emisií na auto-
mobilový, ropný,  letecký a lodný prie-

mysel, od ktorých sa bude požadovať 
dosiahnutie cieľov znižovania emisií.

„Táto cesta je spravodlivejšia a 
efektívnejšia než by bolo prenesenie 
bremena dekarbonizácie na ľudí. Je 
to tiež víťazná ekonomická stratégia, 
ktorá umožní Európe viesť svet v nie-
ktorých z najdôležitejších technológi-
ách 21. storočia,“ myslí si Todts.

Nové štandardy pre automobily sú 
podľa neho príkladom tohto prístupu. 
V súčasnosti môžu autá vyrábané v 
Európe vypúšťať 95 g CO2 na kilome-
ter jazdy. Do roku 2030 sa táto hod-
nota zníži o 55 percent (oproti roku 
2021), v roku 2035 by mala klesnúť na 
nulu. Inak povedané, po roku 2035 sa 
už v Európskej únii nemajú predávať 
žiadne osobné autá a dodávky, kto-
rých motory produkujú emisie.

Komisia chcela pôvodne navrhnúť 
65-percentné zníženie priemerných 
emisií do roku 2030 a  nulové emisie 
do 2035.

AUTOPRIEMYSEL JE 
ROZDELENÝ
Časti automobilového priemyslu 

sa nepáči, že navrhované zníženie 
emisií bude vo svojej podstate zname-
nať zákaz spaľovacích motorov, nesú-
hlasili ani niektoré vlády. Francúzsko 
chcelo odklad nulových emisií do 
roku 2040. Podľa informácií nemec-
kého denníka Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung mali rovnaký postoj niek-
torí členovia Komisie: viceprezident 
Valdis Dombrovskis, komisár pre 
vnútorný trh Thierry Breton a komi-
sárka pre dopravu Adina Valeanová.

Tento pohľad nakoniec neuspel. 

Cieľ pre rok 2030 sa však znížil z pô-
vodných 65 percent na 55. To ale zna-
mená, že na takmer polovicu objemu 
redukcie ostane len päť rokov.

Automobilový sektor je jedným z 
najdôležitejších hospodárskych od-
vetví v Európe. Automobilová loby 
má veľký vplyv na prijímanú legisla-
tívu, vrátane environmentálnej.

Ako však upozorňuje portál Politi-
co, v tomto prípade nebola jednotná.

Volkswagen, Volvo, Stellantis 
a Renault investujú do vývoja a výro-
by elektrických motorov. Volkswagen 
tiež oznámil postupné ukončenie pre-
daja áut so spaľovacím motorom na 
európskom trhu do roku 2035. Audi, 
ktoré je súčasťou koncernu, chce 
produkovať iba elektrické autá už od 
roku 2026.

Pozitívny postoj Volkswagenu 
voči elektromobilom oslabil lobo-
vaciu pozíciu Európskej asociácie 
automobilových výrobcov ACEA. Tá 
nezdružuje len automobilky, ale aj vý-
robcov komponentov. Najmä druhá 
skupina firiem chcela chrániť pozície 
spaľovacích motorov. Alternatívu ne-
vidia v elektromobilite, ale v syntetic-
kých palivách či vo vodíku.

Podľa  Medzinárodnej rady pre či-
stú dopravu (ICCT) medzi ďalších vý-
robcov, ktorí sa nedávno zaviazali po-
stupne ukončiť predaj automobilov so 
spaľovacími motormi v Únii,  patria 
Fiat a Ford (2030) a Opel (2028).

Nemecký europoslanec Peter Lie-
se kritizoval stanovenie roku 2035 na 
zákaz emisií z automobilov a tvrdil, že 
termín neposkytuje dostatok času ma-
lým podnikom, ktorých živobytie zá-
visí od výroby spaľovacích motorov. n
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R O Z H O V O R

Oceliari: K slovenskému cieľu 
zníženia emisií do roku 2030 vieme 

prispieť viac ako polovicou
A u t o r :  I r e n a  J e n č o v á  |  E U R A C T I V. s k

Michal Pintér a Juraj Sabol z U.S. Steel Košice. [Archív U.S. Steel]
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Rok 2030 bude medzníkom, 
kedy sa v oceliarskom priemys-
le začnú vo veľkom zavádzať 

prelomové technológie. Iná možnosť 
pre európske oceliarstvo asi neexistu-
je, hovoria v rozhovore JURAJ SABOL 
a MICHAL PINTÉR z U.S. Steel Košice.

Michal Pintér je riaditeľ pre vzťahy s 
vládou SR a EÚ a REACH. V spoločnos-
ti U.S. Steel sa dlhodobo venuje komu-
nikácii s vládou SR, regulátormi trhu a 
európskymi autoritami, najmä v oblasti 
energetiky, klimatickej politiky, obehové-
ho hospodárstva a obchodných vzťahov. 
Predsedá Výboru RÚZ pre európske a 
zahraničné záležitosti, je vicepreziden-
tom Amcham Slovensko a zastupuje eu-
rópsky oceliarsky priemysel v Poradnej 
komisii pre priemyselné zmeny, ktorá je 
súčasťou Európskeho hospodárskeho a 
sociálneho výboru.

Juraj Sabol je generálny manažér pre 
stratégiu. V spoločnosti U.S. Steel sa ve-
nuje strategickým témam, ako je dekar-
bonizácia alebo škálovanie digitálnych 
technológií. 

V rozhovore sa dozviete:
•	 či a ako plánuje najväčšia oceliar-

ska firma na Slovensku znižovať 
emisie,

•	 prečo je kľúčové rozbehnúť trh so 
zelenou oceľou,

•	 prečo musí mať štát jasno v tom, 
aké veľké infraštruktúrne projek-
ty plánuje

•	 ako môže Slovensko efektívne spl-
niť svoje klimatické ciele

•	 či sa v Košickom kraji lepšie dýcha.

SAMOTNÉ UHLÍKOVÉ CLO 
PRIEMYSLU NEPOMÔŽE

Komisia prišla s balíkom Fit for 55, 
ktorý by mal predstavovať cestov-
nú mapu aj pre firmy a pre štáty, 
ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 
do roku 2050. Ako vnímate návrh 
novej legislatívy?

V  prvom rade, tieto ciele rešpek-
tujeme a ako oceliari sa cítime byť 
súčasťou riešenia. Mnohé dekarbo-
nizačné riešenia a nástroje sú priamo 
postavené na využití ocele. Treba však 
zároveň dodať, že priemysel, nielen 
náš, potrebuje stabilitu a predvídateľ-
nosť a z tohto pohľadu je navyšovanie 

už prijatých cieľov (z mínus 40 až na 
mínus 55 percent) bez toho, aby o nich 
existovala globálna dohoda, nie úpl-
ne štandardným krokom. Politici by 
si mali uvedomiť, že by sa nemalo stať 
pravidlom robiť zmeny týchto roz-
merov bez konzultácie s dotknutými 
stranami a  náležitého preskúmania 
dopadov.

Ako vidíte úlohu oceliarstva pri pl-
není európskych klimatických cie-
ľov? 

Ak chce Európska únia splniť 
svoj cieľ znížiť emisie o 55 percent do 
roku 2030 oproti roku 1990, bude na 
to jednoznačne potrebovať oceľ. Na-
príklad veterná elektráreň potrebu-
je v priemere okolo 200 ton ocele na 
jeden inštalovaný megawatt. Zelenú 
oceľ budú pre svoju dekarbonizáciu 
okrem energetiky potrebovať aj mno-
hé iné sektory, napríklad doprava.

Jednou z ciest, ako chce EÚ oceliar-
stvu pomôcť, je zavedenie CBAM   
(Carbon Border Adjustment Mecha-
nism – pozn.red.), ľudovo nazývaného 
aj uhlíkové clo. Postupne má tento 
mechanizmus nahradiť systém voľ-
ných kvót pre priemysel. Pomôžu 
tieto kroky rozvinúť trh so zelenou 
oceľou?

Nemyslím si, že CBAM v  podobe, 
v akej ho navrhla Komisia, splní účel, 
na ktorý mal byť tento nástroj pôvod-
ne určený. Primárne deklarovaným 
cieľom zavedenia CBAM bolo zrovno-
právniť podmienky (tzv. level playing 
field) pre európskych výrobcov v čase 
transformácie, pokiaľ nebudú aj tre-
tie krajiny reflektovať a  pripoja sa 
k rovnakým klimatickým cieľom ako 
EÚ.

Nemali by sme preto stáť pre dile-
mou CBAM alebo voľné kvóty.   Nao-
pak, pri zvýšenom redukčnom úsilí je 
úplne logické úmerne s cieľmi zvýšiť 
aj ochranu ohrozených priemysel-
ných odvetví. Zdaňovanie uhlíka na 
hraniciach naplní tento úmysel len 
vtedy, ak bude doplnkový k existujú-
cim prvkom ochrany pred takzvaným 
únikom uhlíka. Tými sú bezodplat-
ná   alokácia a  kompenzácia nepria-
mych nákladov, ktoré sú premietnuté 
do ceny elektriny. Znižovanie voľ-
ných kvót pre určité priemyselné od-
vetvia – ak ho chceme udržať v Euró-

pe – by malo nasledovať až po dôklad-
nej analýze pilotnej fázy, teda najskôr 
po roku 2030.

Komisia, ale aj Rusko, Čína či Spo-
jené štáty hovoria, že zachovanie 
oboch podporných mechanizmov je 
proti pravidlám Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO).

Existuje veľa právnych analýz, 
ktoré súbeh hodnotia plne kompati-
bilný s pravidlami WTO. Na naštarto-
vanie celej európskej dekarbonizácie 
jednoducho potrebujeme nastaviť 
rovnocenné podmienky pre európ-
sku oceľ a oceľ dovážanú z krajín, kto-
ré nemajú rovnako prísne environ-
mentálne regulácie a  nie sú nútené 
dekarbonizovať.

CHÝBA TRH SO ZELENÝMI 
VÝROBKAMI

Ďalším faktorom, ktorý by mal mo-
tivovať priemysel dekarbonizovať, 
je stúpajúca cena uhlíka. Zname-
ná to, že konvenčne vyrábaná oceľ 
bude čoraz drahšia. Môže zvyšujúca 
sa cena uhlíka slúžiť ako stimulácia 
rozvoja trhu so zelenou oceľou? 

Platilo by to v  prípade, ak by bol 
koncový zákazník ochotný za túto 
oceľ zaplatiť. Treba si uvedomiť, že 
oceľ je globálne obchodovateľná, na 
rovnakom trhu súperíme s  výrobca-
mi z  tretích krajín, ktorí nezdieľajú 
rovnaké náklady ako my.

Viacerí vidia benefity zelenej 
transformácie, ale málokto si uvedo-
muje jej náklady. A skoro nikto už ne-
hovorí o spotrebe. Je európsky spotre-
biteľ pripravený platiť viac za čistý vý-
robok alebo na konci dňa uprednostní 
ten lacnejší, aj keď špinavší, výrobok? 
Zatiaľ nevidíme veľa zákazníkov, kto-
rí by pred cenou uprednostnili nižšie 
emisnú oceľ.

Niektoré automobilky však avizo-
vali, že chcú dosiahnuť uhlíkovú 
neutralitu aj pomocou používania 
zelenej ocele.

Je pravda, že niektoré firmy 
spracúvajúce oceľ, medzi nimi aj naši 
zákazníci, ako je Volkswagen, Por-
sche či Skanska, zverejnili svoje ciele 
v  rámci znižovania emisií vo svojom 
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dodávateľskom reťazci. Ale ešte raz 
– zelené produkty budú drahšie a  je 
otázne, či to bude niekto ochotný za-
platiť, ak bude na trhu v  rovnakom 
čase dostatok lacnejšej, ale emisne 
viac náročnej ocele.

Okrem podpory pre výrobu zelenej 
ocele však Komisia ju plánuje pod-
poriť aj na strane dopytu. Ako by 
taký mechanizmus mohol vyzerať? 

Na začiatku nás čakajú rozsiahle 
investičné náklady, potrebné na za-
vedenie dekarbonizačných riešení a 
technológií. Pre dosiahnutie nulo-
vých emisií, budú musieť byť mnohé 
z nich z dnešného pohľadu prevratné. 
Táto transformácia, a nielen v našom 
sektore, však bude veľmi náročná na 
elektrickú energiu. Ak má mať en-
vironmentálny význam, elektrická 
energia s ňou spojená, musí byť zele-
ná, udržateľná a dostupná v požado-
vaných objemoch.

Výsledkom budú v konečnom dô-
sledku vyššie prevádzkové náklady a 
tie niekto bude musieť zaplatiť.  Preto 
je okrem iného kľúčové naštartovať a 
stimulovať trh so zelenými výrobka-
mi, aby priemysel nadobudol istotu, 
že po uskutočnení veľkých investícií 
bude mať pre koho vyrábať.

PRELOMOVÝ ROK 2030

Britská Tata apelovala na britskú 
vládu, aby jej dala cestovnú mapu 
dekarbonizácie, teda aké investície 
sú potrebné, aby britské oceliarstvo 
dekarbonizovalo a  aké investície 
chce v tomto smere vláda podporiť. 
Pomohlo by niečo podobné aj vám? 

Štát by mal mať jasný plán, aké 
veľké infraštruktúrne či energetické 
projekty chce a zároveň, koľko zelenej 
ocele na to bude potrebovať. Toto by 
mohol byť jeden z impulzov, aby vzni-
kol európsky trh so zelenou oceľou.

Viete si predstaviť, že by aj U.S. 
Steel investoval do technológie na 
výrobu zelenej ocele? O akom časo-
vom rámci sa bavíme?

Oceliarsky priemysel má za sebou 
ťažkých desať rokov. Z pohľadu in-
vestorov mal slabé výnosy, výrazne 
nižšie marže ako viaceré iné priemy-
selné odvetvia. Po tejto sérii nie práve 
najlepších výsledkov a zhodnotenia 

kapitálu sme postavení pred obrov-
skú výzvu naliať miliardy do nových 
technológií. Tie nám však pri súčas-
nom nastavení trhu nepomôžu vy-
robiť oceľ, ktorá bude z komerčného 
hľadiska lacnejšia alebo lepšia podľa 
technických parametrov. A navyše 
bude drahšia. To sa investorom ťažko 
vysvetľuje. Je to taký bludný kruh.

Ako ho prelomiť?

Riešení je viacero. Efektívnou a 
cielenou štátnou pomocou naštar-
tovať dekarbonizačné investície, ro-
zumnou regulačnou politikou garan-
tovať konkurencieschopné ceny ener-
gií. Ďalej využiť mechanizmus CBAM 
na zrovnoprávnenie podmienok na 
podnikanie pre európskych výrobcov 
v porovnaní s ich konkurentmi z tre-
tích krajín.

Paralelne by Európa aj členské 
krajiny mali podporiť vznik a fungo-
vanie zelených trhov a zelené výrob-
ky. Môžu to byť stimuly voči spotre-
biteľom alebo, napríklad,  pri veľkých 
štátnych zákazkách by malo byť pod-
mienku, že musia pri stavbe infraš-
truktúry používať zelenú oceľ.

Trh s vodíkom nie je zatiaľ rozvinu-
tý, no je pravdepodobné, že výroba 
zelenej ocele je asi jedinou možnou 
budúcnosťou oceliarstva vzhľadom 
aj na globálne klimatické snahy. 
Ako to vidíte?

Rok 2030 bude pravdepodobne 
medzníkom. Dovtedy sa budú všetci 
snažiť dosiahnuť prvotné zníženie 
emisií úpravou konvenčných tech-
nológií. V našom prípade je to výroba 
v kyslíkových peciach alebo prechod 
na výrobu ocele elektrickými peca-
mi. Technologické možnosti redukcie 
emisií sú však v tomto procese veľmi 
limitované.

Potom bude kľúčové, či na to do-
kážeme prelomovými technológiami 
nadviazať tak, aby sme sa dostali až 
k  nulovým emisiám. Je však pravda, 
že iná možnosť pre oceliarsky prie-
mysel v Európe pravdepodobne nie je.

Vo Švédsku ale používajú prelo-
mové technológie už teraz. Musíte 
čakať ďalších deväť rokov?

Jedna z najpokročilejších firiem 
v dekarbonizačnom úsilí je SSAB vo 

Švédsku. Ich výrobný proces však vy-
žaduje štyri megawatthodiny elektri-
ny na výrobu jednej tony ocele. Ak by 
sme šli touto cestou v Košiciach, tak 
zvýšime našu spotrebu z dnešnej, pri-
bližne 1,5 terawatthodín  na rádovo 18 
terawatthodín. Čo je viac ako polovi-
ca súčasnej spotreby Slovenska. Je to 
možné, ale toľko novej zelenej elek-
triny tu, ani v Európe zatiaľ nie je. Je 
to jedna zo základných technických 
podmienok, ktorú je nutné splniť, aby 
sme sa mohli baviť o bezemisnej oceli 
v Európe.

PLÁN ZELENEJ 
TRANSFORMÁCIE

Aké máte teda v U.S. Steel ciele v 
oblasti klímy? Máte aj vy konkrétny 
plán dekarbonizácie podniku?

Slovensko potrebuje do roku 2030 
zredukovať emisie asi o jedenásť 
miliónov ton CO2  ročne. My by sme 
vedeli pomocou dostupných tech-
nológií znížiť emisie o približne šesť 
miliónov ton emisií ročne. To je viac 
ako polovica cieľa, ktorý potrebuje 
Slovensko dosiahnuť pre rok 2030. 
Preto vravíme, že sme súčasťou rieše-
nia. Potrebujeme ale verejnú podporu 
vo forme grantov, o ktoré sa môžeme 
uchádzať a ceny elektrickej energie 
porovnateľné s cenami, ktoré platí 
naša konkurencia.

Verejné zdroje však budú pre vás 
dostupné z viacerých nástrojov, aké 
sú ďalšie bariéry?

Potrebujeme mať istotu, že naše 
operačné náklady po tom, ako by sa 
zrealizovali takéto veľké investície, 
budeme schopní utiahnuť. Zároveň 
je kľúčové, aby vznikol trh so zelenou 
oceľou. Vidíme, že taxonómia (Taxo-
nómia udržateľných investícií – pozn. 
red.) či iné legislatívy k tomu smerujú. 
Otázka jadra a  zemného plynu však 
zatiaľ v  taxonómii zostáva nezodpo-
vedaná.

Ceny uhlíka dosahujú rekordy, Ko-
misia tvrdí, že vysoké ceny uhlíka 
sú významným nástrojom, ako zni-
žovať emisie v priemysle. Ako to vi-
díte?

Celý princíp je založený na tom, že 
znečisťovateľ platí. Pre nás je to ďalší 
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stúpajúci náklad. Ešte pred pár rokmi 
to bolo asi desať miliónov eur ročne. 
Tohto roku bude náklad na úrovni 
200 miliónov ročne. Je to úplná zme-
na paradigmy, a to sme len pri povo-
lenkách.

Ak však budete vypúšťať menej 
emisií, náklady na uhlík by mali 
klesať, nie?

V rámci biznis plánu je možné po-
čítať s tým, že na úplnom konci dekar-
bonizácie náklady na uhlík poklesnú 
na nulu. Pokles výdavkov na nákup 
povoleniek až na nulu je v tomto ohľa-
de, samozrejme, benefit.

Na druhej strane, naše analýzy 
ukazujú, že samotné nové výrob-
né náklady na výrobu zelenej ocele 
budú vyššie ako pri súčasnej kon-
venčnej výrobe. V lepšom prípade sa 
to vykompenzuje, takže budeme na 
nule. V horšom prípade to bude stále 
drahšie. Inak povedané, nárast cien 
a oveľa vyššia spotreba energií úplne 
vynuluje výhodu, že nebudeme platiť 
za povolenky.

Ak by štát do roku 2030 podpo-
ril technologické investície v U.S. 
Steel, ktoré by znížili emisie, aké sú 
záruky od vás, že nakoniec zo Slo-
venska neodídete? 

Fabrika tu bude existovať bez 
ohľadu na to, kto bude vlastníkom. 
Dekarbonizácia zvýši jej životnosť a 
po jej uskutočnení už nebudú potreb-

né obdobné rozsiahle investície. Za-
chová sa tak výroba ocele ako strate-
gicky dôležitého materiálu na Sloven-
sku. V tomto kontexte nedáva logiku 
polemizovať, čo by bolo, keby.

Žiaden politik by však nemal 
chcieť, aby sa dosiahli ciele dekarbo-
nizácie zavretím hút. Preto nám ne-
pripadajú šťastné vyjadrenia niekto-
rých politikov, ktorí tvrdia, že prie-
mysel nepotrebujeme. Naopak, bez 
čistej európskej ocele sa nepohneme 
z miesta.

Na druhej strane je pravda, že vaša 
firma produkuje štvrtinu emisií 
Slovenska. Košický kraj trpí tiež   
vysokými koncentráciami tuhých 
znečisťujúcich látok, čo u ľudí spô-
sobuje respiračné problémy. 

Je potrebné rozlišovať medzi emi-
siami oxidu uhličitého a tuhými čas-
ticami. My o negatívnych účinkoch 
emisií tuhých častíc vieme. Preto 
sme pre pár rokmi implementovali 
15 projektov, zameraných na tuhé lát-
ky. Vďaka prostriedkom z verejných 
zdrojov v kombinácii s nemalými pe-
niazmi z našich zdrojov nám v roku 
2020 plne nabehla technológia od-
prášenia a touto investíciou sme zní-
žili emisie tuhých látok o 99 percent.

Po tom, ako bol minister financií 
Matovič v Pittsburgu, tak na tla-
čovej besede povedal, že U.S. Steel 
udrží na Slovensku len investícia od 

štátu vo výške 1,5 miliardy eur. Ako 
to podľa vás myslel?  

Znovu zopakujem, investície do 
dekarbonizácie majú nízku návrat-
nosť, a preto my, rovnako ako aj iné 
firmy, ktorých sa to týka, sa môžeme 
pri ich realizácii uchádzať o štátnu 
podporu z na to určených zdrojov.

Keď sa vám to vôbec neoplatí, prečo 
nad tým vôbec rozmýšľate?

Cítime sa byť súčasťou riešenia a 
rešpektujeme klimatické ciele – plán 
našej dekarbonizácie však musí byť aj 
ekonomicky realizovateľný. Na to po-
trebujeme efektívny regulačný rámec 
a  účinnú podporu z verejných zdrojov.

U.S. Steel dostáva podporu aj inými 
spôsobmi – napríklad kompenzá-
ciami z  Envirofondu. Priemyslu je 
tiež určený Modernizačný a Inovač-
ný fond. To nestačí?

Inovačný fond je aplikovateľný 
pre všetky krajiny Európskej únie, o 
jeho prostriedky sa však vzhľadom na 
naše reálie môžeme uchádzať men-
šími projektmi. Pre nás dôležitý a ur-
čený pre náš región je Modernizačný 
fond, ktorý na Slovensku zatiaľ ešte 
nefunguje. Pre teplárenské odvetvie 
a obnoviteľné zdroje už boli vytvorené 
schémy štátnej pomoci a pripravujú sa 
prvé výzvy. Veríme, že čoskoro vznik-
nú výzvy aj pre priemysel. Prostriedky 
na dekarbonizáciu priemyslu sú k dis-
pozícii aj v Pláne obnovy a odolnosti. n
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Veľká anketa o obnoviteľných zdrojoch: 
Vedú solár a geotermál 

A u t o r :  I r e n a  J e n č o v á  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračná fotografia. [EPA/Oliver Killig]

A N K E T A
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Vláda by mala pri rozvoji ob-
noviteľných zdrojov myslieť 
predovšetkým   na znižovanie 

energetickej spotreby, rešpektovať lo-
kálne podmienky a udržateľnosť. Záro-
veň z energetického mixu nevynechať 
odpadové teplo, existujúce vodné 
elektrárne či fotovoltiky na strechách.

Európska únia chce do konca de-
saťročia masívne zvýšiť podiel ob-
noviteľných zdrojov (OZE) vo svojom 
energetickom mixe. Impulzom pre 
rozvoj obnoviteľnej energie by mali 
byť tiež rekordne stúpajúce ceny ener-
gií. Komisia zdôrazňuje, že kým ceny 
fosílnych palív prudko rastú, náklady 
na výrobu obnoviteľnej energie zostá-
vajú nízke a stabilné.

Zvyšovať mieru obnoviteľných 
zdrojov bude musieť aj Slovensko, 
ktorému eurokomisia dlhodobo vyčí-
ta nízke ambície v tejto oblasti.

AKÉ OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE MÁ ZMYSEL 
ROZVÍJAŤ NA SLOVENSKU?

MARTIN HOJSÍK, 
europoslanec (Progresívne Slo-

vensko/Renew Europe)

Riešenia v energetike musia vy-
chádzať z environmentálnej hierar-
chie: prvoradé sú úspory energie, po-
tom nasleduje energetická účinnosť a 
až na treťom mieste je výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov pri dodržia-
vaní kritérií udržateľnosti.

Aké obnoviteľné zdroje sú vhod-
né, závisí od miestnych podmienok 
a dát. Za posledných 10 rokov klesla 
cena solárnej energie o 90 percent a 
cena veternej energie o jednu tretinu. 
Ich ceny budú aj naďalej klesať. Pre-
chod z uhlia a fosílneho zemného ply-
nu na solárnu a veternú energiu zníži 
emisie skleníkových plynov až o 95 
percent. Viaceré regionálne analýzy 
potvrdzujú  značný potenciál solárnej 
energie.

V oblasti vykurovania má Slo-
vensko mimoriadne dobré pred-
poklady pre využitie geotermálnej 
energie vďaka geologickému po-
tenciálu a rozvinutým systémom 
centrálneho vykurovania. Pre jed-
notlivcov môžu byť efektívnym rie-
šením tiež tepelné čerpadlá.

Vhodnou technológiou je aj 
anaeróbna digescia a  výroba bioply-

nu, ak sa dodržia kritériá udržateľ-
nosti a  pôjde predovšetkým o využí-
vanie vytriedených biologicky rozlo-
žiteľných komunálnych odpadov.

KAROL GALEK, 
štátny tajomník Ministerstva 

hospodárstva SR

Dekarbonizácia energetiky by 
mala v prvom rade stáť na energetic-
kej efektívnosti. Najekologickejšou 
a súčasne najlacnejšou je tá energia, 
ktorú nespotrebujeme, a teda ani 
nemusíme vyrobiť. Podmienkou de-
karbonizácie energeticky náročného 
priemyslu budú zmeny vo výrobných 
procesoch a technológiách, ktoré 
budú smerovať k elektrifikácii, teda 
aj vyššej spotrebe elektrickej energie. 
Základom slovenského energetické-
ho mixu bude preto bezuhlíkové jad-
ro, ktoré je síce udržateľným, avšak 
nie obnoviteľným zdrojom.

Ak majú OZE ambíciu byť nie-
len doplnkovým zdrojom, ich roz-
voj musí ísť ruka v ruke s digitali-
záciou a so zvyšovaním flexibility 
sietí prostredníctvom akumulácií 
(batérie, elektrolyzéry, power to 
gas). OZE budú nákladovo efektív-
ne vtedy, keď budú umiestnené vo 
vhodnej lokalite, kde ich obyvate-
lia akceptujú a budú spĺňať zásady 
ochrany životného prostredia.  Po 
splnení týchto podmienok a kritérií 
nie je dôvod klásť prekážky akejkoľ-
vek zelenej technológii. Ak by som 
však mal vyzdvihnúť jeden perspek-
tívny domáci zdroj, upriamil by som 
pozornosť na geotermálnu energiu.

LÍVIA VAŠÁKOVÁ, 
poradkyňa predsedu vlády SR a 

generálna riaditeľka Sekcie plánu 
obnovy na Úrade vlády SR

Sektor energetiky je sám o sebe vý-
znamným emitentom skleníkových 
plynov. Navyše sa významná časť 
dekarbonizácie iných odvetví ako je 
doprava či priemysel do veľkej miery 
spolieha na elektrifikáciu. To vytvára 
ďalší tlak na rast dopytu po elektrine.

Rozvoj OZE je preto neoddeliteľ-
nou súčasťou zelenej tranzície všade 
vo svete. Energetický mix na Sloven-
sku je z pohľadu emisií relatívne bez-
uhlíkový v porovnaní s krajinami EÚ. 
Za to však vďačíme najmä jadru a len 
v menšej miere využívaniu OZE.  Na 
otázku rozvoj akých typov OZE 
má na Slovensku zmysel sa preto 

ani nedá odpovedať inak ako tak, 
že všetkých. Ak by som však mala 
vybrať jeden typ OZE, ktorý by si 
na Slovensku zaslúžil vyššiu po-
zornosť, tak jednoznačne by som 
vybrala geotermálnu energiu.  Slo-
vensko má pre jej využitie nadprie-
merne vhodné podmienky a je rovna-
ko dobre využiteľná vo forme tepelnej 
energie na kúrenie ako aj na výrobu 
elektrickej energie.

GABRIELA FISCHEROVÁ, 
generálna riaditeľka Sekcie zme-

ny klímy a ochrany ovzdušia Minis-
terstva životného prostredia SR

Medzi najperspektívnejšie ob-
noviteľné zdroje radím geotermál-
nu energiu a tepelné čerpadlá.  Os-
tatné OZE akým je voda a solár majú 
potenciál už značne vyčerpaný. V prí-
pade veternej energie je potenciál pre 
Slovensko veľmi nízky.

MARTINA PAULÍKOVÁ, 
environmentálna konzultantka

O rozvoji obnoviteľných zdrojov 
energie je potrebné hovoriť vždy v 
kontexte s úsporami energie a in-
vestíciami do zefektívnenia energe-
tiky. To sa týka všetkých sektorov 
spoločnosti, od priemyslu, cez do-
mácnosti, budovy a dopravu až po 
poľnohospodárstvo.  Obávam sa, že 
pri tej spotrebe, akú máme, žiadne 
OZE nedokážu nahradiť konvenč-
né zdroje energie. 

Čo sa týka konkrétnych OZE, cie-
ľom by malo byť namiešať správnu 
kombináciu rôznych zdrojov podľa 
miestnych daností – niekde bude 
prioritou vietor, niekde voda, niekde 
geotermál v kombinácii s biomasou. 
Každý zdroj je však potrebné využí-
vať udržateľne a podmienky podpory 
prispôsobiť aj obyvateľom, myslieť na 
ľudí s nízkym príjmom, energetickú 
chudobu. Osobne by som rada videla 
rekonštrukciu a zintenzívnenie výro-
by v existujúcich hydroenergetických 
zariadeniach, pričom súčasťou in-
vestícií by malo byť aj zmiernenie ne-
gatívnych vplyvov na vodné útvary.

PETER KREMSKÝ, 
predseda  Výboru NR SR pre 

hospodárske záležitosti

Za najzmysluplnejšie pokladám 
rozvoj výroby elektriny v slnečných a 
vodných elektrárňach, ako aj výrobu 
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biopalív, najmä bioplynu a bionafty a 
biobenzínu z rôznych zdrojov.

Slnečné elektrárne je potrebné 
umiestniť na hnedých plochách, 
ako sú odkaliská, rôzne nevyuží-
vané plochy elektrární a teplární. 
Vhodné sú aj ploché strechy ve-
rejných budov, napríklad škôl, ne-
mocníc, úradov, ale aj súkromných 
budov, a to najmä tovární a skladov.

V prípade vodných elektrární by 
sa dôraz mal klásť najmä na zefek-
tívnenie existujúcich zdrojov, ako 
vylepšenie turbín a technických čas-
tí, odčerpanie kalov z priehrad, aby 
v nich bolo možné udržať viac vody, 
dodatočná inštalácia spätného pre-
čerpávania vody, atď.

Oba tieto zdroje spolu s úložiska-
mi elektriny môžu výrazne prispieť k 
väčšej flexibilnosti trhu s elektrinou 
cez využitie inteligentných techno-
lógií, pásmové meranie a podporu di-
verzifikácie spotreby elektriny v čase.

JURAJ ADAMICA, 
manažér pre udržateľnosť  a  re-

gulačné záležitosti SPP

Ak chceme dosiahnuť uhlíkovú 
neutralitu, nemá zmysel sústrediť 
sa len na jeden či dva typy obnovi-
teľných zdrojov, ale bude potrebné 
využívať všetky, ktoré sú dostupné.  

Do budúcnosti bude kľúčové vy-
užívať potenciál malých zdrojov 
vlastnej výroby odberateľmi energie 
(napr. inštaláciou panelov na streche 
vlastného domu alebo firmy) a jej vzá-
jomné zdieľanie. Potrebná bude však 
aj výroba elektriny z vetra vo veľkých 
zdrojoch, ktoré majú potenciál (v 
prepojení s výrobou vodíka elektro-
lýzou a jeho skladovaním) prispieť k 
stabilizácii siete, ale aj ceny elektri-
ny v priebehu roka. Rovnako kľúčové 
bude využiť potenciál rozložiteľného 
odpadu na výrobu biometánu ako sú-
časti cirkulárnej ekonomiky. Je tiež 
nevyhnutné, aby zariadenia potrebné 
na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov boli vyrobené, postavené a 
prevádzkované v súlade s princípmi 
udržateľnosti.

ING. JURAJ KUBICA, 
PhD., Ústav elektroenergetiky 

a aplikovanej elektrotechniky, Slo-
venská technická univerzita v Bra-
tislave

Na Slovensku sú už využité riečne 
profily na stavbu veľkých vodných 

elektrární a voči malým vodným 
elektrárňam je silný spoločenský od-
por, takže tu veľa priestoru nezostá-
va. Rozhodne máme potenciál viac 
využívať odpadovú biomasu, no ako 
prvé sa začalo rozvíjať pestovanie 
kukurice a repky na výrobu biopalív 
a nadmerné využívanie lesov na vy-
kurovaciu štiepku, čo zhoršuje obraz 
odvetvia.

Máme pomerne veľký potenciál 
geotermálnej energie, ale najmä na 
vykurovanie, nie na výrobu elektriny. 
Takže nám zostávajú dva celosvetovo 
najvýznamnejšie obnoviteľné zdro-
je, ktorými sú fotovoltické a veterné 
elektrárne.  Aj keď má fotovoltika 
na Slovensku lepšie klimatické 
podmienky než v Nemecku, rastie 
len pozvoľna a zaslúži si rozvoj 
najmä pri inštalácii na strechách 
budov. Veterná energetika má tiež 
veľký potenciál a stačí jej neklásť 
do cesty zbytočné prekážky a ne-
strašiť občanov mýtmi o údajných 
škodlivých vplyvoch.

JURAJ ZAMKOVSKÝ, 
riaditeľ O.Z. Priatelia Ze-

me-CEPA

Sústavy centrálneho zásobova-
nia teplom (CZT) dodávajú v súčas-
nosti teplo väčšine populácie Slo-
venska. Pre dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do roku 2050 je jediným 
perspektívnym riešením tepláren-
stva postupná generačná zmena 
sústav CZT zo súčasnej 3. na 4. ge-
neráciu.  Popri masívnom využívaní 
slnečnej energie (na výrobu tepla aj 
elektriny) je možné očakávať najmä 
nelineárny rast významu využívania 
zdrojov nízkopotenciálneho (odpa-
dového) tepla. Takými zdrojmi môžu 
byť rieky, vodné nádrže, podpovrcho-
vá voda, pôda, exteriérový vzduch, 
ale aj odpadová voda,  znehodnotený 
interiérový vzduch a odpadové tep-
lo z  rôznych prevádzok a najmä ich 
kombinácia.

Nutnými predpokladmi generač-
nej zmeny systémov CZT sú optima-
lizácia energetickej potreby budov 
napojených na CZT, integrácia sezón-
nych a krátkodobých úložísk na ukla-
danie prebytočného tepla vyrobené-
ho najmä v  letnom období, zníženie 
teploty vykurovacej vody v rozvodoch 
CZT a úprava vykurovania a prípravy 
teplej vody v budovách s využitím te-
pelných čerpadiel.

BRANISLAV STRÝČEK, 
generálny riaditeľ spoločnosti 

Slovenské elektrárne

Spoločnosť Slovenské elektrárne, 
ktorú prestížny britský denník Fi-
nancial Times zaradil medzi Európ-
skych klimatických lídrov 2021, plne 
podporuje rozvoj OZE na Slovensku, 
o čom svedčia aj naše plánované roz-
vojové aktivity v tejto oblasti.

Slovenské elektrárne plánujú 
rozvíjať nové OZE, a  to primárne 
fotovoltiku, v  areáloch a  na pri-
ľahlých plochách svojich tepelných 
elektrární Nováky a Vojany, kde je 
potenciál na inštaláciu do 150-200 
MW OZE.  Naša spoločnosť taktiež 
prevádzkuje 31 vodných elektrární, 
ktoré sú bezemisným obnoviteľným 
zdrojom na výrobu elektriny, ale 
takisto prispievajú výrazným spô-
sobom k poskytovaniu služieb pre 
elektrizačnú sústavu. Podporou mo-
dernizácie týchto vodných elektrární 
môžeme prispieť nielen k zvyšovaniu 
výroby elektriny z OZE, ale aj k po-
skytovaniu kvalitnejších služieb pre 
našu sústavu.

Nevyhnutným predpokladom 
rozvoja OZE na Slovensku je nas-
merovanie dostatočného množstva 
investičnej podpory a prostriedkov 
z novovytvorených fondov do tejto 
oblasti, čo zároveň výrazným spô-
sobom napomôže k plneniu našich 
klimaticko-energetických cieľov 
do budúcna.

MIROSLAV JANDA, 
generálny riaditeľ Viessmann 

Slovensko

Pre budúce generácie a našu pla-
nétu má význam rozvoj akýchkoľ-
vek obnoviteľných zdrojov energie. 
A budúcnosť nebude o jednom alebo 
dvoch, ale o systémových a lokálnych 
riešeniach. V našom snažení sa ube-
ráme hlavne dvoma smermi, ktoré 
majú do budúcnosti zrejme najšir-
šie možné uplatnenie. V prvom rade 
rátame s výrobou zelenej elektriny 
v kombinácii tepelných čerpadiel a 
fotovoltických systémov, optimálne 
s reálnym alebo virtuálnym batério-
vým úložiskom, Gridboxom/HEMS 
systémom a vzťahom k elektromobi-
lite.

V  druhom rade, v zmysle Sloven-
skej vodíkovej stratégie smerujeme k 
masívnej modernizácii našich plyno-
vých kotlov, ktoré sú už dnes certifi-
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kované pre prevádzku s 20 percentami 
primiešavaním vodíka, aby boli pri-
pravené na blízku budúcnosť. Vychá-
dzame z toho, že v budúcnosti pôjde o 
zelený vodík z obnoviteľných zdrojov.

RICHARD PAKSI, 
analytik platformy Budovy pre 

budúcnosť

Na prvom mieste by mala byť jed-
noznačne slnečná energie vo forme 
lokálnej výroby elektrickej ener-
gie. Fotovoltika na strechách budov 
v kombinácii s tepelnými čerpadla-
mi a systémami na ukladanie ener-
gie ponúka bezemisné a efektívne 
riešenie, na ktoré by sme sa mali 
na Slovensku zameriavať.  Druhou 

prioritou by mal byť rozvoj projektov 
využívajúcich geotermálnu energiu. 
Slovensko má výborné predpoklady 
na využitie geotermálnej energie, 
predovšetkým na účely vykurovania.

OTO PISOŇ, 
projektový manažér, Kancelá-

ria predstavenstva InoBat Auto

Je kľúčové rozvíjať a zefektív-
ňovať výrobu a úschovu elektrickej 
energie na existujúcej infraštruk-
túre, najmä na veľkých tokoch. Ta-
kýmto spôsobom by sa mohol relatív-
ne neinvazívnym spôsobom posunúť 
pomer energetického mixu Sloven-
ska smerom k OZE.

K zefektívneniu vodných diel by 

ďalej mohlo prispieť aj vybudovanie 
energetických úložísk, ktoré by mohli 
uskladňovať energiu v časoch, keď je 
v sieti dostatok energie, respektíve 
prichádza k jej preťaženiu. V súčas-
nosti sa v obdobných situáciách vy-
pínajú turbíny. Úložiská by umožnili 
udržať turbíny v prevádzke.

Ďalšou alternatívou by mohlo byť 
lepšie využitie zastavaných plôch, 
najmä striech priemyselných bu-
dov a parkovísk ich areálov, čím by 
sa mohlo prispieť k dekarbonizácii 
priemyslu cez priamu generáciu elek-
trickej energie z OZE. Implementá-
ciu takýchto riešení by mohlo ďalej 
zefektívniť nasadenie energetických 
úložísk pre lepšiu optimalizáciu sa-
mospotreby v mieste výroby. n
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I N F O G R A F I K A

Väčšina Slovákov býva v rodinných domoch.  
Aký veľký je záujem o renovácie z plánu obnovy?

A u t o r :  D á š a  D r a p á k o v á   a   M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Záujem o príspevok na obnovu rodinného domu z plánu obnovy znižuje nutnosť prispieť vlastnými peniazmi,  
ale aj byrokracia a obava, že by uchádzač príspevok nakoniec nedostal.
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R O Z H O V O R

Skúma trh práce: Automobilový sektor 
bude ľudí potrebovať stále,  

ale manuálna práca postupne ustúpi
A u t o r :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Monika Martišková je výskumníčkou Stredoeurópskeho inštitútu  
pre výskum práce (CELSI). [Dorota Holubová]
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Slovensko zachytáva zmeny v au-
tomobilovom sektore pomalšie 
než západoeurópske krajiny, ale 

čas na prípravu sa kráti aj nám. Au-
tomobilový sektor bude potrebovať 
vyššie kvalifikovanú pracovnú silu. 
Súčasné rekvalifikačné politiky na 
zmeny nie sú pripravené, hovorí MO-
NIKA MARTIŠKOVÁ. 

Monika Martišková pracuje ako vý-
skumníčka Stredoeurópskeho inštitútu 
pre výskum práce a je doktorandkou na 
Katedre sociálnej geografie a regionál-
neho rozvoja na Karlovej univerzite v 
Prahe. 

O  transformácii automobilového 
sektoru nie je na Slovensku až tak 
veľa počuť. Je však jasné, že sa celý 
sektor musí posunúť. Na jednej 
strane to poháňa dekarbonizácia a 
ciele Európskej komisie. Na druhej 
zase automatizácia a trhové mecha-
nizmy. Opísal som hlavné transfor-
mačné tlaky správne?

Určite. Hovoríme tomu aj trojitá 
transformácia. Jednou je digitalizá-
cia a transformácia, kde potenciál nie 
je ešte úplne využitý, hoci podniky už 
sú do veľkej miery automatizované. 
Je tam predpoklad, že o  prácu v  dô-
sledku digitalizácie môže prísť 67 
tisíc ľudí. Druhým transformačným 
tlakom je elektrifikácia vozidiel v dô-
sledku dekarbonizácie. Tu opäť môže 
prísť dopad na zamestnanosť, keďže 
elektromobil má menej komponen-
tov než vozidlo so spaľovacím moto-
rom. Odhaduje sa, že ak by spoločnosť 
v plnej miere prešla na elektromobily, 
nebudeme potrebovať tretinu alebo 
až polovicu dnešných zamestnancov 
v sektore. Tretí tlak súvisí s  doprav-
ným správaním, teda zmenami v mo-
bilite a  v  preferenciách užívateľov 
dopravných prostriedkov. Transfor-
mácia nemôže znamenať len výmenu 
auta so spaľovacím motorom za elek-
trické. Malo by tiež dôjsť k  redukcii 
individuálnej dopravy. Zvyšovať by sa 
mal podiel verejnej dopravy, pričom 
by tento trend mal ideálne, s ohľadom 
na znižovanie emisií, znižovať dopyt 
po autách.

Ako rýchlo postupuje transformá-
cia na Slovensku v porovnaní s os-
tatnými krajinami Európskej únie?

Pomalšie, lebo na Slovensku 
máme skôr veľa lokalizovanej ma-
nuálnej práce. Skladba výroby je 
iná. Ešte nejakú dobu tu súčasná for-
ma výroby zostane. To znamená, že 
máme ešte čas sa na zmeny pripraviť.

Koľ ko času máme?

Nie je to jednoduché predpovedať, 
pretože v prípade digitalizácie a auto-
matizácie pozorujeme procesy už nie-
koľko rokov. Napriek predpokladom 
zatiaľ nezaznamenávame znižova-
nie pracovných miest. Práve naopak, 
priemysel stále hlási, že majú málo 
zamestnancov. Ale elektrifikácia 
bude ďalším momentom, keď pracov-
né miesta začnú ubúdať. Deje sa to už 
v Nemecku, kde niektoré firmy ohlá-
sili znižovanie počtu zamestnancov 
do roku 2025. Do roku 2030 budeme 
pozorovať krivku zamestnanosti 
v  klesajúcom trende, lebo do tohto 
roku je veľa cieľov formulovaných aj 
pre automobilový priemysel.

Čo by mal   štát pri transformácii 
sektoru robiť?

Štát by mal dlhodobo podporovať 
vedu, výskum a inovácie. Bohužiaľ, 
to ale nerobí. My už potrebujeme ísť 
ďalej nielen v smere, že musíme vzde-
lávať budúcich našich absolventov, 
ale potrebujeme sa baviť o štruktu-
rálnych zmenách na trhu práce. Za-
mestnanci, ktorí pracujú manuálne, 
budú potrebovať dodatočné vzdelá-
vanie. Potrebujeme zaviesť efektívny 
systém celoživotného vzdelávania. 
Potom je tu ešte podpora lokálnych 
dodávateľov, podnikov či inovácií. 
Celkovo by sa malo zmeniť zameranie 
automobilového priemyslu, aby sme 
sa nesústreďovali len na výrobu.

Spomínali ste, že v dôsledku zmien 
môže prísť o prácu 67 000 ľudí. 
Znamená to, že títo ľudia budú mu-
sieť zo sektora úplne odísť alebo 
sa budú musieť reprofilovať na iné 
pracovné pozície?

Keď sa bavíme o zmenách v auto-
mobilovom priemysle, tak výhľad z 
pohľadu čísiel nie je úplne pesimistic-
ký. Vo firmách bude dochádzať naj-
mä k zvyšovaniu kvalifikácie. Bude 
sa musieť viac digitalizovať či auto-
matizovať, pričom ľudia stále budú 
potrební. Len nebudú potrební vo 

výrobe, ale skôr pri obsluhe techno-
lógií. Nutne sa nemusí zmeniť počet 
pracovných miest, ale zmení sa štruk-
túra. Vieme, že nebude jednoduché 
nahradiť manuálnych pracovníkov a 
premiestniť ich do pozícií, ktoré si trh 
bude žiadať.

Má Slovensko dostatočne vyvinuté 
rekvalifikačné politiky, aby tento 
prechod zvládlo?

Nemá. Podľa štatistík Eurostatu 
len okolo troch percent zamestnan-
cov v priemysle sa zúčastňuje na celo-
životnom vzdelávaní. Priemerný čas, 
ktorý títo zamestnanci strávia vzde-
lávaním, je približne 20 hodín ročne. 
Skrátka, čísla sú nízke aj v porovnaní 
s V4. Slovensko nebolo v politikách 
zvyknuté spájať dopyt a ponuku na 
trhu práce prostredníctvom rekvali-
fikácie. Väčšinou si to tí zamestnanci 
musia riešiť sami.

Toto je asi chyba vzdelávacieho sys-
tému.

Áno. Sú krajiny ako Švédsko, kde 
do toho výrazne vstupujú aj sociálni 
partneri. Je to aj záujem švédskych 
odborov a zamestnávateľov, pričom 
na to majú vyčlenené finančné pro-
striedky.   Samy prevádzkujú niečo 
podobné úradom práce, zamerané na 
ich konkrétny sektor. Následne dosa-
hujú veľmi veľkú úspešnosť v umiest-
není prepustených ľudí do iného sek-
toru, pretože im to vedia prispôsobiť 
na mieru. Veľa riešení je regionálne 
koncentrovaných.

Akú úlohu hrajú odborové organi-
zácie na Slovensku?

Ony sa hlavne zameriavajú na 
zlepšovanie pracovných podmienok 
tu a teraz. Gro ich práce je kolektív-
ne vyjednávanie, zvyšovanie miezd, 
skracovanie pracovného času či zlep-
šovanie podmienok na nadčasy. Samy  
tvrdia, že nemajú kapacity venovať 
sa politikám vzdelávania. Na druhej 
strane, samotným zamestnancom 
chýba motivácia, ale aj priestor veno-
vať sa svojmu vzdelávaniu. Pretože ak 
niekto pracuje osem hodín, tak vzde-
lávanie stojí ďalší čas navyše. Vzdelá-
vanie sa deje u zamestnávateľov, ale 
poskytujú ho už väčšinou kvalifiko-
vaným zamestnancom. Manuálni za-
mestnanci, ktorých máme 36 percent 
z celkovej zamestnanosti v priemysle, 
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nedostávajú ďalší priestor na vzdelá-
vanie.

To znamená, že chýba dôraz na sku-
pinu, ktorá to potrebuje najviac?

Presne tak. Ide o  skupinu, ktorá 
bude najviac prichádzať o prácu v dô-
sledku vyššie spomínaných tlakov 
a trendov.

Znie to ako problém, ktorý rieši-
me aj na hornej Nitre v  súvislosti 
s  ukončením ťažby čierneho uhlia. 
Môžeme sa pri rekvalifikácii za-
mestnancov inšpirovať tam?

Presne nepoznám rekvalifikačné 
politiky na hornej Nitre. Viem však, že 
pri útlme ťažby v Česku, to tiež nefun-
guje dobre. Baník, pracujúci celý ži-
vot v bani, opustí baňu a potom sa učí 
pracovať s e-mailom. Nedochádza ku 
kontinuálnemu vzdelávaniu. Potreby 
zamestnancov by sme mali zohľadňo-
vať ešte, keď sú v zamestnaní.

Máme nejaký dobrý príklad či prax 
fungovania rekvalifikačných poli-
tík zo zahraničia?

Dobrá prax vzniká aj na Sloven-
sku. Teraz bol v medzirezortnom pri-
pomienkovaní návrh koncepcie celo-
životného vzdelávania. Navrhujú ce-
loživotné vzdelávacie účty. To je prax 
zo zahraničia, kde štát prispeje za-
mestnancovi finančným príspevkom 
na vzdelávanie. To už vytvára veľkú 
motiváciu pre zamestnancov. Otázna 
je implementácia. Ide o  návrh, ktorý 
zatiaľ nemá širokú podporu naprieč 
politickým spektrom. Paradoxne na 
to nie sú vyčlenené ani prostriedky 
v pláne obnovy.

Potrebujeme kompletnú reformu 
vzdelávania? 

Pravdepodobne áno. Zamestnáva-
telia volajú po prispôsobení vzdeláva-
cieho systému potrebám trhu práce. 
Je škoda, že do diskusie nevstupujú 
aj iné organizácie. Pretože zamestná-
vatelia vytvárajú v diskusii dojem, že 
množstvo absolventov vysokoškol-
ského vzdelávania je zbytočných. V 
zmysle, že sa   nedajú hneď premeniť 
na peniaze. Väčšia spolupráca za-
mestnávateľov a škôl sa deje v podobe 
duálneho vzdelávania. Ide o nástroj, 
ktorý často využívajú ekonomiky so 

silným podielom automobilového 
priemyslu. Napríklad Mexiko zavied-
lo politiku duálneho vzdelávania, 
pretože to potrebujú. Budeme však 
potrebovať viac než len duálne vzde-
lávanie, keďže sa potrebujeme po-
sunúť ďalej, od výroby k výskumu ale-
bo sa zapojiť do nových produkčných 
reťazcov, ktoré budú v transformácii 
vznikať.

Politici v snahe prilákať nové in-
vestície často argumentujú „dostat-
kom kvalifikovanej pracovnej sily”. 
Vy hovoríte, že máme najmä manu-
álnych pracovníkov. Čo teda zname-
ná ten argument? 

Musíme rozlišovať kvalifikované 
sily a kvalifikované manuálne sily. 
V rámci kvalifikovanej manuálnej 
pracovnej sily sa ocitnú ľudia, ktorí 
sú až prekvalifikovaní. Vyplýva to z 
toho, že na Slovensku máme vysoký 
podiel produkcie v automobilovom 
priemysle. Kvalifikovaná pracovná 
sila často znamená, že je len discipli-
novaná, príde na čas do práce a urobí 
svoju prácu. Ale neznamená to vždy, 
že vie riešiť problémy nad samotnou 
výrobou.

Ako vnímate diskusiu o  transfor-
mácii automobilového priemyslu 
ako takého?

Diskusia sa vedie veľmi obmedze-
ne. Trochu sa to zlepšuje s diskusiou o 
fonde obnovy a všeobecne s požiadav-
kami na redukciu emisií v automobi-
lovom sektore. Zo strany Európskej 
únie zaznieva hlavne diskusia o spra-
vodlivej transformácii, ktorá prichá-
dza znovu zvonku. U nás žijeme štý-
lom tu a teraz. Hlavné témy sú nám 
tlačené zvonku. Vnútorná diskusia a 
motivácia niečo meniť je veľmi slabá.

Ako urgentná je potreba o transfor-
mácii diskutovať?

Je veľmi urgentná, pretože zmeny 
prídu do desiatich rokov. Na nastave-
nie zmysluplného systému vzdeláva-
nia, zmien na lokálnej úrovni a systé-
mu spolupráce všetkých zaintereso-
vaných strán potrebujeme dlhodobú 
debatu. Musíme sa sami seba spýtať, 
aký tu chceme mať priemysel a či vô-
bec chceme pokračovať v dôraze na 
automobilový sektor. Slovensko má 
najvyšší podiel zamestnanosti v auto-

mobilovom priemysle v Únii, pričom 
nediskutujeme o tom, čo nastane o 
desať rokov.

Do toho sa hovorí o príchode novej 
automobilky. Potrebuje Slovensko 
novú automobilku? 

Ak Slovensko chce zostať v špe-
cializácii výroby áut, tak nech máme 
ďalšiu automobilku. Dlhodobo to nie 
je dobrá stratégia ani pre ľudí, ani 
pre hospodárstvo. Veľa vecí závisí 
od toho, ako sa prijmú rozhodnutia 
niekde inde. Je to jednoducho mimo 
našu kontrolu. Prvým krokom bolo 
nalákanie investorov v 90. rokoch, 
ale teraz potrebujeme zvýšiť úroveň. 
Teda zvýšiť pridanú hodnotu vo vý-
robe alebo v ďalších funkciách vo vý-
robnom reťazci. Toto prebieha veľmi 
obmedzene. Síce sa u nás lokalizuje 
výskum a vývoj, ale znovu len zvonku 
a pre relatívne lacnú pracovnú silu.

Čiže argument, že firmy sem prine-
sú sektor výskumu a vedy, sa ukazu-
je, ako nepravdivý?

Hovorí sa tomu  spillover  effect. 
Čiže niečo sa začne prelievať z jednej 
oblasti do druhej. Firmy začnú spolu-
pracovať so školami a ešte viac sa za-
korení v regióne. Deje sa to veľmi ob-
medzene. Máme tu výskum profesora 
Pavlínka, ktorý robil 100 rozhovorov 
s firmami. Firmy často uvádzali, že 
nemajú s kým v regióne spolupraco-
vať. Školy to nereflektujú. Domáci 
dodávatelia sú nižšieho rádu a nedo-
kážu ponúknuť niečo viac. Naopak, 
dodávatelia vyššieho rádu ich nebudú 
vodiť  za ruku a hovoriť, čo majú robiť, 
aby upgradovali.

Opäť sa dostávame k nekvalitnému 
školstvu.

Áno, ale problém vyplýva aj z ne-
kvalitných regionálnych politík. Je to 
často niečo, čo nedokážete úplne re-
gulovať z  centra. Potrebujete poznať 
lokálnu úroveň a  ich potreby. Výz-
nam lokálnej spolupráce je veľmi veľ-
ký. Na Slovensku žiadny inštitucio-
nalizovaný klaster nefunguje. Sú  ad 
hoc  podpory inovačných poukazov, 
ale nemáme sa čím chváliť.

Ako transformácia automobilového 
sektoru zasiahne regióny?



DECEMBER 2021 | DEKARBONIZÁCIA SLOVENSKEJ EKONOMIKY 202119

Máme okresy, kde je 20 až 50 per-
centná zamestnanosť len v automobi-
lovom priemysle. Napríklad okres Ko-
šice a okolie. Prešov má 34 percentnú 
zamestnanosť v sektore. Žilina má 44 
percent. Trnava dokonca 55 percent. 
Malacky 49 a  Pezinok 37 percent. 
Hlavne regióny na Považí majú vyso-
ký podiel zamestnanosti v  autoprie-
mysle.

Ďalším dôležitým aspektom je to, 
že automobilový priemysel poskytuje 
nadpriemerné mzdy v  danom okre-
se. Takže tieto regióny majú zároveň 
nadpriemerné mzdy. Preto akékoľvek 
zmeny v  automobilovom priemysle 
budú na tieto regióny dopadať veľmi 
ťažko. Obyvatelia v regiónoch ich po-
cítia.

Ako by mal štát pomôcť týmto re-
giónom s transformáciou?

Opäť by to malo byť založené na 
lokálnych politikách riešenia štruk-

turálnej nezamestnanosti. Ideálnym 
scenárom by bolo predchádzať tomu, 
aby sa ľudia z postihnutých regiónov 
ocitli na úrade práce. Dopomohlo by 
tomu vzdelávanie v zamestnaní, kto-
ré môže byť odborné alebo zamerané 
na všeobecný rozhľad. Významnejšia 
by mohla byť rola sociálnych partne-
rov a regiónov. Štát podľa mňa má vy-
tvoriť infraštruktúru a  podporu, ale 
prácu musia aktéri vykonať lokálne.

Potrebujeme po vzore uhoľných 
regiónov nejaký akčný plán, kde 
si presne pomenujeme problémy 
a ciele?

Myslím si, že v automobilovom 
priemysle je to o niečo ťažšie. Zatiaľ 
máme len odhady a očakávania do-
padov transformácie. Je tu priestor 
pre väčší monitoring. Naopak, uhoľné 
regióny dostali jasný termín, dokedy 
majú ukončiť ťažbu. Myslím si, že po-

trebu transformácie začneme urgent-
ne pociťovať po roku 2025. Nebudeme 
na to pripravení, pretože doteraz sa z 
pohľadu zamestnanosti nič nedialo. 
Potrebujeme skôr kontinuálny mo-
nitoring situácie s návrhmi pomoci 
zameranej lokálne.

Čo sa môže stať, ak Slovensko trans-
formáciu nezvládne?

Pokiaľ zostaneme členom Európ-
skej únie, tak budeme z pohľadu glo-
bálnych dodávateľských reťazcov in-
tegrovanou perifériou. Budeme stále 
zaujímavým trhom, pretože náklady 
práce nedorástli na úroveň západnej 
Európy. Stále budeme čiastočne ťažiť 
z  tohto rozdielu. Nemyslím si, že au-
tomobilový priemysel úplne opustí 
Slovensko. Na druhej strane je však 
možné, že už nebude vytvárať toľko 
pracovných príležitostí, ako sme boli 
zvyknutí. n
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