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Slovensko chce využiť peniaze, ktoré prídu v rámci 
záchranného balíčka po koronakríze aj na zníženie 
emisií skleníkových plynov či reformy v energetike.  
V krátkodobom horizonte to chce rezort hospodárstva 
dosiahnuť využitím zemného plynu v teplárenstve  
a priemysle, kde má plyn nahradiť uhlie.

Názor, že zemný plyn je prechodovým palivo po útlme 
uhlia, zdieľa aj Európska komisia. Tá však upozorňuje, 
že členské štáty by sa pri investíciách do plynovej 
infraštruktúry mali skôr orientovať na zelené inovácie: 
bioplyn a vodík.

V rámci Európskeho parlamentu však silnejú hlasy, ktoré 
hovoria o plyne ako o prekážke v dekarbonizácii ekonomiky, 
kvôli uviaznutiu investícií v neperspektívnych 
energetických riešeniach. Environmentalisti upozorňujú, 
že pri spaľovaní plynu sa uvoľňuje metán, ktorý je 25 krát 
silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý.
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Č L Á N O K

Galek: Plynárenstvo je súčasťou 
slovenskej energetiky a nebude 

chýbať ani v pláne reforiem
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

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.  
[TASR/Pavol Zachar]
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Najväčší priestor pre uplatnenie 
plynu je v dekarbonizácii prie-
myslu a teplárenstva. V týchto 

sektoroch sa potrebujeme zbaviť uhlia, 
povedal štátny tajomník rezortu hos-
podárstva Karol Galek na konferencii 
Slovenského plynárenského a naftové-
ho zväzu (SPNZ). 

Európsky plán obnovy je reakciou 
Európskej únie na pandémiu Co-
vid-19, ktorá oslabila európske eko-
nomiky. V rámci neho má Slovensko 
dostať na reformy 5,84 miliardy eur 
vo forme grantov. Prvú verziu doku-
mentu, ktorý definuje národné refor-
mné plány, predstavilo ministerstvo 
v pondelok, 6. októbra. V dokumente, 
ktorý bude podkladom pre finálny 
Národný plán obnovy a odolnosti ráta 
v oblasti energetiky aj s podporou ob-
noviteľných zdrojov a jednoduchšou 
integráciou sietí.

NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE ÚTLM 
UHLIA
Slovensko zaostáva v odpadovom 

hospodárstve, vo využívaní obnovi-
teľných zdrojov, v kvalite ovzdušia ale 
aj v energetickej efektívnosti, konšta-
tuje sa v predbežnej verzii národného 
reformného pláne.

Napriek pokroku v  oblasti znižo-
vania emisií skleníkových plynov za 
posledných tridsať rokov je Slovensko 
stále ďaleko od uhlíkovej neutrality, 
hovorí dokument. Veľký priestor na 
znižovanie emisií otvára komplexná 
obnova budov spolu s modernizáciou 
teplárenstva.

„Viacero veľkých teplární využí-
va neefektívne spaľovanie uhlia na 
výrobu tepla, čím zároveň znečisťujú 
ovzdušie. Transformácia nastane v 
rokoch 2021-2025, kedy väčšina z nich 
prejde na plyn a biomasu v udržateľ-
nom objeme,“ píše sa v pláne.

V súčasnosti sú podľa štátneho ta-
jomníka Karola Galeka štátne teplár-
ne „poslednými dinosaurami,“ keďže 
stále vyrábajú teplo spaľovaním uhlia.

Návrh podpory prechodu sloven-
ského teplárenstva na využívanie 
plynu je „momentálne na stole Európ-
skej komisie, ktorá to posudzuje ako 
poskytnutie štátnej pomoci,“ povedal 
Galek.

Dodal, že využite zemného plynu 
v teplárenstve môže na Slovensku 
v krátkodobom horizonte zlepšiť kva-
litu ovzdušia.

Ďalšou oblasťou, ktorú podľa 
Karola Galeka môže zemný plyn po-
sunúť k nižším emisiám CO2, je prie-
mysel. Tomu je potrebné pomôcť aj 
kvôli stagnácii a útlmu zavádzania 
zelených opatrení, ktorý spôsobil CO-
VID-19, konštatoval štátny tajomník.

„Slovensko je súčasťou únie a  li-
mity na produkciu uhlíka (aj v  prie-
mysle) musíme plniť,“ pripomenul 
Karol Galek.

S  podporou plynu z  takzvaného 
reformného plánu ráta Karol Galek 
aj v oblasti energetickej efektívnosti. 
Upozornil, že od januára 2021 vstúpia 
do platnosti nové požiadavky na ener-
getickú náročnosť budov.

„Tu si myslím, že plyn a  plynové 
kotle v  spolupráci s  obnoviteľnými 
zdrojmi budú hrať prím,“ povedal Ga-
lek na konferencii SPNZ.

S prechodnou úlohou plynu sa v 
reformnom pláne ráta pri modernizá-
cii teplárenstva najmä pri nahradení 
„emisne náročných a neefektívnych 
zdrojov, ako napríklad uhlie“.

„Existuje priestor pre ich náhra-
du za kombináciu OZE, plynu ako 
tranzitného paliva a technológií na 
uskladnenie tepla. Zároveň je potreb-
né zabezpečiť diverzifikáciu zdrojov 
tepla smerom k obnoviteľným zdro-
jom, zmenu rozvodnej sústavy a jej 
inteligentné riadenie,“ uvádza slo-
venský reformný plán.

Dekarbonizácia centrálneho tep-
la a priemyslu, je oblasťou, kde bude 
plyn hrať dôležitú úlohu nasledujú-
cich 5 a viac rokov, súhlasil na konfe-
rencii s Karolom Galekom aj riaditeľ 
Úradu pre reguláciu sieťových odvet-
ví (ÚRSO) Andrej Juris.

K lepšiemu pripájaniu nových 
zdrojov, či už obnoviteľných alebo 
iných, by mala podľa riaditeľa ÚRSO 
prispieť nová regulačná politiky na-
prieč všetkými sektormi, ktorá by 
mala byť hotová v marci 2022.

FOSÍLNE PALIVÁ NA 
ÚSTUPE
Verejné investičné projekty a re-

formy v národnom reformnom pláne 
budú musieť riešiť problémy, ktoré v 
rámci Európskeho semestra v krajine 
zistila eurokomisia.

Tá konštatuje, že Slovensko má 
rezervy vo viacerých oblastiach. Pe-
niaze by malo využiť na „vytvorenie 
ekonomiky s  vyššou pridanou hod-
notou,“ hovorí Európska komisia 
v odporúčaniach.

V oblastí emisií a životného pros-
tredia by malo Slovensko znížiť ener-
getickú náročnosť priemyslu, pod-
poriť energetickú účinnosť v domác-
nostiach a investovať do obnoviteľnej 
energie, odporúča Komisia.

Ďalším rámcovým dokumentom 
pre vytvorenie národného plánu refo-
riem by mala byť Európska zelená do-
hoda. Medzi jej ciele patrí predovšet-
kým dosiahnutie uhlíkovej neutrality 
európskeho hospodárstva do roku 
2050. To predpokladá rozsiahle zmeny 
vo fungovaní ekonomiky týkajúce sa 
postupné utlmovania využívania fo-
sílnych palív vrátane zemného plynu.

O trende znižovania podpory 
„klasického“ plynárenstva na európ-
skej úrovni svedčí podľa europoslan-
ca Róberta Hajšela (nom. Smer-SD, 
S&D) napríklad návrh Európskeho 
parlamentu na zníženie emisií skle-
níkových plynov do roku 2030 o  60 
percent oproti roku 1990.

Podobne aj v zozname takzva-
ných projektov spoločného záujmu 
(Projects of Common Interest – PCI) sa 
oproti pôvodnému návrhu okresali 
plynárenské projekty až o 40 percent. 
Tam je pre Európsky parlament prio-
ritou skôr podpora napájania obnovi-
teľných zdrojov a „smart grids,“ čo je 
integrovaný systém prepojenia ener-
getických sietí, povedal europoslanec 
na konferencii Slovenského plyná-
renského a naftového zväzu.

EURÓPSKA ÚNIA PODPORÍ 
PO 2030 LEN VODÍK  
A BIOMETÁN
Po roku 2030 už nebude možné 

rátať s podporou Európskej únie pri 
financovaní klasickej plynárenskej 
infraštruktúry, upozornil slovenský 
europoslanec Róbert Hajšel.

Tá bude môcť byť financovaná už 
len z národného rozpočtu a cez štátnu 
pomoc.

„Toto je šanca a smer pre plynáren-
stvo, kam by sa malo orientovať – teda 
budovanie a dobudovanie infraštruk-
túry, ktorá je zameraná na biometán 
a na vodík, kde môže poslúžiť do bu-
dúcnosti,“ dodáva europoslanec.

V integrovanom energetickom sys-
téme môže vodík môže podporiť dekar-
bonizáciu priemyslu, dopravy, výroby 
energie a budov v celej Európe, uvádza 
Európskej komisia vo  Vodíkovej stra-
tégii, ktorú zverejnila v júli tohto roku.

Vodík môže totiž poháňať odvet-
via, ktoré nie sú vhodné pre elektri-
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fikáciu, a ponúknuť možnosti sklado-
vania energie pre vyrovnávanie pre-
menlivých energetických tokov. To 
však možno dosiahnuť len vtedy, ak 
budú verejný a súkromný sektor ko-
ordinovane spolupracovať na úrovni 
celej EÚ, tvrdí Európska komisia.

Prioritou Komisie je vyvinúť ob-
noviteľný vodík vyrábaný najmä po-
mocou veternej a solárnej energie. V 
krátkodobom a strednodobom ho-
rizonte sú však potrebné iné formy 
nízkouhlíkového vodíka, ktoré by 
urýchlene znížili emisie a pomohli 
vytvoriť životaschopný trh, hovorí 
Vodíková stratégia.

PLYNÁRI SÚ PRIPRAVENÍ 
S tým, že Plán obnovy EÚ môže 

urýchliť určité progresívne trendy v 
energetike aj v oblasti plynárenstva, 
súhlasí aj predseda predstavenstva 
Slovenského plynárenského priemys-
lu (SPP) Milan Urban.

„Aj keď sa plynárenstvo bude meniť 
do budúcnosti, neznamená to zánik 
plynárenstva v budúcnosti, aj keď sa 
menia jeho formy,“ zdôraznil Urban.

Jednu z oblastí energetiky, kto-
rú by podľa neho mohli prostriedky 
z Plánu obnovy EÚ naštartovať, je 
využívanie energetického potenciá-
lu biomasy. Napriek tomu, že je táto 
technológia dobre rozvinutá a na 
Slovensku je niekoľko desiatok bio-
plynových staníc, ani jedna nie je pri-
pojená do siete. Pre rozvoj biomasy je 
podľa Milana Urbana kľúčové napoje-

nie zdrojov energie do sústavy.
„Tieto zdroje musia byť umiestne-

né blízko miesta spotreby. Lokálne sa 
môžeme potom rozhodnúť, či bioma-
su využiť ako bioplyn alebo z nej robiť 
elektrickú energiu,“ konštatuje Urban.

Podobne vidí využitie prostried-
kov z Plánu obnovy aj generálny ria-
diteľ EUSTREAM Rastislav Ňukovič.

Aj keď sú podľa neho viaceré nové 
technológie ako je vodík či usklad-
ňovanie energie prostredníctvom 
zemného plynu, ale málo z nich je na-
toľko rozvinutých, že by boli schopné 
okamžitého komerčného nasadenia.

Peniaze z Plánu obnovy EÚ, ale aj 
z iných zdrojov by bolo možné podľa 
neho efektívne využiť na prípravu 
distribučnej siete na „zelené“ plyny 
ako je vodík a biometán.

„Momentálne meracie prístroje 
nepredpokladajú prítomnosť vodíka 
v  sústave, takže ak chceme tam mať 
nejaké percento vodíka do siete do-
stať, tak sa na to musíme pripraviť,“ 
hovorí generálny riaditeľ EUSTREAM.

Podľa Ňukoviča by sa mali nové 
technológie najprv pilotne otestovať, 
„či ich vieme dostať na ekonomicky 
udržateľnú úroveň“.

VALÁŠEK: 
HOSPODÁRSKEMU 
MODELU SLOVENSKA 
DOŠIEL DYCH
Európska komisia pri zadávaní 

vypracovania národného plánu refo-

riem členským štátom pripomínala, 
že 37 percent prostriedkov má ísť na 
„zelené“ projekty.

Predseda výboru pre európske 
záležitosti Národnej rady SR Tomáš 
Valášek (Za ľudí) na konferencii SPNZ 
označil za nerealistické predpokla-
dať, že 37 percent projektov z Plánu 
obnovy budú výlučne a exkluzívne 
zamerané na „ozelenenie krajiny“.

„Budú tam aj projekty, ktoré zo 
svojej podstaty prispejú k naplneniu 
zelených cieľov a budú spĺňať určité 
iné zelené kritériá ako je nižšia ener-
getická náročnosť, ale budú venované 
iným cieľom napríklad zdravotníckej 
reforme alebo odpadovým technoló-
giám,“ zdôraznil Valášek.

Na druhej strane by podľa Tomáša 
Valáška malo Slovensko využiť Plán 
obnovy EÚ na to, aby sa posunulo od 
ekonomického modelu založeného 
na „výrobe áut a nižšej cene práce“.

„Odporúčania Európskej komisie 
hovoria jasne, že hospodárskemu mo-
delu tohto typu došiel dych,“ hovorí 
predseda Výboru pre európske záleži-
tosti Tomáš Valášek.

Miliardy eur z Plánu obnovy EÚ 
by podľa neho mali podporiť transfor-
mačné projekty, „ktoré nám v horizon-
te dvadsiatich rokov pomôžu udržať 
túto krajinu profitabilnú a zamestna-
nosť tak vysoko ako sa len dá“. n
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A N K E T A

Má zemný plyn miesto  
na ceste ku klimatickej 
neutralite Slovenska?

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/Patrick Pleul]
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Je zemný plyn prekážkou alebo pro-
striedkom na dosiahnutie dekar-
bonizácie slovenskej ekonomiky? 

Názory expertov a expertiek sa líšia,  
v jednom sa však zhodnú – s plynom 
do určitej miery musíme na Slovensku 
rátať aspoň v nasledujúcom desaťročí. 

Slovensko má rozvinutú plyná-
renskú infraštruktúru, preto sa zem-
ný plyn ponúka ako rýchla náhrada 
uhlia v teplárenstve. To môže v krát-
kodobom horizonte zlepšiť ovzdušia 
a  znížiť emisie CO2. Z  hľadiska de-
karbonizácie však môžu investície do 
plynárenskej infraštruktúry spoma-
liť nástup masívnejšieho využívania 
obnoviteľných zdrojov.

Portál EURACTIV Slovensko oslo-
vil vybraných expertov a vybrané ex-
pertky a spýtal sa ich na názor, aká 
je úlohu plynu na ceste k  uhlíkovej 
neutralite na Slovensku.

Oslovení/é experti a expertky od-
povedali na otázku:

Ako vidíte úlohu zemného ply-
nu pri dosahovaní klimatických 
cieľov Slovenska a EÚ do roku 2030 
a uhlíkovej neutrality do 2050?

Najskôr vyberáme skrátené časti 
odpovedí. V ďalšej časti ich zverejňu-
jeme v plnom znení.

MATÚŠ MIŠÍK
Katedra politológie Univerzity  

Komenského v Bratislave
Argument o zemnom plyne ako pre-

chodnom palive síce môže posilňovať 
jeho využívanie do roku 2030, avšak po 
tomto roku by malo postupne dochá-
dzať k jeho utlmovaniu. Dôležité je, aby 
snahy o využívanie plynovodnej infraš-
truktúry nebránili Slovensku na ceste k 
uhlíkovej neutralite do roku 2050.

LADISLAV MIKO
vedúci Zastúpenia Európskej komi-

sie na Slovensku
Aká dlhá bude perióda prechod-

ného využívania plynu bude záležať 
na dvoch faktoroch. Jedným je pok-
rok v úsporách energie – teda pri za-
tepľovaní a výstavbe nových budov 
s ďaleko vyšším energetickým štan-
dardom. Druhým faktorom je navy-
šovanie podielu alternatívnych a udr-
žateľných zdrojov.

GABRIELA FISCHEROVÁ
generálna riaditeľka Sekcie zmeny 

klímy a ochrany ovzdušia, Ministerstvo 
životného prostredia SR

Využitie zemného plynu na vy-
kurovanie domácností vidíme ako 
významný krok k  zlepšeniu kvality 
ovzdušia a očakávame, že na podporu 
prechodu na zemný plyn bude v blízkej 
budúcnosti určená aj podpora z  ope-
račného programu Kvalita životného 
prostredia vo výške 30 miliónov eur.

KATARÍNA NIKODEMOVÁ
riaditeľka platformy Budovy  

pre budúcnosť
Pri znižovaní emisií skleníkových 

plynov v sektore energetiky musí byť 
prvým krokom zníženie samotnej po-
treby energie v zmysle pravidla „Ener-
gy Efficiency First“, a pri dosahovaní 
klimatických cieľov má Slovensko 
najväčší potenciál práve tu.

KAROL GALEK
štátny tajomník Ministerstva  

hospodárstva SR
Na Slovensku je plynofikovaných 

2 233 (77 percent) obcí a sme druhou 
najviac plynofikovanou krajinou EÚ. 
Naše hospodárstvo vrátane tepláren-
stva je od tohto paliva závislé. Okam-
žite dostupná alternatíva neexistuje 
a tak otázkou do budúcnosti nie je „či 
zemný plyn na Slovensku?“, ale „od-
kiaľ?“, pričom Rusko pre Európu už 
dávno nie je jedinou možnosťou.

JÁN WEITERSCHÜTZ
člen výkonného výboru Vodíkovej 

asociácie Slovenska
Nemalo by sa investovať do tých 

oblastí, ktoré bránia vstupu apliká-
cií s  nulovými emisiami. Napríklad 

výrobu elektriny zo zemného ply-
nu by mali úplne nahradiť nové OZE 
spojené s výrobou vodíka. Je dôležité 
vyhnúť sa dlhodobým investíciám do 
zemného plynu, aby potom nebloko-
vali nástup emisne menej náročných 
riešení.

JURAJ ADAMICA
manažér regulácie a verejných  

záležitostí Slovenského plynárenského 
priemyslu

Platí, že plynárenstvo už v súčas-
nosti musí do prevádzky uvádzať 
riešenia, ktoré sú k dispozícii a vedú 
k jeho dekarbonizácii a prepojeniu 
s inými sektormi, ako napr. výroba 
biometánu z biologicky rozložiteľné-
ho odpadu. Súčasne s tým musí ply-
nárenstvo pracovať na vývoji nových 
riešení, ako napr. power-to-gas a vý-
roba vodíka prostredníctvom elek-
triny z obnoviteľných zdrojov tak, 
aby tieto boli čo najskôr konkuren-
cieschopné.

MARTIN HOJSÍK
poslanec Európskeho parlamentu 

(Renew Europe, PS)
Podpora fosílneho plynu (vrátane 

infraštruktúry) z verejných zdrojov 
môže byť iba veľmi dočasná a obme-
dzená, z fondov EÚ pre obnovu (po 
koronakríze) by sa nemal financovať. 
Potrebujeme stratégiu dekarbonizá-
cie plynárenského sektora v SR v súla-
de s kľúčovými klimatickými cieľmi, 
ktorá by identifikovala aj zmysluplné 
dočasné výnimky, napríklad pri rie-
šení znečisťovania ovzdušia.

RÓBERT HAJŠEL
poslanec Európskeho parlamentu 

(S&D, nom. Smer-SD)
Európska únia vyhlásila fosílnym 

palivám vojnu. Zastúpenie zemného 
plynu, ktorý je na tom z hľadiska pro-
dukovania CO2 oveľa lepšie ako uh-
lie alebo dokonca aj drevo, sa bude v 
energetickom mixe v  strednodobom 
a  hlavne v  dlhodobom ohľade radi-
kálne znižovať v prospech obnoviteľ-
ných zdrojov energie. n
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Č L Á N O K

Europarlament schválil ambiciózne 
klimatické ciele, zemný plyn  

je prechodným palivom
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

Plynárenská infraštruktúra môže rátať s verejnými dotáciami  
aj po roku 2025. [commons.wikimedia]
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Podľa pôvodného návrhu Klima-
tického zákona mali členské 
štáty stopnúť všetky dotácie do 

plynovej infraštruktúry po roku 2025. 
Nakoniec pozmeňovacími návrhmi 
otvorili europoslanci možnosti jeho fi-
nancovania nielen z Plánu obnovy EÚ, 
ale aj z Viacročného finančného rámca 
aj po tomto termíne. 

Z  Klimatického zákona  vypadlo 
ustanovenie, ktoré zaväzovalo člen-
ské štáty, ukončiť „priame a nepriame 
dotácie fosílnych palív od 31. decem-
bra 2025.“

Európsky parlament prijal pozme-
ňovací návrh, ktorý síce hovorí o zru-
šení priamych a  nepriamych dotácií 
na fosílne palivá, ale zdôrazňuje, že 
„postupné rušenie týchto dotácií by 
nemalo mať vplyv na úsilie bojovať 
proti energetickej chudobe a  malo 
by zohľadňovať preklenovaciu úlohu 
zemného plynu pri prechode na uhlí-
kovo neutrálne hospodárstvo.“

Ďalší pozmeňovací návrh ku Kli-
matickému zákonu potvrdil možnos-
ti financovania zemného plynu aj z 
Viacročného finančného rámca, kde 
by „rozvoj (…) plynárenských sietí 
mal mať najvyššiu prioritu.“

Programy obnovy po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19 by 
podľa neho mali podporovať aj rozvoj 
energetických sietí s  tým, že „účin-
né a  rýchle rozhodovacie postupy sú 
potrebné na podporu rozvoja nadná-
rodných sietí, najmä v  oblasti plyná-
renskej infraštruktúry orientovanej 
na budúcnosť, ktorá je kompatibilná 
s vodíkom,“ hovorí prijaté uznesenie.

Zrušenie presného termínu ukon-
čenia dotácií do zemného plynu bolo 
len jedným bodom ambiciózneho 
Klimatického zákona, ktorý v  stredu 
schválil europarlament. Podľa neho 
by mala Európska únia do roku 2030 
produkovať o 60 percent menej emi-
sií skleníkových plynov než v roku 
1990. Jednu z  hlavných zmien, ktoré 
zákon priniesol je, že členské štáty 
individuálne zaväzuje dosiahnuť uh-
líkovú neutralitu do roku 2050, teda 
nielen prispieť k  spoločnému európ-
skemu cieľu.

O  ďalšom osude Klimatického 
zákona budú teraz rozhodovať lídri 
členských štátov v  Rade Európskej 
únie.

ROZPORUPLNÉ SIGNÁLY  
Z EUROPARLAMENTU
Slovenský europoslanec Róbert 

Hajšel (nom. Smer-SD, S&D) tento vý-
voj ešte minulý týždeň na konferencii 
Slovenského a  plynárenského zväzu 
(SPNZ) nepredpokladal. Podľa neho je 
nie je celková atmosféra v Európskom 
parlamente naklonená ďalšiemu fi-
nancovaniu „klasickej“ infraštruktú-
ry po roku 2025.

„Európska únia po tomto termíne 
podporí len tú plynárenskú infraš-
truktúru, ktorá bude potom využi-
teľná pre biometán a  vodík,“ uviedol 
europoslanec na minulotýždňovej 
konferencii.

Objasnil, že Európsky parlament je 
v otázke ďalšej podpory plynu z verej-
ných zdrojov rozdelený medzi frakciu 
zelených (Zelení/Európska slobodná 
aliancia) a  progresívcov (S&D), ktorí 
sa „snažia vytláčať fosílne palivá, vrá-
tane plynu.“

On sám sa snažil dostať zemný 
plyn do „všetkých dôležitých zákonov 
a  politík, aby zohrával úlohu pri de-
karbonizácii,“ zdôraznil.

Naproti tomu europoslanec Mar-
tin Hojsík v rámci ankety pre EURAC-
TIV.sk uviedol, že podpora fosílneho 
plynu (vrátane infraštruktúry) z ve-
rejných zdrojov môže byť iba veľmi 
dočasná a obmedzená. Podľa neho by 
sa z fondov EÚ pre obnovu sa nemal 
financovať.

„Podporu pre projekty na báze 
spaľovania fosílneho plynu je potreb-
né podmieniť vyradením minimálne 
energeticky identického množstva 
fosílnych palív inde. Potrebujeme 
stratégiu dekarbonizácie plynáren-
ského sektora v SR v súlade s kľú-
čovými klimatickými cieľmi, ktorá 
by identifikovala aj zmysluplné do-
časné výnimky, napríklad pri rieše-
ní znečisťovania ovzdušia,“ uviedol 
europoslanec v  stanovisku o  otázke 
budúcnosti zemného plynu pri dekar-
bonizácii.

SLOVENSKO PLYN 
PODPORUJE
V  prípade plynu patrí Slovensko 

ku krajinám, ktoré bránia „úlohu 
zemného plynu v klimaticky neutrál-
nej Európe“. Spolu s  ďalšími siedmy-
mi krajinami adresovali v máji tohto 
roka Európskej komisii pozičný  do-

kument, v  ktorom vyjadrili svoje 
obavy, že kvôli podmienkam Európ-
skej zelenej dohody a  plánu Zelenej 
obnovy po kríze COVID-19, nebude 
dostatok finančných prostriedkov zo 
zdrojov EÚ na nové projekty a údržbu 
plynovej infraštruktúry.

„Prechod založený výlučne na 
obnoviteľných zdrojoch energie ne-
zohľadňuje potrebu diverzifikované-
ho energetického mixu v EÚ,“ uvádza 
sa v stanovisku. Dokument s názvom 
„Úloha zemného plynu v klimaticky 
neutrálnej Európe“ podpísalo Bulhar-
sko, Česká republika, Grécko, Maďar-
sko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slo-
vensko. V dokumente krajiny zdôraz-
ňujú úlohu plynu ako prechodového 
zdroja energie po útlme uhlia.

Zemný plyn dosahuje takmer štvr-
tinový podiel v energetickom mixe 
Slovenskej republiky. Na Slovensku 
je plynofikovaných 2 233 (77 percent) 
obcí a sme druhou najviac plynofiko-
vanou krajinou EÚ.

Na minulotýždňovej konferen-
cii SPNZ sa štátny tajomník rezortu 
hospodárstva Karol Galek vyjadril, 
že vláda chce podporiť plynárenské 
infraštruktúru najmä v oblasti výme-
ny kotlov v  centrálnom zásobovaní 
teplom. Podľa neho na Slovensku ne-
existuje za plyn okamžitá dostupná 
alternatíva.

„A tak otázkou do budúcnosti nie 
je, „či zemný plyn na Slovensku?“, ale 
„odkiaľ?“, pričom Rusko pre Európu 
už dávno nie je jedinou možnosťou, 
uviedol pre EURACTIV.sk.

Ďalšou príležitosťou pre zemný 
plyn, no najmä využitie plynárenskej 
infraštruktúry, je primiešavanie a 
preprava zeleného vodíka, pričom je 
ale nevyhnutné vopred stanoviť štan-
dardy, ktoré zaistia bezpečnosť pre-
vádzky existujúcich plynárenských 
sietí a zachovanie tokov plynu, pove-
dal Karol Galek.

PLYNÁRENSKÉ PROJEKTY 
MÁ POSUDZOVAŤ 
TAXONÓMIA
Investície v  rámci balíka obnovy 

európskej ekonomiky po koronakrí-
ze by sa mali riadiť taxonómiou zele-
ných investícií  (Taxonomy for Sustai-
nable Investments).

Tá má nasmerovať súkromné in-
vestície do technológií, ktoré prispieva-
jú k najmenej jednému zo šiestich defi-
novaných environmentálnych cieľov:
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1. Zmiernenie zmeny klímy
2. Prispôsobenie sa zmene klímy
3. Trvalo udržateľné využívanie  

a ochrana vodných zdrojov
4. Prechod na obehové hospodár-

stvo, predchádzanie vzniku odpa-
du a recykláciu

5. Prevencia a kontrola znečisťova-
nia

6. Ochrana ekosystémov
Aby bola akákoľvek investícia 

v  súlade s  taxonómiou musia výraz-
ne prispieť k jednému zo šiestich en-
vironmentálnych cieľov a ďalších päť 
nesmie „významne ohroziť“ (do no 
significant harm – DNSH).

Princíp DNSH v  rámci taxonómie 
nestojí samostatne, ale je mechaniz-
mom, ktorý má pomôcť posúdiť envi-
ronmentálny prínos investícií.

Taxonómia zelených investícií je 
podľa Európskej komisie prvý spoloč-
ný klasifikačný systém, ktorý na zák-
lade technických kritérií definuje „en-
vironmentálne udržateľné“ investície.

Cieľom zoznamu udržateľných 
hospodárskych činností je poskytnúť 
podnikom a investičným spoločnos-
tiam prehľad o tom, aké činnosti a 
v akých sektoroch považuje Európska 
únia za „zelené“.

Investorom a  firmám to má po-
môcť naplánovať si dlhodobú ekolo-
gizáciu investičných stratégií. Taxo-
nómia rozlišuje tri druhy technológií 
alebo hospodárskych aktivít: čisto ze-
lené, prechodné a pomocné (enabling).

Ak by podľa taxonómie mala byť 
posúdená napríklad výmena kotla 

na uhlie za plynový v  rámci centrál-
neho zásobovania teplom, tak len za 
predpokladu, že splní technické kri-
tériá a kvalifikuje sa ako „prechodná 
aktivita“. To znamená, že táto činnosť 
musí významne prispievať k  cieľu 
„zmierňovanie zmeny klímy“. Záro-
veň nesmie mať významný negatívny 
vplyv ani na jeden z  ostatných envi-
ronmentálnych cieľov ako je naprí-
klad „prispôsobenie sa zmene klímy“.

Aby sa napríklad projekt výmeny 
kotla kvalifikoval ako činnosť prispie-
vajúca k zmierňovaniu zmeny klímy, 
musia byť jeho emisie skleníkových 
plynov výrazne nižšie, ako je priemer 
u daného priemyselného odvetvia. 
Ďalej nesmie brániť rozvoju a zavádza-
niu nízkouhlíkových alternatív.

Posudzovaný projekt by tiež ne-
mal viesť k  zakonzervovaniu čin-
nosti, ktorá je nezlučiteľná s  cieľom 
klimatickej neutrality. O  tom, či je 
projekt nezlučiteľný s  cieľom klima-
tickej neutrality, rozhoduje to, aké 
množstvo emisií produkuje a  aká je 
jeho životnosť.

Technické skríningové kritériá 
pre tieto prechodové hospodárske 
činnosti by podľa  Nariadenia o zve-
rejňovaní informácií o udržateľnos-
ti  (Taxonomy Regulation 2019/2088) 
mali zabezpečiť, aby projekty, kde 
figuruje zemný plyn „dôveryhodným 
spôsobom smerovali ku klimatickej 
neutralite.“

Podľa nariadenia by mali byť 
s  týmto cieľom aj pravidelne upra-
vované. Delegované akty, ktoré sú 

potrebné, aby taxonómia vstúpila do 
platnosti, ešte nie sú prijaté a  začnú 
platiť až od roku 2022.

Plné znenie taxonómie sa nedo-
stalo do konečnej podoby fondu ob-
novy vo výške 750 miliárd eur. Ten si 
majú vo forme nenávratných grantov 
a výhodných pôžičiek rozdeliť krajiny 
zasiahnuté pandémiou.

Výsledná podoba dohody o roz-
počte a fonde obnovy sa ešte bude 
meniť, keďže ju Európsky parlament 
jednoznačnou väčšinou zamietol. 
Poslancom europarlamentu prekáža-
li okrem iného aj zmeny v klimatic-
kých programoch.

REGIONÁLNE 
OBMEDZENIA 
Poslanci Európskeho parlamentu 

zahlasovali za financovanie plynu aj 
z  Fondu spravodlivej transformácie. 
Ten má uľahčiť uhoľným regiónom zba-
viť sa hospodárskej závislosti na uhlí.

Zaradenie plynu do transformač-
ného fondu podporili najmä poslanci 
politickej skupiny Európskych ľudov-
cov (EPP), ale pridali sa aj poslanci z li-
berálno-centristickej skupiny Renew 
Europe. Za boli aj poslanci zo skupiny 
Európski konzervatívci a  reformisti 
(ECR).

Slovenskí europoslanci Micha-
la Wiezika (EPP) a  Martina Hojsíka 
(PS, Renew Europe) v  tomto prípade 
hlasovali proti väčšinovým názorom 
svojich frakcií nepodporili zaradenie 
plynu do transformačného fondu. n
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Pri rozvoji vodíka ráta 
Komisia s plynárenskou 

infraštruktúrou
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

Plynová stanica vo Veľkých Kapušanoch.  
EPA/FILIP SINGER [EPA/Filip Singer]

Krátkodobé využitie plynu ako 
prechodového paliva a zároveň 
masívne investície do zeleného 

vodíka sú základné piliere Vodíkovej 
stratégie EÚ. Nechať obe možnosti 
otvorené je príliš nákladné, upozorňu-
je bruselský think-tank. 

Podľa Európskej komisie má vodík 
kľúčovú úlohu pre dosiahnutie uhlí-
kovej neutrality EÚ. Má totiž umožniť 
dekarbonizáciu tých odvetví hospo-
dárstva a  dopravy, ktoré produkujú 
najviac oxidu uhličitého.

Plynárenská infraštruktúra môže 
zohrať dôležitú úlohu pri dekarboni-
zácii, keďže ju výhľadovo bude možné 

použiť na prepravu určitého množ-
stva vodíka, tvrdia plynári. Zároveň 
pripúšťajú, že pri preprave vodíka 
plynovou sústavou existuje „určitá 
maximálna hranica“.

„Stopercentný vodík v  súčasných 
sieťach nebude možné prepravovať 
bez obrovských nákladov,“ povedal 
generálny riaditeľ EUSTREAM Rasti-
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slav Ňukovič na konferencii Sloven-
ského a  plynárenského a  naftového 
zväzu (SPNZ).

Šéf prepravnej spoločnosti upo-
zornil, že na primiešanie aj 2 percent 
vodíka do zemného plynu treba po-
trubnú sieť pripraviť, keďže v súčas-
nosti meracie prístroje prítomnosť 
vodíka nepredpokladajú.

Ako pragmatické riešenie odporú-
ča vodíkové technológie otestovať na 
pilotných projektoch a nie hneď ísť do 
veľkých objemov, hovorí Ňukovič.

„To bude test, či ich vieme dostať 
na ekonomicky udržateľnú úroveň. 
Treba si stanoviť jasné priority, čo 
uprednostníme. Pre dosiahnutie cie-
ľa nulových emisií do roku 2050 mu-
síme zohľadniť, aká cesta je efektív-
nejšia a lacnejšia,“ povedal Rastislav 
Ňukovič na konferencii.

ANALÝZA: UDRŽAŤ OBE 
CESTY OTVORENÉ BUDE 
VEĽMI NÁKLADNÉ
S tým, že prechod na vodík v ma-

sovom meradle bude veľmi nákladný 
súhlasí aj  analýza think-tanku E3G. 
Podľa nej nemáme čas ani peniaze, 
aby sme ponechali otvorené všetky 
možnosti, tak ako to chce Európske 
komisia.

To znamená, ísť cestou postupné-
ho transformovania plynárenskej in-
fraštruktúry a obmedzovania emisií 
metánu, ktoré unikajú pri preprave 
a spaľovaní zemného plynu a zároveň 
masívne investovať do elektrifikácie 
a  zeleného vodíka z  obnoviteľných 
zdrojov.

„Zastaviť úniky metánu v  plyno-
vodoch, ktoré majú viac než miliónov 
kilometrov len v Európe, je obrovskou 
výzvou,“ hovoria autori štúdie.

Ak prijmeme rolu zemného plynu 
ako prechodového paliva rátame tiež 
s  rozvojom technológií na zachytá-
vanie a  uskladňovanie uhlíka (CCS), 
ktoré sú len v  testovacom štádiu. 
Aby sme pri tejto možnosti nestratili 
zo zreteľa ciele uhlíkovej neutrality 
musíme zachytávanie uhlíka a  emi-
sie metánu vyriešiť za jednu dekádu, 
upozorňuje analýza.

„Ak sa rozhodneme pre obe cesty 
naraz, hrozí, že budú voliť stratégie 
‘počkajme a uvidíme’ a ‘pilotné projek-
ty’, čo však nie je dostatočné pre roz-
sah a  rýchlosť potrebnej energetickej 
transformácie,“ varujú autori štúdie.

Analytici z  E3G zdôrazňujú, že 
rozvoj vodíka musí ísť ruka v  ruke 
s  rozvojom energetickej účinnosti 
a  elektrifikácie. Zároveň je potrebné 
nastaviť trajektóriu postupného útl-
mu využívania zemného plynu.

KOMISIA STAVILA NA 
VODÍK Z OBNOVITEĽNÝCH 
ZDROJOV
Podľa Vodíkovej stratégie EÚ má 

nástup a  rozvoj vodíka prísť pozvoľ-
ne, vo viacerých fázach.

Od roku 2020 do roku 2024 pôjde 
o inštaláciu elektrolyzérov na výrobu 
obnoviteľného vodíka v EÚ s kapaci-
tou aspoň 6 gigawattov a výrobu až 
jedného milióna ton obnoviteľného 
vodíka.

V období od roku 2025 do roku 
2030 sa vodík musí stať neoddeliteľ-
nou súčasťou integrovaného energe-
tického systému s kapacitou najme-
nej 40 gigawattov vo forme elektro-
lyzérov na výrobu obnoviteľného vo-
díka a výrobou až desiatich miliónov 
ton obnoviteľného vodíka v EÚ.

Do roku 2050 by mali byť vodíko-
vé technológie dostatočne vyspelé, 
aby sa plošne využívali   vo všetkých 
odvetviach, ktoré je ťažké dekarboni-
zovať.

Kľúčovou otázkou, ktorú Vodí-
ková stratégia kladie, je „kedy sa ze-
lený vodík stane cenovo konkuren-
cieschopný“ v  porovnaní s  vodíkom 
vyrábaným z  fosílnych zdrojov. Ten 
v súčasnosti celosvetovo dominuje.

Politické iniciatívy Únie „by sa 
mali zamerať na to, aby bol ekologic-
ký vodík cenovo konkurencieschop-
ný už o pár rokov,“ čo „bude možné 
vtedy, ak budú tento vodík schopné 
vyrábať integrované továrne v  gi-
gawattovom meradle.“ Cieľom je pod-
ľa návrhu výrazne zvýšiť produkciu 
zeleného vodíka, aby sa znížila cena 
na jeden kilogram na jedno až dve 
eurá.

Pre rozvoj vodíkovej ekonomiky je 
dôležité, aby sa po ňom zvýšil dopyt 
v priemyselných procesoch zvlášť pri 
výrobe ocele, cementu, chemických 
látok a hnojív. Komisia vníma vodík 
tiež ako kľúč k  znižovaniu emisií v 
ťažkej a nadrozmernej doprave – le-
tectva, nákladných automobilov a 
námornej dopravy.

PRIEMYSEL: NA MASÍVNY 
NÁSTUP ZELENÉHO 
VODÍKA NEMÁME DOSŤ 
ZDROJOV
Podľa Medzinárodnej energetic-

kej agentúry (IEA) takmer všetok vo-
dík v súčasnosti pochádza z fosílnych 
palív, najmä zo zemného plynu a uh-
lia. A hoci sa dnes veľká pozornosť za-
meriava na čistý vodík, z elektrolýzy 
vody (menej emisne náročný postup 
výroby vodíka) pochádza menej ako 
0,1 percenta celosvetovej produkcie 
vodíka, uvádza IEA.

Výroba všetkého vodíka z  elek-
trolýzy by si vyžadovala 3  600 TWh 
vyrobenej elektriny alebo „viac ako 
celkovú ročnú výrobu elektriny v Eu-
rópskej únii,“ hovorí analýza IEA.

Čistý vodík sa považuje za nástroj 
na dekarbonizáciu ťažkých priemy-
selných odvetví, ako je oceliarstvo a 
chemický priemysel, ako aj na prepra-
vu v ťažkých podmienkach.

Priemyselná aliancia, ktorá spája 
najväčšie ropné a plynárenské spoloč-
nosti ako aj výrobcov ocele a keramiky 
v Európe, sa proti týmto plánom Komi-
sie postavila. Podľa zástupcov prie-
myslu je pre naštartovanie vodíkové-
ho hospodárstva v Európe kľúčové ne-
zabúdať na vodík z fosílnych zdrojov.

V liste, ktorý v júni tohto roku adre-
sovali Európskej komisii argumentujú, 
že súčasné vymedzenie pojmu „čistý 
vodík“ je podľa nich príliš úzke a malo 
by sa rozšíriť, aby zahrnulo aj „techno-
logicky neutrálne technológie“.

„Samotný vodík (z čistej energie) 
však v najbližšom desaťročí nebude 
stačiť na rozvoj komerčného trhu s 
čistým vodíkom,“ dodáva aliancia s 
tým, že trhu „bude trvať dlhšie, kým 
sa rozrastie“.

Faktom je, že Európska komisia 
ráta prevažne s rozvojom zeleného 
vodíka, zdôraznil aj štátny tajomník 
ministerstva hospodárstva Karol Ga-
lek (SaS) na konferencii SPNZ.

Podľa Galeka sa vo Vodíkovej stra-
tégii ráta prevažne s menšími projek-
tami. Vodík v  prvej fáze bude nebu-
deme hneď ťahať infraštruktúru, ale 
bude prepravovaný kamiónmi.

„Treba si uvedomiť, že Komisia 
počíta s  vodíkom z  obnoviteľných 
zdrojov teda dotovaný vodík nebude 
ani hnedý z fosílnych palív, ani mod-
rý z  jadra ale vodík z  obnoviteľných 
zdrojov,“ objasnil Karol Galek. n



OKTÓBER 2020 | ZEMNÝ PLYN V ČASOCH EURÓPSKEJ ZELENEJ DOHODY14

Č L Á N O K

Bioplyn z odpadu môže byť 
odpoveďou na klimatické ambície 

Únie a Slovenska
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

Veža na digestáciu kalov z čističky odpadových vôd bioplynovej stanice  
v Emscher, Nemecko. [pikist.com]

Elektrina a  teplo bez emisií, zvy-
šovanie podielu obnoviteľnej 
energie, rozvíjanie obehové-

ho hospodárstva – to sú výhody bio-
metánu vyrábaného z  biologického 
odpadu. Jeho rozvoju nahráva návrh 
reformného plánu Slovenska. 

Slovensko dlhodobo neplní cie-
le v  oblasti energie z  obnoviteľných 

zdrojov. Vláda preto rozvoj obnovi-
teľnej energie zaradila medzi priority 
v národnom návrhu reforiem. Z tohto 
nástroja chce dotovať nielen nové ob-
noviteľné zdroje, ale zároveň prehod-
notiť a predĺžiť podporné schémy pre 
existujúce zdroje.

Týka sa to aj bioplynových staníc, 
ktoré koncom tohto roka prídu o  ga-
rantované výkupné ceny, ktorými štát 
dotuje elektrinu z obnoviteľných zdro-

jov. Tých je na Slovensku viac než sto.

PODPORA BIOPLYNKÁM 
POKRAČUJE
„Sú to zariadenia, ktoré tu už roky 

fungujú a nesú v sebe know how a 
technológie. Nedajú sa vybudovať zo 
dňa na deň a  Slovensko by malo vy-
užiť, že ich tu už máme. Vidím veľký 
priestor v  tom, aby sme im ponúkli 
nejakú formu podpory na ďalšiu pre-
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vádzku. Pre mňa je toto priorita,“ po-
vedal štátny tajomník Karol Galek na 
konferencii Slovenského plynáren-
ského a naftového zväzu (SPNZ).

Z  návrhu reformného plánu vy-
plýva, že v  rámci regulačnej politiky 
sa otvorí priestor inováciám s  mož-
nosťou pre zhodnocovanie rozložiteľ-
ného odpadu v súlade s Environmen-
tálnou stratégiou do roku 2030.

Podľa nej by mali verejnú podporu 
dostať len bioplynové stanice, ktoré 
budú odoberať vytriedený biologicky 
rozložiteľný odpad. Vedľajší produkt 
takzvaný digestát, by mal byť podľa 
Environmentálnej stratégie do roku 
2030 využitý ako hnojivo.

VYSOKÉ INVESTÍCIE
Výhodou bioplynových staníc je, 

že bioplyn po vyrobení môžu vyčistiť 
na úroveň biometánu a dodať do ply-
nárenskej siete.

To by malo byť impulzom, aby štát 
podporil na tento účel aj využitie ply-
nárenskej infraštruktúry, tvrdia ply-
nári. Takýto krok by bol podľa nich 
logický, keďže Slovensko patrí medzi 
krajiny s  najhustejšou plynárenskou 
sústavou v Európskej únii.

„Cítime sa byť súčasťou Plánu ob-
novy a  presadzujeme inovácie, ktoré 
by mali už teraz ovplyvňovať plyná-
renstvo, aby smerovalo do budúcnos-
ti,“ povedal vedúci predstavenstva 
Slovenského plynárenského priemys-
lu (SPP) Milan Urban na konferencii 
SPNZ.

V budúcnosti SPP ráta s využitím 
plynárenskej sústavy na Slovensku 
na distribúciu biometánu. Problé-
mom však je, že zdroj energie teda 
bioplynové stanice a distribučná sieť 
nie sú prepojené.

„Aj keď je tá technológia už vyspe-
lá, v súčasnosti nie sú do distribučnej 
plynovej siete pripojené žiadne bio-
plynové zdroje,“ upozornil Urban na 
podujatí.

Pripojenie bioplynových staníc do 
plynárenskej sústavy ako aj ich úpra-
va na produkciu metánu si vyžadujú 
vysoké investičné náklady.

Podľa šéfa parlamentného Výbo-
ru pre európske záležitosti Tomáša 
Valáška (Za ľudí), Európska komisia 
chce, aby peniaze z Plánu obnovy EÚ 
išli na jednorazové investície, ktoré 
prinesú niekoľkonásobné úspory v 
určitom časovom horizonte.

„Myslím si, že investície do infraš-

truktúry by boli jednoznačne z  tejto 
kategórie,“ povedal Valášek na podu-
jatí SPNZ.

DRAHŠIE, ALE 
EKOLOGICKEJŠIE RIEŠENIE
Spracúvanie bioodpadu v bioplyn-

kách s následným využitím biometá-
nu a digestátu sú v súlade s princípmi 
cirkulárnej ekonomiky. Tá je základ-
ným pilierom Európskej zelenej do-
hody, ktorá má nasmerovať členské 
štáty na cestu uhlíkovej neutrality.

„Musíme si uvedomiť, že takéto 
riešenia sú finančne náročnejšie ako 
tie, ktoré využívame teraz. Ak je to 
však priorita, štát by mal na to uvoľ-
niť financie,” hovorí pre EURACTIV 
riaditeľka Inštitútu cirkulárnej eko-
nomiky (INCIEN) Ivana Maleš.

Rozhodnutie o vybudovaní no-
vých zariadení si podľa Maleš vyža-
duje detailnejšiu analýzu.

Na Slovensku je potrebné spraco-
vať bioodpady z domácností v objeme 
100 tisíc ton.

„To nie je veľké množstvo. Na 
mieste je otázka, aké zariadenia a kde 
sú vhodné na vybudovanie, aby sme 
dosiahli požadované ciele v obeho-
vom hospodárstve aj ciele pre dosiah-
nutie uhlíkovej neutrality,” zdôraz-
ňuje riaditeľka INCIEN Ivana Maleš.

„Takéto zdroje vykážu najlep-
šiu efektivitu, keď sú situované 
v miestach spotreby, pričom namiesto 
veľkých, centrálnych zdrojov by malo 
ísť o menšie zdroje, ktoré nájdu využi-
tie v regióne, kde sa vybudujú,“ tvrdí 
Milan Urban z SPP.

Čo sa týka využitia energie z  bio-
odpadu je možné sa rozhodnúť, či 
bude biometán vtláčaný do siete ale-
bo sa z neho vyrobí elektrina.

„Aj napojenie do plynárenskej sie-
te má svoje technické špecifiká, kto-
ré je potrebné riešiť, ale riešiteľné to 
je,“ skonštatoval Urban s  tým, že ide 
o plány v strednodobom a dlhodobom 
horizonte.

BIOMETÁN JE IDENTICKÝ 
SO ZEMNÝM PLYNOM 
Z  jednej tony bioodpadu, naprí-

klad zo zbytkov jedál z reštaurácií je 
možné vyrobiť v  odpadovej bioply-
novej stanici približne 74m3 biome-
tánu.

Na Slovensku však v  súčasnosti 
prevládajú bioplynky, ktoré zhodno-

cujú najmä odpad z  poľnohospodár-
skej výroby.

Nové generácie bioplyniek sú však 
schopné spracovať komunálny od-
pad, odpad z jedla alebo z kalov čisti-
čiek odpadových vôd. Slovensko ten-
to zdroj energie takmer nevyužíva, 
keďže väčšina kuchynského odpadu 
končí na skládkach alebo v  spaľov-
niach. Tam z neho vzniká metán, kto-
rý pôsobí ako silný skleníkový plyn.

Keďže je biometán podobný zem-
nému plynu, má veľmi široké spek-
trum využitia.

Napríklad Praha chce spracúvať 
nielen bioodpad z  domácností, ale 
ráta aj s využitím splaškov, ktoré kon-
čia v  miestnej čistiarni odpadových 
vôd, hovorí pražský expert na obe-
hové hospodárstvo Vojtěch Vosecký 
v rozhovore pre EURACTIV.sk.

„Kaly, ktoré vyhnijú, vytvárajú 
bioplyn. Ten sa v  súčasnosti spaľuje 
a  využíva sa energetický chod za-
riadenia. Plán je bioplyn dočistiť na 
úroveň bio CNG, čo môže slúžiť ako 
palivo pre miestnu flotilu autobusov 
alebo zberových áut,“ povedal v  roz-
hovore Vosecký.

Prebytky plánuje Praha vráti do 
plynárenskej siete. „V nasledujúcich 
rokoch chceme dodávať do sústavy 
až 9,6 miliónov kubíkov bioCNG, len 
z čistiarne odpadových vôd,“ tvrdí ex-
pert na cirkulárnu ekonomiku.

PRE DIGESTÁT ZATIAĽ NIE 
JE ODBYT
Využitie produktu bioplynových 

staníc takzvaného digestátu je na Slo-
vensku problematické, hovorí Ivana 
Maleš z INCIEN. Ten je možné využiť 
ako organické hnojivo.

„V poľnohospodárstve sa stále pre-
ferujú syntetické hnojivá,“ upozorňuje.

Odbyt je pre to, aby celý cyklus 
ekonomicky fungoval kritický, myslí 
si Vojtech Vosecký.

„My sme si uvedomili, že Praha 
má 1650 hektárov vlastnej poľnohos-
podárskej pôdy. Zmenili sme pravidlá 
tak, že dnes každý, kto na nich chce 
hospodáriť, musí dodržiavať ekolo-
gické princípy. Nesmie tiež používať 
pesticídy, herbicídy ani fungicídy.“

„Aby sme zdroje využili na maxi-
mum, tak sa musíme aj postarať o to, 
že ten plyn, digestát, kompost, kaly 
ako organické hnojivo bude mať od-
berateľov,“ zdôrazňuje Vodecký v roz-
hovore pre EURACTIV. n
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Č L Á N O K

Metánová stratégia je na svete. 
Revolúciu neprináša,  

tvrdia kritici
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

Najviac emisií metánu pochádza z poľnohospodárstva. [Pixabay]
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Európska komisia predstavila 
dlhoočakávanú metánovú stra-
tégiu. Prioritou je zlepšenie mo-

nitoringu. Kritici tvrdia, že dokument 
sa iba „kĺže po povrchu” a ignoruje poľ-
nohospodárstvo.

Nová stratégia by mala Európskej 
únii pomôcť na ceste k dosiahnutiu 
emisných cieľov do roku 2030 a napo-
kon aj k uhlíkovej neutralite do roku 
2050.

„Aby sa (Európa) stala prvým kli-
maticky neutrálnym kontinentom, 
musí znížiť emisie všetkých sklení-
kových plynov. Naša metánová stra-
tégia zaisťuje zníženie emisií vo všet-
kých sektoroch, najmä v energetike, 
poľnohospodárstve a odpadovom 
hospodárstve,” uviedol podpredseda 
Komisie Frans Timmermans, ktorý 
ma na starosti implementáciu európ-
skej zelenej dohody.

Kritici z Európskeho parlamen-
tu aj mimovládneho sektora to vidia 
inak. V rozpore s vyhláseniami pred-
staviteľov Komisie tvrdia, že stratégia 
sa iba kĺže po povrchu. Podľa euro-
parlamentnej frakcie zelených Komi-
sia s takouto stratégiou nesplní vlast-
ný cieľ zníženia emisií o 55 percent do 
roku 2030. Ďalšou výčitkou je, že cieli 
najmä na metánové emisie v energe-
tike, pričom vynecháva poľnohos-
podárstvo. Takisto nezavádza nijaké 
záväzné opatrenia ani ciele.

Poľnohospodárstvo je zodpovedné 
za viac ako polovicu celkových emisií 
metánu, energetika len približne za 
pätinu.

V ENERGETIKE 
JE STRATÉGIA 
NAJDETAILNEJŠIA
Jednou z priorít stratégie je zlep-

šiť meranie a vykazovanie emisií 
metánu v energetike. Komisia v tejto 
súvislosti budúci rok prestaví zákon, 
ktorý zavedenie novú metodológiu. 
Meranie a vykazovanie už bude pre 
všetky spoločnosti pôsobiace v ener-
getike povinné. Nezabudlo sa ani na 
už uzavreté bane.

Rovnako bude povinná aj oprava 
porúch plynovodov, ktoré spôsobujú 
úniky metánu. To platí aj pre akúkoľ-
vek inú infraštruktúru, ktorá využí-
va, prepravuje alebo ťaží plyn.

Komisia v dokumente uvádza, 
že najväčší prínos pre ekonomiku aj 
životné prostredie by malo zníženie 

zámerného spaľovania a odvetráva-
niu metánu v priemysle. Konkrétne 
kroky proti týmto praktikám však 
Komisia nepredstavila. Sľúbila len, že 
zákaz spaľovania a odvetrávania pre-
skúma.

V podobnom duchu sa nesie prí-
stup k emisným štandardom pre do-
vozcov plynu z tretích krajín.

„Komisia preskúma možnosti za-
vedenia cieľov zníženia emisií me-
tánu alebo štandardov pre fosílne 
palivá spotrebované a dovozené do 
Európskej únie,” píše sa v dokumente. 
Väčšina plynu sa do Európy dováža 
z Ruska, Nórska alebo Alžírska. Eu-
rópske emisné štandardy by na tieto 
krajiny mohli vyvinúť tlak, aby svoje 
emisie znižovali.

Úniky metánu sa pritom stávajú 
čoraz väčším problémom. Technolo-
gická spoločnosť Kayrros nedávno 
zverejnila štatistiku únikov metánu, 
ktorú vypracovala na základe sate-
litných údajov. Počet veľkoobjemo-
vých úniky metánu podľa nej v roku 
2019 stúpol o 32 percent v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom. Až polovica 
z nich sa objavila v Rusku.

Chýbajúce emisné štandardy kri-
tizovali aj niektorí členovia europar-
lamentného výboru pre priemysel, 
výskum a energetiku. Europoslanky-
ňa Jutta Paulus (Zelení/EFA) uviedla, 
že nechápe, prečo je tak ťažké nasta-
viť pravidlá pri dovoze plynu. Ko-
misia sa podľa nej môže inšpirovať 
napríklad v Kanade, kde už podobné 
prax funguje.

Eurokomisárka Kadri Simson len 
zopakovala, že najskôr je potrebné 
dôkladné preskúmanie a získanie re-
levantných údajov.

CHÝBAJÚCI AGROSEKTOR?
Hoci kapitola o poľnohospodár-

stve v stratégii nechýba, dokument 
v tejto oblasti neprináša revolúciu. 
Opäť cieli najmä na zlepšenie získa-
vania údajov a monitorovania emisií. 
Sľubuje tiež investície do výskumu 
a zavedenie mechanizmu zdieľania 
užitočných praktík medzi jednotlivý-
mi členskými štátmi.

Environmentálnym organizáci-
ám v stratégií chýbajú detaily. „Žiad-
ne ciele, žiadne záväzné kroky, ktoré 
by viedli k zníženiu emisií metánu 
na úrovni fariem, žiadne nadväznosť 
na existujúce klimatické ciele, ani na 
ciele kvality ovzdušia. To sú dôvody, 
prečo metánová stratégia zlyhá,” píše 

Margherita Tolotto z Európskej envi-
ronmentálnej kancelárie (EEB) v  ko-
mentári  zverejnenom na EURACTIV.
com.

Nedávna štúdia organizácie Gre-
enpeace konštatuje, že  emisie skle-
níkových plynov vytvorené pri chove 
zvierat škodia klíme viac ako všetky 
osobné automobily a dodávky dohro-
mady.

Tolotto tvrdí, že za ignoráciou me-
tánových emisií v poľnohospodárstve 
je silná opozícia farmárov. Nedosta-
tok údajov nepovažuje za vhodný ar-
gument. Členské štáty už dnes totiž 
musia emisie metánu nahlasovať na 
základe Smernice o národných emis-
ných stropoch. Aj v prípade, že by 
údaje neboli dostatočné, nemá zmy-
sel strácať čas.

„Ak vám horí dom, nebudete po-
čítať presné množstvo vody potrebnej 
na jeho uhasenie,” píše.

V agrosektore by pritom Komisia 
mohla začať s rovnakým prístupom 
ako používa v energetike a zamerať sa 
na spoločnosti, ktoré emitujú najviac. 
Takisto by mala zverejniť komplexný 
balík opatrení na zníženie metáno-
vých emisií, dodáva Tolotto.

Komisia v dokumente navrhuje 
iba dve opatrenia – bioplynové stani-
ce a zmena spôsobu výkrmu zvierat.

KONIEC SKLÁDKOVANIA?
V oblasti odpadového hospodár-

stva stratégia vyzýva na obmedzenie 
skládkovania. Komisia chce naďalej 
bojovať s čiernymi skládkami a sľú-
bila pomáhať členským štátom s na-
kladaním s rozložiteľnými odpadmi. 
Tie by sa mohli používať napríklad na 
výrobu bioplynu.

V roku 2024 chce európska exe-
kutíva upraviť Smernicu o skládkach 
odpadov. Cieľom je minimalizovať 
ich vplyv na klímu a zdravie ľudí žijú-
cich v okolí. Ako presne to chce urobiť 
nevieme.

Rovnako chce peniaze z programu 
Horizont Európa nasmerovať do vý-
skumu biometánových technológií.

Aj v tejto oblasti dokument uvá-
dza, že pre ďalšie kroky sú potrebné 
relevantné údaje.

Skládkovanie je v súčasnosti ho-
rúcou témou aj na Slovensku. Minis-
ter životného prostredia Ján Budaj po 
svojom nástupe viackrát uviedol, že v 
ďalšej novele domáceho odpadového 
zákona by chcel stanoviť konkrétny 
dátum úplného konca skládkovania.
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Titulné foto: Plynová elektráreň v Drogenbos, Belgicko. [EPA-EFE/Stephanie Lecocq]
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PREČO POTREBUJEME 
ZNÍŽIŤ METÁNOVÉ 
EMISIE?  
Metánová stratégia už v úvode 

priznáva tomuto skleníkovému ply-
nu významnú úlohu v človeku spôso-
benej klimatickej zmene.

„Na základe súčasného poznania 
a empirických údajov vieme dnes 
povedať, že nárast atmosférickej 
koncentrácie metánu patrí spolu s 
emisiami oxidu uhličitého k domi-
nantným príčinám súčasnej zmeny 
klímy,” potvrdil pre EURACTIV.sk 
klimatológ Jozef Pecho.

Metán je zároveň až 100-násobne 
efektívnejší v zachytávaní tepla ako 
oxid uhličitý, hoci jeho otepľujúci 
potenciál sa časom znižuje. Molekuly 
metánu totiž v atmosfére zostávajú 
len približne desať rokov.

Veľká väčšina emisií metánu po-
chádza z ľudskej aktivity. Zvyšok z 
permafrostu a mokradí. Pecho upo-
zorňuje, že monitoring týchto emisií 
je skutočne náročný, hoci sa vďaka 
satelitným technológiám zlepšuje.

„Ročne človek takmer 360 milió-
nov ton metánu. Treba však povedať, 
že posledné štúdie a analýzy upo-
zorňujú, že vzhľadom na náročnú 

inventarizáciu sú jeho celkové emi-
sie značne podhodnotené, napríklad 
v prípade Spojených štátov o 30-50 
percent,” uvádza Pecho.

„Ak nebudú emisie metánu pod-
liehať ambicióznejším záväzkom v 
oblasti redukcie, predpokladá sa, že 
ich podiel na celkovom otepľovaní 
Zeme bude postupne rásť,” dodal.

Dôvodom je permafrost, v ktorom 
sú uložené veľké zásoby metánu. Tie 
sa roztápaním ľadovej pokrývky uvoľ-
ňujú do atmosféry a zrýchľujú jej otep-
ľovanie. Ďalším je prechod od uhlia k 
zemnému plynu, ktoré presadzujú 
mnohé štáty vrátane Slovenska. n

v spolupráci s: 


