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OTVORENIE A ÚVODNÉ SLOVO
Alexander Duleba, riaditeľ konferencie a analytik
Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku predstavil 15-ročnú históriu konferencie a jej agendu počnúc témou bezpečnosti dodávok po plynovej kríze až
po otázky energetickej transformácie a klímy, ktoré
sú zároveň kľúčové pre celú ekonomiku. Zdôraznil,
že energetická transformácia je záležitosťou ekonomiky, politiky, ale aj identity, ako riešiť klimatické
zmeny. Poďakoval predsedovi vlády Eduardovi Hegerovi a primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi za
záštitu, ministrom krajín V4 a Slovenska za zapojenie
sa do diskusie, taktiež partnerom konferencie a pozval všetkých, aby konferenciu sledovali online.

PANEL I. PLÁN OBNOVY: PRÍLEŽITOSŤ URÝCHLIŤ
ZELENÉ INVESTÍCIE V KRAJINÁCH V4
Moderátorka:
Lívia Vašáková,
generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy,
Úrad vlády Slovenskej republiky
Hlavné vystúpenie:
Eduard Heger,
predseda vlády Slovenskej republiky
Vystupujúci:
Anna Moskwa,
ministerka pre klímu a životné prostredie Poľska
László Palkovics,
minister pre inovácie a technológie Maďarska
Marian Piecha,
námestník ministra priemyslu a obchodu Českej republiky
Lívia Vašáková, generálna riaditeľka Sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR na úvod panelu uviedla, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je jedinečnou príležitosťou na zmenu ekonomiky s ohľadom na životné
prostredie a klímu. EÚ čelí nielen pandémii Covid-19, ale
aj klimatickým zmenám a vysokým cenám energií, ktoré
komplikujú situáciu na ceste k dekarbonizácii.
Eduard Heger, predseda vlády SR vyzdvihol dôležitosť
zelených a klimatických tém z dlhodobého hľadiska,
o ktorých sa bude diskutovať v priebehu nasledujúcich
desaťročí. Diskusia preto musí byť úprimná a komplexná. Pripomenul, že v časoch po druhej svetovej vojne sa
celý svet sústredil na mier, spoluprácu a blahobyt. Napriek tomu, že nastal významný pokrok, zároveň sa zaťažuje planéta a životné prostredie, a preto je dnešnou výzvou otázka udržateľnosti. Zdôraznil, že Európa je lídrom

v tejto téme, ale zmena klímy nie je len o jednom kontinente, a preto nesmie byť veľký rozdiel medzi lídrami
a nasledovateľmi.
Slovensko bolo medzi prvými krajinami, ktoré predložili
Plán obnovy, s veľmi dobrou odozvou zo strany Európskej komisie. Na klimatické témy je vyčlenených 2,7 miliardy eur, čo predstavuje 43% plánu. Jednou z najväčších
výziev je energetická chudoba, ktorá je v krajine stále
problémom. Musíme však urobiť všetko pre to, aby sme
dosiahli klimatickú neutralitu. Odpoveďou sú obnoviteľné zdroje energie, hoci v súčasnosti nie sú dostatočne stabilné a stále pomerne drahé, i keď ich cena za posledných
10 rokov klesla. Jadrová energia je stabilným zdrojom
dôležitým v prechodnom období, ale nemôžeme upustiť
od cieľu obnoviteľných zdrojov.
Predseda vlády predstavil aj ďalšie oblasti zelenej transformácie, ako koniec uhlia v roku 2023, čistejšiu dopravu
a pokrok vo vodíkových technológiách. Investície plánu
obnovy smerujú do nabíjacích staníc, budov vrátane historických a rodinných domov, dekarbonizácie priemyslu,
cyklistických chodníkov a, čo je dôležitý krok, do transformácie národných parkov.
Anna Moskwa, ministerka pre klímu a životné prostredie
Poľska zdôraznila, že vždy, keď je to možné, mali by sme
hovoriť ako jeden región v oblastiach transformácie energetiky a energetickej účinnosti. Poľský plán obnovy ešte
nebol schválený Európskou komisiou, ale dekarbonizácia
a obnoviteľné zdroje sú pre Poľsko kľúčové, a to vrátane
zmeny regulačného rámca smerom k podnikateľsky priaznivému životnému prostrediu a spotrebiteľom energie.
Dôraz bude kladený najmä na rozvoj veternej energie na
mori, rozvoj inteligentnej infraštruktúry, skladovacích zariadení a modernizáciu energetického systému. Vodíkové

technológie vrátane vývoja legislatívy smerom k trhu
s vodíkom by mohli byť dôležitou oblasťou regionálnej
spolupráce.
Prioritou, a zároveň najväčšou výzvou je zlepšenie kvality ovzdušia zameranú na na rozšírenie finančnej podpory,
výmenu starých zdrojov vykurovania, zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch a podporu ich ekologickej
transformácie a tiež zvýšenie energetickej efektívnosti
vo verejných budovách a znižovanie dopravných zápch
v centrách miest. Prijatím novely zákona o elektromobilite a vozidlách na alternatívne palivá sa otvára možnosť
ďalšieho rozvoja čistejšej dopravy. Poľsko je otvorené regionálnej spolupráci a má záujem vystupovať jednotne aj
voči európskym inštitúciám, keďže transformácia energetiky bude úspešnejšia, ak budú krajiny spolupracovať.
László Palkovics, minister pre inovácie a technológie Maďarska, predstavil priemyselné, obchodné, technologické
a výskumné príležitosti v Maďarsku. Najvyšší potenciál
obnoviteľných zdrojov je vo fotovoltaike, súčasná kapacita presahuje 2 600 MW, ďalších 500 MW sa inštaluje
a cieľ do roku 2030 je 6 GW, čo zahŕňa aj domácnosti, na
ktoré je plán obnovy zameraný.
Maďarsko bolo prvou krajinou v regióne, ktorá v roku
2020 implementovala záväzok klimatickej neutrality
tým, že prijala klimatický zákon a do roku 2030 plánuje
znížiť emisie o 40% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť
klimatickú neutralitu do roku 2050, keďže legislatíva je už
schválená. Najdôležitejšie oblasti sú energetická efektívnosť a úspory energie v doprave, rezidenčnom a komerčnom sektore, investície do rozvoja CCUS a vodíkových
technológií, zníženie skládok odpadu, zefektívnenie priemyselných a výrobných procesov a investície do výskumu
a vzdelávania odborníkov.
Maďarsko schválilo Národnú vodíkovú stratégiu, pričom
vodík je kľúčový pri skladovaní energie a zníženie emisií v doprave aj ťažkom priemysle. Ďalšími projektmi sú
Maďarská stratégia pre batérie, ktorej cieľom je vytvoriť udržateľný reťazec batérií a konkurencieschopný domáci priemysel alebo ekologizácia dopravného systému
a výskum v oblasti biopalív a syntetických palív.

László Palkovics spomenul tiež výzvy dekarbonizácie,
ako napríklad zavedenie systému obchodovania s emisiami v sektore stavebníctva a cestnej dopravy, kde je riziko
znášania nákladov občanmi. Zdôraznil, že jadrovú energiu je potrebné považovať za zelený zdroj, aby sa dosiahli ciele v oblasti klimatickej neutrality s bezpečnou aplikáciou jadrových technológií a spracovania odpadu. Zemný
plyn by sa mal podľa nariadenia o taxonómii zaradiť ako
dočasný zdroj zelenej energie, zatiaľ čo vodíková infraštruktúra sa musí vybudovať na existujúcej plynárenskej
infraštruktúre.
Marian Piecha, námestník ministra priemyslu a obchodu
ČR predstavil českú implementáciu Plánu obnovy, ktorá
bola schválená a krajina dostala prvú platbu. Implementačná jednotka je v rámci samotného ministerstva, čo uľahčuje procesy v energetike a plán obnovy zahŕňa všetky
ministerstvá s výnimkou ministerstva obrany a zahraničných vecí.
Pozitívom je, že financie môžu využiť i veľké firmy, na
rozdiel od štrukturálnych fondov, ktoré sa zameriavajú na
malé a stredné podniky, je tu však zároveň i riziko konfliktu záujmov. Plán obnovy pozostáva zo šiestich pilierov,
pričom druhý pilier sa zameriava na ekologické riešenia
v doprave, energetickú efektívnosť, čisté zdroje energie,
obnovu budov, ochranu prírody a adaptáciu na zmenu
klímy, obehové hospodárstvo a biodiverzitu. Čisté zdroje
energie sa zamerajú na podporu fotovoltiky s alokáciou
5 miliárd českých korún a modernizáciu rozvodov tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom. Zemný
plyn zostáva pre krajinu dôležitým zdrojom, najmä pri
odklone od uhlia. Fotovoltika bude z plánu obnovy podporovaná aj v Prahe, ktorá je vyňatá zo štrukturálnych
fondov.
Eduard Heger odpovedal na otázku z publika o reformách
v ťažkom priemysle slovami, že priemysel je chrbtovou
kosťou krajiny a na tom by sme mali stavať a opatrne zavádzať riešenia spojené s dekarbonizáciou. Reformy sú
dôležitou súčasťou plánu obnovy, napríklad legislatíva
v oblasti obnoviteľných zdrojov. Dodal, že pokrok v technológiách a inováciách je rýchly a nesmieme sa báť dosiah-

nuť dekarbonizačné ciele, čo je beh na dlhú trať. László
Palkovics súhlasil, že problémom je energetická náročnosť našich ekonomík v regióne, pričom je rozdiel aj medzi medzinárodnými a lokálnymi spoločnosťami. Štátne
vlastníctvo energetických firiem, akým je MVM Group,
pomáha napríklad v prípade znevýhodnených skupín.
Marián Piecha dodal, že klimatické ciele by sme mali
plniť tak, že sa zameriame na výsledky samotné a nie
na nariadenia.
V oblasti zemného plynu sa podľa Eduarda Hegera
musíme zamerať na prechodné obdobie, čo znamená najskôr ukončenie uhlia a až následne príde rad na
ukončenie plynu. László Palkovics na otázku o CCUS
odpovedal, že je stále v začiatkoch a treba brať do úvahy aj výskum v iných oblastiach, napríklad syntetických
palív. Marian Piecha uzavrel, že technológia potrebuje
sprvu dotácie, aby bola uvedená do života, prioritou by
mal byť prechod na zelené vykurovanie, kde sú veľké
možnosti dekarbonizácie.

PANEL II.
MESTÁ AKO DÔLEŽITÍ AKTÉRI V BOJI PROTI KLIMATICKEJ ZMENE
Moderátor:
Artur Bobovnický,
riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce,
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vystupujúci:
Matúš Vallo, primátor Bratislavy,
hlavného mesta Slovenskej republiky
Zdeněk Hřib, primátor Prahy,
hlavného mesta Českej republiky
Gergely Karácsony, primátor Budapešti,
hlavného mesta Maďarska
Olaf Osica, riaditeľ, Odbor stratégií a analýz,
Mestský úrad Varšavy, hlavného mesta Poľska
Stelios Diakoulakis, zástupca regionálneho riaditeľa,
Európa – C40 Cities
Artur Bobovnický, riaditeľ Sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zdôraznil, že pandémia Covid-19 urýchlila boj proti
zmene klímy v mestách. Napriek mnohým ďalším výzvam
si predstavitelia miest uvedomujú potrebu obnovy miest,
aby urýchlili prechod na nulové emisie a riešili sociálne nerovnosti. Mestá budúcnosti budú vysoko prepojené,
automatizované a udržateľné, čo znamená, že budú využívať čistú energiu, zvyšovať energetickú účinnosť budov,
prispôsobovať princípy obehového hospodárstva a zmierňovať klimatické zmeny.
Matúš Vallo, primátor Bratislavy zdôraznil, že je dôležité
dodržať sľub profesionálnej správy vecí verejných v mestách na rozdiel od korupcie a zlého vládnutia, čo je dôležité najmä vtedy, keď vlády sa zdráhajú konať v otázkach
klímy. Spoločnosti tiež hrozí populizmus a post-faktická realita. Klimatická kríza je preto aj demokratickou
krízou, ktorú možno prekonať úplne novou politickou
kultúrou a zmenami v životnom štýle. Efektívna zmena
politiky na úrovni mesta zlepší život občanov a prinesie
viaceré benefity ako je napríklad čisté ovzdušie, lepšia verejná doprava a ekonomické príležitosti. Bratislava rieši
neudržateľnú dopravu, ktorá si vyžaduje zlepšenie verejnej dopravy, osvojenie si ekologických spôsobov dopravy,
parkovacej politiky a zabezpečenia cyklotrás. Nové opatrenia by sa mali prijímať transparentne a s dôrazom na
komunikáciu.

Primátor Prahy Zdeněk Hřib predstavil plány na zmiernenie klimatickej zmeny v Prahe. Česká republika sa môže
zdať skeptická voči ambicióznym klimatickým cieľom
a zelenej transformácii, čo ale nie je prípad Prahy, ktorá
sa rozhodla byť lídrom v zelenej transformácii v krajine
a má potenciál inšpirovať ďalšie regióny a vládu. Mesto
v roku 2019 prijalo dokument na zníženie emisií do roku
2030 a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050
a tento rok Rada prijala Plán so 69 konkrétnymi opatreniami vedúcimi k splneniu tohto sľubu do roku 2030.
Mesto pritom stavia na štyroch pilieroch: udržateľná energia v budovách, doprava, obehové hospodárstvo a zeleň
a vodné prvky vo verejných priestoroch. Mesto sa sústreďuje na využívanie obnoviteľných zdrojov, postupné
vyradenie uhlia vo vykurovaní do roku 2030, využívanie
energetického potenciálu z čistenia odpadových vôd, obnova mestského parku, nové linky električiek a metra, budovanie nabíjacej infraštruktúry, nová bioplynová stanica,
rozširovanie centier opätovného využitia a mesto je na
ceste k splneniu svojho cieľa vysadiť do roku 2026 milión
stromov. Realizáciou týchto opatrení sa vytvoria nové
pracovné miesta a mesto bude zároveň viac energeticky
sebestačné a tieto opatrenia prinesú i zdravotné benefity.
Zároveň je dôležité, aby sa diskusia o zmene klímy viedla
aj s miestnymi komunitami a musí sa zabezpečiť tiež spravodlivá transformácia.
Gergely Karácsony, primátor Budapešti Mayor of Budapest the Capital City of Hungary, povedal, že problém
zmeny klímy súvisí s problémom demokracie a otázka
zmeny klímy sa dá úspešne riešiť, keď sa bude riešiť
problém demokracie, a to i so zapojením občanov.1
Olaf Osica, riaditeľ Odboru stratégií a analýz Mestského úradu Varšavy povedal, že Varšava je viac zaviazaná
zeleným cieľom ako celá krajina. Zelená agenda bola zavedená na zlepšenie životnej úrovne, ale mesto nemôže
zmeniť energetický mix Poľska, takže aj keď Varšava zavedie elektrobusy, elektrina, ktorou sú poháňané, je stále
vyrábaná v uhoľných elektrárňach.

Mestá sú niekedy efektívnejšie ako vlády pri riešení kríz,
vrátane súčasnej pandémie, kde je dôvera kľúčová. Aspekt udržateľnosti je naprieč viacerými politikami mesta
a Bratislava investuje do verejných priestorov, akými sú
projekty Živé miesta, spoločné aktivity s občanmi ako sadenie stromov a práca na projektoch v oblasti energetickej efektívnosti a dekarbonizácie. Medzinárodné dohody
by mali zahŕňať občanov a miestne komunity a finančné
prostriedky EÚ by mali byť dobre cielené, aby sa splnili
environmentálne opatrenia.

1

Pre technické problémy s tlmočením na strane organizátorov konferencie bol prejav primátora Gergelyho Karácsonyho prerušený.

Mesto sa pripojilo k iniciatíve EBRD Green Cities a pripravuje akčný plán v klimatickej oblasti zelených miest
– strategický dokument Zelená vízia Varšavy v kľúčových oblastiach dopravy, infraštruktúry, budov, odpadu,
územného plánovania a energetiky a výstavby. Mesto tiež
vyhlásilo klimatickú neutralitu do roku 2050. Verejná doprava je kľúčový aspekt zmeny – z takmer 1 000 autobusov
je približne 70 % elektrických, dokončuje sa druhá linka
metra a tretia je vo výstavbe. Do konca volebného obdobia
súčasného primátora mesto plánuje dosiahnuť cieľ zasadenia milión nových stromov. Jednou z hlavných výziev
je financovanie, nedostatočný prístup ku kohéznym fondom a staré vykurovacie zariadenia na uhlie v priľahlých
oblastiach.
Stelios Diakoulakis, zástupca regionálneho riaditeľa, Európa – C40 Cities, predstavil organizáciu C40, čo je globálna sieť pozostávajúca zo 100 miest, ktoré sa zaviazali prijať
opatrenia v boji proti klimatickej kríze. Mestá sú dôležité,
pretože spotrebúvajú približne 75 % svetovej energie, vytvárajú viac ako 70 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou a vytvárajú 80 % HDP. C40 sa riadi zásadami princípov globálnej zelenej dohody: uznanie stavu
globálnej klimatickej núdze, záväzok udržať nárast globálnej teploty na 1,5˚C a vytváranie miestnych komunít. C40
spustila viacero iniciatív, ako napríklad Zelené a zdravé
ulice, Obnoviteľná energia – napájanie zelených a spravodlivých miest či Príroda v mestách.

Podľa Zdeňka Hřiba je kľúčové zmeniť diskurz v Českej
republike smerom k potrebe zelenej transformácie, hoci
to nie je ľahká úloha. Dôležité sú participačné nástroje
na zapojenie verejnosti, ako napríklad spoločné sadenie
stromov alebo participácia na obnoviteľnej energii. Matúš
Vallo dodal, že Bratislava vynakladá financie na zachovanie starých stromov v mestských lesoch. Zelené iniciatívy
nasledujú volebné sľuby, ktoré niekedy nie sú veľmi populárne, ako napríklad parkovacia politika. Olaf Osica
povedal, že pre zásadnú zmenu smerom k zelenej politike
by bolo potrebné byť s vládou na tej istej strane, pretože
nielen pre Varšavu uhlie je najväčším problémom. Súhlasil
s tým, že automobilová doprava je problém a je dôležité
presvedčiť ľudí, aby prestúpili na verejnú dopravu, ktorá
musí byť kvalitná. Energetická chudoba je ďalšou otázkou, keďže zelené a zároveň cenovo dostupné riešenia
je ťažké dosiahnuť. Artur Bobovnický dodal, že často ide
o získanie podpory aj pre nepopulárne rozhodnutia. Stelios Diakoulakis odpovedal, že je nevyhnutné informovať
občanov a zvyšovať povedomie o výhodách zelených politík, akými sú lepšia kvalita života, lepšie ovzdušie a ekonomické výhody. Zdeněk Hřib upozornil aj na problém,
že mestá nemajú dostatok kompetencií rozhodovať o kľúčových veciach, ktoré súvisia s urbanizmom.

DISKUSIA NA TÉMU:
ÚLOHA ZEMNÉHO PLYNU V REGIÓNE V4 V RÁMCI BALÍKA FIT FOR 55
Moderátor:
Richard Kvasňovský,
výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz
Vystupujúci:
Ferencz I. Szabolcs,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, FGSZ
Milan Sedláček,
riaditeľ pre záležitosti a stratégiu EÚ, eustream, a. s.
Christian Redl, analytik,
European Energy Cooperation, Agora Energiewende
Péter Kotek, analytik,
Centrum pre výskum energetickej politiky (REKK)

Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu uviedol, že zemný plyn
stále hrá dôležitú úlohu v krajinách V4. Balík Fit for 55
porušuje princíp technologickej neutrality a na mieste je
aj kritika zavádzania systému ETS v budovách. Na druhej
strane je dekarbonizácia skvelá príležitosť ako modernizovať energetický sektor a mohla by byť tiež riešením
zníženia energetickej závislosti.
Péter Kotek, analytik REKK predstavil štúdiu o tokoch
zemného plynu v krajinách V4. Pri dekarbonizácii je
zemný plyn súčasťou riešenia, ale aj problému a v konečnom dôsledku je potrebné ho nahradiť. Roky 2014-2020
boli zlatým vekom rozvoja plynárenskej infraštruktúry
podporovanej Projektmi spoločného záujmu, projekty V4
získali výraznú podporu a plánujú sa aj ďalšie investície
do rozvoja infraštruktúry.

V Českej republike a Maďarsku je badateľný trend znižovania tradičných tokov, pričom sa očakáva, že toky smerom na západ v Poľsku a na Slovensku budú klesať v dôsledku uvedenia plynovodu Nord Streamu 2 do prevádzky. Rovnako klesli i toky smerujúce na Ukrajinu. V októbri
a novembri 2021 nastala rapídna zmena na trhu s plynom
na plynovod Jamal, pričom sme videli, že Rusko môže obmedzovať dodávky do EÚ a manipulovať tak aj s cenami.
Sektor domácností môže byť chránený, ak boli dodávky
plynu zazmluvnené pred zvýšením cien. Vysoké ceny by
však zároveň mohli urýchliť dekarbonizáciu a opatrenia
v oblasti energetickej účinnosti.
Ferencz I. Szabolcs, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ spoločnosti FGSZ povedal, že je ťažké hovoriť o dlhodobej úlohe zemného plynu z dôvodu volatility trhu,
nedostatku a obmedzení dodávok. Správa ENTSO-G
Security of Supply Simulation uvádza, že nie je problém
s bezpečnosťou dodávok, s volatilitou trhu. Región strednej a východnej Európy by zároveň mal odolať aj väčšiemu prerušeniu dodávok.
Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom chce EÚ spraviť pokrok v transformácii energetiky a ako dosiahnuť cieľ
klimatickej neutrality do roku 2050, vrátane toho, v akej
kategórii bude zemný plyn podľa pravidiel taxonómie.
Podľa jeho názoru by bolo veľmi nerozumné vyňať plynové elektrárne v našom regióne zo zoznamu, keďže
práve tie môžu napomôcť dekarbonizácii pri ukončení
spaľovania uhlia, čo je jasný trend vo všetkých krajinách.
Krajiny V4 zdieľajú podobné obavy súvisiace s energetickou transformáciou a zemný plyn zostáva dôležitým prvkom, keďže infraštruktúra je už dobre rozvinutá.

Milan Sedláček, riaditeľ pre záležitosti a stratégiu EÚ
spoločnosti eustream, a. s. súhlasil s Pétrom Kotekom
s väčšinou jeho záverov a dodal, že pokles objemu plynu na Ukrajine je len prechodné obdobie. Je tu však trend
zmeny trhových vzorcov a dynamiky, ale nie trend znižovania úlohy tranzitu. Vo svojej prezentácii predstavil úlohu plynárenskej infraštruktúry v budúcnosti postavenú
na troch pilieroch energetickej politiky EÚ, ktorá je cenovo dostupná, bezpečná a udržateľná. Úloha tranzitných
spoločností sa po kríze v roku 2009 zamerala na aspekt
bezpečnosti a v rámci diskusie o udržateľnej energetike už
jednoduchý naratív o čistom plyne nestačí.
Zemný plyn je dôležitým prechodným palivom v regióne strednej a juhovýchodnej Európy a očakáva sa, že ním
zostane i dlhší čas, pretože aj vďaka cenovej dostupnosti
napomáha k plneniu cieľov dekarbonizácie. Zmes zemného plynu s obnoviteľnými plynmi či vodíkom môže byť
tiež dobrým spôsobom, ako znížiť náklady na transformáciu energetiky. Zníženie emisií metánu je nevyhnutné,
eustream ich za posledných 10 rokov znížil o viac ako 70
%, k takémuto znižovaniu by sa mali podujať všetci hráči
v plynárenskom sektore.
Christian Redl, analytik Agora Energiewende uviedol, že
záväzok EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnou sa týka aj zemného
plynu, ktorého využívanie bude po roku 2040 obmedzené.
Kľúčovými otázkami sú prioritné využitie zemného plynu
a obnoviteľného plynu a vodíka, nákladovo efektívne alternatívy k zemnému plynu a dôsledky transformácie pre
infraštruktúru a verejná podpora. Elektrifikácia a zvýšenie energetickej efektívnosti sú najúčinnejšie možnosti
na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov.
Obnoviteľné zdroje by mali predstavovať 80% a až jednu
štvrtinu by mal tvoriť vodík a jeho deriváty s prioritným
využitím na dekarbonizáciu priemyslu, lodnej dopravy
a letectva a posilnenie energetického systému založeného na obnoviteľných zdrojoch energie. Použitie vodíka je

kontroverzné v priemysle využívajúcom vysoké teploty,
nákladnej cestnej doprave a vlakoch. Využívať elektrickú
energiu namiesto vodíka je efektívne v priemysle využívajúcom nízke teploty, automobiloch a vykurovaní budov.
To má vplyv aj na samotnú distribučnú sieť, scenáre s nulovými emisiami predpokladajú veľmi obmedzené využitie vodíka v budovách a napríklad chemické procesy
vyžadujú čisté molekuly a ich miešanie môže byť problematické. Je potrebné tiež zvážiť dlhodobé investície do
zemného plynu a iných fosílnych technológií a zamerať sa
na dlhodobé plánovanie nevyhnutné na identifikáciu rozsahu investícií.
Christian Redl súhlasil tiež s tým, že vysoké ceny plynu
by mohli urýchliť proces dekarbonizácie. Péter Kotek na
otázku z publika o vypršaní dlhodobých kontraktov na
plyn odpovedal, že v krajinách V4 reálne nesúvisia s témou energetickej bezpečnosti, pretože rozvinutá infraštruktúra a dlhodobé kontrakty môžu ovplyvniť trh samotný a nie bezpečnosť. Ferencz I. Szabolcs na otázku o zmene smeru tokov odpovedal, že tranzit už znížený bol, čo sa
ale do budúcnosti zmení. Milan Sedláček súhlasil s tým,
že zmena tokov je už realitou, pričom počet zákazníkov,
naopak enormne vzrástol a spoločnosť bola prebudovaná
na prispôsobenie sa týmto zmenám.
Péter Kotek na otázku o vodíku odpovedal, že nová vodíková infraštruktúra nebude tak prepojená ako dnešná
plynárenská a taktiež trh bude iný. Otázka syntetických
plynov sa týka aj ich ekonomickej životaschopnosti. V súvislosti s balíkom Fit for 55 uviedol, že problémom môže
byť financovanie plynárenskej infraštruktúry. Ferencz I.
Szabolcs dodal, že tento balík je skôr zameraný na znižovanie dopytu. Pre Christiana Redla bude najväčšou výzvou strategické plánovanie v energetike a Milan Sedláček dospel k záveru, že najdôležitejší je stabilný a predvídateľný regulačný rámec.
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Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí zdôraznila, že správa za rok 2021 bola navrhnutá s cieľom podporiť diskusie
na konferencii COP26 a poskytuje krajinám mapu transformácie energetiky. Energetický sektor zohráva kľúčovú
úlohu pri zmierňovaní dopadov zmeny klímy, pretože
produkuje takmer tri štvrtiny emisií, no i napriek všetkým
prísľubom je súčasný pokrok stále príliš pomalý na to, aby
sa splnili záväzky.

Tim Gould, hlavný ekonóm pre energetiku Medzinárodnej energetickej agentúry, najprv predstavil kontext oživenia ekonomiky, ktorý vyústil do prudkého nárastu cien,
vznikajúcej novej globálnej energetickej ekonomiky, ale aj
problémov súvisiacich s prístupom k energii. Deklarované
ambície v oblasti klímy sú vysoké, čo ale nezodpovedá
samotným dátam o energetike a emisiách. Nové politiky,
zníženie nákladov na nové technológie a pandémia stiahli
rastúcu krivku emisií a nové prísľuby, ako napríklad tie, čo
zazneli v Glasgowe, by mohli ešte viac oddeliť emisie a hospodársky rast v tomto desaťročí. Nové prísľuby pretvárajú
aj globálne energetické trhy v ústrety rýchlejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov a naopak, ropa a zemný plyn by
mala v nasledujúcich desaťročiach dosiahnuť svoj vrchol.
Uhlie i naďalej zostáva hlavným zdrojom emisií CO2,
a preto je prvou úlohou zastaviť výstavbu nových uhoľných elektrární. Príkladom je Čína, ktorá oznámila ukončenie financovania podpory uhoľných elektrární v zahraničí. V súčasnosti je v prevádzke približne 9 000 uhoľných
elektrární v takmer 100 krajinách a je potrebné riešiť aj
tieto emisie.
Rastie zároveň aj množstvo komodít súvisiacich s novou energiou, ako sú minerály dôležité pre batérie a čisté
technológie alebo vodík. V scenári s nulovými emisiami v
roku 2050 by to znamenalo úplné zmeny na trhu, ktorému

v súčasnosti dominuje ropa. Chýbajú investície do čistej
energie a infraštruktúry, ktoré sa musia podstatne zvýšiť najmä v rozvojových ekonomikách. Prechod smerom
k čistej energie môže ochrániť spotrebiteľov pred šokom
z prudkých nárastov cien ropy a zemného plynu, ak sa
s podporou vlád využijú opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti a elektrifikácia. Transformácia energetiky
predstavuje príležitosť pre spoločnosti, ktoré môžu prispieť k zmene dodávateľských reťazcov spojených s obnoviteľnými zdrojmi energie a novou infraštruktúrou.
Matúš Mišík, analytik SFPA, ocenil zameranie správy na
klimatickú politiku a kritický postoj k prísľubom vlád v
úsilí o zmiernenie klimatických zmien a spomalenie zvyšovania globálnej teploty. Vyjadril sa k správe z pohľadu
tém v strednej a východnej Európe: dôležitosť energetickej efektívnosti je identifikovaná ako jeden z nástrojov
na odstránenie rozdielu medzi dnešnými prísľubmi vlád
a reálnym splnením záväzkov. Zameranie sa na inovácie
v energetickom sektore môže pomôcť krajinám regiónu
riešiť výzvy, ktorým čelia v oblasti energetickej bezpečnosti aj inovácií.
Argumentoval, že postupné vyraďovanie uhlia bude v regióne náročným procesom v dôsledku silných existujúcich
väzieb medzi ťažobným priemyslom a inými sektormi
spoločnosti. Rovnako i téma energetickej bezpečnosti zažíva návrat v regióne v dôsledku udalostí, ktoré sa udiali
v poslednom štvrťroku 2021. Politiky energetickej bezpečnosti zostávajú kľúčové pre prechodné obdobie, kým

nenastane dekarbonizácia sektora. Zdôraznil komplexný
pohľad správy na vodík, ktorý sa do budúcna považuje za
veľmi dôležitý v procese dekarbonizácie v regióne.
Tim Gould sa vyjadril k budúcnosti jadrovej energie počas obdobia transformácie energetiky. Uviedol, že výzvou
je zvyšujúci sa vek existujúcich jadrových elektrární
a v roku 2040 viac ako tri štvrtiny týchto zariadení vo vyspelých ekonomikách presiahnu 50 rokov prevádzky. To by
viedlo k diskusiám o ich rozšírení v niektorých krajinách.
Zároveň je tu i technologický pokrok vo výskume malých
reaktorov, ktorý otvára možnosti skrátenia času výstavby
a schvaľovacích povolení a mohol by poskytnúť flexibilitu
sieti a byť tým vhodný pre trhy s elektrinou budúcnosti.
Vodík je veľmi dynamicky rozvíjajúca sa oblasť a ponúka
nízkouhlíkové riešenia pre tie odvetvia hospodárstva, kde
je dekarbonizácia náročná a priama elektrifikácia nie je
možná, ako napríklad letectvo, nákladná alebo lodná doprava. Vynakladá sa veľa úsilia na podporu nízkoemisnej
výroby vodíka. Tim Gould sa vyjadril tiež k vplyvu EÚ na
prechod iných krajín na zelenú energiu, kde je európske
postavenie lídra dôležité pri poskytovaní dobrého príkladu, mobilizácii financií a vytvárania stimulov na rýchlejší
priebeh energetickej transformácie so zreteľom na sociálne
dôsledky. Matúš Mišík dodal, že pozícia rozvojových krajín je pochopiteľná, keďže aj ony chcú využívať lacné zdroje energie, no jedným z nástrojov, ktorý by tieto krajiny
posunul smerom k ambicióznejším klimatickým cieľom, je
zavedenie mechanizmu úpravy uhlíkového cla.
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Eva Majková, riaditeľka Centra pre využitie pokročilých
materiálov SAV, uviedla hlavné rámce diskusie, ktorými
sú efektívne zdroje energie, obnoviteľné zdroje, batérie,
ukladanie energie do vodíku a palivové články.
Karol Galek, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky, zdôraznil, že žijeme dobu, kedy je
energetika témou dňa z pohľadu cien energií a tiež otázkou ako bude vyzerať energetika v budúcnosti. Akumulácia
energie je kľúčová z dôvodu jednoduchšieho fungovania zo
strany distribúcie i prenosu v oblasti vyrovnávania sústavy.
K dispozícii je viacero technológií, či už batérie, elektrolyzéry na výrobu vodíku, power-to-gas alebo prečerpávacie
elektrárne ako napríklad elektráreň Čierny Váh na Slovensku. Pripomenul, že tento rok bola vládou schválená Vodíková stratégia a v prípade jadra sa nájdu obdobia, keby je
elektriny prebytok, čo možno na výrobu vodíka využiť, na
akumuláciu možno využiť aj zásobníky plynu.

Uviedol, že EÚ má k dispozícii 109 miliárd m3 v geologických úložiskách a ak by sme len 10 % využili na uskladnenie
vodíka, tak dostaneme 33 TWh. Plynárenská infraštruktúra
by mala byť podporená vrámci taxonómie, pretože by mala
byť využívaná aj v budúcnosti na syntetický plyn. Legislatíva je kľúčová, v prípade zimného energetického balíčka sa
vyhodnocujú pripomienky a do polovice 2022 by mal byť
transponovaný, čo sa týka aj ukladania energie. Akumulovaná energia sa bude považovať za odloženú, čo môže zatraktívniť investície, napríklad do batériových úložísk. Flexibilita bude podporená tiež finančne z Plánu obnovy.
Philippe Boucly, prezident, France Hydrogène, predstavil plány a výzvy rozvoja vodíka vo Francúzsku. Upozornil, že pri prechode na obnoviteľné zdroje je flexibilita
a uskladnenie energie kľúčové, pričom vodík je vhodný
pre dlhodobé sezónne uskladnenie. Vodík bude zohrávať kľúčové úlohy pri integrácii obnoviteľných zdrojov aj
pri dekarbonizácii ekonomiky. Vodíková stratégia Francúzka sa zameriava na dekarbonizáciu priemyslu, dopravy a výskum a vývoj s celkovou podporou 9,1 miliardy
eur do roku 2030. Spotreba vodíka sa bude sústrediť do
siedmich oblastí, s uvedením do prevádzky 6,5 až 10 GW
elektrolyzérov a 1000 až 1700 vodíkových čerpacích staníc.
Hlavné výzvy rozvoja vodíka sú vysoké náklady, a je preto potrebné vytvoriť nový trh vrátane infraštruktúry.
Príkladom je European Hydrogen Backbone, ktorá spája
21 krajín a 23 prepravných spoločností. Tiež by mal byť
zabezpečený princíp technologickej neutrality a nízkoemisné zdroje, ako napríklad jadro, by mali byť zohľadnené v taxonómii. Vodík tiež otvára príležitosti pre návrat
priemyslu do krajín.
Martin Bartošovič, generálny riaditeľ, Nafta, a. s. dodal,
že je potrebné využívať existujúcu infraštruktúru, ktorá
bola veľmi nákladná a je potrebné jej maximálne využitie.

Podľa Tomáša Šimoviča, manažéra zodpovedného za
kvantitatívnu podporu optimalizácie zdrojov, Slovenské
elektrárne, a. s., je s rastúcim podielom variabilných obnoviteľných zdrojov potrebné, aby ostatné zdroje v sústave pokryli reziduálnu spotrebu. Podľa štúdií METIS bude
reziduálny dopyt po elektrine sa bude správať inak ako
dnes a aby to elektrizačná sústava zvládla potrebujeme
akumuláciu a flexibilitu. Je preto otázka aký zdroj túto
flexibilitu dodá, či batérie, voda, plyn, prípadne elektromobili a tepelné čerpadlá. V niektorých prípadoch je ekonomicky výhodnejšie, aby boli obnoviteľné zdroje odstrihnuté od siete. Na Slovensku máme existujúce zdroje flexibility, vodné elektrárne a mali by sme využiť existujúcu
infraštruktúru, v tomto prípade napríklad modernizáciou.
Karol Galek doplnil, že z pohľadu štátu je dôležité ponechať si vlastné technológie a princíp hodnoty za peniaze
musí byť zachovaný. Taxonómia je o udržateľných technológiách, ktoré napomáhajú k uhlíkovej neutralite do roku
2050. Preto by dnes v taxonómii malo byť zahrnuté jadro,
ktoré je bez emisií.
Ivan Gránsky, člen predstavenstva, Slovenský plynárenský
priemysel, a. s., uviedol, že i sektor plynárenstva chce prispieť k dekarbonizácii. Keď sa začala diskusia o solárnych
paneloch, verilo sa, ak sa posunie technológia, tak sa zníži
cena zariadení, čo sa i potvrdilo. V prípade vodíku nemáme
pocit, že by to bolo tak bolo a jeho hodnotu treba hľadať
tam, kde vie napomôcť flexibilite a regulácii, čo ide veľmi
dobre spolu s veternou i solárnou energiou a zapojením vodíka z nich spravíme oveľa viac predikovateľné zdroje.
Keď konvertujeme elektrinu do elektriny prostredníctvom vodíka, to sú relatívne veľké straty a musí to niekto
zaplatiť. Ak dáme tieto elementy dohromady a vznikne
menšia požiadavka na dodávanie flexibility, to by mohlo
byť lacnejším zdrojom energie ako v súčasnosti. Okrem
vodíka SPP rozvíja aj tému biometánu, ktorý je úzko spojený s odpadovým hospodárstvom a kde sú aj výstupy,
ktoré je možné uviesť na trh, ako hnojivá alebo vstupy do
cementární a stavebníctve.

Patrik Kurilla, biznis analytik InoBat, povedal, že v oblasti rozvoja batérií sa ukazujú výsledky dlhodobého výskumu a vývoja a našli si priestor aj v priemysle či elektromobilite za relatívne nízke ceny. Z legislatívneho hľadiska
sa v rámci zimného balíčka zmenia aj podmienky a budú
noví účastníci na trhu s elektrickou energiou, ktorí si vedia
zabezpečiť sebestačnosť alebo sa správajú ako výrobcovia.
V oblasti priemyslu existujú už aj projekty, ktoré sú zaujímavé aj z komerčného hľadiska bez toho, aby dostávali
grantovú podporu. Dekarbonizácii je preto potrebné pomôcť z legislatívneho hľadiska. Vyzdvihol Plán obnovy
Českej republiky, v rámci ktorého sú výzvy na inštalácie
solárnych panelov.
Philippe Boucly komentoval, že batérie nie sú vhodné
z hľadiska sezónneho ukladania energie, keďže ich kapacita je len v MWh a my potrebujeme skladovať TWh. Taktiež náklady na elektrolyzéry klesajú z pohľadu ceny a ak
chceme cenovo dostupný vodík, tak musíme znížiť cenu
elektriny. Tomáš Šimovič doplnil, že ceny batérií vplývajú na to, koľko ich v elektrickom systéme bude.
Martin Bartošovič predstavil projekt v oblasti zmesi vodíka a metánu v pomere 10% a 90%. Táto zmes bola vtlačená do podzemného ložiska a po šiestich mesiacoch bola
vytiahnutá a spotrebovaná na výrobu elektrickej energie,
čo je príklad využitia skladovacích kapacít. Veľa sa síce
hovorí o skladovaní o čistého vodíka a v tom prípade je
najzaujímavejšie využiť soľné kaverny. Skladoval sa taktiež svietiplyn, zmes vodíka a metánu, ktorý mal až 50%
vodíka, čo je možné u štandardných ložísk. V soľných kavernách je tento potenciál až do výšky 100% vodíka.
Karol Galek uviedol, že v súčasnosti prebiehajú práce
na Akčnom pláne k vodíkovej stratégii, vzniká Centrum
vodíkových technológií v Košiciach a prebieha tiež aj
legislatívna podpora. Patrik Kurilla odpovedal na otázku výstavby batériového centra vo Voderadoch, ktoré je
v plnom prúde a Martin Bartošovič na otázku ohľadom
CCUS, kde bola podpísaná zmluva na pilotný projekt na
východnom Slovensku. Philippe Boucly doplnil CCUS
projekt vo Francúzsku, ktorý robí spoločnosť ExxonMobil,
avšak táto aktivita nie je prioritou francúzskej vlády.

PANEL V.
ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA AKO PILIER UDRŽATEĽNEJ DOPRAVY
Moderátor:
Ondrej Matej,
riaditeľ, Inštitút pre dopravu a hospodárstvo
Hlavné vystúpenie:
Andrej Doležal,
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Vystupujúci:
Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora,
Bratislava – hlavné mesto SR
Róbert Hudák, riaditeľ odboru riadenia strategických
projektov, Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
Pavel Paidar, riaditeľ odboru prípravy stavieb,
Správa železnic ČR
Oldřich Sklenář,
analytik, Asociace pro mezinárodní otázky

Ondrej Matej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, zarámcoval diskusiu otázkami či bude železnica pilierom dopravy, či je naozaj zelená a znižuje emisie a ako
je to v oblasti financovania.
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, na úvod uviedol, že do železničnej infraštruktúry nedávame dostatočné množstvo finančných prostriedkov. I financie z Plánu obnovy budú postačovať len
na dve trate, navyše, samotný investičný dlh presahuje
dve miliardy eur. V harmonograme investícií železníc bola
predstavená hranica 0,4% HDP, čo je výdavkový limit.
Najbližších 10 rokov je v pláne preinvestovať päť miliárd
eur, čo je len dobiehanie, ale nie rozvoj infraštruktúry. Preprava tovarov je až v 70% v oblasti cestnej dopravy, čo je

potrebné zmeniť. To sa však dá len za reálne investovanie
do rozvoja železničnej dopravy.
Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora Bratislavy zdieľa názor, že železničná doprava je na okraji záujmu, čo je v neprospech všetkých. Bratislava má problémy
s kvalitou ovzdušia, za čo je zodpovedná najmä doprava,
a je preto potrebné využívať nástroje na posilňovanie verejnej dopravy. Postupne sa to darí v oblasti mestskej hromadnej dopravy a diskusie sú tiež v oblasti rozširovania
kapacity železničnej siete, ako je rozširovanie terminálov
osobnej integrovanej dopravy, zvýšenie kapacity vlakov
a intervalov. Frekvencia a kvalita diaľkových spojení je
rovnako kľúčová.
Pavel Paidar, riaditeľ odboru prípravy stavieb Správy železnic ČR, poskytol prehľad investícií do infraštruktúry.
Hlavnou snahou na dosiahnutie dekarbonizačných cieľov
je zvýšiť podiel elektrifikovaných tratí, ktorá je na úrovni
3217 km z celkovej dĺžky 9377 km s podporou eurofondov
a začína sa tiež s projektovou prípravou na vysokorýchlostné trate. Tie uvoľnia kapacity pre rastúcu regionálnu
sieť tratí a predstavujú príležitosť pre stimuláciu hospodárskeho rastu. Projekt pracuje s návrhom maximálnej
prevádzkovej rýchlosti 320 km/h a minimálnej 200 km/h.
Kľúčové infraštruktúrne projekty sú v rôznom štádiu
rozpracovania v železničnom uzle Praha, Brno, Ostrava,
Česká Třebová a Pardubice a rovnako i tranzitných koridoroch.
Investície sú tiež v oblasti zvýšenia zabezpečenia železničných prejazdov, čo sa prejavilo na znížení nehôd,
znížiť samotný počet prejazdov sa však z legislatívnych
dôvodov nedarí. V roku 2020 boli rekordné investície do
železničných staníc v objeme 2,2 miliardy českých korún,
tento rok sa rekonštruuje 114 objektov za 1,74 miliárd. Prebieha tiež príprava konverzie existujúcej trakčnej sústavy, pri ktorej dochádza k úsporám energie, na 25kV, 50hz.
Limity tejto konverzie sú v nutnosti modernizácii vozidiel,
rovnako i plán implementácie európskeho vlakového zabezpečovacieho zariadenia ETCS. Súhlasil, že Európske
financovanie je absolútne kľúčové pre rozvoj tratí.
Róbert Hudák, riaditeľ odboru riadenia strategických
projektov ZSSK, poskytol prehľad investícií do vozového parku, kde vlastné zdroje sú v približnom objeme 26
miliónov eur ročne a prostriedky z eurofondov približne
77 miliónov eur ročne. Zdroje z EÚ tak boli investované
v objeme približne jednej miliardy eur, čo je priepastný
rozdiel oproti vlastným zdrojom. Je nevyhnutné modernizovať vozidlový park, keďže priemerný vek hnacích
koľajových vozidiel je 20 rokov, v prípade vozňov je to
21,5 rokov. V porovnaní s cestnou dopravou je železničná
šesťkrát energeticky úspornejšia. Problémom je financovanie, dobiehame zanedbané investície z minulosti, rovnako sa nedarí nadviazať na investície pri výmene vlád.
Andrej Doležal zareagoval, že investičný dlh vznikol za
30 rokov neinvestovania a základným problémom je nekvalitná infraštruktúra. V súvislosti so znižovaním emisií
sú investície absolútne kľúčové.

Oldřich Sklenář, analytik Asociace pro mezinárodní
otázky, predstavil možnosti zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov, konkrétne fotovoltaiky, v železničnej
doprave. Tá môže slúžiť k napájaniu bezdrôtových senzorov, krytie spotreby staničných budov alebo pohonu
samotných vozidiel. V prípade pohonu to môžu byť vozidlá vybavené batériou, ktorá je nabíjaná v koncových
staniciach alebo sú fotovoltaické články integrované do
karosérie vozidla. Ak je trať elektrifikovaná, tak je možné
využiť solárne parky, ktoré sú v blízkosti trate.
Jednoznačnou výhodou je cena fotovoltaiky, ktorá za posledné obdobie klesla o 90% a rovnako špička výkonu solárnych parkov sa kryje so špičkou prevádzky na železnici.
Medzi nevýhody patrí zavádzanie nových technológií do
relatívne konzervatívneho prostredia s vysokými nárokmi
na bezpečnosť, nestálosť tohto zdroja a tiež zvýšené znečistenie panelov v blízkosti trate vzdušnou hrdzou. V Indii je fotovoltaika na staničných budovách pomerne rozšírená a dokáže pokryť jej samotnú spotrebu, v Japonsku
sú umiestnené fotovoltaické panely pozdĺž trate, jedna talianska firma zas integruje panely priamo do železničných
pražcov. Vo svetle zvyšovania cien energií môžu byť práve takéto riešenia zaujímavé.
Andrej Doležal odpovedal na otázky ohľadom modernizácie tratí s upozornením na benefity, ktoré vysokorýchlostná trať prináša v podobe pracovnej mobility a odľahčenia ciest. Na prvom mieste musí byť sanácia, potom rekonštrukcia, odstraňovanie tzv. bottleneckov a až
následne modernizácia a zvyšovanie traťových úsekov.
Tatiana Kratochvílová doplnila, že je všetko potrebné
robiť postupne a zvyšovať atraktivitu verejnej dopravy.
Andrej Doležal upozornil tiež na to, že eurofondy sa stali kľúčovým nástrojom investovania do verejnej infraštruktúry, na ktoré si spoločnosť zvykla a je otázne ako sa
budú realizovať investície keď raz nebudú. Výdavky do
železničnej infraštruktúry by mali rásť, a to aj na úkor cestnej infraštruktúry, prípadne je na to možné použiť peniaze
z Envirofondu.

Pavel Paidar zdôraznil, že v Česku sa podarilo naštartovať
investície vďaka potrebe rýchleho čerpania eurofondov
a ukázalo sa to ako efektívne. Akékoľvek skrátenie času
cesty je kľúčové pre cestujúcich, tiež v prospech investícií do železníc. Tatiana Kratochvílová povedala, že je potrebné napĺňať stratégiu rozvoja dopravy, Róbert Hudák
upozornil na potrebu investícií najmä do infraštruktúry,
Oldřich Sklenář dodal, že u železničnej dopravy sú pozitívne externality, na rozdiel od tej cestnej. Andrej Doležal
súhlasil a uzavrel, že je to otázka pozitívnej diskriminácie.

PANEL VI.
ZELENÉ VÝZVY PRE PRIEMYSEL
Moderátor:
Alexander Duleba, riaditeľ konferencie a analytik, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Hlavné vystúpenie:
Ján Budaj,
minister životného prostredia Slovenskej republiky
Vystupujúci:
Zdeněk Čech, vedúci tímu ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Klaus Födinger, generálny riaditeľ,
Danucem Slovensko a. s.
Milan Veselý, výkonný riaditeľ, Slovalco, a. s.
Michal Pintér, riaditeľ pre styk s vládou
a Európskou úniou, U. S. Steel Košice, s. r. o.

Alexander Duleba, riaditeľ konferencie a analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, pripomenul, že
dekarbonizácia priemyslu je kľúčová téma nielen v Pláne obnovy, ale má vplyv na klimatické ciele, konkurencieschopnosť i zamestnanosť.
Ján Budaj, Minister životného prostredia Slovenskej republiky, upozornil na súčasné vzťahy medzi EÚ a Ruskom, kde energia, a to nielen plyn, sa môže stať predmetom manipulácie, ktorá môže mať politické dôsledky.
V súvislosti s cenami energií sa upriamila pozornosť na

Environmentálny fond, ktorý sa nevyužíva na ochranu
životného prostredia, ale na podporu samospráv pri budovaní infraštruktúry, ako je kanalizácia, vodovody a čističky.
Priemysel na Slovensku je vysoko emisný a tiež energeticky náročný, mal by mať ambície meniť postupne technológiu a prinášať výrobu s pridanou hodnotou. Otázne je,
ak budú emisné povolenky stúpať ako doteraz, z čoho sa
to bude platiť. I keď Envirofond prispeje 11 miliónmi eur,
tak to zďaleka nepokryje požiadavky priemyslu a je potrebné využiť peniaze z Modernizačného fondu a Plánu
obnovy na dekarbonizáciu. Zároveň bude mať Slovensko
najväčší podiel jadrovej energie na obyvateľa na svete, čo
je bezpečnostné riziko, ako i problém ukladania jadrového
odpadu. Dnes sa čaká na technologický pokrok a až po
ňom sa začne Slovensko jadrovej energie zbavovať.
Ministerstvo životného prostredia je pripravené pomôcť
Plánu obnovy, keďže je to pokus dostať sa do doby digitálnej a vymaniť sa z doby post-industriálnej a pokus
o globálnu transformáciu, kde nejde len o výrobu, ale je aj
spotrebu, čo znamená veľké zmeny v usporiadaní ľudskej
spoločnosti a priorít ľudstva. Renovácia rodinných domov
je príležitosť a ukážka toho, že sa to dá a vráti sa to aj na
úsporách energií. Dekarbonizácia je jednorazová pomoc
a mala by prebehnúť transparentne, férovo a na trvalý
úžitok. Ako sa Slovensko vedelo transformovať po páde
vojenského priemyslu a orientácie na východ, aj teraz môžeme byť premiantom tejto zmeny.

Zdeněk Čech, vedúci tímu ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku, doplnil, že transformácia môže
viesť k vytvoreniu nových pracovných príležitostí, obzvlášť pre podniky. Dekarbonizácia a znižovanie emisií je
pre Komisiu prioritou, kam smerujú značné zdroje nielen
v Pláne obnovy, ale aj v novom programovacom období. Slovensko má preto jedinečnú príležitosť posunúť sa
smerom k bezuhlíkovému hospodárstvu. Časový rámec
je náročný, preto je potrebné začať už teraz s prípravou
projektov a ministerstvo by malo mať tento rok pripravený návrh dekarbonizácie. Do financovania sa okrem
verejných prostriedkov musí zapojiť aj súkromný sektor.
Taktiež výroba sa musí posunúť smerom k inováciám, keďže finančný balík ako dnes sa už opakovať nebude.
Klaus Födinger, generálny riaditeľ Danucem Slovensko
a. s. uviedol, že na Slovensku je firma aktívna v oblasti
spracovania cementu a tiež odpadu, ktorý sa spracováva ako alternatívne palivo pre priemysel. Uhlíková stopa
cementu je pomerne vysoká a predstavuje zhruba tri až
štyri percenta globálnych emisií, čo je dané spracovaním
prvotnej suroviny, vápenca, pri vysokých teplotách. Preto
spoločnosť využíva najlepšie možné technológie a patrí
k lídrom v priemysle v oblasti znižovania emisií, cementáreň v Turni nad Bodvou využíva zelené technológie, za
čo získala i environmentálne ocenenia. Na celom Slovensku spoločnosť od roku 2015 preinvestovala 13 miliónov
eur do nových technológií priateľských k životnému prostrediu.
V oblasti spracovania cementu využívajú možnosti znižovania emisií: zvyšovanie energetickej efektívnosti (zachytávaním odpadového tepla), využitie alternatívnych
palív z odpadu a náhradu prvotnej suroviny, vápenca
napríklad stavebným odpadom alebo škvarou, čím sa
prispieva tiež k cirkulárnej ekonomike. Zároveň sa hlásia
k záväzkom EÚ a byť klimaticky neutrálni do roku 2050.
Rizikom tohto odvetvia je tzv. carbon leakage, že firmy odídu do krajín, ktoré nemajú záväzky, a spoločnosť preto
víta mechanizmus úpravy uhlíkového cla, ktoré by malo
byť prijaté čo najskôr.
Milan Veselý, výkonný riaditeľ Slovalca, a. s. povedal,
že Slovensko má energeticky náročný priemysel a zmeny
budú trvať pomerne dlho. Má však logiku podporovať aj
takýto priemysel, aj Komisia vyžaduje ochranu priemyslu
pred tzv. carbon leakage mechanizmami akými sú emisné
povolenky alebo cez Envirofond. Slovalco produkuje málo
CO2, ale vyrába hliník a patrí k špičke sveta a na výrobu je
potrebné príliš veľa energie. Preto je vysoká cena elektrickej energie problémom a jedným z faktorov je systém ETS
a vysoká cena povoleniek. Ak by Slovalco zaniklo a takýto priemysel vyženieme z Európy, tak globálna uhlíková
stopa vzrastie. Kompenzácie by mali preto existovať aj na
národnej úrovni.
Slovensko by sa malo priblížiť tomu, aby bola kompenzácia na úrovni tak, ako je to v iných priemyselných krajinách a ako to povoľuje Komisia, teda 25% z výnosov CO2
môže ísť na kompenzáciu do priemyslu, a zároveň nemôžu byť kompenzovaní viac ako 75% zvýšených nákladov.
Do Envirofondu by malo ísť čo najviac peňazí, nielen
30%, ale 100% a boli by používané na dekarbonizáciu
a nie sa stratili v rozpočte. Slovalco vyrába špeciálne zliatiny, ktoré idú do automobilov a iných profilov, ktoré sa
ďalej vyrábajú a predávajú na Slovensku a vyváža len do

EÚ. Hliník sa dobre recykluje a tým, že je ľahký, má menšiu energetickú náročnosť.
Michal Pintér, riaditeľ pre styk s vládou a EÚ U. S. Steel Košice, s. r. o. uviedol, že rešpektujú všetky záväzky
a ciele EÚ a chcú byť súčasťou riešenia. Z pohľadu oceliarskeho priemyslu uviedol, že oceľ je plne recyklovateľný materiál bez straty svojich technických vlastností a je
súčasťou riešenia, keďže je súčasťou veterných turbín,
jadrových elektrární, koľají, ropovodov či plynovodov.
Význam to má, keď je oceľ zelená a európska. Priestor na
dekarbonizáciu je významný, ale je potrebná aj verejná
podpora, či už formou Plánu obnovy alebo Modernizačného fondu.
US Steel produkuje zhruba štvrtinu emisií CO2 Slovenska
a má nastavené ambiciózne plány, aby pomohla sebe i Slovensku dosiahnuť cieľ 55% do roku 2030, zvýši sa však
spotreba elektrickej energie a cena hrá veľkú úlohu. Tarifa
za prenos systému je medzi najvyššími a systém regulácie by mal byť nastavený inak, aby sme boli konkurencieschopní. Na dekarbonizáciu bude musieť byť energia
zelená, čo je tiež otázkou taxonómie. Ďalším aspektom je
tzv. level playing field, teda je potrebné zabezpečiť aj férové podmienky, ak chceme do niečoho investovať. Z pohľadu importu je sektor ocele chránený, EÚ plánuje zaviesť
mechanizmus úpravy uhlíkového cla a ochranu priemyslu
je potrebné zvyšovať. Otázkou je tiež či je spotrebiteľ pripravený a uvedomelý platiť za zelené výrobky.
Ján Budaj súhlasil, že zmena zo 40 na 55% do roku 2030
je veľká a priemysel potrebuje predvídateľné kroky a EÚ
preto musí reagovať na medzinárodné udalosti a mala by
konať. Globálna mobilita má gigantické náklady a aj zdanlivá lacnosť môže vyjsť mimoriadne draho. Sme v medziobdobí a doba fosílnych palív je tu stále a je ťažké ju
opustiť.

ZÁVEREČNÉ SLOVO
Veronika Oravcová, výkonná riaditeľka konferencie a analytička Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, vyzdvihla dôležitosť Plánov obnovy, ktoré boli napísané a schválené Komisiou v rekordne krátkom čase. Porovnala dnešnú
situáciu s obdobím hospodárskej krízy pred desiatimi rokmi, kedy tiež bola snaha o implementáciu zelených politík,
ale nebola zďaleka tak úspešná ako je dnes, a to i s podporou zelených a klimatických politík verejnosťou. Ocenila, že
sa na konferencii prezentovali konkrétne riešenia zelenej obnovy, či už na úrovni lokálnych politík alebo v energeticky
náročných odvetviach. Pripomenula, že i keď transformácia bude finančne náročná, v EÚ máme prostriedky a mali by
sme ich využiť. Na záver poďakovala vystupujúcim a moderátorom, partnerom, ktorí konferenciu podporili, divákom,
ktorí jej priebeh sledovali online a všetkým spolupracovníkom.

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU (SFPA) je najstarším
zahraničnopolitickým think‑tankom na Slovensku. Od roku 1993 je jej poslaním robiť kvalitný
nezávislý výskum a na jeho základe poskytovať praktické odporúčania pre politikov a tvorcov
politík. Vytvára tiež nezávislý priestor na diskusiu o kľúčových otázkach.
SFPA vydáva periodické a neperiodické publikácie zamerané na rôzne oblasti zahraničnej
politiky a medzinárodných vzťahov. Organizuje medzinárodné odborné konferencie a
semináre a podporuje tak širšiu odbornú diskusiu o medzinárodných vzťahoch a slovenskej
zahraničnej politike. Cieľom SFPA je vytvoriť priaznivé prostredie na rast novej generácie
slovenských odborníkov na medzinárodné vzťahy, podnecovať záujem širšej verejnosti o
globálne udalosti a zároveň u nej prehĺbiť chápanie významu zahraničnej politiky a jej
prepojenia s vnútornou politikou.
Viac informácií nájdete na: http://www.sfpa.sk/ .
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