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Je známe, že vždy, keď sa umelo a dlho zahmlievaný vážny konflikt medzi súkromným a verejným 
záujmom posúva k ohnisku demokratickej diskusie, protagonisti biznisu v snahe udržať existujúci stav 
zneužívajú vzniknutú situáciu, prekrúcajú fakty a vymýšľajú falošné riešenia. Aj v prípade hornej Nitry 
ich počuť hovoriť o „potrebe“ udržať ťažbu a spaľovanie hnedého uhlia zo sociálnych dôvodov, čo 
najviac oddialiť termín ukončenia nevýhodných dotácií a o absencii výhodnejšej energetickej 
alternatívy pre región. 
 
Účelom tohto dokumentu však nie je podrobný výklad argumentov pre rýchlu a dôslednú premenu 
súčasnej neudržateľnej fosílnej energetiky regiónu. Tú považujeme za neoddiskutovateľný verejný 
záujem prvoradého významu. Jedným dychom však treba dodať, že konverzia musí byť sociálne 
spravodlivá. Nesmie za sebou nechať na dlažbe už nepotrebných baníkov a presunúť na nich 
zodpovednosť za súkromný biznis na hornej Nitre, ktorého sú teraz bezprostredným rukojemníkom.  
 
Tento dokument sa sústreďuje na stručný náčrt konkrétnych námetov k obratu hornej Nitry smerom 
k nízkouhlíkovej budúcnosti. Predovšetkým je potrebné zastaviť ďalšie dotovanie fosílnej energetiky 
- predovšetkým ťažby a spaľovania uhlia – a bezodkladne presmerovať verejné financie úplne 
opačným smerom: na rozvoj decentralizovanej bezuhlíkovej energetiky pod kontrolou regiónov a na 
báze obnoviteľných zdrojov. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť, aby využívanie obnoviteľných 
energetických zdrojov dôsledne rešpektovalo prírodné limity prostredia a aby energia z nich vyrobená 
bola využitá na krytie výlučne optimalizovanej energetickej potreby. 

 

Dosiahnutie energetickej autonómie sa musí stať trvalou politickou prioritou na lokálnej a regionálnej 
úrovni. Prostriedkom k tomu musí byť prijatie udržateľnej regionálnej bez-uhlíkovej energetickej 
politiky postavenej na kvalifikovanej personálnej základni, dostatočných finančných zdrojoch 
a primeraných technických podmienkach. Kľúčovú úlohu v tomto smere majú samosprávy, ktoré 
musia vytvárať podmienky pre vznik a uplatnenie takejto politiky a budovať kapacity na jej postupné 
uplatňovanie. 

 

Dokument ponúka niekoľko námetov k úvahám o možnostiach vytvárania takých pracovných 
príležitostí, ktoré sú s nízkouhlíkovou budúcnosťou regiónov kompatibilné: výstavbu sanitačnej 
infraštruktúry na báze prírodných technológií, rozvoj regionálnej bezuhlíkovej energetickej 
infraštruktúry a stavebnú činnosť s využitím miestnych prírodných materiálov. 
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Kvalitné kapacity a plánovanie – nutné podmienky úspešného prechodu 
k nízkouhlíkovej budúcnosti 
 
Predstavitelia energeticky sebestačných regiónov v zahraničí sa svojich kolegov zo Slovenska počas 
ich exkurzií často oprávnene pýtajú, akými personálnymi, finančnými a technickými kapacitami 
v oblasti energetiky disponujú naše regióny, ak nemienia „prespať dobu“ a chcú sa vydať na cestu 
k energetickej sebestačnosti (Príloha 1). 

Bez dobrého personálu, peňazí, kvalitného plánu, presných informácií a podpory verejnosti sa totiž 
k sebestačnosti žiadny región nikdy nedopracuje. Aj samosprávam a regiónom v Rakúsku – v jednej 
z najbohatších krajín sveta, s vyspelou kultúrou plánovania, masívnou podporou štátu a ekonomicky 
silnými regionálnymi aktérmi - trval obrat k decentralizovanej energetike dlhé roky. Ich výsledky sa 
dajú veľmi dobre využiť aj pri budovaní kapacít pre rozvoj regionálnej energetiky na Slovensku. 

Užitočnou inšpiráciou môžu byť aj centrá udržateľnej energetiky, ktoré vznikli na základe akčných 
plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov Kežmarok, Rimavská Sobota a Rožňava v rokoch 2017 
a 2018. Sú to prvé pilotné štruktúry na koordináciu a plánovanie energeticky vo vidieckych regiónoch 
na Slovensku. Ich účelom je vytvoriť podmienky pre zvyšovanie energetickej sebestačnosti v týchto 
okresoch v súlade s princípmi udržateľnosti (Príloha 2). 

Prvoradou úlohou týchto centier je príprava kvalitných nízkouhlíkových stratégií vlastnými kapacitami 
(nie ich obstaraním u externých konzultačných firiem). Touto činnosťou získa personál centier nielen 
neoceniteľné skúsenosti a prehľad o situácii, ale vytvorí si rozsiahlu vlastnú databázu údajov, ktoré 
bude môcť priebežne aktualizovať a využívať v novom regionálnom informačnom energetickom 
systéme, dostupnom prostredníctvom internetu samosprávam, miestnym úradom, podnikateľom aj 
verejnosti.  

Po dokončení nízkouhlíkových stratégií budú centrá udržateľnej energetiky zabezpečovať ich 
realizáciu a monitoring a v prípade potreby ich budú upravovať a dopĺňať. Okrem toho budú 
samosprávam a verejnosti v rámci možností poskytovať poradenstvo, optimalizovať ich energetickú 
spotrebu, ale aj zmluvné vzťahy a tarify dodávateľov energií, harmonizovať pripravované investičné 
zámery a sprostredkúvať príklady dobrej praxe a zaujímavé skúsenosti zo Slovenska aj z okolitých 
krajín. Budú podporovať zvyšovanie energetickej gramotnosti v regióne formou osvety a vzdelávania. 
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Obr. 1: Transformácia energetiky na úrovni samosprávy 

 

 

             Zdroj: Priatelia Zeme-CEPA 2014 

 

 

Odpútanie sa od závislosti hornej Nitry od ťažby a spaľovania hnedého uhlia znamená vydať sa 
podobnou cestou. Vytvorenie vlastných kapacít na rozvoj modernej decentralizovanej nízkouhlíkovej 
regionálnej energetiky s pozitívnymi sociálnymi vplyvmi je nevyhnutným a prvým krokom, aj keď 
zďaleka to nie je krok postačujúci. (Obr. 1)  
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Námety k tvorbe pracovných príležitostí na hornej Nitre 
 
V tejto časti načrtneme tri námety na tvorbu takých pracovných príležitostí, ktoré zároveň posilňujú 
energetickú sebestačnosť regiónu a rozvoj nízkouhlíkovej ekonomiky. 

Transformácia hornej Nitry je komplikovaný problém. Súčasne je však príležitosťou k zásadnej 
a dôslednej štrukturálnej stabilizácii lokálnej ekonomiky a posilneniu odolnosti regiónu voči 
vonkajším výkyvom (ekonomickým, energetickým aj klimatickým).  

Možno predpokladať, že so stupňujúcim sa tlakom verejnosti na zmenu budú politici hľadať rýchle, 
krátkodobé a bodové riešenia a namiesto cieľavedomého budovania kapacít sa zamerajú na 
vytvorenie zoznamov želaní najvplyvnejších hráčov v regióne. S tým treba počítať. O to dôležitejšie je, 
aby zodpovední predstavitelia verejných aj súkromných inštitúcií v regióne pri formulovaní 
a posudzovaní transformačných zámerov brali do úvahy jeho dlhodobé potreby a širší kontext. Je 
treba mať na pamäti, že transformácia je neľahký beh na dlhé trate. 

Namiesto vábenia veľkých investorov verejnými dotáciami, výhodami voči malým domácim podnikom 
a ponukami k zneužívaniu regionálnych slabín je treba vytýčiť originálne a ambiciózne plány na 
postupné znižovanie závislosti celého regiónu od dovozu. Všade, kde je to možné, treba kryť miestnu 
potrebu domácimi zdrojmi a kapacitami. Budúce rozvojové a investičné projekty nesmú podporovať 
umelé a neopodstatnené odsávanie peňazí, zdrojov a mozgov von z regiónu. 

Realizácia budúcich zámerov by mala preferovať svojpomocné riešenia s využívaním obecných alebo 
komunitných sociálnych podnikov, maximálnu mieru využívania lokálnych materiálov, zdrojov, 
pracovnej sily a dodávateľov (intenzívne by sa pri tom mali využívať postupy zeleného a sociálne 
zodpovedného verejného obstarávania). Externé dodávky na kľúč, ak sa dajú realizovať vlastnými 
kapacitami, by sa nemali plánovať ani podporovať. 

Namiesto projektov s vysokou energetickou náročnosťou a vysokým podielom dovážaných 
komponentov a subdodávok by mal región hľadať riešenia v uzavretých regionálnych cykloch výroby, 
spracovania, distribúcie a spotreby (a cieľavedome rozvíjať a dopĺňať ich chýbajúce články v sektoroch 
regionálnej energetiky, poľnohospodárstva, obchodu, potravinárstva atď.). 

Každý nový zámer a projekt v rámci reštrukturalizácie by mal preukázať nízku energetickú a 
materiálovú náročnosť, a to tak počas realizácie ako v prevádzke počas celej svojej životnosti. 
Ekonomické hodnotenie infraštruktúrnych zámerov musí byť komplexné - je treba opustiť 
posudzovanie iba na základe najnižšej ceny vstupnej investície. 

Región musí postupne zaviesť reguláciu čerpania a znehodnocovania vlastných prírodných zdrojov 
tak, aby zabezpečil ich dostupnosť a udržateľné využívanie aj budúcim generáciám. Stanovenie limitov 
prostredia a ich rešpektovanie sa musí považovať za dôležitý verejný záujem. Projekty, ktoré sa 
predkladajú v rámci transformačného procesu na hornej Nitre, nesmú zakladať nový ani rozširovať 
súčasný ekologický dlh regiónu. Naopak, musia prispievať k postupnej eliminácii jeho značnej 
ekologickej záťaže. 

 

 



bankwatch.org  
cepa.priateliazeme.sk                

 

     7 

1. Výstavba prírodných ČOV v malých obciach  

Všestranne výhodným prvkom v mozaike opatrení na tvorbu pracovných príležitostí, podpory lokálnej 
ekonomiky, zvyšovania životnej úrovne ľudí a ochrany životného prostredia v malých obciach môže byť 
výstavba a prevádzka sanitačnej infraštruktúry s prírodnými čistiarňami odpadových vôd (ČOV) 
vlastnými kapacitami. 

 

Obr. 2: Vertikálny filter koreňovej ČOV pre 150 EO v rakúskom Schönfelde 

 

Foto: Archív Priateľov Zeme-CEPA 

 

Okres Prievidza patrí z pohľadu napojenosti obcí a obyvateľstva na splaškovú kanalizáciu a systém 
čistenia odpadových vôd (OV) štatisticky medzi priemerné okresy na Slovensku. Bližší pohľad však 
ukazuje veľké vnútorné rozdiely tohto dôležitého ukazovateľa životnej úrovne v rámci okresu. 
S klesajúcou veľkosťou obcí prudko rastie počet aj podiel obyvateľov bez prístupu k sanitačnej 
infraštruktúre (Tab. 1). Takáto polarizácia na úrovni okresov je na Slovensku typická. 
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Z celkového počtu 52 obcí a miest okresu Prievidza má 19 obcí (37 %) menej než tisíc obyvateľov. Ani 
jedna z týchto malých obcí nemá vybudovanú splaškovú kanalizáciu a ČOV. Zatiaľ čo priemerná 
napojenosť na úrovni okresu dosahuje priemer SR (61,0 %), v najmenšej veľkostnej kategórii obcí je 
napojenosť nulová.  

 

Tab. 1: Sanitačná infraštruktúra v okrese Prievidza 

Skupiny obcí 
podľa počtu 
obyvateľov 

Počet 
obcí 

Celkový  
počet 

obyvateľov 

Napojenosť na splaškovú 
kanalizáciu 

Napojenosť na ČOV 

Obce Obyvatelia Obce Obyvatelia 

Počet Počet % Počet Počet % 

< 1 000 19 9 129 0 0 0,0 0 0 0,0 

1 001 – 2 000 22 32 370 5 2 208 6,8 5 2 208 6,8 

2 001 – 10 000 9 29 698 6 16 787 56,5 6 16 787 56,5 

> 10 001 2 66 183 2 64 761 97,9 2 64 761 97,9 

Okres 52 137 380 13 83 756 61,0 13 83 756 61,0 

Zdroj: VÚVH 2014 

 

Nízka miera napojenia obyvateľov malých sídiel na Slovensku na stokové siete má niekoľko príčin. 
Okrem mernej investičnej náročnosti výstavby stokových sietí a ČOV v malých obciach (Eur/EO), ktorá 
rastie s ich klesajúcou veľkosťou, menšej hustote zastavanosti a slabšej ekonomickej situácie 
obyvateľstva v malých sídlach sú rozhodujúcou príčinou súčasného stavu najmä politické záväzky 
Slovenska voči EÚ v oblasti zabezpečenia odvádzania a čistenia OV. Vďaka nim sa podpora z verejných 
fondov sústreďuje na riešenie aglomerácií nad 10 tisíc, respektíve nad 2 tisíc obyvateľov (Obr. 3). 
Zvyšovanie napojenosti menších aglomerácií je a v dlhodobej perspektíve aj ostane na okraji záujmu 
štátu a EÚ (okrem rozostavanej infraštruktúry a oblastí s ohrozenými zdrojmi pitnej vody). 

Absencia sanitačnej infraštruktúry neznamená iba neudržateľnú záťaž ich životného prostredia, ale aj 
stabilne vysoké životné náklady oproti obyvateľom miest, ktorí majú infraštruktúru k dispozícii vďaka 
verejným fondom. 

Finančne najnáročnejší režim likvidácie OV pre domácnosti v malých obciach bez verejnej kanalizácie 
(kde je súčasne aj relatívne najvyššia miera nezamestnanosti a relatívne najnižšie príjmy) je ich 
vyvážanie zo žúmp fekálnymi vozidlami na najbližšie mechanicko-biologické ČOV. Ročné náklady sú 
v tomto prípade - v závislosti od vzdialenosti najbližšej ČOV - v porovnaní s cenou stočného v mestách 
s verejnou kanalizáciou a ČOV približne 5 až 7-krát vyššie.  
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Bežnou reakciou na túto situáciu je obchádzanie záväzných predpisov upravujúcich nakladanie 
s komunálnymi OV. Producenti OV v malých obciach ich vypúšťajú zväčša úplne alebo iba čiastočne 
bez čistenia do vodných tokov alebo do pôdy (buď prečerpávaním zo žúmp alebo úmyselným 
budovaním netesných žúmp). 

 

Obr. 3: Podiel obyvateľov (%) napojených na verejnú kanalizáciu s ČOV v obciach  
do 2000 obyvateľov (2016) 

 

Zdroj: VÚVH 2016 

 

Neexistencia sanitačnej infraštruktúry v malých obciach do tisíc obyvateľov v okrese Prievidza tak 
predstavuje ekologickú záťaž a ekonomické bremeno pre miestne obyvateľstvo. Ako optimálne 
riešenie sa ukazuje výstavba sanitačnej infraštruktúry s prírodnými (vegetačnými, koreňovými) ČOV. 

Prírodné technológie čistenia OV sú založené na rovnakom princípe ako oveľa bežnejšie aktivačné 
(mechanicko-biologické) ČOV. Skladajú sa z viacerých technologických prvkov (Obr. 4), ktoré sa 
navzájom dajú rôzne kombinovať. Na odstraňovanie znečistenia využívajú tie isté prírodné procesy, 
pričom hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v rýchlosti čistiaceho procesu. Prírodné ČOV pracujú 
spontánne (pomaly). Aby vyčistená OV dosiahla požadované parametre, jej čistenie si vyžaduje väčšiu 
plochu oproti aktivačným ČOV. Práve v prípade malých vidieckych obcí sú však vhodné a dostupné 
pozemky obyčajne k dispozícii. Plošnú náročnosť prírodných ČOV vyvažuje ich nízka prevádzková 
náročnosť a absencia zložitejších technológií – a tým aj výrazne nižšie prevádzkové náklady 
v porovnaní s aktivačnými ČOV. 
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Obr. 4: Horizontálny filter (vľavo) a vertikálny filter (vpravo) sa používajú ako hlavný čistiaci stupeň v prírodných 
ČOV 

Autor schém: Ing. Michal Kriška Dunajský, PhD. (Ústav vodního hospodářství  
krajiny/Centrum transferu technologií, Fakulta stavební VUT Brno) 

 

Takmer všetky ČOV v malých obciach na Slovensku tvoria aktivačné ČOV. Ich výstavbu si obce 
obstarávajú u externých firiem a financujú ich takmer úplne z verejných fondov (čo znamená, že 
verejné peniaze z regiónu odtečú preč).  

Prírodné ČOV majú pri porovnateľných investičných nákladoch (výstavba na kľúč) porovnateľnú 
životnosť aj čistiacu schopnosť ako aktivačné ČOV. Sú ale energeticky nenáročné, čo sa premieta do 
nízkych prevádzkových nákladov. (Obr. 5) 

 

Obr. 5: Porovnanie celkových nákladov na koreňovú a aktivačnú ČOV pre viac ako 500 EO  počas celej ich 
životnosti ČOV (EUR/EO) 

 

          Zdroj: Vlastná analýza VUT Brno s využitím výstupov z monitoringu priemerných cien 

budovanej dopravnej a technickej infraštruktúry realizovaného Ústavem  

územního rozvoje a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 2017 
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Tým, že značnú časť investičných nákladov tvoria zemné a jednoduché stavebné práce, sú 
realizovateľné „svojpomocne“ - buď vlastnými kapacitami obce (napr. formou obecného sociálneho 
podniku) alebo kapacitami dostupnými v obci alebo v bezprostrednom okolí. V takomto prípade môžu 
investičné náklady na výstavbu prírodnej ČOV značne klesnúť oproti výstavbe na kľúč. Väčšina 
použitých peňazí by tak ostala v regióne. 

Veľmi dôležitým aspektom v ekonomickom porovnaní klasických aktivačných a prírodných ČOV sú 
prevádzkové náklady. Tým, že prírodné ČOV neobsahujú zložité technológie, sú po uvedení do 
prevádzky tiež prevádzkovateľné miestnymi kapacitami. Ich prevádzka je energeticky nenáročná, 
a teda aj niekoľkonásobne lacnejšia. Aktivačné ČOV sú oproti tomu technologicky náročné zariadenia, 
ktoré si vyžadujú vysokokvalifikovanú údržbu a obsluhu, preto sú väčšinou prevádzkované externe. 
Prevádzka je energeticky a preto aj finančne náročná a ak má byť ekonomicky udržateľná, náklady 
(stočné) sa musia preniesť na užívateľov. (Obr. 5) 

Ako inšpirácia pre malé obce do tisíc obyvateľov v okrese Prievidza by mohli slúžiť pilotné zámery 
výstavby prírodných ČOV formou obecných sociálnych podnikov v 4 obciach okresu Rimavská Sobota. 
[1]  

Pilotné projekty poskytnú zamestnanie miestnym nezamestnaným na výkopové, zemné a pomocné 
práce a jednoduchú stavebnú činnosť (Tab. 2). Pracovníci, ktorí sa osvedčia, získajú trvalý pracovný 
pomer a v ďalších rokoch budú so získanou technikou zabezpečovať v regióne iné služby technického 
charakteru. 

 

 

Tab. 2: Odhadovaný počet manuálnych pracovníkov potrebných na realizáciu pilotných zámerov v  obciach 
okresu Rimavská Sobota 

 
 

Zdroj: Analýza podmienok správneho návrhu a aplikácie extenzívnych systémov čistenia  
odpadových vôd vo vybraných obciach okresu Rimavská Sobota, CEROGEMA 2017 
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2. Rozvoj regionálnej energetickej infraštruktúry  

Drevo je u nás tradične využívaný energetický zdroj. Za istých podmienok sa môže stať stabilizátorom 
lokálnej ekonomiky aj zdrojom práce pre miestnych ľudí. Celý životný cyklus energetického využívania 
dreva však musí byť účelný a efektívny. 

 

Obr. 6: Sklad drevnej štiepky v Ponikách 

 

Foto: Archív Priateľov Zeme-CEPA 

 

Príkladom regionálneho zdieľania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov môže byť pilotný 
regionálny projekt združenia obcí Bioenergia Bystricko. Zapojilo sa do neho osem neplynofikovaných 
obcí v okresoch Banská Bystrica (Ľubietová, Poniky, Kordíky, Králiky, Riečka, Tajov a Hiadeľ) a Brezno 
(Čierny Balog). Zámer sa pripravoval v rokoch 2003 až 2009, stavebné práce sa realizovali v rokoch 
2010 a 2011 a po kolaudácii na prelome rokov 2011 a 2012 bol projekt uvedený do prevádzky.  
 
Projekt zahŕňa kompletný cyklus energetického využívania dreva a celý tento cyklus ostal pod 
stopercentnou kontrolou obcí. Tvorí ho nový systém prípravy a skladovania paliva (drevnej štiepky) z 
odpadového dreva z lesníckej činnosti a z miestnych píl a drevospracujúcich prevádzok, distribúcia 
štiepky zo skladov do kotolní v obciach a modernizované vykurovacie systémy zásobujúce teplom 32 
verejných objektov. 
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V rámci projektu sa postupne vybudovali štyri regionálne sklady s kapacitou ročnej potreby drevnej 
štiepky pre jednotlivé územné celky (Obr. 7), obstarala sa technika na prípravu a dopravu paliva a pri 
kotolniach vykurujúcich jeden alebo viac objektov sa vybudovali krátkodobé sklady paliva. 

Obr. 7: Sklad štiepky v Čiernom Balogu 

 
Foto: Priatelia Zeme-CEPA 

 
 
Vykurované objekty (úrady, školy, zdravotné strediská, kultúrne domy atď.) sa v minulosti vykurovali 
uhlím, koksom alebo elektrickou energiou (Obr. 8). Pôvodné kotle a technologické zariadenia v 
kotolniach boli v nevyhovujúcom až havarijnom stave, takže ich modernizácia bola nevyhnutná. 
V rámci projektu bolo v 10 kotolniach inštalovaných 12 nových poloautomatických kotlov s výkonmi 
od 150 do 400 kW na spaľovanie drevnej štiepky vrátane dopravníkov, rotačných podávačovi, 
odlučovačov popolčeka a elektronickou reguláciou. V 5 kotolniach sa inštalovalo 9 splynovacích kotlov 
na kusové drevo s výkonmi od 35 do 50 kW s reguláciou.  
 
V objektoch, ktoré boli pred rekonštrukciou vykurované elektricky, sa vybudovali nové vnútorné 
rozvody tepla. V objektoch s teplovodným vykurovaním sa pôvodné vnútorné rozvody tepla 
hydraulicky vyregulovali a upravili na nové tlakové a prietokové pomery (Obr. 9). 

Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (86 %), štátneho roz-počtu SR (19 
%) a z vlastných zdrojov obcí (5 %). Celkové náklady presiahli 7 miliónov EUR. 
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Celý systém ostal v rukách samospráv, ktoré na tento účel vytvorili združenie Bioenergia Bystricko. 
Združenie si prenajalo od obcí staré kotolne a rekonštruovalo ich, vybudovalo vonkajšie rozvody  tepla 
a rekonštruovalo vnútorné rozvody tepla. Okrem toho združenie postavilo sklady na drevnú štiepku 
a zakúpilo potrebnú technológiu a stroje. Po kolaudácii projektu združenie prevádzkuje kotolne 
a dodáva teplo obciam.  
 
 
Obr. 8: Ukážky verejných objektov, ktoré sú súčasťou pilotného projektu 

        
          Foto: Priatelia Zeme-CEPA 

 

 
Obr. 9: Ukážky rekonštrukčných prác a nových inštalovaných technológií 

 
                 Foto: Priatelia Zeme-CEPA 
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Keďže ide o subjekt v stopercentnom vlastníctve obcí, jeho cieľom nie je tvoriť zisk ako by to bolo 
prípade klasického komerčného subjektu, ale zabezpečovať kvalitnú prevádzku a obnovu 
energetického systému v obciach. Tým obce dosahujú výrazné finančné úspory za vykurovanie 
verejných objektov oproti minulosti. V roku 2015 úspory dosiahli až 51 % voči roku 2010, čo 
predstavovalo takmer 170 tisíc EUR (reálne úspory však boli ešte podstatne vyššie, pretože do 
porovnávaných nákladov pôvodného systému neboli vo výpočte zahrnuté náklady na obsluhu, 
opravy, mzdy pracovníkov a pravidelné revízie, zatiaľ čo ekonomický výsledok nového systému tieto 
náklady už zahrnul). Platby za vyrobenú a spotrebovanú energiu v tomto prípade neodtekajú 
z regiónu (ako v prípade dovozu uhlia, koksu a elektriny v minulosti), ale ostávajú v ňom. 

Opísaný regionálny projekt má ešte nevyužitý potenciál v tvorbe pracovných miest pri zbere drevnej 
suroviny. V súčasnosti sa drevná surovina zbiera a sústreďuje strojmi. Ale v katastroch partnerských 
obcí je značný potenciál dreva vhodného na výrobu štiepky na tzv. bielych plochách. Tak sa označuje 
poľnohospodárska pôda vedená v katastri nehnuteľností, ktorá sa v skutočnosti nevyužíva na 
poľnohospodárstvo, ale je zarastená stromami alebo krovinami. 

V katastroch niektorých obcí dosahujú biele plochy pomerne rozsiahle výmery. Preto sa ich vyčistenie 
a navrátenie do poľnohospodárskeho využitia javí ako nereálne a ani z ekologického pohľadu by to 
často nebolo vhodné. Na časti bielych plôch sa totiž medzičasom vytvorili hodnotné biotopy a ťažba 
dreva by ich ohrozila alebo zlikvidovala. Zvyšok bielych plôch je však možné a často aj účelné vyčistiť 
od náletových drevín. Tie sa dajú využiť na výrobu štiepky.  

Ako možný model by mohol slúžiť mechanizmus navrhnutý v pilotnej štúdii o udržateľnom 
energetickom využití bielych plôch v obci Poniky z roku 2014. [2]  Podľa autorov štúdie, ak by sa 
každoročne vyťažili dreviny iba z 1/30 celkovej rozlohy biologicky nehodnotných bielych plôch 
v katastri tejto obce, ročne by sa získalo až 1100 ton drevnej hmoty – bez chemizácie, zavlažovania 
a energetických vstupov. Po 30 rokoch by náletové dreviny na vyťažených miestach prirodzene 
dorástli a boli by k dispozícii na ďalšiu ťažbu. Na ťažbu, zvoz a spracovávanie drevín (najmä krovín) 
v takejto rozptýlenej krajine je ideálne zabezpečiť manuálnou prácou s minimálnou mechanizáciou. 
To by umožnilo dať trvalú prácu niekoľkým ľuďom s nízkou kvalifikáciou. 

Zvoz dreva na zberné miesta by v takomto prípade mohol byť zabezpečený ťažnými zvieratami (koňmi 
alebo cvičenými volmi). Vznikol by tým dopyt po chove a výcviku ťažných zvierat na prácu na bielych 
plochách (využiteľné by boli aj na prácu v lesoch). Bol by to ďalší užitočný prvok v systéme udržateľnej 
regionálnej energetickej infraštruktúry, plne kompatibilný s princípmi uvedenými v prvej časti tohto 
dokumentu. 
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3. Stavebná činnosť obcí s využitím prírodných materiálov 

Perspektívnu možnosť vytvárania lokálnych pracovných miest predstavuje stavebníctvo. Výstavba 
a obnova budov otvára možnosť využitia stavebných prvkov z lokálnych prírodných materiálov: slamy, 
hliny, konopy, ovčej vlny atď. 
 

Obr.10: Svojpomocne urobené hlinené omietky 

 

Foto: Archív Priateľov Zeme-CEPA 

 

Rôzne konštrukčné prvky z prírodných materiálov (nosné alebo výplňové tvárnice, izolačné prvky a 
podobne) majú oproti klasickým stavebným materiálom dostupným na trhu niekoľko výhod: 
 

 Majú výborné technické parametre, dostatočne dlhú životnosť (pri správnej výrobe, aplikácii 
a prevádzke) a po uplynutí životnosti sú recyklovateľné; 

 Ich výrobný cyklus (výroba, skladovanie, distribúcia) si vyžaduje iba minimálne prepravné 
vzdialenosti a je obyčajne výrazne energeticky nenáročnejší; 

 Sú lacnejšie, čím znižujú aj konečnú cenu postavených budov; 

 Ich obstaranie u lokálnych dodávateľov znižuje únik financií z regiónu.  
 

Stavebnú činnosť je možné vykonávať aj prostredníctvom sociálneho podniku, ktorého primárnym 
cieľom nie je dosahovanie zisku. Účelom sociálneho podniku je plnenie sociálnych alebo iných 
verejnoprospešných funkcií (napríklad dlhodobé udržanie vytvorených pracovných miest, 
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poskytovanie nízkonákladového bývania jednotlivcom a rodinám s nízkymi príjmami, účelné a citlivé 
využívanie miestnych prírodných zdrojov, poskytovanie ta-kých služieb v komunite, ktoré komerčný 
trh neposkytuje atď.). To však neznamená, že sociálny podnik je ekonomicky stratový a nemôže byť 
dokonca aj ziskový. Naopak, sociálny podnik musí byť ekonomicky udržateľný a preto si vyžaduje 
kvalitné plánovanie, riadenie a správu. 
 
Zriaďovateľom sociálneho podniku môže byť aj obec, región alebo skupina obcí. Obecný sociálny 
podnik je veľmi užitočný nástroj napĺňania zámerov obce. Môže nielen obmedzovať jej výdavky všade 
tam, kde by si inak obec obstarávala požadované služby alebo tovary na trhu za oveľa vyššie ceny, ale 
môže poskytovať cenovo dostupné služby aj jej obyvateľom a môže dokonca obci neustále vytvárať 
aj určitý zisk. Ten sa však musí buď reinvestovať do sociálneho podnikania, alebo na iný všeobecne 
prospešný účel. 
 
Je jasné, že výstavba a obnova budov v réžii samospráv si vyžaduje primerané odborné, organizačné 
a technické zázemie. Ak však obec takýto potenciál má, jeho nevyužitie je zbytočná stratená 
príležitosť. To isté platí o využívaní dostupných prírodných materiálov pre stavebnú činnosť. 
 
Používanie prírodných materiálov má však svoje špecifiká. Napríklad výroba tvárnic a izolácie zo slamy 
si vyžaduje vynikajúcu prípravu a organizáciu práce počas žatvy, spracovania, prevozu a uskladnenia 
slamených balíkov. Podobne, čistenie a konzervácia ovčej vlny proti škodcom pre výrobu tepelnej 
izolácie by sa mala vyhnúť používaniu nebezpečných chemikálií - namiesto nich by sa mali využívať 
tradičné technologické postupy na báze močoviny, soli a octu s cieľom predchádzať znečisťovaniu 
vody a pôdy. Pri využívaní ílovitých hlín na stavbu pecí, hlinených omietok alebo nepálených tehál 
treba dobre poznať ich fyzikálne a chemické vlastnosti, pomery, v akých sa pripravujú výrobné zmesi 
s inými materiálmi, reakcie na pôsobenie vody, časy tuhnutia atď.  

Je treba tieto špecifiká poznať a vopred sa pripraviť na ich zvládnutie. Aj keď na Slovensku už existujú 
stavebné skupiny, ktoré stavajú na báze prírodných materiálov a sú ochotné zaškoliť do tejto činnosti 
aj ďalších, remeselníkov a architektov s dostatočnými vedomosťami a praktickými skúsenosťami 
v tejto oblasti je ešte stále veľmi málo. 
 
Preto odporúčame, aby si obce pred riadnou prevádzkou sociálneho podniku tohto druhu vytvorili 
zodpovedajúce technické a technologické, priestorové a najmä personálne kapacity s dostatočnými 
vedomosťami a zručnosťami a aby si celý zámer je najprv otestovať „malom“. Dôležité je vopred 
poznať a vyriešiť všetky prípadné legislatívne úskalia (napr. súvisiace s prípadnou certifikáciou 
stavebných prvkov a požiadavkami stavebného úradu), zabezpečiť kvalitný odborný dohľad nad 
týmito činnosťami. Z ekonomického pohľadu je dôležité mať vopred garantovaný stabilný odbyt 
produkcie. 

V posledných rokoch rastie záujem obcí o založenie a prevádzkovanie obecných firiem rôzneho druhu, 
vrátane sociálnych podnikov. Nezisková organizácia EPIC vypracovala v roku 2014 Katalóg 
podnikateľských príležitostí, ktorý obsahuje 23 zaujímavých a jednoduchých námetov na rôzne ďalšie 
činnosti adekvátne pre podnikanie obcí. [3] 
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Príloha 1: Energetika v ére zmeny klímy  

V decembri 2015 bola na Klimatickej konferencii v Paríži všetkými 195 členskými štátmi OSN schválená 
Rámcová zmluva OSN o zmene klímy. Jej hlavnými bodmi je záväzok znížiť riziká a dôsledky zmeny 
klímy tým, že sa rast priemernej globálnej teploty oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou 
(odkedy ľudstvo začalo masívne využívať fosílne zdroje energie) udrží výrazne pod hranicou 2 °C, 
pričom sa štáty budú snažiť zabrániť globálnemu otepleniu o viac ako 1,5 °C oproti stavu pred 
priemyselnou revolúciou; zvýšiť adaptabilitu krajín na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy spoločností; 
a nasmerovať finančné toky k nízkoemisnému rozvoju odolnému voči zmene klímy. 
 
Medzivládny panel OSN o zmene klímy (IPCC, vedecký orgán poverený od roku 1988 úlohou priebežne 
vyhodnocovať riziká zmeny klímy) vo svojej prelomovej správe z októbra 2018 uvádza, že podmienkou 
k splneniu záväzkov Parížskej dohody je razantné zníženie emisií skleníkových plynov. Podľa IPCC je 
na to nevyhnutné do roku 2030 znížiť globálne emisie CO2 o 45 % oproti roku 2010 a dosiahnutie 
úplnej uhlíkovej neutrality do roku 2050. Obdobie medzi rokmi 2020 a 2030 je podľa vedcov z IPCC 
najdôležitejšie. Táto dekáda ukáže, či je ľudstvo schopné aspoň obmedziť negatívne dôsledky zmeny 
klímy na zvládnuteľnú úroveň. Každé oneskorenie totiž znamená potrebu zvýšiť intenzitu redukcie 
globálnych emisií o ďalšie 2 % ročne.  
 
Reálna politika však pokračuje opačným smerom ako odporúča nezávislá veda založená na faktoch. 
Keďže záväzky štátov v Parížskej dohode sú dobrovoľné a právne nevynútiteľné, naďalej sa rozvíja tzv. 
nekonvenčná ťažba ropy, budujú sa ďalšie plynovody z verejných fondov, dotuje sa ťažba a spaľovanie 
uhlia, kontinuálne rastie produkcia aj predaj benzínových a naftových motorových vozidiel atď. USA 
ako kľúčový globálny aktér v júni 2017 dokonca z dohody odstúpil a po prezidentských voľbách 
v Brazílii ho pravdepodobne bude nasledovať najsilnejší hráč Latinskej Ameriky. Namiesto razantného 
poklesu emisie CO2 v roku 2017 opäť globálne výrazne vzrástli a podobná prognóza čaká svet v roku 
2018.  
 
Aj keď z medzinárodného pohľadu energetická a klimatická politika EÚ vyznieva progresívne, 
naplnenie jej cieľov zďaleka nebude stačiť ani na dosiahnutie minima, ktoré by podľa vedcov ešte 
umožnilo ľudstvu zvládnuť dôsledky meniacej sa klímy. V porovnaní s rokom 1990 si EÚ stanovila 
nasledovné ciele: 
 

 do roku 2020 znížiť emisie CO2 aspoň o 20 %, 20 % energie pokryť z obnoviteľných zdrojov 
a o 20 % zvýšiť efektívnosť pri používaní energie (ani tieto ciele EÚ pravdepodobne celkom 
nesplní); 

 do roku 2030 znížiť emisie CO2 o 40 %, vyrobiť aspoň 32 %; energie z obnoviteľných zdrojov 
a zvýšiť efektívnosť pri používaní energie o 32,5 %; 

 do roku 2050 znížiť emisie CO2 o 80 – 95 %. 
 
V decembri 2017 Európska komisia iniciovala vznik platformy pre uhoľné regióny v procese premeny. 
Hornej Nitre ako jej pilotnému regiónu sa tým otvára prístup k rôznym formám podpory od 
európskych inštitúcií. 

V tomto kontexte sú snahy zabezpečiť pokračovanie verejných dotácií na udržanie ťažby hnedého 
uhlia na hornej Nitre absurdné, a to bez ohľadu na to, či je ťažba rentabilná alebo nie. Hnedé uhlie je 
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energetický zdroj s najvyššou uhlíkovou intenzitou nielen v porovnaní nefosílnymi zdrojmi (Tab. 3a), 
ale je v rámci skupiny fosílnych zdrojov (Tab. 3b). 

Je potrebné bezodkladne presmerovať verejné financie úplne opačným smerom: na rozvoj decentralizovanej 
energetiky pod kontrolou regiónov a na báze obnoviteľných zdrojov, ktorých využívanie bude dôsledne 
rešpektovať prírodné limity prostredia a budú kryť výlučne iba optimalizovanú energetickú potrebu. V tomto 
smere musia zohrať kľúčovú úlohu samosprávy. 

 

 

Tab. 3a: Uhlíková intenzita rôznych druhov          Tab. 3b: Uhlíková intenzita rôznych druhov 
elektrární             fosílnych palív 

Druh elektrárne 
Emisie CO2 na 

jednotku energie 

  Vodná 1 % 

  Veterná 3 % 

  Jadrová 3 % 

  Slnečná (termická) 5 % 

  Slnečná (PV) 10 % 

  Geotermálna 10 % 

  Biomasa  49 % 

  Plynová 100 % 
        

 Zdroj: Fachbuch Regenerative Energiesysteme          Zdroj: IPCC 2011 

          2015 

 

  

Druh fosílneho paliva 
Emisie CO2 na jednotku 

energie 

  Rašelina 190 % 

  Hnedé uhlie 180 - 205 % 

  Antracit 170 % 

  Vykurovací olej 140 % 

  Diesel 135 % 

  Ropa 130 % 

  Benzín 125 % 

  Zemný plyn 100 % 
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Príloha 2: Inteligentná energetika  

Regióny a samosprávy na Slovensku doteraz s energetikou ako sektorom, ktorého rozvoj by mali riadiť, 
vo svojich stratégiách nerátali. Energetika sa všeobecne považuje za sektor nadregionálneho významu 
a za vec štátu a nadnárodných koncernov. Preto samosprávy nemajú pre tento životne dôležitý sektor 
takmer žiadne kapacity (ak nepočítame bežných technikov a prevádzkarov technickej infraštruktúry), 
energetické plány, postupy ani know-how.  

Energetika závislá od dovozu a mimo kontroly regiónov predstavuje mohutný únik peňazí z regiónov 
a obrovské a trvalé bremeno miestnej ekonomiky. Výsledkom tejto situácie je živelný vývoj, ktorý oveľa 
viac určujú vládne dotačné schémy a komerčné stratégie energetických koncernov, ako vlastné potreby 
regiónov. Tento stav nielen destabilizuje miestnu ekonomiku a podporuje plytvanie financiami, ale 
predstavuje aj nevyužité príležitosti z pohľadu tvorby pracovných miest a príjmov. 

Aby sa z energetiky stal motor a stabilizátor miestnej ekonomiky, je potrebné zabezpečiť, aby jej 
rozvoj rešpektoval verejný záujem.[4] Konkrétne to znamená nasledovné: 

 
Dostať energetiku pod miestnu kontrolu 

Kto rozhoduje o výrobe, distribúcii a spotrebe energie, ovláda nielen tvorbu cien v tejto oblasti, 
stanovuje priority a výber pracovníkov a technológií, ale určuje aj to, ako sa použijú výnosy.  Ak by sa 
miestna energetika dostala pod kontrolu tých, čo v regióne žijú a pôsobia, aj peniaze, ktoré tento 
sektor generuje, by sa „točili“ v regióne ostali by v ňom k dispozícii pre miestny rozvoj. (Obr. 11) 

 

Obr. 11: Nie je jedno, komu spotrebitelia platia za palivá a energiu (súčasnosť a cieľový stav) 

 

 

 

    Zdroj: Ekologický institut Veronica & Priatelia Zeme-CEPA 

 

Ak by bola miestna výroba energie v rukách miestnej komunity, vytvoril by sa základný predpoklad na 
to, aby jej ďalší rozvoj a regulácia sledovali miestny verejný záujem (ceny, ochrana prostredia, 
dostupnosť atď.). Komunitná kontrola nad miestnym energetickým systémom je najlepšou poistkou 
toho, aby sa príjmy z predaja palív a energie investovali do jeho zdokonalenia a zefektívnenia 
namiesto toho, aby sa použili na súkromné účely a vyviezli von z regiónu. 

Miestnu energetickú potrebu vo vyspelých krajinách často zabezpečujú tzv. energetické družstvá. 
Združujú rôzne miestne subjekty (od samospráv, poľnohospodárov, lesníkov až po spotrebiteľov). 
Preto majú prirodzený záujem o to, aby sa šetrili miestne prírodné zdroje, aby boli konečné ceny 
energie čo najnižšie a aby boli odberateľské podmienky čo najvýhodnejšie. Ide o jeden  
z variantov sociálneho podniku. 
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Zvyšovať mieru energetickej sebestačnosti regiónu 
 
Uspokojenie miestnej energetickej potreby musí mať vždy prednosť pre exportom palív a energie, 
keďže primárnym účelom produkcie energie vo vidieckych regiónoch by nemalo byť vytváranie 
finančného zisku. Miestne energetické zdroje (napríklad palivové drevo) by sa preto nemali vyvážať 
mimo región, ak najprv nie sú pokryté miestne energetické potreby. Je treba minimalizovať únik tohto 
vzácneho kapitálu zdroja z regiónu. 

Prax je často presne opačná: drevnou štiepkou rozvážanou kamiónmi na veľké vzdialenosti sa 
zásobujú mestské teplárne, pričom objekty v mieste jej pôvodu sa vykurujú dovážaným plynom, uhlím 
alebo elektricky. V čase dotovaných výkupných cien elektriny vyrobených v solárnych zariadeniach 
veľa obcí predali pozemky cudzím firmám na stavbu poľných solárnych elektrární. Umožnili im tak 
vyvážať finančné príjmy z využívania lokálnych zdrojov. Ak by tie isté elektrárne postavili vo vlastnej 
réžii na úver (presne tak, ako to urobili súkromné firmy), mohli si zabezpečiť značné a dlhodobo 
stabilné vlastné a účelovo nepodmienené príjmy na svoj rozvoj. 

Z pohľadu energetických priorít musí byť prvoradé znižovanie spotreby (optimalizácia potreby a 
spotreby, odstraňovanie neefektívneho využívania energie a zbytočného plytvania). Až následne 
možno riešiť vlastnú produkciu energie z obnoviteľných zdrojov. Vykurovanie nezateplených budov 
z centrálneho zdroja je z energetického pohľadu nezmyselným plytvaním bez ohľadu na to, či je 
zdrojom tepla uhlie, plyn alebo biomasa. Podobne nemá veľký zmysel investovať do zmeny 
vykurovania sporadicky využívaných a nezateplených budov, pretože po ich komplexnom zateplení 
v budúcnosti sa rýchlo ukáže, že na vykurovanie stačí zdroj tepla so zlomkovým výkonom.  

Energetická sebestačnosť regiónu je dôležitým predpokladom jeho ekonomickej stability. Znamená, 
že z regiónu cez energetiku zbytočne neunikajú financie. Odbremeňuje regióny od čoraz ťažšej úlohy 
kompenzovať ich únik z externých zdrojov. (Obr. 12)   

 

Obr. 12: Miestna ekonomika ako vedro 

 

  

 

 

 

 

 

     

Ilustrácia: Rory Seaford, The Creative Element & Priatelia Zeme-CEPA 
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Zabezpečiť udržateľnosť pri využívaní obnoviteľných zdrojov  

Udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov sa dá dosiahnuť iba prísnym rešpektovaním limitov 
prírodného prostredia. Týka sa to najmä využívania biomasy a vodnej energie. 

Vinou zle nastavených vládnych dotačných programov v minulosti a absencie regulácie na Slovensku 
rozbujnel obchod s drevnou štiepkou, ktorý sa čoskoro vymkol kontrole. Spôsobil neudržateľný rast 
ťažby nielen v hospodárskych lesoch, ale aj v lesoch s ochrannými funkciami a dokonca v národných 
parkoch, pričom výmera lesov ostala nezmenená (Obr. 13). Umelo vyvolaný dopyt po štiepke 
nekompromisne tlačí ťažbu dreva aj mimo lesov: v brehových porastoch tokov, popri cestách aj na 
poľnohospodárskych plochách.  

Trh s palivovým drevom a štiepkou už napáchal nesmierne škody nielen v deštrukcii hodnotných 
biotopov a krajinných štruktúr, ale urýchlil pôdnu eróziu, zrýchlil odtok vody a výrazne zvýšil 
zraniteľnosť krajiny voči prívalovým dažďom, povodniam aj suchu. Ide o exemplárny príklad 
privatizácie ziskov z využívania celospoločenských hodnôt a socializácie spôsobených škôd. 
Pokračovanie tohto trendu môže spôsobiť, že nadchádzajúce generácie stratia možnosť využívať 
drevo v rozsahu, na ktorý sme zvyknutí dnes a ktorému sme prispôsobili aj technickú infraštruktúru. 
Drevo síce je obnoviteľný zdroj energie, ale je ľahko degradovateľný a jeho obnova trvá desaťročia. 

 

 

Obr. 13: Vývoj ťažby dreva v lesoch v kontexte vývoja výmery lesných porastov v SR 

 

Zdroj: NLC; Súhrnné informácie o stave lesov SR, 1990-2015 
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Ak chcú regióny udržať energetické využívanie dreva v dlhodobej perspektíve, mali by zabezpečiť 
dodržiavanie nasledovných alebo obdobných zásad. [5] 

1. Potreba energie na vykurovanie budov v regióne (v ktorých sa inštaluje nový alebo 
rekonštruuje starý vykurovací systém na báze dreva) musí dosiahnuť minimálne triedu B 
energetickej hospodárnosti budov pre potrebu energie na vykurovanie. 

2. Minimálna nominálna účinnosť novoinštalovaných bioenergetických zariadení na báze dreva 
v regióne nesmie byt nižšia ako 85 %, pričom by sa mala ďalej rozlišovať podľa veľkosti 
inštalovaného výkonu. V prípade individuálne zhotove-ných sálavých kachľových pecí musí 
byť garantovaná minimálna nominálna účinnosť 78 %. 

3. Drevná surovina určená na energetické účely môže pochádzať iba z dreva triedy VI podľa 
technických noriem, z odpadu z drevospracujúceho priemyslu alebo zo surovín získaných 
z energetických porastov či inak nevyužiteľných plôch. Nesmie pochádzať z oblastí 
zakázaných podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z OZE. Prevádzkovatelia novo-inštalovaných kotlov v regióne 
s minimálnym inštalovaným výkonom 300 kW musia preukazovať pôvod vstupnej suroviny. 

4. Prepravná vzdialenosť v rámci celého cyklu získavania energie z dreva v regióne by nemala 
presiahnuť 50 km, pričom v regióne sa musí nachádzať dostatočný potenciál drevnej suroviny 
požadovanej kvality vzhľadom na existujúcu potrebu. 

5. Priame spaľovanie dreva by sa nemali používať na výrobu elektriny. 
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Občianske združenie Priatelia Zeme–CEPA ďakuje za finančnú podporu od Európskej únie, European 
Climate Initiative – EUKI a European Climate Foundation. Za obsah tohto podujatia a s ním súvisiace 
materiály zodpovedajú Priatelia Zeme–CEPA. V žiadnom prípade nereprezentujú oficiálne stanovisko 
donorov.  
 

 

 

 

 

 


