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Podklad k diskusii o budúcnosti hornej Nitry
Ako organizácia, ktorá sa dlhodobo zaoberá možnosťami rozvoja decentralizovanej
nízkouhlíkovej energetiky máme záujem pomôcť pri hľadaní udržateľnej alternatívy
k ťažbe hnedého uhlia v regióne hornej Nitry.
Na základe skúseností z iných regiónov a krajín sme presvedčení, že:
 Moderné rozvojové programy, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti
a naštartujú nové ekonomické aktivity v regióne musia ísť ruka v ruke s
útlmom hnedouhoľného programu;
 Nezamestnanosť je na historicky najnižšej úrovni a spolu s nedostatkom
kvalifikovaných pracovných síl v SR prináša príležitosti pre cielené programy
rekvalifikácie a ekonomickej diverzifikácie;
 Útlm hnedouhoľného baníctva a spaľovania uhlia je vzhľadom na ich
ekonomické, sociálne, klimatické, zdravotné a environmentálne dôsledky len
otázkou času (v rozvinutých krajinách sa uzatvárajú uhoľné bane aj uhoľné
elektrárne a dlhodobo klesá zamestnanosť v tomto sektore);
 Zapojenie odborov a miestnych a (medzi)národných aktérov a expertov
z rôznych oblastí je kľúčové pre úspešnú spravodlivú transformáciu;
 Je lepšie pripraviť plán na mieru regiónu ako len následne riešiť problémy;
 Správne využité fondy EÚ môžu vytvoriť pracovné miesta;
 Je možné stavať na skúsenostiach z Českej republiky, Nemecka a iných
krajín;
Spravodlivá transformácia je rozvojový model založený na verejných politikách, ktoré
sú navrhnuté na regionálnej úrovni, a majú za cieľ vytvoriť predpoklady pre
spravodlivé mzdy a slušný život pre všetkých pracovníkov, pracovníčky a komunity
ovplyvnené opatreniami zameranými na zníženie znečistenia.1
Ako prvý krok navrhujeme otvorenú diskusiu o rozvojových perspektívach hornej
Nitry. Do takejto diskusie ponúkame nasledujúce témy:
Základná charakteristika regiónu
Okres Prievidza patrí do regiónu hornej Nitry a je súčasťou Trenčianskeho
samosprávneho kraja. V okrese Prievidza žije 135 750 obyvateľov a miera
evidovanej nezamestnanosť bola 6,11 % (máj 2017) v porovnaní s 11,14% (máj
2015). V Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP) pracuje v priemere 3 486 osôb2
vrátane približne 75 rumunských baníkov.3 Z toho približne 800 ľudí pracuje v iných
činnostiach, napr. pestovanie paradajok, chov sumčekov a pod.4 Priemerný zárobok
v HBP je 890 eur/mesiac. 5 Podľa HBP je na ťažbu uhlia naviazaných až 11 tisíc
pracovných miest. Podľa iných zdrojov však bane ohrozujú napríklad deväťstoročnú
tradíciu kúpeľov Bojnice a tým aj 300 až 1000 pracovných miest. 6 7
Podľa Ministerstva hospodárstva SR je alternatívou pre zamestnancov baní i príchod
nových investorov a pracovných príležitostí na primerane ohodnotenú prácu.8 Ale
model rozvoja prostredníctvom priamych zahraničných investícií je kontroverzný
a Slovensko ako jedna z najotvorenejších9 ekonomík EÚ je veľmi zraniteľné výkyvmi
trhov. Nedáva to tiež dostatok priestoru pre rozhodovanie miestnych obyvateľov
o ich vlastnej budúcnosti.
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Riziká neoprávnenej štátnej pomoci v rámci dotácií
Elektrická energia z domáceho uhlia je podporovaná prostredníctvom tarify za
prevádzkovanie systému na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
381/2013.10 Nariadenie Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) z roku 2015, ktoré
bolo vydané bez širšej odbornej a politickej diskusie na neobvykle dlhé obdobie: 14
rokov namiesto jedného až dvoch rokov ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch,
ukladá povinnosť vyrábať elektrinu z domáceho uhlia od roku 2017 až do roku 2030
v objeme 1584 GWh ročne.11 12 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pevnú
cenu pre Slovenské elektrárne (SE) na 95,4 milióna eur ročne za výrobu 1584 GWh
elektrickej energie z domáceho uhlia do roku 2021.13
Mimovládna organizácia Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát
podala v septembri 2016 podnet na Európsku komisiu (EK) vo veci poskytnutia
nelegálnej nepriamej štátnej pomoci pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) cez
SE. „Kompenzácia nákladov pri využití mechanizmu všeobecného hospodárskeho
záujmu totiž podľa európskej judikatúry nesmie prevyšovať nevyhnutnú úroveň
zodpovedajúcich nákladov a má byť výsledkom objektívnej analýzy.“14 O tejto veci
vedie Európska komisia konanie o posúdenie prípadnej nedovolenej štátnej pomoci
pod č. SA.38372, pričom vydanie rozhodnutia sa očakáva do konca roku 2017.
Postavenie odborových zväzov a iných aktérov
Európska konfederácia odborových zväzov (ETUC) vo svojej publikácii15 dospela
k tomu, že potrebujeme regionálne stratégie pre spravodlivú transformáciu na
nízkouhlíkový priemysel, zrýchliť zavádzanie prelomových technológií, zapájanie
odborov a zamestnávateľov a investície do rozvoja zručností a zvyšovanie miestnej
podpory pre dekarbonizáciu.
Stanley foundation vo svojej správe16 uvádza, že je potrebné pre každý región
pripraviť na mieru šitý prístup, spolupracovať s rôznymi aktérmi a mimovládnymi
organizáciami na tvorbe politík a že skutočná voľba nie je v tom či prácu
alebo životné prostredie, ale či oboje alebo ani jedno.
Diskusie o budúcnosti hornej Nitry
Úrad vlády Slovenskej republiky zorganizoval v júli 2017 diskusiu
s predstaviteľ(ka)mi HBP, EK, príslušných ministerstiev a samosprávneho kraja.
Primátorka Prievidze zorganizovala okrúhly stôl o budúcnosti hornej Nitry
v septembri 2017.17 Viacerí aktéri na ňom žiadali o možnosť zapojiť sa do
rozhodovania o osude ich regiónu. Miestni zamestnávatelia zas prezentovali
nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako aj potrebu údajov o pracovníkoch a
prakovníčkach, ktorí sa útlmom baníctva uvoľnia. V októbri sa tiež uskutočnila
diskusia o Spravodlivej transformácií na Zastúpení EK na Slovensku.18
Vyhlásenia ministra hospodárstva
Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu „útlm baníctva je na Slovensku
neodvrátiteľný“19 a je pripravený diskutovať aj o tom, že by sa uhlie prestalo dotovať
cez ceny elektriny prípadne skôr než v roku 2030, napríklad v roku 2025.20
"Nevylučujem, že táto debata príde na stôl,". Žiga podmieňuje takéto úvahy tým, že
treba mať "jasnú cestovnú mapu, aby sme vedeli povedať, že ak áno, tak akým
spôsobom a kedy" takúto zmenu uskutočniť.21 „Môžeme povedať: Hornonitrianske
bane... keď to zavriete do roku 2025 alebo 2021, môžete čerpať také peniaze, také
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fondy, také granty, tu zamestnať ľudí. Je tam viacero možností, nehovorím, že
nejaké konkrétne, ale už sa tým zaoberáme,“ 22
Cezhraničné posudzovanie vplyvov 12. ťažobného poľa
Po kontroverznom prvom pokuse o posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
prebieha nové prejednávanie návrhu projektu „Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli
DP Nováky I“.23 HBP plánujú ťažiť 5-9 miliónov ton hnedého uhlia od roku 2023 až
2034 s tým, že otvorenie poľa, vrátane prekládky rieky Nitra, by stálo 27 až 30
miliónov Eur. Maďarské ministerstvo životného prostredia sa zapojilo do
cezhraničného posudzovania vplyvov tejto aktivity a rumunské požiadalo o viac
informácií. Na základe Rámcovej smernice EÚ o vode sa má Slovensko povinnosť
vyhnúť povoleniu akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla zhoršiť stav rieky Nitra, najmä
ak by bolo toto povolenie udelené pred rokom 2021.24 25 Navyše Kúpele Bojnice
tvrdia, že môže podkopať ich deväťstoročnú tradíciu a ohroziť tak ich fungovanie s
približne 300 súčasnými a potenciálom pre 1000 pracovných miest.26 27
Elektrárne Nováky a „prevádzkový pokus“
SE dlhodobo zdôrazňujú, že prevádzka elektrárne Nováky je pre nich nerentabilná a
fungujú len z dovôdu rozhodnutia vlády, ktorá ich zaviazala k výrobe a tiež
poskytovaniu podporných služieb.28 Novácka elektráreň je podľa SE napriek
vynaloženým investíciám morálne zastaraná, čím sa zvyšuje jej poruchovosť.
Spoločnosť predpokladá, že to bude spôsobovať čoraz dlhšie odstávky na opravy a
údržbu, čo spôsobí pokles plánovanej dodávky elektriny. Po roku 2021 preto SE
z dôvodu technického dožitia elektrárne nepočítajú s jej ďalšou prevádzkou.29 30
HBP začalo od 7. Novembra 2016 kvôli poruchovosti elektrárne spaľovať uhlie
v rámci tzv. „prevádzkového pokusu“ v odstavenom treťom bloku, ktorý nespĺňa
emisné normy EÚ.31 V januári 2017 SE požiadali HBP o bezodkladné zastavenie
prevádzkového testovania v treťom bloku kvôli zhoršenej kvalite ovzdušia.32 HBP ho
ukončili 28. februára 2017. Aj napriek tomu, že HBP takto spálili 200 000 ton
hnedého uhlia, v roku 2016 sa SE a HBP nepodarilo vyprodukovať množstvo
elektrickej energie zadané nariadením od MH SR.33 Minister životného prostredia
listom informoval primátora Partizánskeho, že dosiahnutá úroveň emisií oxidu
siričitého počas „prevádzkového pokusu“ prekračovala úroveň emisného limitu
desaťnásobne.34
Navyše HBP má projekty na nahradenie približne 96 MW tepelného výkonu
spaľovňou komunálneho odpadu, ktorá by spaľovala až 60 000 ton komunálneho
odpadu samostatne alebo spolu s uhlím.35 Toto by podkopalo snahy Slovenska
dosiahnuť ciele EÚ v oblasti recyklácie, pretože Slovensko recyklovalo len 14,9
percenta komunálneho odpadu v roku 201536. Navyše ďalšia spaľovňa môže mať
významné negatívne dopady na kvalitu ovzdušia.
Cena elektriny na Slovensku
EK konštatovala, že Slovensko má najvyšší podiel (14.5% v roku 2014)
energetických nákladov domácností zo všetkých členských krajín EÚ.37 Podpora
hnedého uhlia je jednou zo zložiek ceny elektriny ako je popísané vyššie.
Skúsenosti z iných krajín
Česká republika prijala strategický rámec hospodárskej reštrukturalizácie krajov38
a pracuje na súvisiacich akčných plánoch. Príklady z Veľkej Británie, Francúzska,
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Španielska, Nemecka a iných krajín 39 ukazujú, že pri neúčasti odborov prišlo
k sociálnym konfliktom, nezamestnanosti a odlivu obyvateľstva. Skúsenosti z
nemeckej energetickej transformácie poukazujú na potrebu prijať férovú politiku
spravodlivej transformácie, ktorá zabezpečí, že opustenie energetiky na báze
fosílnych zdrojov nezanechá za sebou porazených, najmä komunity a pracujúcich v
tomto sektore. 40 Občania a komunity zohrali a aj stále hrajú významnú rolu v
nemeckej energetickej transformácii. V roku 2012 vlastnili 47 percent celkového
inštalovaného výkonu OZE v Nemecku. Decentralizovaná, udržateľná a občanmi
iniciovaná výroba energie zvyšuje odolnosť voči výpadkom elektriny a energetickej
chudobe, zlepšuje kvalitu ovzdušia, vody a pôdy a umožňuje občanom generovať
príjmy z výroby a distribúcie miestnej energie.
Finančná podpora pre priemyselné regióny
Fondy EÚ sú kľúčové pre rekvalifikáciu a ekonomickú diverzifikáciu. EK uvádza, že
región môže pre svoj rozvoj tiež využiť Európsky fond na prispôsobenie sa
globalizácii za určitých podmienok ako napríklad strata viac ako 500 pracovných
miest v konkrétnej firme, sektore alebo regióne v dôsledku veľkých štrukturálnych
zmien vo svetovom obchode zapríčinených globalizáciou.41
Ťažba uhlia a klimatické ciele EÚ
EK poukázala aj na environmentálne škodlivú podporu výroby elektriny z domáceho
uhlia na Slovensku vo svojej Správe o európskom semestri.42 Závod Elektrárne
Nováky je druhým najväčším emitentom podľa objemu vypustených emisií oxidu
uhličitého.43 Utlmenie ťažby by znížilo emisie CO2 o 5 percent a prispelo tak
k dosiahnutiu klimatických a energetických cieľov pre rok 2030.
Zdravotné dôsledky
Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR a Útvar hodnoty za peniaze MF SR
konštatujú v revízii výdavkov na životné prostredie z júla 201744, že postupné
utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné benefity vo výške 500 mil. eur
ročne a nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 mil. eur ročne. Z
monitorovaných priemyselných firiem elektrárne v Novákoch spaľujúce domáce
hnedé uhlie produkujú až 72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc.
HBP je viacmenej jediná firma ťažiaca uhlie a lignit na Slovensku a táto jej
ekonomická aktivita mala najvyšší počet novopriznaných chorôb z povolania podľa
divízií klasifikácie ekonomických činností za posledné 3 roky (2014 - 2016) spolu ako
aj za jednotlivé roky 2015 (37 prípadov) a 2016 (38 prípadov).45
Štúdia v prestížnom lekárskom časopise The Lancet46 konštatuje, že výroba 1584
GWh elektriny z hnedého uhlia, má vo všeobecnosti ročne za následok približne 51
úmrtí, 472 závažných ochorení a 27 998 ľahkých ochorení.47 Údaje sú relevantné
pre Európu, čiže nie pre nejakú provinciou s minimálnymi ekologickými štandardmi a
vysokou hustotou zaľudnenia.48
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