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UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A VEREJNÉ FINANCIE 
 
 
Od deformácií k zodpovednosti: Smerom k dobre sprav ovaným verejným financiám 
na Slovensku 
 
V júni sme sa zamerali na bruselské rozhodovanie o nariadeniach pre novú kohéznu 
politiku. Výbor pre regionálny rozvoj Európskeho  parlamentu hlasoval začiatkom júla. 
Komunikovali sme preto s europoslancami o našich pripomienkach a návrhoch zmien. 
Spolu s partnermi v Bruseli aj zo siete CEE Bankwatch Network sme sa najprv snažili 
presadiť naše odporúčania do zoznamu na rokovanie a hlasovanie a po zverejnení 
konečného zoznamu sme znovu kontaktovali poslancov. Prioritou bolo vylúčiť návrh na 
finančnú podporu využívania zemného plynu z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. To sa podarilo. 
 
S predstaviteľmi Centrálneho koordinačného orgánu pri Ministerstve dopravy SR (CKO) 
sme diskutovali o pripravovanom východiskovom dokumente pre tvorbu budúcej Národnej 
dohody, ktorá bude základným materiálom pre programovanie fondov EÚ na Slovensku na 
roky 2014 – 2020. Zamerali sme sa na témy nízkouhlíkovej ekonomiky a decentralizácie 
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riadenia fondov EÚ. Zástupcovia CKO nás požiadali, aby sme im pripravili podklady 
k týmto témam, a preto sme pripravovali stanovisko Priateľov Zeme-CEPA o 
nízkouhlíkovej ekonomike. So splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti Filipom Vagačom sme diskutovali o možnostiach spolupráce s Radou vlády 
pre budúcu partnerskú dohodu a dohodli sme sa o vytvorení malých pracovných tímov 
zameraných na environmentálne a sociálne témy, ktoré by mohli prerásť do pracovných 
skupín zriadených radou. 
 
Do programu rokovania monitorovacieho výboru operačného programu Doprava sme 
presadili informáciu o postupe programovania fondov EÚ na nové obdobie a o príprave 
tzv. masterplanu pre dopravu, ktorý musí Slovensko vypracovať, ak chce čerpať 
prostriedky z fondov EÚ v nadchádzajúcich 7 rokoch na dopravné projekty. Presadili sme 
aj požiadavku na pravideľné informovanie o vplyvov dopravných projektov na životné 
prostredie. 
 

Kontakt: Miroslav Mojžiš (mojzis@priateliazeme.sk)  
 
 
Pochybné indikátory – pochybný rozvoj: Alternatívy ekonomického rastu 
 
Začali sme mapovať a dokumentovať funkčné altermatívne prístupy v rôznych sektoroch, 
ktoré sa na Slovensku začínajú uplatňovať. Naším cieľom je postupne pripraviť mozaiku 
životaschopných modelov, ktoré môžu slúžiť ako alternatíva k súčasnej praxi založenej na 
tvorbe zisku a raste materiálnej spotreby a energie. 
 
V júni sme využili pozvanie na farmu v Hrubom Šúre. Jej majiteľ Ján Šlinský nám objasnil, 
ako založiť podnik v systéme Agrokruh, ktorý zabezpečuje pestovanie organickej 
zeleniny za cenu konvenčnej - chemicky ošetrovanej. Podstatou Agrokruhu je vytvorenie 
kruhových polí s riadkom v tvare špirály, ktorý je obrábaný otočným ramenom na elektrický 
pohon. Na tento agrotechnický most je možné pripevniť rýľovací stroj, sejačku, hrobkovač, 
kombináciu rotačného kypriča a hrobkovacej radlice a pracovnú plošinu na ručne 
vykonávané práce. Medzi kruhovými poľami sa nachádzajú stabilizačné plochy na 
podporu biodiverzity a úkryty pre predátorov, ktorí sa živia hmyzom. Optimálna rozloha 
farmy podľa Šlinského je 2 ha, ktorú obhospodária dvaja ľudia. Viac takýchto malých 
fariem dobre rozkladá riziká, ktorým čelia veľkoplošné farmy.  
 
 

     
 

Na farme v Hrubom Šúre. Foto: Juraj Melichár 
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Tento model je jednoducho reprodukovateľný. Jeho financovanie je založené na systéme 
komunitne podporovaného poľnohospodárstva, ktorý funguje tak, že záujemcovia o 
prednostný odber zeleniny zložia bezúročnú pôžičku 1000 eur so splatnosťou o 6 rokov. Z 
týchto prostriedkov poskytne farmár pôžičku ďalšiemu farmárovi, ktorý ručí majetkom 
svojej farmy. Odbyt teda obchádza hypermarkety a bankové financovanie. Momentálne 
dopyt niekoľkonásobne prevyšuje možnosti farmy. Zárukou kvality pre spotrebiteľa je 
priamy odber, komunikácia s pestovateľom a certifikát Agrokruhu. V rámci farmy v Hrubom 
Šúre plánujú rozvinúť aj aktivity v oblasti agroturistiky výstavbou školiaceho centra v 
spolupráci so združením ArTUR zameraného na propagáciu výstavby energeticky 
úsporných domov a využívanie prírodných materiálov v architektúre. V prípade bližšieho 
záujmu o tento projekt odporúčame prednášky a videoprezentácie na www.udrzatelne.sk. 
 
Participatívny rozpočet v Bratislave: Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý otvára 
občanom priamu účasť v rozhodovaní o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. 
Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky. Občan tak 
nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho 
mesta alebo mestskej štvrte. Proces je priebežný a je otvorený pre každého. Občania sa 
môžu pravidelne stretávať v komunitách alebo sa zúčastňovať verejných fór, v ktorých 
hovoria o problémoch a nedostatkoch v meste a podávajú návrhy na zlepšenie. V 
samosprávach, ktoré majú skúsenosť s participatívnym rozpočtom, došlo k poklesu 
korupcie, skvalitneniu služieb mesta a zvýšila sa v nich aj občianska angažovanosť a 
ochota zapájať sa do verejných záležitostí.  
Mesto Bratislava v roku 2012 vyčlenilo 30 000 € na projekty v tematických komunitách 
zelené mesto, seniori, mládež, doprava a kultúra, čo je dvojnásobok oproti minulému roku.  
Aktívni občania sa v rámci týchto komunít stretávajú a diskutujú o prioritách 
a navrhovaných projektoch. Každá komunita potom vyberie najlepšie projekty a delegátov, 
ktorí projekty prezentujú a obhajujú na verejnom zvažovaní s predstaviteľmi ostatných 
komunít. Projekty, ktoré prejdú verejným zvažovaním a internetovým hlasovaním budú v 
danom roku realizované. V roku 2011 boli takto podporené projekty Komunitné centrum 
generácií, Zelená hliadka, Pamätné tabule významným Bratislavčanom a 
Bratislavčankám, Plavárne pre Bratislavčanov, Sadaj na Bike, Bike 2 Work a Krízová linka 
pomoci. V roku 2012 boli schválené tieto projekty: Komunitné centrum generácií II, 
Tlačové infocentrum PR, Komunitné záhrady v Bratislave, Zelená hliadka II, Tlačové 
infocentrum PR, Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu, Letné tábory, Kultúrne a komunitné 
centrum ZORA, Kompostovanie, Zodpovedné spolužitie so psami v meste – informačné a 
vzdelávacie aktivity.  
Podrobné informácie o participatívnom rozpočte a podporených projektoch nájdete na 
http://pr.bratislava.sk. 

 
Kontakt: Juraj Melichár (melichar@priateliazeme.sk)  

 
 
Stop vývozu zne čisťovania: Za zodpovedné investície EIB mimo EÚ 
 
V máji sme predstavili návrhy CEE Bankwatch Network a Priateľov Zeme-CEPA na revíziu 
energetickej politiky Európskej investičnej banky (EIB) pani Kaszasovej (riaditeľke EIB na 
Slovensku) a pánovi Virčíkovi (Medzinárodná sekcia Ministerstva financií). Navrhli sme, 
aby sa Slovensko pridalo k tým členským štátom Európskej únie, ktoré budú v budúcej 
energeticke politike EIB presadzovať zákaz investičnej podpory fosílnych palív a podporu 
úsporných opatrení v oblasti energetiky. EIB aj Ministerstvo financií náš návrh odmietlo, 
prisľúbilí iba ďalšie rokovanie o prvej verzii návrhu energetickej politiky EIB za účasti 
zástupcov ministerstiev životného prostredia a hospodárstva. 
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Pre členov mimovládnych organizacií z Tuniska, ktorí sa prišli na Slovensko oboznámiť 
s vývojom po novembri 1989, sme pripravili prednášku o pôsobení EIB a Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj v severnej Afrike. Chceli sme ich upozorniť na to, že projekty oboch 
inštitúcií neraz komplikujú spoločenský rozvoj a demokratický vývoj v krajinách mimo EÚ, 
devastujú životné prostredie a vysávajú miestne energetické zdroje.  
 
V júni sme premietali film Doba medená na festivale Ekofest v Trnave. Účastníkom sme 
poskytli materiáli o EIB a diskutovali sme s nimi o pôsobení tejto banky v rozvojových 
krajinách.  
 

Kontakt: Irena Jenčová (media@priateliazeme.sk) 
 
 
 
K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU REGIÓNU POĽANA 
 
 
Inteligentná energetika 
 
V máji a júni sme pripravili a odovzdali dva veľké projekty na podporu rozvoja inteligentnej 
energetiky na Poľane. Oba nadväzujú na naše doterajšie aktivity a vzájomne sa dopĺňajú. 
Ak projekty získajú podporu, posunú nás o  kus vpred na ceste k energetickej autonómii 
nášho cieľového regiónu. Na jednej strane nimi rozšírime doterajšie aktivity (energetické 
plánovanie, osveta a vzdelávanie) s cieľom kompenzovať nedostatok regionálnych kapacít 
na usmerňovanie energetiky. Na druhej strane otestujeme nové aktivity, najmä nezávislé 
energetické poradenstvo pre občanov v 5 obciach zamerané na úspory a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch. Vybraná obec získa pilotnú analýzu 
potenciálu biomasy na udržateľné energetické využitie a návrh stratégie adaptácie lesného 
hospodárstva na zmenu klímy. Otvoríme centrum na podporu inteligentnej energetiky, 
ktoré združí energetické služby „pod jednu strechu“ a pripravíme kritériá trvalej 
udržateľnosti pre energetické investície v regióne. Použité postupy budú uplatniteľné v 
iných vidieckych regiónoch. Skúsenosti využijeme aj pri programovaní podporných 
nástrojov v oblasti energetiky. 
Projekty sme odovzdali Nadácii Ekopolis, ktorá spravuje blokový grant pre mimovládne 
organizácie v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a bratislavskej kancelárii 
UNDP, ktorá spravuje program malých grantov GEF. O výsledku vás budeme informovať. 
  
V máji a júni sme inštalovali našu putovnú fotografickú výstavu o klimatickej spravodlivosti 
najprv na gymnáziu vo Veľkom Krtíši a potom v priestoroch Prešovského samosprávneho 
kraja v rámci týždňa udržateľnej energetiky.  
 
Zúčastnili sme aj sa dvoch panelových diskusií na stretnmutí Národnej platformy Dohovoru 
primátorov 1. júna 2012 v Starej Lesnej. Dohovor primátorov je sieť európskych miest, 
ktoré sa dobrovoľne zaviazali prispieť k splneniu klimatického balíčka EÚ „3 x 20“ do roku 
2020: o 20 percent znížiť emisie skleníkových plynov, zvýšiť energetickú efektívnosť 
a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe energie. 
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Panelové diskusie na stretnmutí Národnej platformy Dohovoru primátorov v Starej Lesnej. Foto: Únia miest Slovenska 

 
 
Podobne ako Klimatická aliancia, Dohovor primátorov a starostov spája predstaviteľov 
samospráv, ktoré prijali dobrovoľné rozhodnutie robiť opatrenia na stabilizáciu klímy nad 
zákonný rámec.  
 

Kontakt: Juraj Zamkovský (zamkovsky@priateliazeme.sk) 
 

 
 
ĎALŠIE AKTIVITY / OZNAMY PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV 
 
 
Sledujte naše internetové stránky a dajte nám spätn ú väzbu k ich obsahu aj forme. 
Stránkam venujeme značnú pozornosť a chceme, aby boli dôstojným a kvalitným zdrojom 
informácií a aby poskytovali dostatočný prehľad o našej činnosti. Ak máte pripomienky 
alebo návrhy na zlepšenia (alebo nám môžete nejako pomôcť), dajte nám vedieť! 
 
Prosíme vás o pomoc pri h ľadaní dobrých alebo zlých projektov financovaných z  
fondov EÚ v oblasti dopravy, odpadového hospodárstv a a energetiky.  Pomôže nám 
to pri aktualizácii medzinárodnej mapy projektov, ktorú chystáme v rámci siete CEE 
Bankwatch Network. Ako inšpirácia dobre poslúži staršia mapa, ktorú nájdete tu: 
http://bankwatch.org/billions/. 
 
Okrem toho nás zaujíma čoko ľvek, čo sa dá na Slovensku ozna čiť ako dobrý postup 
samosprávy vo vz ťahu ku klíme, inteligentnej energetike a doprave.  Môžu to byť 
rôzne projekty, opatrenia, ale aj plány a stratégie. Aby sme si zjednodušili spôsob výberu 
takýchto príkladov, pripravili sme súbor piatich kritérií, na základe ktorých budeme 
hodnotiť, či je navrhovaný príklad dobrý alebo nie. Je jasné, že momentálne na Slovensku 
asi nenájdeme žiadny ideálny projekt/prístup, ktorý by úplne spĺňal všetky kritériá. Preto 
nás zaujímajú aj projekty/ prístupy/ iniciativy, ktoré sa blížia k "príkladu dobrej praxe".  
 
Ako sme spomínali vyššie, postupne si tvoríme prehľad o iniciatívach obcí a miest na 
Slovensku, ktoré možno považovať za dobré a ktoré môžeme odporúčať ďalším 
samosprávam ako vzor alebo inšpiráciu. Preto, ak naďabíte na niečo zaujímavé 
a podnetné, určite nám dajte vedieť. Z podkladov postupne vznikne mapa dobrých 
postupov a tú budeme priebežne aktualizovať (mala by byť dostupná aj na našom 
energoportáli). Mapa nám uľahčí situáciu, keď budeme mať nominovať nejakú 
samosprávu do súťaže (typu Climate Star) alebo keď bude treba odporučiť médiám nejaký 
dobrý projekt atď. 
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A tu sú avízované kritériá: 
 
Kritérium 1: Environmentálna udržate ľnos ť 
Projekt by mal rešpektovať environmentálne limity prostredia a byť v súlade s princípmi 
udržateľnosti.  
Dobré príklady: Výroba tepla z lokálnych odpadov dreva; malá vodná elektráreň, ktorá 
vznikla citlivou rekonštrukciou strého mlyna a neohrozuje život v potoku; solárne kolektory 
na strechách domov, atď.  
Zlé príklady: Mestská tepláreň, ktorá zváža surovinu z veľkých vzdialeností alebo 
z holorubnej ťažby; malé vodné elektrárne nerešpektujúce požiadavky ochrany prírody; 
bioplynová stanica na báze kukurice, atď. 
 
Kritérium 2: Podpora lokálnej decentralizovanej eko nomiky  
Projekt by mal prispievať k decentralizácii ekonomiky a k zvyšovaniu energetickej 
sebestačnosti lokality. Výnosy z neho by mali byť príjmami lokálnej komunity/obce. Cez 
projekt by nemali firmy „vysávať“ prírodné, finančné ani iné zdroje z komunity von. 
Dobré príklady: Obecná kotolňa na biomasu; malá vodná elektráreň pod kontrolou obce 
postavená z príspevkov obce, verejnej zbierky a lokálnych podnikateľov; bioplynová 
stanica vo vlastníctve miestneho družstva, atď.  
Zlé príklady: Fotovoltaická elektráreň nadnárodnej spoločnosti postavená na poli; mestská 
tepláreň na báze biomasy z okolitých obcí, v ktorých začína byť nedostatok dreva; výroba 
drevných peliet na export, atď. 
 
Kritérium 3: Komplexnos ť  
Projekt by mal byť efektívny – mal by brať do úvahy energetickú návratnosť celého 
životného cyklu paliva, nemal by byť iba dielčou izolovanou akciou. Každému projektu na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie by mali predchádzať opatrenia na zníženie 
spotreby energie a zvýšenie energetickej efektívnosti.  
Dobré príklady: Obecná kotolňa na biomasu, ktorá vykuruje zateplené a termostaticky 
vyregulované objekty a vykurovacie sústavy; malá vodná elektráreň, ktorá zásobuje 
energiou rekonštruované verejné osvetlenie, atď.  
Zlé príklady: Tepláreň zásobujúca starú školu s nevyhovujúcimi tepelnotechnickými 
vlastnosťami; predimenzované solárne zariadenia; slnečné kolektory na objektoch 
s nevhodnou prevádzkou (nevyťažené v lete, kedy je slnka najviac), atď.  
 
Kritérium 4: Sociálne prínosy  
Projekt by mal podporovať vyrovnávanie lokálnych sociálnych rozdielov, „pozitívne 
diskriminovať“ chudobných a sociálne znevýhodnených, byť replikovateľný, inšpirovať 
k podobným projektom v regióne alebo v iných regiónoch. 
Dobré príklady: Zatepľovanie sociálnych bytov; výroba štiepky zamestnávajúca 
chudobných; tepláreň zásobujúca byty; svojpomocná výroba a montáž kolektorov; 
podpora bezmotorovej dopravy; obmedzovanie pohybu áut, atď.  
Zlé príklady: Výroba energie z OZE na zásobovanie nezmyselnej spotreby (hypermarke-
tov, bánk, atď); zamestnávanie ľudí dochádzajúcich za prácou z mimo regiónu, atď.  
 
Kritérium 5: Transparentnos ť  
Dobrý projekt by mal byť transparentný od prípravy až po uvedenie do prevádzky. Mali by 
byť jasné toky financií, spôsob nakladania s výnosmi z neho, úloha partnerov atď. 
Dobré príklady: Projekty pripravené participatívne so zapojením lokálnych hráčov, atď.  
Zlé príklady: Projekty s nejasným financovaním a organizačnou štruktúrou; projekty, ktoré 
vytvárajú závislosť miestnych odberateľov od komerčných dodávateľov tepla alebo 
elektriny; projekty, u ktorých nie sú zverejnené výnosy a ich použitie, atď. 


