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Ťažké časy aj pre energetiku
ZDROJE
Pandémia nového
koronavírusu zasiahla
spoločnosť vo všetkých
sférach, energetický
sektor nevynímajúc.

V

snahe o zastavenie
rozširovania ochorenia
COVID-19 vydala vláda
SR obrovské množstvo opatrení, ktoré sa priamo i nepriamo
dotkli prakticky všetkých spoločenských sfér. Dôsledkom týchto
obmedzení a kolektívnej uvedomelosti občanov došlo k zníženiu, respektíve pozastaveniu
výroby niektorých produktov
a zároveň i k redukcii rozsahu
poskytovaných služieb. Niektoré
podniky v snahe o prežitie tohto
obdobia s čo najmenšou stratou pružne reagovali, iné túto
možnosť ani nemali, prípadne
by pre ne táto alternatíva bola
ekonomicky nevýhodná. Všetky
spomínané zmeny oproti bežnému podnikovému hospodáreniu
sa už plne prejavili i v energetickom sektore, kde muselo tiež
dôjsť k modifikáciám a prispôsobeniu sa súčasnej situácii.

Spotreba elektriny klesla
Zatvorenie veľkých výrobných
podnikov, kde sa vplyvom veľkého počtu zamestnancov predpokladalo rýchle šírenie ochorenia,
zatriaslo spotrebou elektrickej
energie najviac. Išlo hlavne
o závody vyrábajúce automobily
či automobilové komponenty.
V týchto výrobniach sa očakáva
najväčší pokles spotreby. Znovuotvorenie výroby v týchto podnikoch nie je len záležitosťou národných opatrení. Mnoho z týchto firiem má svojich cieľových
zákazníkov v iných krajinách
ako je Slovensko, v ktorých sa
pri negatívnom vývoji pandémie
koronavírusu dopyt po týchto
produktoch neobnoví, čo logicky
negatívne ovplyvní výrobu u nás.
Ďalšími signifikantnými odberateľmi elektriny sú obchodné
centrá, ktoré sú povinne zavreté.
Spotreba klesla i v takzvaných

Korona negatívne ovplyvnila aj financovanie obnoviteľných zdrojov energie.
biznis centrách, keďže väčšina
firiem povolila zamestnancom
prácu z domu. Naopak, práve home office zvýšil spotrebu elektrickej energie domácností, čo
sa však podľa štatistických úradov generálne neprejaví, keďže
tento charakter spotreby nemôže
konkurovať tej z výrobných podnikov. Konkrétne čísla spotreby elektrickej energie budú jasné
až po medziročnom sčítaní a následnom porovnaní s rovnakým
obdobím v minulom roku. Je
však dôležité poznamenať, že na
štatistiky bude mať vplyv i počasie, keďže tohtoročná zima bola miernejšia v porovnaní s tou
minuloročnou, ktorá zasiahla až
do začiatku jari. Preto je napríklad podľa čiastočných údajov
zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy pokles spotreby
elektriny za prvý štvrťrok 2020
oproti štvrťroku 2019 len o 1,65
percenta.

Prepad cien pohonných
látok
Zrejme neexistuje sledovanejšia
komodita, než akou sú pohonné

látky. Každý slovenský motorista
si určite všimol postupný úpadok
a zníženie cien, ktoré nastalo
ešte pred príchodom koronavírusu do eurozóny. Tento pokles
sa začal už začiatkom februára,
keď vírus naplno úradoval v Číne. Najľudnatejšia krajina sveta
je hlavným svetovým dovozcom
a jej obmedzený dopyt sa naplno
prejavil.
Ďalšou príčinou redukcie cien
bola cenová vojna medzi dvomi
hlavnými hráčmi na trhu s ropou, Ruskou federáciou a Saudskou Arábiou. Rijád navrhoval,
aby všetci veľkí svetoví producenti ropy obmedzili jej ťažbu
a tým stabilizovali svetové ceny na burzách. Rusko však z rokovaní so štátmi patriacimi pod
OPEC, konaných začiatkom
marca, odišlo. Saudská Arábia reagovala zvýšením produkcie a expanziou i na trhy s čisto ruskými zákazníkmi. Podľa
viacerých expertov sa Rijád snaží takouto taktikou dostať Rusko späť k rokovaciemu stolu.
V každom prípade je možné, že
tento konflikt bude držať nízku
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cenu ropy i dlho po odznení samotnej pandémie.

Prerušená aukcia na
dodávku elektriny z OZE
Dosah koronakrízy spôsobil aj
zrušenie rôznych akcií či podujatí. V energetickom sektore
malo najväčší ohlas odloženie
aukcie na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie. Malo ísť o prvé výberové konanie takéhoto typu, ktoré
bolo vyhlásené Ministerstvom
hospodárstva SR na začiatku
februára tohto roku. Na Slovensku by vďaka tomu mali
v najbližších rokoch pribudnúť
zariadenia využívajúce OZE
s celkovým inštalovaným výkonom 30 MW. Prevádzkovatelia
týchto zariadení budú mať na 15
rokov garantované výkupné ceny
elektriny. Plánovaná dražba však
vzhľadom na epidemiologickú
situáciu bola zrušená novou
vládou SR a preložená na neurčito. Novozložené Ministerstvo
hospodárstva SR sa pre takýto
postup rozhodlo preto, aby mimoriadna situácia žiadneho zo

záujemcov nezvýhodnila. Podľa
štátneho tajomníka ministerstva
pána Galeka sa k aukcii rezort
s určitosťou vráti. Dočasne pozastavené boli aj dotačné projekty
na podporu kúpy elektromobilov
a budovania nabíjacích staníc.

Príležitosť na zelený štart?
Súčasná situácia ovplyvní ciele
Slovenska a ostatných krajín EÚ
dosiahnuť uhlíkovú neutralitu
v roku 2050. Záleží však na jednotlivých štátoch európskeho
spoločenstva, ako sa k obdobiu
po kríze postavia. Podľa niektorých odborníkov však ekonomický reštart môže byť skvelou
príležitosťou na premyslené investovanie do infraštruktúr, ktoré budú v súlade so stanovenými
klimatickými cieľmi. „Podľa
mnohých odborníkov môže byť
postpandemické obdobie skvelým štartovacím mostíkom pre
zelenú vlnu.“

Projekt SRI
Na vývojové zmeny na slovenskom trhu práce, najmä
potreby jednotlivých odvetví

hospodárstva ovplyvnené inováciami, digitalizáciou, novými
technológiami a tiež globálnymi
výzvami, akou nepochybne je aj
pandémia koronavírusu, reaguje
projekt Sektorovo riadenými
inováciami k efektívnemu trhu
práce v Slovenskej republike,
v skratke SRI.
Jednou z hlavných úloh projektu je vypracovať sektorové
stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte do roku 2030,
na ktorých finalizácii sa už pracuje. Stratégia za sektor energetiky ponúka strategický zámer
a akčný plán, ktorý vyplynul zo
vzájomnej spolupráce sociálnych partnerov z radov zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií, ale aj orgánov územnej samosprávy či orgánov štátnej
správy.
Medzi hlavné odporúčania
patria propagácia a „pozitívna diskriminácia“ technického
vzdelávania, zadefinovanie nových vzdelávacích štandardov
z oblasti energetiky so zameraním na využívanie nových inteligentných technológií. Kráčať
tempom zelenej vlny a v rámci vzdelávania sa venovať obnoviteľným zdrojom, ale aj ďalším
technológiám, ako napríklad
power to gas, výroba biometánu, zachytávanie a skladovanie
CO2 a podobne. Dôležité je pripraviť odborníkov, ktorí budú
schopní v podmienkach SR bilancovať, projektovať, realizovať
a efektívne prevádzkovať tieto
technológie (zariadenia).
Apeluje sa najmä na zvýšenie spolupráce zamestnávateľov
so školami, pretože firmy a zamestnávatelia napredujú technologicky oveľa rýchlejšie ako
školy. Podieľanie sa odborníkov z oblasti elektroenergetiky
na pedagogickom procese je nevyhnutné. „Pokiaľ chceme mať
pracujúcu silu, ktorá je schopná
prispôsobiť sa rýchlym zmenám
v dnešnej dynamickej dobe,
musíme zmeniť spôsob, akým
ju pripravujeme“.
Ing. Patrik Uhrík,
tajomník Sektorovej rady
pre energetiku, plyn, elektrinu
TREXIMA Bratislava

TURIZMUS

Koronakríza zasiahla aj sektor cestovného ruchu
Bratislava – Cestovný ruch je
jedným z hospodárskych odvetví,
ktoré boli pandémiou COVID-19
zasiahnuté najviac. V tomto odvetví došlo k rýchlemu poklesu
dopytu a nárastu nezamestnanosti. Pre ekonomiky, ktoré sú
vo veľkej miere závislé od cestovného ruchu, má táto situácia
devastačné následky.

Pozastavenie turizmu
V turistických destináciách ostali opustené hotely, reštaurácie
a bary, zábavné parky, turistické
atrakcie aj múzeá sa zatvorili.
Kultúrne podujatia, veľtrhy
a kongresy boli zrušené alebo
odložené. Hlavu v smútku majú
aj športovci a športoví priaznivci, športové udalosti, napríklad
majstrovstvá Európy vo futbale
a olympijské hry, sú odložené
do roku 2021. Niektoré lyžiarske
strediská ukončili zimnú sezónu
predčasne, výletné lode uviazli na
mori a hranice krajín sa uzavreli.
Obzvlášť ťažká situácia je v krajinách EÚ, ktoré sú kľúčovými destináciami cestovného ruchu – Taliansko, Španielsko, Francúzsko.
Vzhľadom na vyvíjajúci sa charakter situácie však ešte stále nemožno odhadnúť celkový vplyv
pandémie COVID-19 na globál-

ny cestovný ruch. Predpokladaný
je pokles medzinárodného cestovného ruchu o 45 až 70 %, trh
cestovného ruchu by mohol celosvetovo stratiť 75 miliónov pracovných miest a 6,4 milióna pracovných miest v rámci EÚ. Zároveň sa odhaduje, že odvetvie
cestovného ruchu v EÚ, ktoré zamestnáva okolo 13 miliónov ľudí, stráca mesačne približne miliardu eur.

Pomoc členským štátom EÚ
Väčšina členských štátov EÚ
oznámila, že zavedie balíky pomoci, ktoré pokryjú aj odvetvie
cestovného ruchu. Medzi opatrenia patria najmä daňové moratóriá, predĺžené lehoty na platby
sociálnych poplatkov a dotácie na
mzdy a pôžičky. Každá krajina
sa so situáciou snaží vyrovnať čo
najúčinnejšie. Niektoré krajiny
znárodnili spoločnosti zasiahnuté
koronavírusom – Taliansko prevzalo plné vlastníctvo spoločnosti
Alitalia, Spojené kráľovstvo čiastočne znárodnilo svoje železnice.
Francúzsko zmenilo podmienky
zrušenia cestovných rezervácií,
Švédsko ponúka leteckým spoločnostiam úverové záruky.
Európska komisia v snahe pomôcť členským štátom vyrovnať

sa s aktuálnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 predložila usmernenia a odporúčania,
ktoré by mali pomôcť v postupnom rušení obmedzení a zároveň umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu znovu otvoriť svoje prevádzky. Keďže pre cestovný
ruch je kľúčový práve voľný pohyb a cezhraničné cestovanie, Komisia navrhuje uplatniť prístup,
v rámci ktorého sa postupne zrušia obmedzenia medzi členskými
štátmi s podobnou epidemiologickou situáciou.
K opatreniam sa však musí pristúpiť postupne, koordinovane a flexibilne – je dôležité rátať s možnosťou, že niektoré sa
opäť zavedú, ak sa zmení epidemiologická situácia. Za zrušené cestovné lístky (vlak, lietadlo, autobus, trajekt) alebo balík
cestovných služieb majú cestujúci naďalej právo vybrať si medzi
úhradou hotovosti a poukazmi.
Cieľom odporúčania Európskej
komisie je, aby práve poukazy boli v aktuálnej situácii vítanou alternatívou. Mali by byť prenosné
na iného cestujúceho a v prípade
nevyužitia by sa do roka mali dať
preplatiť.
Komisia chce zároveň zabezpečiť likviditu najmä pre malé

a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu vďaka flexibilite v rámci pravidiel štátnej pomoci, ktorá členským štátom EÚ
umožňuje zaviesť záruky vo forme záručných dokladov a ďalšie
schémy likvidity, a financovaním
z prostriedkov EÚ. Spolu s Európskym investičným fondom už poskytla 100-tisíc malým podnikom
postihnutým krízou finančnú pomoc vo výške osem miliárd eur.
Medzi navrhovanými opatreniami je aj zníženie DPH na stravovacie služby, vybrané druhy potravín a nápojov. Európska komisia bude pracovať s členskými
štátmi na systéme sponzorských
poukážok, aby mohli zákazníci
podporiť svoje obľúbené reštaurácie alebo hotely a zároveň bude
podporovať celoeurópske komunikačné kampane.

už zavedený príspevok na
rekreáciu, ktorým sa bude
snažiť o stimuláciu dopytu po
domácom cestovnom ruchu.
Reštart odvetvia bude podporený
marketingovými aktivitami na
povzbudenie turistov k tráveniu
voľného času a dovoleniek
v slovenských zariadeniach
cestovného ruchu. Bezprostredne
po skončení pandémie COVID-19
podporí vláda cestovný ruch
posúdením zníženia DPH na
všetky služby v cestovnom
ruchu a pripraví koncept
podpory založený na daňových
opatreniach, a finančnej podpore
z rozpočtu verejnej správy pri
prenájme súkromných izieb
v rodinných domoch s kapacitou
do 10 lôžok vo vidieckych
turistických oblastiach Slovenska.

Udržateľný cestovný ruch
Vláda prijme opatrenia
Vyrovnanie s negatívnymi
následkami pandémie, ktorá má
značný vplyv na zamestnanosť
a konkurencieschopnosť
cestovného ruchu, je prvoradou
úlohou aj v rámci programového
vyhlásenia vlády na obdobie
rokov 2020 – 2024. Na reštart
cestovného ruchu po skončení
pandémie bude vláda využívať

Súčasná kríza spôsobená koronavírusom je príležitosťou na vybudovanie odolnejšieho odvetvia
cestovného ruchu a zrýchlenie
jeho digitálnej a ekologickej
transformácie. Veľmi dôležité
je zároveň zachovať postavenie
Európy ako jednej z najvyhľadávanejších destinácií cestovného
ruchu a maximalizovať prínos
tohto odvetvia pre rast a zamest-

Pripravené v spolupráci s TREXIMA Bratislava.

nanosť. Na udržateľné oživenie
je potrebný aj rozvoj zručností
v oblasti udržateľnosti pre odborníkov v oblasti cestovného ruchu.
Touto problematikou sa aktuálne
zaoberá aj Sektorová rada pre
obchod, marketing, gastronómiu
a cestovný ruch v rámci projektu
Sektorovo riadenými inováciami
k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.
Obsahom stratégie rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030, ktorú
Sektorová rada v rámci projektu
spracovala, sú aj strategické opatrenia zamerané na problematiku
zodpovedného prístupu, ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja v sektore cestovného ruchu. Experti z tohto odvetvia z radov zamestnávateľov,
vzdelávacích inštitúcií či orgánov
štátnej správy v stratégii odporúčajú najmä zvýšenie spolupráce
medzi školami a zamestnávateľmi a doplnenie programov vzdelávania o praktické aktivity a rozvoj
zručností v oblasti udržateľného
rozvoja, ako aj zlepšenie digitálnych zručností.
Ing. Malvína Dudášová,
tajomníčka Sektorovej rady
pre obchod, marketing,
gastronómiu a cestovný ruch
TREXIMA Bratislava

