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Energetická bezpečnosť krajín V4
Vyšehradské mládežnícke fórum 2014
V sobotu 29. Novembra sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov
uskutočnila panelová diskusia na tému Energetickej spolupráce krajín V4, ktorá sa konala
v rámci Vyšehradského mládežníckeho fóra. Konferencia organizovaná Euroatlantickým
centrom prebiehala od 27. do 29. novembra. Hosťami diskusie boli poslanec Národnej rady
SR a člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Martin Chren, šéf
inštitucionálnych záležitostí Slovenských elektrární Miroslav Šarišský, a interný doktorand
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Samuel Goda. Moderátorom akcie bol
Peter Mikula.
Martin Chren do diskusie priniesol pohľad z perspektívy politika. Energetickú
politiku vníma ako balansovanie záujmov, v ktorom je stále jeden víťaz a jeden porazený.
Načrtol problematiku stanovenia priorít vlády, ktoré vždy nespočívajú na správnych
rozhodnutiach. Vláda si musí vybrať medzi znížením cien energií a zamestnanosťou.
Problémom Slovenskej republiky bolo privatizovanie energetických spoločností ešte pred
vytvorením regulačného rámca a energetickej stratégie. Podotýka, že politici začali byť
vnímavejší k problematike energií až po kríze, v ktorej sa ocitla Slovenská republika v roku
2009. Predložil témy, ktorými by sa kompetentní mali zaoberať – ako perspektívy nových
technológií, decentralizácia energetického systému a čiastočná nezávislosť domácností.
Vyzdvihol kooperáciu krajín V4 a vyzval k diverzifikácii energetickej infraštruktúry
v rámci tohto regiónu. Upozornil na fakt, že Slovensko je druhým štátom s najväčšou
energetickou nestabilitou po Maďarsku.
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Do diskusie prispel aj predstaviteľ Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.
Uviedol, že investícia Nemecka do zelenej energie sa nepodarila a cielené zníženie emisií
CO 2 sa neuskutočnilo , čo v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnilo energetický systém
krajín V4. Ako dôležitý článok v rozhodovaní o energetických záležitostiach vidí peniaze,
a kto to nakoniec zaplatí – štátny alebo privátny sektor, koľko to bude stáť a aký z toho
bude benefit. Upozorňuje, že otázka zdrojov a energie, je veľmi dôležitá v súčasných
medzinárodných vzťahov a ako budúci diplomati, by študenti Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov mali mať prehľad o tejto téme.
Samuel Goda ako odborník na medzinárodné vzťahy priniesol globálny pohľad na
túto problematiku y akademického hľadiska. Rozobral energetickú infraštruktúru Európskej
únie a možnosti výstavby plynovodov North Stream a South Stream. Konkrétne v možnosti
vytvorenia South Stream vidí najväčší potenciál pre vyšehradský región. Pre Maďarsko je
životne dôležitým plynovodom North Stream, ktorý priamo ovplyvnil vzťahy s Ruskom.
Ako kľúčový element energetickej bezpečnosti krajín V4, vidí spojenie zo severu na juh.
Ďalej poukázal na problémy reverzného toku plynu na Ukrajinu. Dôležitú úlohu zohráva
eurokomisár pre energetiku Maroš Šefčovič, ktorý má pred sebou možnosť presadiť záujmy
vyšehradského regiónu v Bruseli. Po výstupoch jednotlivých rečníkov dostali zúčastnení
príležitosť položiť svoje otázky, ktoré sa týkali možnosti vybudovania nových plynovodov,
zelenej energie, jednotných cien plynu a energií. Rečníci sa zhodli na nesprávnom
investovaní do zelenej energie, ktorá prebehla na Slovensku. Rozhodnutie vydalo v čase,
keď bola dostupná len jedna technológia, a to príliš drahá. V konečnom dôsledku
Slovenská republika preplatila niekoľko násobne ceny emisií CO2. Diskusiu ukončil Peter
Mikula zhrnutím hlavných bodov diskusie a vyzdvihnutím kooperácie krajín V4 v rámci
energetickej bezpečnosti.
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