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 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ A NAFTOVÝ ZVÄZ • SLOVAK GAS AND OIL ASSOCIATION 

ČLEN IGU • MEMBER OF IGU 

 

 
NÁVRH TÉM DIPLOMOVÝCH PRÁC 

ak. rok 2021 -2022 
 
 
SPP – distribúcia, a.s. 
 
1. Vodík – „batéria“ elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov 

 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je vykonať ekonomicko – technické porovnanie „uskladnenia“ elektrickej 

energie vo forme vodíka a v štandardných (napr. lítiových) batériách 

 

Obsah: 

 Produkcia (súčasná, plánovaná (odhadovaná) elektrickej energie získanej z FV a veterných 

elektrární – priebeh výroby počas dňa, mesiaca, roka ...  

 Priebeh potreby elektrickej energie počas dňa, mesiaca, roka. Analýza produkcia a potreby 

 Systém uskladnenia energie v batériových úložiskách a vo vodíku – v distribučnej sieti, vrátane 

zásobníkov. Potrebná kapacita, životnosť (nabíjacie a vybíjacie cykly) 

 Ekonomicko – environmentálne porovnanie 

 

Konzultanti/oponenti: Radovan Illith, SPP-distribúcia, a.s. 

Kontakt: radovan.illith@spp-distribucia.sk 

 

 

2. Vplyv pridávania vodíka do distribuovaného plynu na tzv. jetfire/HCA pásmo 

vysokotlakových potrubí v podmienkach SPP-distribúcia, a.s. 

 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je analýza a modelovanie oblasti s vysokými následkami (tzv. HCA, 

jetfire) pri poškodení VTL potrubia distribujúceho zmes zemného plynu a vodíka 

 

Obsah: 

 Porovnanie veľkostí oblasti s vysokými následkami (High Consequence Area - HCA) pre 

zemný plyn, zmes vodík + zemný plyn a čistý vodík 

 Vplyv dimenzie potrubia, tlakovej úrovne a veľkosti poškodenia na veľkosť HCA 

 Definovanie vzťahu pre výpočet veľkosti HCA pre definované vstupy – dimenzia, tlaková 

úroveň, objem vodíka v zemnom plyne 

 

Konzultanti/oponenti: Dominik Bíro, SPP-distribúcia, a.s. 

Kontakt: dominik.biro@spp-distribucia.sk  
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3. Analýza možností dekarbonizácie sektorov dopravy a priemyslu SR do roku 2030 a do roku 

2050 

 

Cieľ diplomovej práce:  

Cieľom diplomovej práce je komplexne a detailne zhodnotiť jednotlivé možnosti postupnej 

dekarbonizácie sektorov dopravy a priemyslu (priemyselné procesy) SR do roku 2030 a do roku 

2050 tak, aby boli splnené klimaticko-energetické ciele EÚ alokované pre Slovensko 

 

Obsah:  

 detailná analýza klimaticko-energetických cieľov EÚ alokovaných pre Slovensko a stav ich 

plnenia podľa jednotlivých sektorov k dátumu vypracovania práce; 

 detailné vyčíslenie príspevkov jednotlivých klimaticko-energetických politík SR (e.g. podpora 

zatepľovania budov vrátane EHB, opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle, podpora OZE, 

úspornejšie spotrebiče a motory atď.) k plneniu jednotlivých cieľov, vrátane čo najdetailnejšieho 

sektorového a odvetvového rozdelenia; 

 analýza jednotlivých možností postupnej dekarbonizácie sektorov dopravy a priemyslu 

(priemyselné procesy) SR do roku 2030 a do roku 2050 a vypočítanie príspevkov takýchto 

možností k plneniu klimaticko-energetických cieľov EÚ alokovaných pre Slovensko; zoradenie 

jednotlivých možností podľa ich nákladovej efektivity pre štát, občanov a podniky. 

 

Konzultanti/oponenti: Ing. Michal Gutman, SPP - distribúcia, a. s. 

Kontakt: michal.gutman@spp-distribucia.sk 

 

4. Analýza možností zamestnávania cudzincov z EÚ a tretích krajín v podmienkach  

SPP - distribúcia, a. s. 

 

Cieľ diplomovej práce:  

Cieľom diplomovej práce je pripraviť legislatívnu analýzu možnosti zamestnávať cudzincov z EÚ 

a tretích krajín a navrhnúť najvhodnejší spôsob pre podmienky SPP - distribúcia, a. s. 

 

Obsah:  

 analýza potrieb spoločnosti SPP - distribúcia z hľadiska počtu a požadovanej kvalifikácie nových 

zamestnancov, 

 analýza príslušného legislatívneho rámca v podmienkach Slovenskej republiky pri zamestnávaní 

cudzincov z EÚ a z tretích krajín, 

 zadefinovanie rizík, ktoré musí zamestnávateľ zvážiť, keď chce zamestnávať cudzincov, ako 

napr.: jazyková bariéra, akceptácia odborných oprávnení a vzdelania,  

 analýza atraktivity podmienok, ktoré je zamestnávateľ schopný cudzincom poskytnúť 

v porovnaní s konkurenciou v rámci SR a EÚ – finančné ohodnotenie a benefity (ubytovanie, 

mobilita, jazykové vzdelávanie) 

 vyhodnotenie realizovateľnosti a príprava návrhu (alternatívnych návrhov) stratégie 

zamestnávania cudzincov z EÚ a tretích krajín v podmienkach SPP - distribúcia 

 

Konzultanti/oponenti: Ing. Miriam Backová Bellová, SPP - distribúcia, a. s. 

Kontakt: miriam.backovabellova@spp-distribucia.sk 

 

 

 
  

mailto:miriam.backovabellova@spp-distribucia.sk


3 

 

 
 
NAFTA a.s. 
 
1. Geologický model vyťaženého ropného ložiska Brodské 

Cieľ diplomovej práce: 

Vyťažené ropné ložisko Brodské je jedno z možných kandidátov na uskladňovanie CO2 do 

prírodných horninových štruktúr.  Na overenie vhodnosti tejto geologickej štruktúry na účely 

uskladňovania CO2 je potrebné 3D geologický model, ktorý bude slúžiť ako podklad na dynamické 

modelovanie. Na zostavenie geologického modelu je potrebné získať poznatky o tvare geologickej 

štruktúry (z interpretácie seizmických a vrtných dát) a poznatky o priestorovom rozložení 

petrofyzikálnych parametrov (získaných karotážnou interpretáciou).  3D modelovanie na základe 

dostupných údajov bude realizované s pomocou modelovacích nástrojov softvéru Petrel. 

 Interpretácia ropných horizontov a riešenie tektonickej stavby na základe seizmických dát 

 Korelácia karotážnych dát SP (spontánna polarizácia) a Rag2 (odporová karotáž) 

 Interpretácia základných petrofyzikálnych vlastností na základe karotážnych dát 

 Tvorba geologického modelu ropných horizontov s využitím softvérových nástrojov Petrel 

 

Konzultanti: Mgr. Branislav Šály PhD., Mgr. Eva Szalaiová PhD.. Mgr. Ľubomír Sliva PhD. 

Kontakt: branislav.saly@nafta.sk; lubomir.sliva@nafta.sk 

 

 

2. Využitie zemného plynu pre výrobu metanolu 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť výrobu metanolu zo zemného plynu. DP by mala pozostávať 

z technickej a ekonomickej časti. Technická časť by sa mala zameriavať na spracovanie celkového 

procesu výroby, vrátane materiálovej a entalpickej bilancie výroby. Súčasťou by mal byť taktiež 

dizajnový návrh hlavných technologických zariadení. Jednotlivé rozmery zariadení a prevádzkové 

parametre musia byť optimalizované vzhľadom na investičné a prevádzkové náklady, ale taktiež 

musí byť zohľadnená aj bezpečnosť prevádzky.   

V ekonomickej časti by študent mal spracovať investičné a prevádzkové náklady takejto výroby, 

ktoré by sa mali premietnuť do zostavenia jednoduchej ekonomickej analýzy. 

Kontakt: roman.zavada@nafta.sk 

 

 

3. Návrh úpravy povrchových filtrov na sondách 3 stavby 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce by bolo navrhnúť úpravu konštrukcie povrchových filtrov na sondách 3 

stavby tak, aby nebolo potrebné ich pri čistený demontovať. Diplomová práca by sa zaoberala 

návrhom konštrukcie, pevnostným výpočtom, technologickým postupom čistenia a ekonomickým 

zhodnotením návrhu. 

Kontakt: peter.hudec@nafta.sk 

 

 

4. Údržba podľa stavu v podmienkach NAFTA a.s.     

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je pre vybranú triedu zariadení podzemného zásobníka zemného plynu 

navrhnúť systém údržby podľa stavu, jeho implementácia do sw riadenia údržby a zhodnotenie jeho 

prínosu k zvýšeniu bezpečnosti a spoľahlivosti zariadenia a ekonomiky jeho údržby. 

Kontakt: pavol.habala@nafta.sk 
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mailto:roman.zavada@nafta.sk
mailto:peter.hudec@nafta.sk
mailto:pavol.habala@nafta.sk


4 

 

 

 

5. Vplyv primiešavania vodíka na bezpečnosť prevádzky podzemného zásobníka zemného 

plynu 

Cieľ diplomovej práce: 

Porovnanie tepelných a tlakových účinkov reprezentatívnych scenárov modelovej prevádzky 

povrchovej technológie podzemného zásobníka zemného plynu a návrh potrebných 

technologických úprav pre zaistenie bezpečnej prevádzky. 

Kontakt: martin.kollar@nafta.sk 

 

 

6. Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) – elementárna analýza geologických vôd 

a sedimento 

Cieľ diplomovej práce: 

 Optimalizácia parametrov kompaktného prístroja pre kvalitatívnu analýzu kvapalných a 

tuhých vzoriek 

 Spracovanie kalibračných metód pre kvantitatívne analýzy vybraných prvkov 

 Porovnanie výkonnosti s inými spektrálnymi metódami 

Kontakt: karol.liscak@nafta.sk 

 

 

7. Výroba H2 pyrolýzou zemého plynu 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je navrhnutie technológie pre pyrolýzu zemného plynu, zostavenie 

materiálovej a entalpickej bilancie procesu ako aj posúdenie vplyvu teploty samotný produkt. V 

prípade dostupného laboratórneho vybavenia súčasťou môže byť aj experiment samotnej pyrolýzy. 

Očakávanou súčasťou DP je tiež zostavenie jednoduchej ekonomickej analýzy technológie a 

analýza využitia produktov. 

Kontakt: roman.zavada@nafta.sk 

 

 

8. Vplyv H2 na materiály používané v prostredí zásobníka zemného plynu 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je posúdenie vplyvu H2 na materiály bežne používané na zásobníku 

zemného plynu t.j. vplyv H2 na ocele, tesniace elementy a pod. V rámci DP je očakávaná realizácia 

experimentu vystavenia materiálov vodíku a následné meranie vlastností týchto materiálov. 

Kontakt: roman.zavada@nafta.sk 

 

 

9. Mikrobiálne aktivity v zásobníku 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je analýza možných mikrobiálnych procesov v zásobníku vplyvom 

skladovania zemného plynu a vodíka. V rámci DP je očakávaná laboratórna časť - analýza 

jednotlivých druhov baktérii resp. mikrooorganizmov prítomných v ložiskovej vode spojená s 

analýzou aktivity jednotlivých baktérii. Rozsah môže byť aj širší v závislosti od laboratórnych 

možností univerzity. 

Kontakt: roman.zavada@nafta.sk 

 

 

10. Využitie sond pre výrobu geotermálnej energie 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je posúdenie existujúcich sond pre možnosť ich využitia pre účely výroby 

elektrickej energie, resp. tepla tepelnými čerpadlami. Diplomová práca by mala obsahovať  

mailto:martin.kollar@nafta.sk
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energetickú a materiálovú bilanciu vrátane definovania kľúčových elementov. Očakávanou 

súčasťou je tiež zostavenie ekonomickej analýzy technológie resp. jednotlivých možností využitia 

či už tepla alebo elektrickej energie v závislosti od hĺbky sondy resp. ďalších faktorov. 

Kontakt: roman.zavada@nafta.sk 

 

 

11. Separačné možnosti H2 a zemného plynu 

Cieľ diplomovej práce: 

Cieľom diplomovej práce je identifikovať technológie pre separáciu H2 zo zemného plynu, pričom 

je dôležité aby ako permeát aj retentát splnili požadované parametre. Diplomant by v rámci 

diplomovej práce mal zostaviť model pre separovanie týchto dvoch zmesí pre konkrétne 

technológie a následne identifikovať kľúčové parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu výstupných 

prúdov. Rovnako, toto posúdenie musí obsahovať aj dopady na veľkosť zariadení resp. celkové 

náklady takejto technológie. Súčasťou teda má byť aj ekonomická analýza procesu. 

Kontakt: roman.zavada@nafta.sk 
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