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Kto sme

Prepravná sieť - eustream

PN 63 PN 40 PN 25

Prepúšťacie stanice

Podzemný zásobníkPZ

Vysokotlakové siete (25, 40, 63 Bar) 6 300 km

Stredno a nízkotlakové siete (do 4 Bar) 27 000 km

Pripojení odberatelia 1.5 mil.

Distribuovaný objem 5 mld.m3/rok

Plyn 50 TWh

Elektrina 30 TWh
PZ

Konečná spotreba 
energie SR / rok



8x



Vodík  v  s iet i  SPP -D

1. Prepravná sieť, zásobníky – v zmesi so ZP

2. Od lokálnych výrobcov v rámci SR

• Pyrolýza – odpady, biomasa...

• Elektrolýza – elektrina z OZE, bezemisná el.

3. Z vodíkovej infraštruktúry (H2 Backbone)

Odkiaľ?.. Kedy?.. Koľko?..

Do 5 rokov

Do 5 rokov

15+ rokov

Jednotky percent

do 20%

do 20% všade, 
100% v H2-ready sieťach 



H2 Projekty  - prebiehajúce
H2PILOT..

Ciele
• Možnosti / obmedzenia – zmes 20% obj.
• Akceptácia verejnosti, zamestnancov SPP-D
• Súhlas autorít – budúce piloty, demá
• Vstrekovacie a zmiešavacie zariadenie

Testy v laboratóriu (2020-21)
• Homogenita
• Chemická reaktivita – odoranty, nečistoty
• Vplyv na kotle, sporáky
• Vplyv na oceľ
• Tesnosť a priepustnosť komponentov

Skúška v teréne (2022) - Izolovaná časť obce – do 20% H2 obj.



H2 Projekty  - plánovanéH2LOOP..

Cieľ Pochopiť rozdiely medzi distribúciou ZP / zmesi s H2 / čistého H2

2022-23 – vybudovanie reálneho laboratória

Testy (2023-24)
• Kontrola tesnosti
• Kvalita odorizácie
• Úniky plynu
• Stress-testing spotrebičov na skokové zmeny podielu H2
• 100% H2 distribúcia plastovou sieťou

H2SmartGrid..

Cieľ Test distribúcie čistého vodíka v PE sieti

Test ekonomickej a energetickej efektívnosti vodíkových 

technológií (spaľovacích, kogeneračných, palivových článkov)

2023-25 Koncepty v praxi: virtual power plants, decentralized CHP,

renewable mini-grids, municipal sector coupling

GasQualityTracking..

Cieľ Nastaviť funkčný systém kontinuálneho monitoringu
kvality plynu v sieti s kolísavým podielom H2 (0-20% vol.)

2024-25 IT systém, osadenie zariadení v pilotnej sieti

Riziko → potreba partnera

• Logická podmienka projektov využívať čistý vodík
• V SR aktuálne žiaden výrobca čistého vodíka
• Potreba do projektov získať partnera s lokálnou 

výrobou čistého vodíka

H2Infrastructure



Monitor ing  zahraničných pro jektov

Podcast 13: 

Decarbonizing 

the gas grid 

with Cadent



Tešíme sa  na  spoluprácu

Ing. Peter Demeč FCCA 
vedúci odboru stratégie a rozvoja aktív  
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