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Vodíkový ekosystém na Slovensku
Kedy a ako na to? 





stav prípravného procesu

• začiatok prípravy 8/2020

• expertné konzultácie 9/2020

• 2020 -2021 úpravy, korekcie, 
zjednodušenia obsahu

• zverejnenie v MPK - marec

• schávelenie Vládou SR – apríl? 

• grafická úprava

• akčný plán

Národná vodíková stratégia



• úplný hodnotový reťazec vodíka hneď od začiatku

• samospráva + R&D + Firmy

• zahraniční partneri vítaní - klastre

• nutné dotácie na preklenutie GAP

• štátne podporné schémy, inovačný, modernizačný
fond, EIB…

• IPCEI

Ako začať na Slovensku ?
Regionálne / mestské partnerstvá



Prepojený reťazec

• výroba - centrálna, lokálna

• distribúcia - tlakovými / kryogénnymi cisternami, 
potrubím, LOHC, hydridy kovov

• preprava - potrubím na väčšie vzdialenosti, 
železnicou na stredné vzdialenosti

• skladovanie – buffre aj sezónne úložiská

• spotreba

• doprava - všetky druhy ale najmä ťažká

• priemysel - chemický, oceliarsky, rafinérie

• energetika - tepelná - vykurovanie a priemysel, 
elektroenergetika po zlepšení parametrov
premeny energie P-t-X-t-P

Vodíkový ekosystém

siemens-energy.com



centrálne a decentrálne výrobne

• SIVÝ VODÍK - vysoká uhlíková stopa (SMR = 
9-12,2 kg CO2/1kgH2) - Duslo, USS KE, 
Slovnaft, spolu približne 170 ton ročne, 1,7 mil 
ton CO2 x 40 EUR = 68 mil EUR

• MODRÝ VODÍK - uhlíková stopa znížená o 
60% až 80% v porovnaní so SMR -
prebiehajúce rokovania v EÚ o taxonómii, GO -
garancia pôvodu, výroba - elektrolýza, pyrolýza
CCU, CCS

• ZELENÝ VODÍK - vodík vyrobený z OZE -
elektrolýza, biomasa

• nové formy prepravy a uskladnenia - LOHC, 
hydridy kovov, Powerpaste

• sebestačnosť? aj po roku 2040?

Výroba a distribúcia

Ak cena elektrolyzérov klesne v r. 2030 o polovicu a 
zároveň cena nových OZE klesne o 15%, cena
zeleného vodíka vyrobeného na Slovensku môže
dosiahnuť €3,50 až €3/kg. Cena sivého vodíka stúpne
pri cene CO2 €100/t na približne €2,5/kg. 



Európska vodíková sieť
pre bezpečné dodávky vodíka po r. 2030

Prepravná vodíková sieť - transport vodíka z 
UA do EU ale aj severojužný smer



čerpacie stanice na vodík stav k 01/2021

• čerpacie stanice v EÚ

• čerpacie stanice na SK - viacero zámerov

• chýba podporná schéma

• vytvoriť alebo upraviť národné legislatívne rámce

• upraviť a prispôsobiť technické normy, 
certifikácia

• akčný plán vodíka

• národná vodíková stratégia

• európske legislatívne rámce sú v procese tvorby, 
napr. revízia TEN-E, AFID, Hydrogen Europe 
konzultuje s biznis partnermi Hydrogen Act

Vodíková infraštruktúra



vodíková elektromobilita

• vlaky - v prevádzke Alstom, príprava projektu prestavby
naftových motorových jednotiek 861 na vodíkové - ŽOS 
Vrútky

• autobusy mestské - sú v ponuke cena okolo €450-550 tisíc, 
čakacia doba 1-1,5 roka

• autobusy regionálne - doposiaľ nie sú v ponuke, výzva pre 
výrobcov v strednej Európe uspokojiť dopyt

• valníky, kamióny a komunálne vozidlá - v predaji Hyundai, 
príprava sériovej výroby - Volvo, Iveco, Daimler, Nikola, 
Hyzon…

• úžitkové automobily (N1) vhodné pre vozové parky s 
vysokým denným nájazdom (nad 200 km)

• osobné automobily (M1) - každým novým model prináša
zníženie ceny a spotreby a predĺženie dojazdu

• lode - regionálna preprava po Dunaji

• letecká doprava - vývoj dronov na vodíkový pohon

• bicykle, skútre a motorky - doposiaľ nepokrytý segment

Doprava



H2 ako vstupná surovina, 
H2 pre procesné teplo

• chemický priemysel - Duslo

• oceliarstvo – USS Košice

• rafinérie - Slovnaft

• cementárenský priemysel

• sklársky priemysel

• potravinársky priemysel

• elektrotechnický priemysel

Priemysel



tepelná

• vykurovanie - bezemisné

• prispôsobenie infraštruktúry

• koncové zariadenia H2-ready

• pokles ceny vodíka – urýchli 
nasadenie vodíka v teplárenstve

• zvyšovanie ceny CO2 prispeje 
tiež k skorším aplikáciám

Energetika



Horúce správy z EU
pre vedu a výskum 

• Komisia 23.2.2021 navrhla založiť 10 nových
európskych partnerstiev medzi Európskou
úniou, členskými štátmi a/alebo priemyslom. 

• Cieľom je urýchliť prechod na zelenú, 
klimaticky neutrálnu a digitálnu Európu a 
zvýšiť odolnosť a konkurencieschopnosť
európskeho priemyslu. 

• EÚ poskytne finančné prostriedky vo výške
takmer 10 miliárd eur a partneri vyčlenia
aspoň rovnakú sumu investícií. 

• Partnerstvo bude zahŕňať nie len výskum a 
vývoj, ale aj rozsiahle demonštračné projekty
a niektoré skoré nasadenie v hlavných
projektoch.

Clean Hydrogen

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_702

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_702


činnosti

Národná vodíková
asociácia Slovenska

• poradenstvo pri vodíkových projektoch
• riadenie vodíkového klastra
• participácia na príprave vodíkovej 

legislatívy, Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR 

• odstraňovanie prekážok pri uvádzaní 
vodíkových riešení do praxe

• sieťovanie partnerov
• podpora miest a regiónov pri zavádzaní 

vodíka
• poriadanie seminárov a konferencií

https://nvas.sk/sk/

členovia

https://nvas.sk/sk/


Pozývam Vás na
2. vodíkový workshop

Považie a horná Nitra

30. marec 2021 od 9:30 do 13:00

online – ZOOM

zdarma, bude spustená od 1. marca

V rámci programu vystúpia vrcholoví predstavitelia
Ministerstva hospodárstva, VÚC, SIEA a rektori ZA a TN 
univerzity. O novinky z EÚ sa podelia zástupcovia
Hydrogen Europe a FCH JU. Dosiahnuté výsledky a ciele
budú prezentovať zástupcovia národných vodíkových
asociácií z krajín V4. Svoje zámery tiež predstavia
úspešní kandidáti na projekty IPCEI zo severozápadného
Slovenska.

https://nvas.sk/sk/

Termín:

Forma:

Registrácia účastníkov:

https://nvas.sk/sk/


ďakujem za pozornosťKedy a ako rozvíjať 
vodíkový ekosystém v SR? 

Teraz
od regionálnych komplexných

projektov

cez národné

až po celoeurópske partnerské 
projekty


