
HROZBY A PRÍLEŽITOSTI SLOVENSKÉHO 

PLYNÁRENSTVA

Z POHĽADU PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SIETE

MARTIN HOLLÝ



1. Gas Advocacy a dekarbonizácia 

Zemný plyn má rýchly a efektívny

dekarbonizačný potenciál pri:

1. náhrade uhlia v systémoch CZT a

v priemysle;

2. náhrade tuhých palív v

domácnostiach (uhlie a drevo) –

zlepšenie zlej kvality ovzdušia SR.

„Locked-in effect“ a „stranded assets“ nehrozia,

nakoľko plynárenská distribučná sieť je už

vybudovaná v rozsahu, že má k nej prístup 94%

obyvateľov SR.

Efektívne nastavenie „Kotlíkových dotácií“ ak:

a) kombinácia s podporou zateplenia z Plánu obnovy;

b) čo najnižšia miera spolufinancovania a/alebo zvýhodnená pôžička na doplatok nad rámec 
dotácie;

c) informácie a administratívna podpora čo najbližšie k občanovi;

d) využitie potenciálu tzv. mŕtvych prípojok (v SR cca 100 tis. ks) ešte viac zvýši ekonomickú 
efektivitu prechodu z vysoko-emisného tuhého paliva na nízko-emisný zemný plyn.
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2 .  Zákaznícka or ientácia 
2.1 Trhové podiely pri nových rodinných domoch

2.2 Celková spokojnosť zákazníkov s procesom pripojenia

2.3 Stav elektronizácie procesu pripojenia

87%

11% 2%

Prijaté žiadosti 2021

online pošta osobne

2.4 Dĺžka procesu pripojenia na strane SPP-D
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Znižujeme počet dní 

odstraňovania úniku

Typ 

úniku
2018 2019 2020

A1 1 1 1

A2 4 2 3

B 53 38 35

C 72 62 45
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3. Prevádzka,  bezpečnosť a metán. emisie 
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4 .  Bezpečnosť dodávok zemného plynu 

SPP-D je pripravená plniť štandardy 

SoS pre domácnosti ako aj úlohy 

národného dispečingu
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Obmedzený potenciál elektrifikácie -
výroba, siete

Dopyt po teple je sezónny, 
nezodpovedá výrobe EE z OZE

Existujúca plynárenská infraštruktúra 
schopná dopraviť a skladovať OZE 
vo forme H2 -> flexibilita

H2–ready plynové spotrebiče

– zmes H2+ZP a do budúcna čistý H2

Vykurovanie budov

kWh / rok
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5. Elektr ina vs.  molekuly 

Úspech H2 výrazne závisí od vývoja 

nákladov na jeho výrobu
V čase špičky (chladné zimné dni) 

až 8-10 x vyššia spotreba EE! 
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5 .  H2 in ic iat ívy 
H2PILOT.. 2020-22..

• Možnosti / obmedzenia – zmes 20% obj., akceptácia verejnosti

• Súhlas autorít – pilotné projekty

• Vstrekovacie a zmiešavacie zariadenie

Testy v laboratóriu (2020-21)

• Homogenita zmesi

• Chemická reaktivita – odoranty, nečistoty

• Vplyv na najbežnejšiu oceľ, kotle, sporáky; tesnosť a priepustnosť komponentov

Skúška v teréne (2022) - Vybraná obec – 10-20% H2 obj.

IPCEI: H2I - distribution.. 2023-26..

• Smart village – dlhodobé demo: zmes 20% obj. a 100% H2 sieť

• Materiálové testy – používané ocele, komponenty

• Systém kontinuál. monitoringu kvality distribuovanej zmesi pre účely korektného merania dodávanej energie

• Stanovenie max. % H2 pre jednotlivé časti siete SPP-D a návrh opatrení na zvýšenie %

Ďalšie aktivity..

• Citliví (veľko)odberatelia - akceptovateľné množstvo H2 v zmesi

• Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie – zmena súvisiacej legislatívy



6 .  Potenciá l  b iometánu

• A. Upgrade súčasných BPS na BMS:

• inštalovaný výkon nad 0,9 MW

• dĺžka prípojky do 4 km

• tlak v plynovode, do ktorého sa BMS pripája

pod 6,3 Mpa

• kritéria spĺňa 34 BPS = 60 mil. m3

biometánu p.a., čo by mohlo prispieť k

okamžitej cca 15%-nej dekarbonizácii

systémov CZT na ZP v SR.

• B. Nové BMS:

a) spracovanie BRKO - 60 mil. m3

b) kuchynský a reštauračný odpad - 40 mil. m3

c) exkrementy hosp. zvierat - 200 mil. m3

• C. Vhodná stratégia podpory biometánu v SR:

• Vytvoriť schému na investičnú podporu pre i) upgrady

BPS + ii) pre výstavbu nových BMS na BRKO.

• Stanoviť výkupnú cenu elektriny z biometánu pre súčasné

systémy CZT na rentabilnej úrovni.

• Zriadiť Biometánový register (pripravuje SPP-D).

• Legislatívne a aj fakticky zaviesť v SR modernú cirkulárnu

ekonomiku – separácia a energetické zhodnocovanie

BRKO namiesto skládkovania alebo kompostovania.

2025 2026 2027 2028 Spolu 

Koniec 15-ročnej 
podpory

3 13 6 12 34



7.  Bal ík  F i t  for 55 - predstavenie bal íka

Cieľ Winter
Package
(EÚ level)

Fit for 55 
(EÚ level)

Winter
Package (SK 
level)

Fit for 55 (SK 
level)

Celkové zníženie 
emisií GHG
(vs. 1990)

-40% -55% N/A N/A

Zníženie ETS emisií
(vs. 2005)

-43% -61% N/A N/A

Zníženie non-ETS 
emisií
(vs. 2005)

-30% -40% -20% -22,7%

Podiely OZE

- celkom: 32% 40% 19,2%
bude

stanovené v 
aktualizácii 

INEKP

- v sektore budov: N/A 49% N/A

- v H&C sektore: 1,1% 
ročne

1,1% ročne + 
zvýšenie z 

0,3% HKES na 
1,4% HKES

1,1% ročne

Energetická
efektívnosť -
úspory energie
(vs 2005)

-32,5 % -9% ale 2020 
vs 2030

-30,3 % -36%-39%

• Ambicióznejšie enviro-ciele, úplne nové ciele

• predovšetkým v oblasti OZE v konkrétnych sektoroch

• Zavádza ETS do sektora budov

• od roku 2025, s cieľom zlúčenia s existujúcim ETS

• po zlúčení, pri súčasných cenách ETS, nárast ceny ZP o 13 

€/MWh, +30% integrovanej koncovej ceny ZP

• Stanovuje minimálne spotrebné dane, aj pre ZP

• 2,16 €/MWh počas 10 r, potom 3,24 €/MWh

• súčasná sadzba je 1,32 €/MWh, resp. D a CZT KVET oslobodené 



7.  Bal ík  F i t  for 55 – východiská SR
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Uhlíkový profil výroby EE a tepla - po 
dokončení náhrady uhlia v SR



SR by si mala zmapovať dopady dekarbonizácie a v tomto
kontexte si vytvoriť predstavu, aká úroveň enviro-cieľov je
ekonomicko-technicky akceptovateľná a sociálne
udržateľná.

Prílišná orientácia na ciele OZE = obmedzenie nástrojov
dekarbonizácie podľa špecifík ČŠ; preto záväznosť len
vrcholového cieľa, t.j. pokles emisií CO2 eq.; ostatné len
indikatívne.

Zavedenie ETS v budovách prehĺbi energetickú chudobu
domácností a tým môže ohroziť proces dekarbonizácie. Tiež
povedie k prechodu na tuhé palivá s výrazných negatívnym
dopadom na kvalitu ovzdušia. Preto je dôležité otázku
zdanenia energií ponechať výlučne v kompetencií ČŠ.

7. Bal ík Fi t  for 55 – dopady a r iešenia

Net Average Monthy Salary European Countries, 2018 
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Ďakujem za Váš čas a pozornosť

Martin Hollý, GR SPP-D

02/2040 2000, +421 905 875 460
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