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Predstavenie Technickej komisie (TK12) 



 zriaďovateľom je SPNZ,
 zabezpečuje a riadi proces tvorby technickej normalizácie pre oblasť 

plynárenstva (technické pravidlá plynu – TPP),  
 TPP predstavujú normatívny dokument vytvorený na základe dohody a 

prijatý v rámci odvetvia nezávislou schvaľovacou komisiou so zastúpením 
príslušných/relevantných organizácií,

 ide o vykonávacie predpisy ktorými sa riadia rôzne oblasti súvisiace s 
prevádzkovaním plynárenskej infraštruktúry v SR, 

 zložená zo zástupcov SPNZ, SPPD, EUS a Nafta,
 zmeny v personálnom obsadení a organizačnom nastavení 

v priebehu r. 2021,
 prehľad aktuálne platných TPP na www.spnz.sk
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 proces tvorby TPP v praxi:
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Pracovný návrh
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Prehľad legislatívnych zmien 
v období 2019 - 2021



Legislatívne zmeny 2019 - 2021 

2019

TPP 920 04
APKO prepravných a distribučných 

plynovodov

TPP 934 01
Zariadenia na meranie množstva plynu

 v platnosti od 01/2019
 definuje zodpovednosti za oblasť predpisu (montáž meradiel, 

prevádzka, opravy/výmena) v zmysle pravidiel unbundlingu
smerom ku prevádzkovateľovi DS (SPPD)

 TPP aktualizovala historické ustanovenia normy STN 38 6442

 v platnosti od 05/2019
 definuje požiadavky na projektovanie, výstavbu, prevádzku a 

údržbu zariadení aktívnej protikoróznej ochrany (APKO) 
zabezpečujúcich katódovú ochranu prepravných a distribučných 
(VTL, STL a NTL) oceľových plynovodov.



Legislatívne zmeny 2019 - 2021 

2020

TPP 918 01 R3
Odorizácia zemného plynu (ZP)

TPP 702 10 R3
Plynovody a prípojky s vysokým tlakom

 v platnosti od 01/2020.
 požiadavky pre navrhovanie, stavbu, montáž, opravu a skúšanie 

VTL plynovodov a prípojok s tlakom nad 0,4 MPa.
 úprava v definícii rekonštrukcie, požiadavky na ukladanie rúr a 

výkopové práce, posudzovanie trasy s pohľadu ochrany ŽP, 
preberacie dokumenty z oblasti kontroly zvárania prežiarením  

 v platnosti od 07/2020.
 určuje technické podmienky odorizácie a zásady pre 

projektovanie, výstavbu, prevádzkovanie a údržba prevádzkarní s 
OdZ, skladovanie, prečerpávanie a prepravu odorantov a 
kontrolu odorizácie.

 úprava TPP v oblasti režimov údržby OdZ (frekvencie), 
označovania prepravných obalov, merania koncentrácie v online 
režime.



Legislatívne zmeny 2019 - 2021 

2021

TPP 907 01
Zemné práce pri výstavbe a 

rekonštrukcii VTL PL prevádzkovateľa 
prepravnej siete 

TPP 609 02
Regulačné zostavy pre uličné plynovody

 aktuálne vo finálnej fáze revízie.
 definovanie rozmerov vetracích otvorov skriniek podľa STN 

60079-10-1:2016 na dosiahnutie nevýbušného prostredia 
v skrinke, úprava minimálnych rozmerov vetrania pre Zónu 2.

 doplnené podmienky inštalácie signalizačného vodiča 
v ochrannej rúre PP.

 v platnosti od 01/2021.
 stanovuje požiadavky na realizáciu zemných prác pri výstavbe a 

rekonštrukcii VTL plynovodov a prípojok prepravnej siete s 
tlakom nad 0,4 MPa, najmä úpravy pracovného priestoru, 
skrývky a rozprestretia humusového horizontu, výkopu a zásypu 
rýh na ukladanie potrubia. 



Činnosť TK12 v budúcom období



 činnosť determinovaná aktivitami v oblasti budúceho blendingu vodíka 
(H2) do zemného plynu v rozsahu 2 – 10%.

 príprava plánu revízií tých TPP predpisov, ktoré sú z pohľadu 
realizovateľnosti blendingu relevantné (aktuálne prebiehajúci rešerš 
v jednotlivých spoločnostiach SPPD-EUS-Nafta).

 1. krok: predpisy týkajúce sa vlastností ZP = to čo bude predmetom 
distribúcie/prepravy/skladovania

 2. krok: tvorba prostredia pre bezpečnú prevádzku jednotlivých plynárenských 
zariadení v nových podmienkach

 spoločný prístup k určeniu priorít v rámci plánu revízií TPP predpisov.
 jedným z prvých predpisov, ktorý bude revidovaný z titulu budúcej prímesy

vodíka bude TPP 902 01 – Vlastnosti zemného plynu. 

Činnosť TK12 v budúcom období 



Činnosť TK12 v budúcom období 

Aktuálna špecifikácia zemného plynu v TPP 902 01:



Činnosť TK12 v budúcom období 



Ďakujem za pozornosť! 

Ing. Marek SMATANA, vedúci oddelenia stratégie a integrity siete

marek.smatana@spp-distribucia.sk


