
PODPORA 
PLYNOVEJ 
MOBILITY

(WEBINÁR)

Európska ekonomika má za sebou v posledných mesiacoch doslova legislatívnu smršť, ktorá má úplne
zmeniť jej fungovanie, aby pomohla naplniť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 55% do roku
2022. Balíček Fit for 55 už pripomienkujú členské štáty. Jeho jednotlivé časti významne ovplyvnia aj
energetiku, priemysel, či dopravu. Práve doprava patrí k segmentom, kde sa v posledných rokoch
nedarí znižovať  emisie  skleníkových plynov. Kým v energetike sa na Slovensku od roku 1990 znížili až 
o 60%, v doprave  za spomínané obdobie majú neustále rastúcu tendenciu. Podľa posledných
overených správ je to nárast o 18% (rok 2019), podľa posledných predbežných správ je to nárast o 3%
(rok 2020-zohľadňuje pandemický útlm dopravy). Návrh Fit for 55 ukazuje, že preferovaným
spôsobom znižovania emisií je najmä elektromobilita, či vodík a nové spaľovacie motory majú skončiť
najneskôr do roku 2035. Je tento spôsob dekarbonizácie sektora, ktorý popiera princíp technologickej
neutrality najefektívnejší? Neohrozí budúcnosť automobilového priemyslu v Európe? Aký priestor na
rozvoj bude mať plynová mobilita, ktorá môže efektívne znižovať emisie v nákladnej, či verejnej
doprave? O týchto témach budeme hovoriť na prvom z workshopov, ktorými chce Slovenský 
 plynárenský  a naftový  zväz podrobnejšie diskutovať o legislatívnom balíčku Fit for 55. 

Zdeněk ČECH, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Adrián KRAJŇÁK, Ministerstvo hospodárstva SR

Peter MOZOLÁK, SPP CNG s.r.o.

Pavol KUBALA, BOSTA, s.r.o.

Radoslav JONÁŠ, Združenie pre výrobu a využitie biopalív

REALIZÁCIA 
Prezenčne - osobná účasť v KS SPP Dunaj, Mlynské nivy 44/c, Bratislava

Online - pripojenie sa na kanál YouTube 

Hybridný workshop:

       (Registrácia od 8:30) 

       (link bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári) 

Slovenský plynárenský a naftový zväz, Mlynské nivy 44/a,  821 09 Bratislava
IČO: 30845475, IČ DPH: SK2020869290
Kontakt: Katarína Zvadová, zvadova@sgoa.sk, 0911952325

ÚČASTNÍCI DISKUSIE

MODERÁTOR DISKUSIE
Richard KVASŇOVSKÝ,  Slovenský plynárenský a naftový zväz

REGISTRÁCIA na  workshop je bezplatná. Vyplňte, prosím, registračný formulár  a označte v ňom formu
Vašej účasti

ORGANIZUJE

26. JANUÁR 2022
9:00 - 11:00

 

AKO OVPLYVNÍ
FIT FOR 55
DOPRAVU?

Pod záštitou:

https://www.facebook.com/SlovgasSK/
https://twitter.com/slovgas
https://www.youtube.com/channel/UC6T_2sM_tGt8wI4AkDFPUSg
http://www.slovgas.sk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0tQ5NbDtwzMWC9o31l-RrLikV2eG0uLapwnXHaY2rtAhi9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTzlXqsBKLwLcigx-WewjVFebBldBsdaOloCuD2stj_tiGZg/viewform

