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SPP realizuje projekt fueLCNG: 

 Výsledkom bude výstavba 3 LNG plniacich staníc; 

 Plniace stanice budú slúžiť ako podporná sieť pre zásobovanie siete CNG a LNG 

staníc; 

 Výrazný krok pre dekarbonizáciu dopravy a rozšírenie podpory pre obsluhu 

nákladnej dopravy využívajúcej CNG a LNG; 

 Plniace stanice sú autonómne, nezávislé na pripojení na zdroje energií; 

 Lokality: Prešov, Trnava, Brodské 

 Termíny realizácie: 4.Q 2022 

Projekt fueLCNG – LNG plniace stanice 
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Projekt fueLCNG – LNG plniace stanice 

Brodské 

Západný koridor D2 

Trnava 

D1 (BRATISLAVA-ŽILINA): 

Prešov 

Východný koridor D1 
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Projekt fueLCNG – LNG plniace stanice 
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Projekt Pohranice – výstavba plniacej stanice CNG 

SPP realizuje projekt Pohranice: 

 Plniaca stanica je umiestnená na novo-vybudovanej čerpacej stanici Slovnaft, ktorá bola 

uvedená do prevádzky začiatkom júna 2022 

 Výsledkom úspešnej spolupráce medzi spoločnosťami SPP a Slovnaft je okrem výstavby 

celého komplexu čerpacej stanice aj umiestnenie multistojanov, ktoré sú prvé svojho druhu 

na Slovensku. Umožňujú pohodlné čerpanie všetkých druhov palív na jednom tankovacom 

mieste. 

 Plniaca stanica CNG rozšíri sieť CNG staníc, ktoré spravuje SPP CNG, dcérska spoločnosť 

SPP 



6 

Vodíková stratégia SPP 

SPP v rozvoj vodíka: 

 SPP sa aktívne zapája do rozvoja vodíkovej stratégie  

 Pripravujeme projekty zamerané na budovanie vodíkovej čerpacej infraštruktúry a zároveň 

zariadení na výrobu vodíka  

 Zúčastňujeme sa výziev európskej agentúry CINEA na zabezpečenie financovania týchto 

projektov 
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Biometán – PM Jelšava 
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CEBZ – Centrum energetického a biologického 

zhodnotenia odpadov 

CEBZ ponúka: 

 riešenie celej škály komunálneho odpadu 

 maximalizáciu možného zhodnotenia komunálneho odpadu a minimalizáciu skládkovania 

 oddelený tok spracovania biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) s pôvodom v zmesovom 

komunálnom odpade a v zbere triedenom pri zdroji 

 kombináciu techník riadeného biologického rozkladu umožňujúc energetické a súčasne materiálové 

zhodnotenie BRO 

 plne zakapotované technologické riešenie s riadeným odvodom a čistením vzdušniny 

 vyššiu všeobecnú úroveň ochrany životného prostredia ako existujúce najlepšie dostupné techniky 

(BAT) pri spracovaní odpadu 
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Cieľom dobre zavedenej úpravy komunálneho odpadu by malo byť: 

 maximalizovať zhodnotenie recyklovateľných zložiek odpadu; 

 oddeliť časť, ktorá má výhrevný potenciál a primárne ju využívať na energetické účely; 

 oddeliť a stabilizovať zbytkovú časť biologicky rozložiteľného odpadu; 

 zabezpečiť, aby nezhodnotiteľná (primárne inertná) zložka odpadu bola minimalizovaná. 

Cieľ úpravy a stabilizácie komunálneho odpadu 
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„Mechanicko-biologická úprava“ 

Riziká skratkovitých riešení: 

 úprava napríklad vo forme „drvič a sito“, kde výstupný 

materiál obsahuje vysokú mieru znečistenia; 

 ponechanie kontaminovanej biologickej zložky na 

otvorenom kompostovisku (uvoľňovanie prchavých látok, 

v prípade nedostatočného prevzdušňovania vznikajú 

pridružené emisie metánu, amoniaku, sírovodíku a oxidov 

dusíka, do okolia sa šíri zápach, hrozí riziko úletov drobných 

plastových častí, riziko zvýšenej prašnosti, či prilákania 

hmyzu, vtákov a hlodavcov); 

 skratkovité riešenia nespĺňajú definíciu úpravy odpadu podľa 

„ducha“ Zákona o odpadoch, ale predstavujú skôr 

nekontrolovateľnú hru s katalógovými číslami odpadov; 

 „hmotnosť odpadu pochádzajúceho zo spracovateľských 

činností pred recykláciou alebo iným zhodnotením 

komunálneho odpadu, ako je triedenie alebo mechanické 

biologické spracovanie, ktorý sa následne ukladá na 

skládku odpadov, sa zahrnie do hmotnosti komunálneho 

odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na 

skládku odpadov“. 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


