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December 2015  
Parížska deklarácia – klimatická neutralita do roku 2050 – 
zníženie oteplenia o 1,5° C 
 
 
Zelená dohoda – Európsky parlament 
    2014 – zníženie emisii o 40% 
    2020 -  zníženie emisii o 55% v porovnaní s rokom 1990 
    2050 – klimatická neutralita 

 



 
 
Európska komisia - 8.júl 2022 – Vodíková stratégia 
pre klimaticky neutrálnu Európu 

 

Slovenská republika – 26. júna 2021 – Národná 
vodíková stratégia 

 

Následne vypracovanie Akčného plánu k NVS – 
pôvodný termín -31.12.2021/očakávaný termín 
jeseň 2022/ 

 



 
 

A. berie na vedomie 
A.1. Národnú vodíkovú stratégiu „Pripravení na 
budúcnosť“ s pripomienkou prijatou na rokovaní 
vlády; 

B. ukladá podpredsedovi vlády a ministrovi 
hospodárstva 

B.1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom 
financií, podpredsedníčkou vlády a ministerkou 
investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, 
ministrom dopravy a výstavby, ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu a s ministrom životného 
prostredia vypracovať a predložiť na rokovanie vlády 

Akčný plán realizácie Národnej vodíkovej stratégie 
„Pripravení na budúcnosť“ do 31. decembra 2021. 

Vykoná: podpredseda vlády a minister hospodárstva 

Na vedomie:  

• podpredseda vlády a minister financií 

• podpredsedníčka vlády a ministerka investícii, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 

• minister dopravy a výstavby 

• minister školstva, vedy, výskumu a športu 

• minister životného prostredia 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
č. 356 z 23. júna 2021 

k návrhu Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“ 
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister hospodárstva 

 

Vláda 



 
 10. Jún 2021 - Fit for 55 – balík legislatívnych 

opatrení na dosiahnutie zníženia emisii v roku 
2030 o 55% 

 

18. máj 2022 – REPower EU – plán ma rýchle 
zníženie závislosti od fosílnych palív z Ruska a na 
urýchlenie zelenej transformácie 
 



 
 

 REPower EU 
 

Vodík z obnoviteľných zdrojov bude kľúčom k nahradeniu zemného 
plynu, uhlia a ropy v odvetviach, ktoré sa ťažko dekarbonizujú, a v 
doprave. REPowerEU stanovuje cieľ 10 miliónov ton domácej výroby 
vodíka z obnoviteľných zdrojov a 10 miliónov ton dovozu vodíka z 
obnoviteľných zdrojov do roku 2030.  
 
Zavedenie vodíkovej infraštruktúry na výrobu, dovoz a prepravu 20 
miliónov ton vodíka do roku 2030. 
 
Začlenenie vodíkovej infraštruktúry do revidovaných transeurópskych 

energetických sietí. 



 
 Komisia podporí rozvoj troch hlavných koridorov na dovoz 

vodíka cez Stredozemné more, oblasť Severného mora a 
hneď, a keď to podmienky umožnia, s Ukrajinou.  
 
Partnerstvá pre ekologický vodík uľahčia dovoz 
ekologického vodíka a zároveň podporia dekarbonizáciu v 
partnerských krajinách.  
 
Dovoz až 10 miliónov ton vodíka z obnoviteľných zdrojov  
 



Komisia očakáva, že približne 30 % primárnej výroby ocele v 
EÚ bude do roku 2030 dekarbonizovaných vodíkom z 
obnoviteľných zdrojov. 
 
Na realizáciu tohto cieľa sa predpokladajú náklady vo výške 
1,4 milióna ton vodíka na jeho výrobu z obnoviteľných 
zdrojov a investície vo výške 18 – 20 miliárd EUR na 
redukčné procesy pomocou zeleného vodíka.  



 
 
Dosiahnutie cieľov REPowerEU si bude vyžadovať 
diverzifikáciu dodávok zariadení na výrobu energie z 
obnoviteľných zdrojov a kritických surovín, zníženie 
odvetvovej závislosti, prekonanie úzkych miest 
dodávateľského reťazca a rozšírenie výrobnej kapacity EÚ v 
oblasti čistých energetických technológií.  



 
 Intenzívne využívania obnoviteľných zdrojov energie a 
zvýšenie energetickej účinnosti závisí od kvalifikovanej 
pracovnej sily a spoľahlivých dodávateľských reťazcov s 
cieľom uspokojiť zvýšený dopyt po čistých technológiách a 
zavádzanie v stavebníctve.  
 
Prechod na čistú energiu ponúka dostatok príležitostí na 
trhu práce a pomáha zabezpečiť rekvalifikáciu pracovných 
miest pre transformujúce sa odvetvia. 

 



 
 

Akčný plán (AP) vytvorí podmienky pre realizáciu 
vodíkových technológií v súlade s Národnou 
vodíkovou stratégiou Slovenskej republiky (NVS). 



 
 

Hodnotový reťazec vodíka v SR v roku 2030 



OBLASTI náklady 

VODÍKOVÁ MISIA KLIMATICKY NEUTRÁLNEJ SR 6,5 

VÝROBA VODÍKA 340,0 

PREPRAVA, DISTRIBÚCIA A SKLADOVANIE VODÍKA 70,0 

VYUŽÍVANIE VODÍKA 387,6 

ÚLOHY VÝSKUMU A VÝVOJA 137,7 

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA A MARKETINGOVÉ AKTIVITY 13,2 

SPOLU 955,0 

    Indikatívna finančná podpora rozvoja  
    vodíkového ekosystému do roku 2030 
 



 
 

Členenie obsahu Akčného plánu k NVS  
 
A. Vodíková misia klimaticky neutrálnej SR  – počet opatrení  2 
         A1 – Legislatívne a normatívne prostredie  -  3 
B. Hodnotový reťazec vodíka   -  2 
         B1 - Výroba vodíka    - 5 
         B2 - Preprava, distribúcia a skladovanie vodíka  
         B3- Využívanie vodíka    - 1 
         B4 - Využívanie vodíka v energetike  - 2 
         B5 – Využívanie vodíka v priemysle  - 2 
         B6 – Využívanie vodíka v doprave   - 5 
 
C. Úlohy výskumu a vývoja    - 10 
 
D. Komunikačná stratégia a marketingové aktivity - 3 
 
    Spolu:                         -              37 



Príklady formulácie opatrenia 
 

Preprava, distribúcia a skladovanie vodíka 

Realizovanie projektov prepravy, distribúcie a skladovania vodíka a jeho zmesi so zemným plynom 
vo vymedzenej časti plynárenskej infraštruktúry s príslušným metrologickým zabezpečením. 
Podpora efektívnej prepravy a distribúcie vodíka cestnou, železničnou a lodnou dopravou 
v stlačenej a kvapalnej forme alebo alternatívnymi spôsobmi. 

 

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre efektívnu prepravu a distribúciu vodíka. Upraviť vymedzenú časť 
prepravnej a distribučnej infraštruktúry a podzemných zásobníkov zemného plynu                        na 
infraštruktúru schopnú prepravovať, distribuovať a skladovať zmes zemného plynu s obsahom 
vodíka do 5 % hmotnostnej koncentrácie od 1. 10. 2025.  

Termín:  2Q 2023 a priebežne do 2025 

Zodpovedný:   MH SR 

Spolupracujúce inštitúcie:  SAV, NVAS, SAV, ZPVVO, zamestnávateľské a profesijné organizácie, vysoké 

   školy a univerzity 

Zdroje financovania:   Program Slovensko, Nástroj na prepájanie Európy, Slovak Investment  

   Holding, Európska investičná banka, súkromný sektor, dedikované fondy EÚ 

 



Vypracovanie štúdie pre identifikovanie skladovacích kapacít na území SR s cieľom 

zabezpečiť veľkoobjemové skladovanie vodíka v nadväznosti na nerovnomernosť výroby 

a spotreby vodíka. Vypracovanie štúdie pre stanovenie kapacity úložísk CO2 

vznikajúceho pri výrobe H2 v závislosti od objemových možností horninových štruktúr. 

V rámci štúdie posúdiť možnosť uloženia CO2 do jeho hydrátov. Identifikovať vhodné 

úložiská CO2 vzniknutého pri výrobe vodíka a riadiť riziká skladovania vodíka, vývoj 

a definovanie detekčných meraní. Podpora pilotných projektov v oblasti skladovania 

vodíka a CO2 (resp. ich zmesi pre mikrobiálnu činnosť) v podzemných geologických 

štruktúrach. 

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre skladovanie vodíka.  

Termín: 4Q 2024 

Zodpovedné:  MH SR 

Spolupracujúce inštitúcie:  MŠVVaŠ SR, MIRRI SR, MŽP SR, Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra, SAV, CVVT, zamestnávateľské a profesijné organizácie, vysoké 

školy a univerzity 

Zdroje financovania:     Horizont Europe, Program Slovensko 



Centrum výskumu vodíkových technológií v Košiciach 
Podpora vzniku a činnosti Centra výskumu vodíkových technológií v Košiciach (CVVT) s vlastnou 
právnou subjektivitou na základe spolupráce Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied ako inštitúcie s celoštátnou pôsobnosťou. 
CVVT umožní členstvo v štruktúrach všetkým relevantným akademickým a výskumným inštitúciám 
z priemyselného, súkromného a verejného sektora v SR a zo zahraničia, s perspektívou spolupráce 
so vznikajúcim CNIC a európskou sieťou EIT InnoEnergy.  

Cieľ: Zabezpečiť podporu vykonávania základného, aplikovaného výskumu a vývoja ako inkubátora 
nových riešení v rámci rozvoja vodíkových technológii. Zvýšiť investície do výskumu, vývoja 
a komercializácie zelených vodíkových technológií prostredníctvom zapojenia sa do kľúčových 
iniciatív a programov EÚ. Zabezpečiť poskytovanie projektovej podpory pre zapájanie sa 
slovenských subjektov do komunitárnych programov EÚ prostredníctvom projektovej kancelárie 
CVVT. 

 

Termín:   3Q 2022 (po schválení AP vládou SR) a priebežne 

Zodpovedné:  MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúce inštitúcie: MH SR, SAV, MZVaEZ SR, SIEA, NVAS, Clean Hydrogen, ÚNMS SR, SAV, vysoké školy a  

                                                  univerzity, súkromné výskumné a vývojové inštitúcie 

Zdroje financovania: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko, Nástroj na prepájanie Európy, Horizon 
Europe, Inovačný fond, Európska investičná banka Cassovia New Industry Cluster. 



Podpora nákupu autobusov a osobných vozidiel 

Finančná pomoc pri nákupe autobusov a osobných vozidiel. Vypracovanie nefinančných 
opatrení na podporu nasadenia autobusov a automobilov s vodíkovým pohonom do 
prevádzky. 

 

Cieľ: Vytvoriť motivačné prostredie pre dekarbonizáciu verejnej a individuálnej osobnej 
dopravy.  

 

Termín:    2Q 2023 a priebežne 

Zodpovedné:   MH SR 

Spolupracujúce inštitúcie:  MŽP SR, MDaV SR, ZMOS, SIEA, samosprávy, súkromný  

   sektor 

Zdroje financovania: štátny rozpočet, Plán obnovy a odolnosti, FST, OP  

   Slovensko, samosprávy 

 



Bezpečnosť využívania vodíkových technológii ako súčasť 
výskumných aktivít 
 

Založenie výskumnej platformy pre riadenie rizík súvisiacich s využitím vodíka 
v spoločenskej a priemyselnej praxi. 

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre získavanie vedomostí a zručností odborníkov 
v rámci vodíkových technológií pre riešenie aktuálnych tém prevencie rizík. 
 

Termín:    1Q 2023 a priebežne 

Zodpovední:   MŠVVaŠ SR 

Spolupracujúce inštitúcie:  MH SR, MV, MŽP SR, MZ, MPSVR, MDaV SR, ÚNMS 

   SR, SMÚ, NVAS, vysoké školy a univerzity, SAV,  
   súkromné výskumné inštitúcie 

Zdroje financovania:  Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko, štátny  

   rozpočet, aktuálne schémy podpory výskumu  
   v rámci EÚ 

 



EU-Taxonómia:  

 

Jadrová energetika a zemný plyn sú  oficiálne uznané 

ako „zelené“.  

 

Európska Komisia oficiálne schválila 2.februára 2022 že technológie pre 

využívanie energie získané pomocou zemného plynu /NSR/ a jadra 

/Francúzsko/ budú podporované zo zdrojov pre udržateľné financovanie 



JORGO CHATZIMARKAKIS – CEO Hydrogen Europe na stretnutí v rámci 

Globsecu v Bratislave 3. júna 2022 

 

1. Príprava projektov pre prepravu vodíka z Ukrajiny – pripravený na deň po vojne!!! 
    Slovensko strategická krajina v rámci dopravy vodíka z Ukrajiny – sústavu rúr umožňuje 
    perspektívne využiť jednu rúru na vodík 
 
2. Elektrická energia pre elektrolyzéry – kombinácia jadro + OZE 
 
3. Pyrolýza /plazma/ ako jedna z možnosti na získavanie bezemisného vodíka  
    Spracovanie  plastikových fliaš 
 
4. Výskum vo všetkých oblastiach vodíkového reťazca  

 

 



Ďakujeme Vám za pozornosť a držme si prsty 
aby sa nám schválením Akčného plánu vo 

Vláde Slovenskej republiky vytvorili 
podmienky pre aktívny vstup do Európskej 

vodíkovej komunity! 


