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Vláda Slovenskej republiky schválila 25. júna 2021

Národnú vodíkovú stratégiu SR „Pripravení na
budúcnosť“
Uznesením vlády poverila podpredsedu Vlády SR a ministra hospodárstva Richarda Sulíka
vypracovaním Akčného plánu na plnenie obsahu stratégie

do 31.12.2021
Autorský kolektív, ktorý vypracoval NVS SR a v súčasnosti pracuje na AP k NVS:
Prof. Juraj Sinay , Ján Weiterschütz, MSc., Ing. Martin Jesný, Ing. Peter Blaškovitš
Ing. Richard Sulík

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
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

Akčný plán (AP) vytvorí podmienky pre realizáciu
vodíkových technológií v súlade s Národnou
vodíkovou stratégiou Slovenskej republiky (NVS),
schválenej vo Vláde SR 23.06.2021.

V Akčnom pláne budú stanovené
podmienky, ciele, časový harmonogram a ukazovatele
plnenia jednotlivých opatrení na zavedenie NVS do praxe
v podmienkach slovenskej ekonomiky, najmä:
• vyhodnotenie príspevku opatrení k deklarovaným cieľom,
• posúdenie vplyvu jednotlivých opatrení na rozpočet verejnej
správy a ďalšie oblasti (podnikateľské prostredie, životné
prostredie, informatizácia spoločnosti a služby pre občana),
• stanovenie termínov jednotlivých opatrení ako
aj predpokladaný termín začatia prípravy a realizácie
investičných projektov,
• zabezpečenie, v prípade, keď investičné náklady opatrení
presiahnu 1 mil. eur, resp. 40 mil. eur (10 mil. eur v IT),
vykonanie prislúchajúceho hodnotenia zo strany MF SR.

Plnenie Akčného plánu sa bude každoročne
vyhodnocovať. Následne sa doplnia, prípadne
upravia pôvodne definované opatrenia podľa
intenzity vodíkových aplikácii a ich reálneho vývoja
v Slovenskej republike a v zahraničí.

Oslovené subjekty na pripomienkovanie AP
INŠTITÚCIE
•
•
•
•
•
•
•

ÚNMS SR
ÚPV SR
ÚRSO
MH SR sekcia energetiky
SIEA
MŽP SR sekcia klímy a ochrany
ovzdušia
SHMÚ

VÝSKUM
•
•
•
•
•
•

SAV a výskumné organizácie
Trenčianska univerzita
STU
Žilinská univerzita
Technická univerzita Košice
UPJŠ Košice

PRIEMYSEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZSSK
JESS
SEPS
SPP
SPNZ (Nafta, Eustream, SPP-d)
Duslo
Slovnaft
Fortischem
USS KE
Viessmann
InoBat
Probugas
Klub 500
Matador
MH SR management
Slovenské elektrárne
Členovia NVAS - Tomark
Členovia NVAS - Linde Gas

Členenie obsahu Akčného plánu k NVS
Počet navrhnutých opatrení 40

počet opatrení

A.

Vodíková misia klimaticky neutrálnej SR
A1 – Legislatívne a normatívne prostredie

5
1

B.

Hodnotový reťazec vodíka
B1 - Výroba vodíka
B2 - Úložiská vodíka a oxidu uhličitého
B3 - Preprava a distribúcia vodíka
B4 - Využívanie vodíka v energetike
B5 – Využívanie vodíka v priemysle
B6 – Využívanie vodíka v doprave

3
4
1
1
3
1
6

C.
D.

Úlohy výskumu a vývoja

11

Komunikačná stratégia a marketingové aktivity

3

A: VODÍKOVÁ MISIA KLIMATICKY NEÚTRÁLNEJ SR
Národná vodíková stratégia (NVS) definuje strategickú úlohu štátu pri využití
vodíkových technológií v Slovenskej republike (SR) v kontexte súčasného
vývoja v krajinách Európskej únie (EÚ).
Cieľom NVS je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň
výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti do roku 2050 v súlade s Parížskou
dohodou, ku ktorej sa Slovensko prihlásilo. Do roku 2030 sa pritom očakáva zníženie
emisií skleníkových plynov EÚ o 55 %.

Ciele do roku 2030
výpočet NVAS

CELKOVÁ ROČNÁ DOMÁCA SPOTREBA
ZELENÉHO A MODRÉHO VODÍKA 25000 t
Z toho:
Doprava 7000 t
• 7500 osobných automobilov
• 200 autobusov
• 300 ľahkých úžitkových vozidiel
• 500 ťažkých úžitkových vozidiel
a komunálnych vozidiel
• 12 regionálnych vlakov
Priemysel 14000 t, Energetika 4000 t

CELKOVÁ ROČNÁ DOMÁCA VÝROBA
ZELENÉHO A MODRÉHO VODÍKA 25000 t
Z toho:
• Výroba vodíka z elektrolyzérov 10000 t
– 100 MW inštalovaných
elektrolyzérov,
– 300 MW nových OZE pre
výrobu vodíka
• Výroba vodíka z odpadu a biomasy 10000 t
• Výroba vodíka z fosílnych palív s CCS/U
technológiou najmenej 5000 t

VODÍKOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA
Čerpacie stanice na 700/350 bar
3 do 2022, 8 do 2025, 25 do 2030

Z toho najmenej 2 stanice na kvapalný vodík do 2030
podpora alternatívnych foriem uskladnenia vodíka v rámci H2
infraštruktúry

Odhad spotreby zeleného a modrého vodíka 2050
výpočet NVAS

Príklad formulácie opatrenia
Časť B – Hodnotový reťazec vodíka
Opatrenie č. 7
Finančná podpora pilotných projektov využitia vodíkových technológií
Vytvorenie schémy pre finančnú podporu pilotných projektov pre využívanie vodíkových technológií v súlade s
aplikáciami výsledkov výskumu a vývoja v SR

Cieľ:
Vytvoriť podmienky pre realizovanie pilotných projektov vo všetkých oblastiach hodnotového reťazca vodíka
Termín:
Zodpovedné:
Spolupracujúce inštitúcie:
Zdroje financovania:

3Q 2022 a priebežne
MŠVVaŠ SR
Úrad vlády SR, MH SR,MŽP SR,NVAS, univerzity, SAV
OP Slovensko, Horizon Europe, Plán obnovy a odolosti, grantové agentúry SR

Časť C – Úlohy výskumu a vývoja
Opatrenie č. 26 - Centrum výskumu vodíkových technológii v Košiciach

Založenie Centra výskumu vodíkových technológii v Košiciach /CVVT/ na základe spolupráce Technickej univerzity
v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied ako inštitúcie s
celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré bude pôsobiť ako otvorená organizačná štruktúra a umožní členstvo v
štruktúrach relevantným akademickým a výskumným inštitúciám z priemyselného a verejného sektora v SR a zo
zahraničia s perspektívou spolupráce so vznikajúcim CNIC /Cassovia New Industrie Cluster/

Cieľ:

Zriadenie pracoviska aplikovaného výskumu s celoslovenskou pôsobnosťou ako inkubátora nových riešení v rámci
rozvoja vodíkových technológii tak v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj v rámci medzinárodných
výskumných zdužení, schopného uchádzať a o projekty EÚ podľa modelu Frauenhofferovej spoločnosti
pôsobiacej v nemeckom prostredí
Termín:
Zodpovedné:
Spolupracujúce inštitúcie:
Zdroje financovania:

1Q 2022
Konzorcium univerzít a SAV
MŠVVaŠ SR, MH SR, SIEA, priemyselné inštitúcie, výskumné a vývojové spol.
Plán obnovy a odolnosti, OP Slovensko štátny rozpočet, grantové agentúry
SR, súkromné zdroje

Časť D – Komunikačné stratégia a marketingové aktivity
Opatrenie č. 38

Komunikačná stratégia pozitívnej prezentácie vodíkových technológii v podmienkach SR Finančná podpora
pilotných projektov využitia vodíkových technológií
Vypracovať komunikačnú stratégiu s cieľom vytvorenia pozitívneho obrazu aktivít, súvisiacich s využívaním vodíka
v SR s cieľom prispieť k dekarbonizácií spoločnosti pre odbornú a širokú verejnosť včítane škôl na všetkých
stupňoch a aj prezentácia v zahraničí.

Cieľ:

Podporovať rozvíjanie ekosystému vodíka v SR vo všetkých oblastiach spoločenského a verejného života ako aj
prezentácia potenciálu SR v zahraničí ako krajiny aktívne podporujúcej približovanie sa k bez emisnej spoločnosti
v roku 2050 na základe Parížskej klimatickej dohody
Termín:
Zodpovedné:
Spolupracujúce inštitúcie:
Zdroje financovania:

2Q 2022 a priebežne
MH SR
NVAS, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, SIEA, SARIO, CVVT
štátny rozpočet, národný projekt

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!

