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Kým pochopíme celý dopad výhod, ktoré môže vodík priniesť pre 
dosiahnutie uhlíkovej neutrality Európy do roku 2050.
V tomto momente však vidíme entuziazmus a nádej v prepojení OZE, 
elektrolýze 
Záujem o vodík, ktorý je viditeľný v celej Európe, po vydaní nemeckej a 
neskôr európskej vodíkovej stratégie bol veľmi rýchlo prijatý aj na 
Slovensku.
Slovensko sa takto zaradilo medzi krajiny, ktoré spoluvytvárajú mapu 
vodíkovej stratégie v EÚ
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• Európa je konfrontovaná s narastajúcim konkurenčným tlakom 

globálnych trhov a zároveň doteraz nepoznanou klimatickou zmenou 
a jej dopadmi, ktoré nepredstavujú ružovú budúcnosť pre 
nastupujúce generácie
• Ambiciózny a mnohými kritizovaný cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu 

do roku  2050 je veľmi pravdepodobne jediná cesta ako odovzdať 
tento životný priestor novým generáciám bez toho, aby sme cítili vinu, 
že sme nič nespravili
• Slovensko sa rozhodlo a zaviazalo: 
• Ukončiť v r. 2022 dotácie na ťažbu hnedého uhlia pre účely výroby elektriny,
• Zapojenie viac OZE formou aukcií
• Zapojenie sa do IPCEI H2



2+,6,03!$,2'!#657!$8*9:%3,2;

KO-OPERÁCIA A 
KO-VYTVÁRANIE
Ko-operácia: IPCEI ako integrovaný,
medzinárodný a dôležitý projekt je dobrou
kombináciou starých a nových členských krajín
EÚ, juhu a severu, východu a západu Európy

Ko-vytváranie : výsledky IPCEI R&D musia šírené
na základe princípu FRAND (Fair, Reasonable
and Non-Discriminatory) a takisto sú
nevyhnutné spill-over efekty

KRÍZA JE ČAS PRE 
INOVÁCIE

V období krízy potrebujú firmy každý a
spravidla akýkoľvek nástroj pre ich
prežitie a prípravy na obdobie, keď sa
situácia zlepší . Potrebujú komplexne
prehodnotiť svoje fungovanie, zdroje a v
niektorých prípadoch aj svoje obchodné
modely. Vláda a inovačné agentúry by
mali využiť všetky dostupné zdroje pre
podporu týchto aktivít.

KOMPEXNÝ POHĽAD
EU H2 stratégia a Green Deal

SK Národná vodíková stratégia a Národný
energetický a klimatický plán

BUDOVANIE POVEDOMIA
Vodíková mobilita a jej aplikácie sa javia ako
najvhodnejšia oblasť pre budovanie povedomia vo
všeobecnej ale aj odborne populácii. SIEA plánuje
na rok 2021 projekt prezentácie formou „road
show“ ťahače, autobusy, osobné autá ako aj
mobilné čerpacie stanice po celom Slovensku.
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