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2x40GW Electro lys is  In i t ia t ive

EU 40GW
6 GW – blízko odberu

34 GW – blízko zdroja

Severná Afrika a Ukrajina 40GW

32,5 GW export do EU

Zelený vodík v 2030: 1.0-1.5 €/kg

2030 



Vodík  v  p lynárenskej  inf raštruktúre

2020-24

H2 legislatíva 
a regulácia

2024-30

Lokálna preprava H2
v rámci veľkých 

priemyselných klastrov

2030-50

Celoeurópska 
vodíková prepravná 

infraštruktúra

VÝROBA BLÍZKO SPOTREBY VZDIALENOSŤ VÝROBY 
A SPOTREBY NEPODSTATNÁ



2030

Vodík  v  p lynárenskej  inf raštruktúre



2035

Vodík  v  p lynárenskej  inf raštruktúre



Vodík  v  p lynárenskej  inf raštruktúre

2040 ...



CAPEX

OPEX

Prepravné 
náklady 

H2
potrubím

+

Vodík  v  p lynárenskej  inf raštruktúre
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Str. 10:      ... Two main lead markets, industrial applications and mobility ...

PRIEMYSEL 
– 2020-24: rafinérie, výroba amoniaku, metanolu, čiastočná náhrada 

fosílnych palív pri výrobe ocele
– 2025-30: bezuhlíková výroba ocele (EU Industrial Strategy)

DOPRAVA
– 2020-24: autobusy, taxi, vlaky (dnes neelektrifikované)
– 2025-30: nákladná doprava
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PRIEMYSEL – súčasní slovenskí veľkovýrobcovia vodíka

Odberateľ

Spotreba fosílnych 
zdrojov ročne – zemný plyn Potreba vodíka 

(aj na teplo)

Potrebný 
výkon 

elektrolýzy -
rovnomerná 

výroba   
(8 000 h/rok)

Potrebné množstvo 
elektrickej energie 

pre elektrolýzu
(účinnosť 

elektrolýzy 70%)

Potrebný 
inštalovaný výkon
OZE 1 850 h/rok 
(FV 1 200h/rok, 

vietor 2 500h/rok)
Energia 
(teplo)

Potreba 
ZP na 

výrobu 
vodíka

463 mil. m3 5 TWh 10% 90% 3 TWh 76 tis. t 540 MW 4,3 TWh 2,35 GW

330 mil. m3 3,5 TWh 40% 60% 3,8 TWh 97 tis. t 680 MW 5,5 TWh 3 GW
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PRIEMYSEL – súčasní slovenskí veľkovýrobcovia vodíka

Odberateľ

Spotreba fosílnych 
zdrojov ročne – zemný plyn Potreba vodíka 

(aj na teplo)

Potrebný 
výkon 

elektrolýzy -
rovnomerná 

výroba   
(8 000 h/rok)

Potrebné množstvo 
elektrickej energie 

pre elektrolýzu
(účinnosť 

elektrolýzy 70%)

Potrebný 
inštalovaný výkon
OZE 1 850 h/rok 
(FV 1 200h/rok, 

vietor 2 500h/rok)
Energia 
(teplo)

Potreba 
ZP na 

výrobu 
vodíka

463 mil. m3 5 TWh 10% 90% 3 TWh 76 tis. t 540 MW 4,3 TWh 2,35 GW

330 mil. m3 3,5 TWh 40% 60% 3,8 TWh 97 tis. t 680 MW 5,5 TWh 3 GW

Prevyšujúce výkon
1 bloku jadrovej elektrárne
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PRIEMYSEL – súčasní slovenskí veľkovýrobcovia vodíka

Odberateľ

Spotreba fosílnych 
zdrojov ročne – zemný plyn Potreba vodíka 

(aj na teplo)

Potrebný 
výkon 

elektrolýzy -
rovnomerná 

výroba   
(8 000 h/rok)

Potrebné množstvo 
elektrickej energie 

pre elektrolýzu
(účinnosť 

elektrolýzy 70%)

Potrebný 
inštalovaný výkon
OZE 1 850 h/rok 
(FV 1 200h/rok, 

vietor 2 500h/rok)
Energia 
(teplo)

Potreba 
ZP na 

výrobu 
vodíka

463 mil. m3 5 TWh 10% 90% 3 TWh 76 tis. t 540 MW 4,3 TWh 2,35 GW

330 mil. m3 3,5 TWh 40% 60% 3,8 TWh 97 tis. t 680 MW 5,5 TWh 3 GW

Ekvivalent 1/3 ročnej 
spotreby elektriny v SR
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PRIEMYSEL – súčasní slovenskí veľkovýrobcovia vodíka

Odberateľ

Spotreba fosílnych 
zdrojov ročne – zemný plyn Potreba vodíka 

(aj na teplo)

Potrebný 
výkon 

elektrolýzy -
rovnomerná 

výroba   
(8 000 h/rok)

Potrebné množstvo 
elektrickej energie 

pre elektrolýzu
(účinnosť 

elektrolýzy 70%)

Potrebný 
inštalovaný výkon
OZE 1 850 h/rok 
(FV 1 200h/rok, 

vietor 2 500h/rok)
Energia 
(teplo)

Potreba 
ZP na 

výrobu 
vodíka

463 mil. m3 5 TWh 10% 90% 3 TWh 76 tis. t 540 MW 4,3 TWh 2,35 GW

330 mil. m3 3,5 TWh 40% 60% 3,8 TWh 97 tis. t 680 MW 5,5 TWh 3 GW

Pri OZE je potrebné 
inštalovať 4-násobne väčší 

výkon, než pri JE
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PRIEMYSEL

Odberateľ

Spotreba fosílnych 
zdrojov ročne – zemný plyn Potreba vodíka 

(aj na teplo)

Potrebný 
výkon 

elektrolýzy -
rovnomerná 

výroba   
(8 000 h/rok)

Potrebné množstvo 
elektrickej energie 

pre elektrolýzu
(účinnosť 

elektrolýzy 70%)

Potrebný 
inštalovaný výkon
OZE 1 850 h/rok 
(FV 1 200h/rok, 

vietor 2 500h/rok)
Energia 
(teplo)

Potreba 
ZP na 

výrobu 
vodíka

463 mil. m3 5 TWh 10% 90% 3 TWh 76 tis. t 540 MW 4,3 TWh 2,35 GW

330 mil. m3 3,5 TWh 40% 60% 3,8 TWh 97 tis. t 680 MW 5,5 TWh 3 GW

ako najväčší emitent skleníkových plynov v SR by potreboval na výrobu zelenej ocele ešte niekoľkonásobne väčšiu elektrolýzu
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DOPRAVA – neelektrifikované vlaky, kamióny, autobusy

Spotreba
nafty SR/rok

Energetická 
hodnota nafty

Množstvo vodíka [1]

63 080 TJ 17,52 TWh 222 430 t H2/rok 2,47 mld. m3 H2/rok

[1] spaľovací dieselov cyklus o účinnosti 35%,
palivový článok o účinnosti 70%
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DOPRAVA – neelektrifikované vlaky, kamióny, autobusy

Spotreba
nafty SR/rok

Energetická 
hodnota nafty

Množstvo vodíka [1]

63 080 TJ 17,52 TWh 222 430 t H2/rok 2,47 mld. m3 H2/rok

[1] spaľovací dieselov cyklus o účinnosti 35%,
palivový článok o účinnosti 70%

Každých 10% nákladnej dopravy 
=

22 tis. ton H2
= 

680 MW inštalovaného výkonu OZE 
=

elektrolýza 150 MW



• možnosti a obmedzenia distribúcie zmesi zemného plynu s vodíkom 

o chemické a fyzikálne vlastnosti zmesi, potenciálnych zmenách jej zloženia
o vplyv na odorizáciu a meranie tesnosti
o aktuálne technológie zmiešavania zemného plynu s vodíkom
o meranie kvality a energetickej hodnoty distribuovanej zmesi

• Zvýšiť povedomie pracovníkov SPP-D a širokej verejnosti o výhodách i bezpečnostných 
rizikách distribúcie zmesi zemného plynu s vodíkom

• Získať súhlas autorít v oblasti bezpečnosti technických zariadení a ochrany zdravia pri práci 

Vodíkový  pro jekt  SPP-dist r ibúc ia



Vodíkový  pro jekt  SPP-dist r ibúc ia

• Testovanie homogenity zmesi vodíka a zemného plynu vo vertikálnom potrubí
• Overenie chemickej reaktivity vodíka s odorantmi
• Vplyv zmesi zemného plynu a vodíka v rôznych pomeroch na bežne používané 

koncové plynové spotrebiče – bojlery, kotle, sporáky
• Materiálové testy na vzorkách bežne používaných potrubí v SR (PZ/OPZ)
• Tesnosť bežne používaných meracích, regulačných a iných technologických 

zariadení 

Vo vybranej obci preukázať technickú spôsobilosť a bezpečnosť 
distribúcie zmesi ZP a H2 (do úrovne 20%) potrubiami SPP-D
• plast / oceľ;    nízky tlak / stredný tlak;   kopcovité územie, stúpačky...

2020-21
v laboratóriu

2022
v teréne



Možný vodíkový  pro jekt  v  KSK

• Výroba elektriny 

• Elektrolýza 
(výroba vodíka)

• Preprava a distribúcia 
čistého vodíka

• Primiešavanie vodíka 
do zemného plynu

• Veľkokapacitné 
skladovanie 

v podzemných 
zásobníkoch



Peter Demeč
vedúci odboru stratégie a rozvoja aktív

SPP - distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b 
825 11 Bratislava

peter.demec@spp-distribucia.sk
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