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Výroba „zeleného“ vodíka
u spolupráca Eko Tree, s.r.o.; 12 rokov skúseností

so zhodnocovaním odpadov

u zhodnotiť komunálne, priemyselné a nebezpečné
odpady, ale aj vedľajšie produkty vznikajúce v
rôznych odvetviach priemyslu

u skúšky napr. s: katalyzátormi z chemického
priemyslu, ropnými látkami (gudróny), PCB, kalmi
z čističiek odpadových vôd, úletmi zachytenými na
filtroch v metalurgickom priemysle a pod.



Energia z odpadu môže slúžiť tým, ktorí 
ten odpad vytvorili

u Bezemisná výroba vodíka z odpadu,

najšetrnejší spôsob výroby vzhľadom k

životnému prostrediu.

Autobus na vodík spotrebuje cca 8 kg vodíka na každých 100 km

u Projekt/ návrh:

HROMADNÁ DOPRAVA poháňaná na vodík

u Rýchlosť implementácie

u Málo čerpacích staníc

u Spolupráca s viacerými firmami

* HTS/LTS- overené metódy reformácie vodíka



u Existujúce stavebné povolenie v katastri 
obce Bardejov a Oravský Podzámok

u Najväčšie bariéry:

u Získanie finančných prostriedkov

u Birokracia

Zdroj: https://www.bardejov.sk/informacie-pre-vas/mhd-bardejov, 2016

Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s., 
prevádzka Bardejov. Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná 6 linkami, týždenne sa preprava 
cestujúcich vykonáva  1539 spojmi. Týždenne sa dosiahne 10385 km a ročne až 540 000 km dopravného 
výkonu. Mestskou hromadnou dopravou v Bardejove sa ročne prepraví viac ako 1,3 mil. cestujúcich.

Číslo linky Názov linky Dĺžka linky (km)

701101 Linka č. 1 Ťačevská - Slovenská - Vinbarg - Ľ.Štúra - Bardejovské Kúpele 14,2

701102 Linka č. 2 Družba - Komenského - Slovenská - Bardejovské Kúpele 9,2

701103 Linka č. 3 Dlhá Lúka - Slovenská - Ťačevská - Kľušov 12,1

701104 Linka č. 4 Štefánikova - Dlhý rad - Slovenská - Bardejovská Nová Ves 6,9

701105 Linka č. 5 Mihaľov - Dlhý rad - Slovenská Duklianská - Bardejovské Kúpele 10,5

701106 Linka č. 6 Poštárka - Ťačevská - Slovenská - Bardejovská Nová Ves 9

cca 1000 - 1300 kg odpadov/denne

150 kg vodíka = denná prevádzka 

technológie výroby H2 + denná prevádzka MHD v 

meste Bardejov

https://www.bardejov.sk/informacie-pre-vas/mhd-bardejov
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