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Jedným z vhodných nástrojov Vlád jednotlivých krajín k realizovaniu 
účinných aktivít zavádzania aplikácie vodíka do relevantných oblastí 
spoločnosti, predovšetkým v rôznych oblastiach priemyslu, je prijatie 
Národných vodíkových stratégii a Akčných plánov na plnenie cieľov 
definovaných v stratégiách.

Nemecká spolková republika prijala Národnú vodíkovú stratégiu s Akčným 
plánom, ktorý zahrňuje 38 opatrení v júni 2020.

Európska komisia schválila Vodíkovú stratégiu pre klímu neutrálnu Európu
8. júla 2020



16. júla 2020 - konferencia Vodíková budúcnosť Slovenska v Bratislave, 
ktorú pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR s programom: 

Otvorenie:
- podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík
- podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič
Aktívni rečníci:
- Predstavitelia Národnej vodíkovej asociácie; inštitúcii, v ktorých sa 

vodíkové technológie využívajú kde sa  realizuje výskum.
Okrúhly stôl:
- Zástupcovia firiem, kde sú vodíkové technológie už dlhodobo súčasťou

výrobných technológii

Účastníkmi konferencie /cca 170/ boli zainteresovaní odborníci v oblasti 
využívania alternatívnych zdrojov energii z priemyslu, zástupcovia 
univerzít, SAV, výskumných ústavov.



Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík na záver 
konferencie predstavil 14 aktuálnych aktivít pre využívanie vodíka v rámci SR:

- Exponáty na EXPO 2021 – autobus, automobil s metalhydridovým zásobníkom
- Založenie Centra výskumu vodíkových technológii v Košiciach
- Podpora výskumu prostredníctvom EÚ fondov
- Prioritná registrácia patentov z oblasti vodíkových technológii
- Výroba modrého /zeleného/  vodíka EMO+EBO
- Rokovania o výrobe H2 automobilov s OEMs v SR /KIA/
- Využívanie zeleného vodíka v podmienkach Slovenskej

ekonomiky
- 4 až 6 čerpacích staníc na vodík
- Dotácia na nákup H2 automobilov
- Flotila autobusov /30 – región Horná Nitra/
- Vodíkový vlak – nákup a preverenie možnosti výroby v podmienkach SR /ŽOS Vrútky + 

SjF TUKE/
- Legislatívne zmeny
- Aktívne využívanie finančných podporných schém EU – najnovšia IPCEI /SIEA/
- Koordinátor vodíkových technológii v SR a Národnej vodíkovej stratégie prof. Juraj 

Sinay,



Kroky v rámci prípravy textu NVS:

Vypracovanie prvého návrhu textu NVS pri zohľadnení obsahu Národnej vodíkovej 
stratégie NSR a Vodíkovej stratégie pre klímu neutrálnu Európu Európskej komisie.

31.07.2020 - Stretnutie expertov pre oblasť vodíka z relevantných inštitúcii za účasti 
pána ministra. Predtým boli požiadaný odborníci o pripomienky k návrhu.

Diskusia k obsahu prvému návrhu a zapracovanie odporúčaní zo strany odborníkov 
za účasti podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka

Práca na jednotlivých verziách NVS, neustále konzultácie s pánom ministrom a jeho 
spolupracovníkmi.

V súčasnosti je dokončená verzia pred konečnou recenziou pána ministra.



Národná vodíková stratégia Slovenskej republiky 
„Pripravení pre budúcnosť- Ready for the future – Bereit für die Zukunft“

VI. verzia textu 14.11.2020

Preambula 

„Národná vodíková stratégia Slovenskej republiky /NVS SR/definuje strategickú úlohu využitia
vodíkových technológií v Slovenskej republike v kontexte súčasného vývoja v krajinách Európskej
únie (EÚ). Cieľom je dosiahnuť vyššiu konkurencieschopnosť a udržateľnosť slovenskej ekonomiky a
zároveň výrazne prispieť k dosiahnutiu bezemisnej spoločnosti v súlade s Parížskou deklaráciou, ku
ktorej sa Slovensko prihlásilo. Stratégia definuje podmienky pre realizáciu vodíkových technológii v
súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (2050). Taktiež
odporúča realizáciu vodíkových aktivít v spolupráci s ďalšími krajinami EÚ, ktorých spoločných cieľom
je - rozvoj bezemisnej spoločnosti do roku 2050. Využívanie vodíka, ako súčasti energetického
hospodárstva Slovenskej republiky, je celonárodným záujmom. Na jeho realizácii sa budú podieľať
Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s podnikateľskou sférou; inštitúciami výskumu, vývoja;
vzdelávacími inštitúciami a záujmovými združeniami, ktorých predmetom ich aktivít je presadzovanie
kultúry vodíkových aktivít v Slovenskej republike“.



Obsah:

I. Úvod – strategická úloha vodíka v spoločnosti
II. Súčasná výroba vodíka
III. Využitie vodíka v národnom hospodárstve
IV. Transformačné procesy a priority vodíka
V. RIS - Transformačný cieľ bezemisnej dopravy
VI. Vodíková misia
VII. Úlohy vedy a výskum
VIII. Nástroje vodíkovej stratégie
IX. Záverečné ustanovenie



Prílohy:

1. Definovanie použitých skratiek
2. Tabuľka porovnania definícii jednotlivých druhov vodíka

uvedených v stratégii EK v porovnaní s terminológiou v 
NVS SK 

3. Nástroje pre financovanie projektov pre vodíkové 
technológie z prostriedkov EU.

4.A       Projekty pre základný  a aplikovaný výskum
4.B       Projekty pre inovácie



Následne etapy pri príprave Národnej vodíkovej stratégie SR

– poskytnutie aktuálnej verzie odborníkom na konzultácie k navrhovanému
textu

- po spracovaní odporúčaní zo strany odborníkov - konzultácie Ministerstva
hospodárstva na relevantných vládnych  inštitúciách

- Prerokovanie v rámci medzirezortného pripomienkovacieho konania-MPK

- predpokladaný termín predloženia Národnej vodíkovej stratégie SR do 
Vlády SR – začiatok roka 2021.



Centrum výskum vodíkových technológii 
v Košiciach

Čo predchádzalo zakladaniu Centra výskum vodíkových technológii v Košiciach 
/CVVT/?



Návšteva podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda 
Sulíka na Technickej univerzite v Košiciach 27. mája 2020.

Stretnutie s aktívnymi riešiteľmi úloh v oblasti aplikácie vodíka z:

- Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedeckej fakulty – prof.  Zeleňák
- Technickej univerzity v Košiciach, Strojníckej fakulty – prof. Živčák, Prof. Brestovič
- Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach - Ing. Saksl

Predstavenie spoločných aktivít:

1. Metalhydridový kompresor pre vodík
2. Metalhydridové zásobníky
3. Funkčné modely aut s vodíkovým pohonom: 

– teréne auto Jeep
- auto s palivovým článkom



Konferencia 16. júla 2020 – jedna z 14 aktivít predstavených ministrom 
hospodárstva - založenie 

Centra výskumu vodíkových technológii  v Košiciach – CVVT v KE.

18.09.2020 

Podpis Memoranda o založení Centra výskumu vodíkových technológii  
v Košiciach za účasti:

- podpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard Sulík,
- podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič,
- štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ľudovít Paulis
- poslanci NR SR, 
- predseda SAV prof. Pavol Šajgalík
- rektori UPJŠ prof. Sovák a TUKE prof. Kmeť
- dekani zainteresovaných fakúlt
- vrcholoví predstavitelia Centrálnych organizácii riadenia vedy, výskumu, inovácii, Úradu

priemyselného vlastníctva.
- akademický zamestnanci TUKE, UPJŠ Košice a Slovenskej akadémie vied



Zakladateľské subjekty CVVT:

- Technická univerzita v Košiciach

- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

ako pridružený člen: 

- Slovenská akadémia vied v Bratislave 



V období od 30. 9. do 6. novembra 2020 – spracovanie textu 
Stanov CVVT a následne schvaľovanie v Akademických senátoch 
zakladajúcich univerzít /12. a 16. novembra 2020/ ako aj v ich 
Správnych radách.

Predpokladaný termín inštitucionálneho založenia ako 
samostatného právnického subjektu – začiatok roku 2021

Sídlo CVVT – Vedecký park Technicom Košice na Letnej ulici v 
Košiciach



CVVT, ako Združenie právnických osôb, sa zakladá 
s cieľom koncentrovania disponibilných kapacít vedy, 
výskumu a inovácií vodíka a vodíkových technológií na 
Slovensku.

Účelom Združenia je vytvorenie národnej platformy 
v oblasti výskumu vodíka a vodíkových technológií a ich 
realizácia v spoločenskej a priemyselnej praxi 
Slovenskej republiky.



Predmet činnosti Združenia zahŕňa najmä:

- výskum, vývoj a inovácie v oblastiach vodíkových technológií v celom cykle - výroba 
vodíka,  jeho preprava, skladovanie a jeho využívanie v rôznych
odvetviach spoločenského a verejného života so zameraním na zelený a
modrý vodík,

- implementácia teoretických poznatkov a výskumných výstupov pri navrhovaní 
a konštruovaní funkčných prototypov technológii a zariadení predovšetkým pre oblasť
vodíkových technológií,

- vytváranie podmienok pre získavanie teoretických vedomostí v kontexte nadobúdania
kompetencií a zručností ako súčasti prípravy a vzdelávania  mladej generácie
v perspektívnych odboroch vodíkových technológií a šírenie takto nadobudnutých 
poznatkov,

- posilnenie schopnosti Slovenskej republiky zúčastňovať sa na globálnom rozvoji a
príležitostiach v oblasti vodíkového výskumu a inovácií a profitovať z nich v zmysle 
globálnych a lokálnych výziev.



Zakladatelia predpokladajú budúcu štruktúru 
CVVT podobnú ako sú Inštitúty 
Frauenhofferovej spoločnosti v Spolkovej 
republike Nemecko.  



Predpokladané schválenie Národnej vodíkovej stratégie 
Slovenskej republiky vo Vláde SR

1. kvartál 2021



Ďakujem Vám za pozornosť a držme si všetci prsty, aby sa 
využívanie vodíka stala súčasťou hospodárskej politiky 

Slovenskej republiky


