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Distribúcia obnoviteľných plynov
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Prevádzkovateľ distribučnej siete:

• Celoslovenská pôsobnosť

• 33 400 km sieť

• 1,5 mil. odberateľov

• predistribuujeme 5 mld.m3 ročne

Kto sme
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• Potenciál biometánu obmedzený

• Syntetický metán nákladný

► Umožniť vstup vodíka do siete v čo najväčšej miere

► Umožniť fyzické a obchodné prepojenie výrobcov zelených plynov so spotrebiteľmi zelených plynov

Jednoduché riešenia nestačia...
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• 2020-22: H2Pilot – ukážka primiešavania 10% vodíka v obci Blatná na Ostrove

• 2023-24:

H2Loop – testy vplyvu H2 (min. 20%) na materiály, komponenty, spotrebiče

Gas Quality Tracking – monitoring kvality plynu s kolísavým podielom H2

H2 Smart Village – súčasť projektu H2I-S&D spoločnosti Nafta, a.s.

Naša vodíková VÍZIA

• 2025 umožniť 5% blending v celej SR

• 2025-30: blending 10% v celej SR (1,7 TWh H2 v sieti SPP-D)

• 2035+: 20-viac %, príp. čisté vodíkové distribučné siete

Vodíkové projekty SPP-distribúcia

Sme členom

• Aliancie pre čistý vodík zriadenej EK

• iniciatívy Ready4H2

vyše 90 eur. distribútorov plynu
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Primiešavacie zariadenie krátko pred spustením
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Aktivity vykonávané počas realizácie projektu 6-

9/2022

 Online kontrola primiešavania vodíka

 Pravidelné testovanie homogenity siete

 Overovanie tvrdenia „zariadenie tesné pre ZP

je tesné aj pre zmes ZP+H2“

 Pravidelná kontrola najstarších 

odberných zariadení

269 140 195 199 73 298 351 205
28.6.2022 10,329 8,179 10,563 8,679 10,545 10,868 10,334 10,397

6.7.2022 9,449 10,884 9,484 9,384 9,719 10,813 9,8 9,454

12.7.2022 10,257 9,794 9,299 7,965 10,091 9,789 9,302 9,454

19.7.2022 11,979 9,338 9,754 10,284 11,353 9,49 10,711 9,531
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• štandardný model vydávania 
a rušenia certifikátov pre 
zelené plyny, už fungujúci 
v AT, DE, DK;

• systém je aplikovateľný aj na 
iné zelené plyny (vodík-
blending, syntetický metán);

• implementácia prevodov 
do/zo zahraničia cez 
členstvo v ERGaR;

• zapracovanie do slovenského 
systému prevádzkovej 
podpory založeného na 
prevádzkovej podpore 
vyrobenej elektriny
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Výrobca 

BIOMETÁNU / 

VODÍKA

certifikát

Odberateľ 

zeleného 

plynu

Zahraničie (EÚ)

Import/export 

certifikátov

Potvrdenie o 

zrušení certifikátu
OKTE

doplatok

DS SPP-D

prenos údajov z 

merania kvality a 

množstva voči SPP-D, 

možnosť fyzickej 

kontroly SPP-D

Meranie množstva 

distribuovaného 

plynu

certifikát

Obchodovanie s 

certifikátom

Obchodník s 

certifikátmi

Register obnoviteľných plynov SR



9/26/2022

10

Ďakujem za Váš čas a pozornosť

Peter Demeč

vedúci odboru stratégie

peter.demec@spp-distribucia.sk

mailto:peter.demec@spp-distribucia.sk

