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Návrh na schválenie členstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v Národnej vodíkovej asociácii Slovenska 

 

Pre Trenčiansky samosprávny kraj je mimoriadne dôležitou oblasť životného 

prostredia a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Tejto téme sa kraj venuje 

dlhodobo v rámci projektu Zelená župa, ako aj v rámci prípravy transformácie 

uhoľného regiónu horná Nitra. 

Jednou z významných oblastí transformácie je podpora výroby a používania vodíka 

v rôznych oblastiach života. Trenčiansky samosprávny kraj predložil ako jeden 

z nosných projektov transformácie projektový zámer využitia vodíka vo verejnej 

osobnej doprave na hornej Nitre a pripravuje štúdiu realizovateľnosti tohto projektu. 

Zároveň začalo spracovanie stratégie potenciálu výroby a využitia vodíka na území 

TSK, pričom sa osobitná pozornosť zameriava na výrobu a využitie čistého tzv. 

zeleného vodíka. 

 

Vstup do Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (ďalej len NVAS) znamená pre 

Trenčiansky samosprávny kraj možnosť získavania aktuálnych informácií 

o aktuálnom dianí v oblasti výroby a využitia vodíka, participácia na tvorbe 

a pripomienkovaní legislatívy a strategických dokumentov na národnej úrovni 

v dotknutej oblasti, či prepojenie s ostatnými aktérmi v tejto oblasti v rámci NVAS 

klastra, ktorého členom sa kraj automaticky stane. NVAS klaster je zároveň členom 

organizácie Hydrogen Europe a ďalších medzinárodných organizácií. 

 

Vstupom do NVAS sa kraj záväzne prihlási k Charte čistého vodíka, prostredníctvom 

ktorej členovia NVAS vyhlasujú, že: 

 Podporujú európsku zelenú dohodu. 

 Hlásia sa ku klimatickým cieľom parížskej dohody a príslušným európskym 

klimatickým smerniciam. 

 Uznávajú vodík ako prostriedok pre dosiahnutie bezemisného hospodárstva. 

 Vnímajú vodík ako energetický vektor, ktorý umožní transformáciu energetiky 

nahradením uhlia, ropy a zemného plynu zvyšovaním podielu elektriny  

z bezemisných zdrojov. 

 Podporujú zavádzanie vodíka ako nosiča čistej energie a priemyselnej 

suroviny s cieľom dosiahnuť prechod na čisté nulové emisie v odvetviach 

energetiky, plynu, vykurovania a chladenia, priemyslu a dopravy, čo umožní 

odvetvovú integráciu. 

 Rešpektujú, že vodík sa môže vyrábať mnohými spôsobmi a podporujú 

urýchlené rozšírenie všetkých technológií s nulovými emisiami s prioritou 

obnoviteľne vyrábaného vodíka. 

 Podporujú vytvorenie trhu so zeleným (bezemisným) a modrým 

(nízkoemisným) vodíkom ako komodity zohľadňujúcu princíp uhlíkovej stopy. 
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 Súhlasia s cieľom stanoviť zásadu systémovej a nákladovej efektívnosti  

ako hlavného princípu budúceho energetického systému za účasti občianskej 

spoločnosti, vedy, priemyslu a verejných inštitúcií. 

 Sú ochotní konať spoločne s cieľom umožniť transformáciu energetiky 

prostredníctvom vodíkových technológií a rozvíjať slovenský a európsky 

vodíkový priemysel. 

 

Členmi NVAS sú organizácie z akademického, štátneho, verejného aj 

podnikateľského sektora. 

 

NVAS vznikla 02.04.2015, je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, 

riadi sa stanovami, nie je založené za účelom podnikania, reprezentuje a presadzuje 

záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci, štátnej správy, samosprávy 

a ďalším subjektom aj na medzinárodnej úrovni. 

 

Jednou z povinností člena je platenie členských príspevkov. Výšku členských 

príspevkov, splatnosť a spôsob ich úhrady určuje valné zhromaždenie združenia.  

Pre Trenčiansky samosprávny kraj je výška ročného príspevku stanovená na 250,00 

eur, platí sa raz ročne a príspevok je platný 1 rok od jeho úhrady. 


