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Potenciál opatrení smerujúcich k znižovaniu energetickej 

náročnosti podniku

Opatrenia z investičného hľadiska:

 Beznákladové (Vypínanie kancelárskych spotrebičov pri odchode zamestnancov z práce, hospodárne narábanie s osvetlením, klimatizáciou, TÚV a pod. )

 Nízkonákladové (Napr. diagnostika kompresorovej sústavy, nakoľko kompresory sú zanedbávanou a asi najdrahšou energiou v priemyselnom podniku. Jeden únikový 

otvor o priemere 1-2 mm na rozvodoch spôsobuje únik stlačeného vzduchu v objeme 5-10% celoročnej produkcie stlačeného vzduchu, čo je cca. 50 MWh elektriny  v 

hodnote 10 000 EUR. V prípade viacerých miest úniku sú straty násobne vyššie. Obhliadka sústavy ultrazvukovou digitálnou kamerou a výmena armatúr nepresahuje v 

praxi  náklady v intervale 6 - 10 000 EUR, teda návratnosť sa predpokladá v priemere na úrovni 1 roku.)

 Vysokonákladové (Napr. inštalácia fotovoltického zariadenia o výkone 100 kW . Akcia vyžaduje náklady investície vrátane inštalácie cca. 100 tis. EUR, ročný výnos z 

investície na úrovni  20 000 EUR. Pri aktuálnych cenách elektriny jednoduchá/diskontovaná návratnosť na úrovni 5-6 rokov. Jedná sa o investíciu s perspektívnou 

návratnosťou pri uvažovanej  technickej životnosti zariadenia  cca. 25 rokov.)

Opatrenia z hľadiska návratnosti:

 Krátkodobá návratnosť (do 1 roka)

 Strednodobá návratnosť (1 - 5 rokov)

 Dlhodobá návratnosť (5 - 20 rokov)



Fotovoltický systém – legislatívne a prevádzkové požiadavky

Od 1.1.2019 je na Slovensku v platnosti novelizovaný zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Ten ukončil bezprávie, ktoré u nás pretrvávalo od 19.12.2013, keď
všetky distribučné spoločnosti vyhlásili tzv. STOP stav, na základe ktorého bolo zakázané pripojiť do distribučnej
siete akýkoľvek nový zdroj elektriny, okrem FVZ s výkonom do 10 kWp pre domácnosť. Podľa novelizovaného
znenia tohto zákona museli distribučné spoločnosti pripojiť FVZ s výkonom do 500 kWp inštalované na streche,
alebo fasáde budovy bez ohľadu na to, či sa jedná o odberateľa v domácnosti, alebo podnikateľa. Samozrejme toto
pripojenie bolo možné po splnení istých podmienok, z ktorých základnou podmienkou je spomínaná hranica
maximálneho výkonu zariadenia na úrovni 500 kWp. Druhou zásadnou podmienkou bolo, že FVZ bude slúžiť na
vlastnú spotrebu budovy. To znamená, že distribučné spoločnosti nebudú tolerovať dlhotrvajúce a výrazne
dodávky prebytkov do siete (do siete nesmie ísť viac ako 10% inštalovaného výkonu FVZ po dobu dvoch za sebou
idúcich minút v priebehu meraného štvrťhodinového príkonu).

Aktuálna definícia lokálneho zdroja - zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába
elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom tohto zariadenia na výrobu
elektriny a ktorého celkový inštalovaný výkon nepresiahne maximálnu rezervovanú kapacitu tohto odberného
miesta.

Výrobca elektriny v lokálnom zdroji - odberateľ elektriny v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom
lokálneho zdroja, ktorý uzatvoril s PDS zmluvu o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy pred
pripojením lokálneho zdroja.



Fotovoltický systém – legislatívne a prevádzkové požiadavky

Možnosť pripojenia fotovoltického zariadenia

Úplne na začiatku úvah o investícii do FVE je ideálne preskúmať aktuálny stav dostupnosti kapacity pripojenia
nového zdroja výroby elektriny z OZE u príslušného regionálneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS).
Aktuálne informácie o dostupných kapacitách sú uvádzané na portáloch:
Západoslovenská distribučná, a.s.: https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Volna-kapacita
Stredoslovenská distribučná, a.s.:     https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/prehlad-cerpania-pridelenych-vykonov?page_id=6335
Východoslovenská distribučná, a.s.: https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/pridelovanie-kapacity

Určenie výkonových parametrov fotovoltického zariadenia

Výkon FVZ by pri optimálnych úvahách nemal prekračovať 70% z činného odberu v kilowattoch v „špičke“, teda v pracovných dňoch
medzi 8:00 – 16:00.
Zodpovedným podkladom pre rozhodovanie je ¼ hodinový diagram kilowattového odberu, ktorý investor získa na požiadanie u
dodávateľa elektriny, alebo z vlastného energetického dispečingového systému v prípade, že takým disponuje.
Pozor: Výkon zariadenia je determinovaný veľkosťou disponibilnej strešnej plochy, kde má byť zariadenie inštalované!!!

Vyjadrenie statika
Predmetom statického posudku je posúdenie jestvujúcich strešných konštrukcií objektov (administratívne budovy, výrobné haly,
sklady), na ktorých majú byť fotovoltické panely inštalované. Rozsah požiadavky dodatočnej záťaže strešných konštrukcií sa môže
pohybovať v rozmedzí 20 – 100 kg/m2.

https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Volna-kapacita
https://www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/prehlad-cerpania-pridelenych-vykonov?page_id=6335
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojenie-zdroja/pridelovanie-kapacity


V danom prípade by výkon fotovoltického zariadenia mohol byť na úrovni 200 kWp. Ročná produkcia elektrickej
práce by sa pohybovala na úrovni do 220 MWh. Keďže spoločnosť má cez víkend obmedzenú prevádzku, zariadenie s
inštalovaným výkonom vyšším ako 250 kW by malo znížený ekonomický prínos, resp. racionálna by bola úvaha o
inštalácii batériového systému na akumuláciu elektrickej práce cez víkendy, ktorá by sa následne využila začiatkom
pracovného týždňa.

Fotovoltický systém – legislatívne a prevádzkové požiadavky

Príklad odberového diagramu podniku s prevádzkou na 2-3 smeny, Po-Pia, cez víkend obmedzený režim:



1/ Žiadosť o vyjadrenie PDS k rezervovanej kapacite pre plánovaný „lokálny zdroj“
Formulár žiadosti majú jednotliví PDS k dispozíci na svojich web – portáloch. V zmysle Zákona o energetike č.
251/2012 Z.z. pri projektoch zariadení na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom nad 500 kW je požadované aj
osvedčenie o výstavbe energetického zariadenia zo strany Ministerstva hospodárstva SR. Osvedčenie na výstavbu
energetického zariadenia vydáva ministerstvo rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Súčasťou
písomnej žiadosti je stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej bude elektroenergetické zariadenie
pripojené.

2/ Projektová dokumentácia
Investor predloží príslušnému PDS projektovú dokumentáciu k zariadeniu na výrobu elektriny a požiada o vyjadrenie
prevádzkovateľa k projektovej dokumentácii. Paralelne jedna verzia PD by mala byť predložená na regionálne
príslušné pracovisko Technickej inšpekcie SR.

3/ Zmluva o pripojení lokálneho zdroja medzi investorom a PDS
V prípade kladného vyhodnotenia projektovej dokumentácie príslušný PDS zasiela s vyjadrením ku žiadosti aj návrh
„Zmluvy o pripojení“ k podpisu.

4/ Výstavba zdroja výroby elektriny

Fotovoltický systém – postup pri pripájaní „lokálneho zdroja“



5/ Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy

6/ Montáž/Výmena elektromera
Elektromer môže byť nainštalovaný iba na odberné/odovzdávacie miesto, ktoré spĺňa technické podmienky
pripojenia stanovené v Zmluve o pripojení.

7/ Dohoda o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s dodávateľom elektriny
Prevádzkovatelia distribučnej sústavy nepristupujú k funkčným skúškam bez toho, aby investor nemal zmluvne
zabezpečený „prenos zodpovednosti za odchýlku“ na ľubovoľného dodávateľa elektriny, ktorý je oprávneným
subjektom zúčtovania odchýlky zo strany OKTE a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Tým oprávneným
dodávateľom je zväčša dodávateľ, ktorý v aktuálnom čase zmluvne dodáva investorovi elektrinu do miesta
odberu/výroby elektriny.

8/ Funkčné skúšky zariadenia
O realizáciu funkčných skúšok žiada investor prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri skúškach sú prítomné aj
oprávnené osoby zo strany TI SR.

Fotovoltický systém – postup pri pripájaní „lokálneho zdroja“



Predmetom návrhu je sústava, ktorá pozostáva z 1 515 ks FV monokryštalických panelov s výkonom 330 Wp, 6 ks
meničov, každý s výkonom 82.8 kW a ostatných potrebných komponentov. Predikovaná ročná výroba daného FVZ je
približne 500 - 520 MWh elektrickej práce. V grafe nižšie možno vidieť predikovanú výrobu počas mesiacov v roku.

FVZ sa zapája do rozvodov objektu paralelne s distribučnou sieťou. To znamená, že počas dňa sa spotrebováva
elektrina vyrobená vo FVZ a keď výroba nepokrýva aktuálnu spotrebu objektu, „dokupuje“ sa elektrina z nadradenej
distribučnej sústavy. „Inteligentný“ elektromer zapojený na prívode do budovy, ktorý je spojený s meničmi,
nepretržite v reálnom čase meria aktuálnu spotrebu budovy a monitoruje výrobu elektriny vo FVZ. Ak nastane
situácia, že výroba elektriny vo FVZ je väčšia, ako spotreba v objekte, v priebehu stotín sekundy znižuje výrobu
elektriny vo FVZ, tak aby na nedošlo k žiadnym prietokom elektriny do distribučnej siete (v zmysle Zákona 309/2009).

Fotovoltický systém – konštrukčný návrh systému 500 kWp



Výkonové optimizéry a ich funkcie

1/ V prípade požiaru po prerušení prívodu elektriny do budovy výkonové optimizéry v priebehu niekoľkých sekúnd znížia napätie
na 1 V na jeden FV panel a kedže je ich v jednom reťazci maximálne 40, znamená to, že napätie nikdy nepresiahne 40 V. Takže je
bezpečné pre hasičov a môžu pristúpiť k likvidácii požiaru.
2/ K zníženiu napätia na 1 V dôjde automaticky v prípade, pokiaľ teplota optimizéra dosiahne 80 °C, bez nutnosti vypnutia
zariadenia, alebo prívodu elektriny.
3/ Systém bez výkonových optimizérov predstavuje hrozbu aj pre pracovníkov údržby na streche, keďže systém je pod
nebezpečným napätím.
4/ Výkonový optimizér rieši každý FV panel samostatne. Inštalácie bez výkonových optimizérov okrem bezpečnostných rizík trpia
mnohými nedostatkami. Jedným z nich je, že najslabší panel určuje výkon celého reťazca panelov, čo v praxi znamená trvalé
ovplyvňovanie fotovoltických panelov s dobrým osvitom tými, ktoré sú napríklad len mierne znečistené, alebo majú v prípade
difúzneho žiarenia menší osvit. Tým má systém s optimizérmi výnos oproti iným riešeniam vyšší až o 30 %.
5/ Riešenie s výkonovými optimizérmi výrazne znižuje náklady na budúcu údržbu, nakoľko chybný panel je okamžite detekovaný
systémom a označený na mieste uloženia na streche, keďže každý panel má svoje číselné označenie. V prípade poruchy teda nie
je potrebné manuálne vyhľadávať chybný panel.
6/ Inovatívny monitoring zariadenia poskytuje prevádzkovateľovi systému detailné informácie o výrobe elektrárne a jednotlivých
paneloch. U systémov bez výkonových optimizérov nie je možné detekovat ̌ prípadnú chybu v nejakom defektnom reťazci
panelov. To znamená, že prevádzkovateľ prichádza o profit, pretože jeden defektný panel vyradí celú sekciu FV panelov a
prevádzkovateľ o tom nemusí vôbec vedieť.

Fotovoltický systém – konštrukčný návrh systému 500 kWp



Fotovoltický systém – indikatívny rozpočet systému 500 kWp

Por.č. Názov položky Počet ks
Merná 

jednotka
Cena bez DPH Cena bez DPH celkom

1

FV panel 330W                                              

Výkonný 120-článkový monokryštalický 

panel od renomovaného nemeckého 

výrobcu, záruka 15 rokov.

1 515 ks 130,00 196 950,00

2
Striedače s individuálnym výkonom 82 

kW
6 ks 5 123,75 30 742,50

3

Nosná konštrukcia pre FV panely                                                                                                 

Rozpočet indikatívny, umiestnenie 

panelov a druh konštrukcie bude 

definovaný po obhliadke miesta 

inštalácie

1 sada 48 000,00 48 000,00

4

Systém dispečérskeho riadenia                                                       

Vypracovanie PD podľa požiadaviek PDS, 

pripojenie na RC VN dispečéra, funkčné 

skúšky, výmena MTP, zabezpečenie 

nulovej dodávky do DS

1 ks 27 400,00 27 400,00

5 Komunikačná brána 1 ks 336,00 336,00

6
Výkonové optimizéry (dĺžka kábla v 

stringu 1,8 m)
750 ks 55,00 41 250,00

Por.č. Názov položky Počet ks
Merná 

jednotka
Cena bez DPH Cena bez DPH celkom

7 Rozvádzač FVE/AC3F 1 ks 12 230,00 12 230,00

8 Rozvádzač FVE/DC 1 ks 8 190,00 8 190,00

9 Rozvádzač HRM 1 ks 3 700,00 3 700,00

10 Elektroinštalačný a pomocný materiál 1 ks 15 000,00 15 000,00

11
Projektová dokumentácia "Lokálny zdroj" 

v zmysle požiadaviek PDS
1 ks 4 400,00 4 400,00

12 Solárny kábel 4 mm2 10 500 m 0,83 8 715,00

13
Elektromontážne práce na silovom NN 

vedení
1 ks 5 160,00 5 160,00

14 Montážne práce na FVE 500 kWp 1 ks 64 000,00 64 000,00

15
Ostatné súvisiace výkony - spustenie do 

prevádzky, administratíva
1 ks 3 700,00 3 700,00

469 773,00 €Celkom



Fotovoltický systém – indikatívny výpočet návratnosti investície

FVE 500 kWp

1. Názov

2. Investičné náklady 500,0 tis. €

3. Životnosť 15 rokov

4. Diskontná sadzba 3,0%

5. Zložený nárast cien 0,0%

6. Úspora nákldov na energiu v cenách nultého roku 0,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

7. Iné zisky z projektu v cenách nultého roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Náklady na prev. a údržbu v cenách nultého roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Hrubé úspory v cenách nultého roku 0 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

10. Finančné výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rok 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Rok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11. Prevádzkové úspory -500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

12. Diskontný faktor 1,00 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64

13. Čisté úspory -500 146 141 137 133 129 126 122 118 115 112 108 105 102 99 96

14. Čistá súčasná  hodnota úspor (NPV) 667,916 tis. €

15. Vnútorné výnosové percento (IRR) 26,3%

16. Ukazovateľ ziskovosti (PI) 234%

17. Jednoduchá doba návratnosti 3,33 roku

18. Reálna doba návratnosti 3,56 roku

Analýza toku hotovosti

FVE

Priemerná cena elektriny ušetrenej výrobou z FVZ uvažovaná v zmysle https://pxe.cz/en/derivatives-market/electricity na úrovni 300 
EUR/MWh vrátane distribúcie.

https://pxe.cz/en/derivatives-market/electricity


Naše „Know – how“ pre vás pri realizácii projektov ENEF 

Podpora projektov investičného charakteru smerom k našim patnerom zahŕňa komplexnú 
škálu činností  realizovaných v súčinnosti s odborne spôsobilými partnermi, najmä:

 vyhotovenie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a realizačnej PD

 asistenciu pri výbere dodávateľa technologického riešenia 

 zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre subjekty financované z verejných zdrojov

 zabezpečenie financovania investícií z externých zdrojov (granty EÚ, kapitálový investor....)

 projektový manažment a inžiniering (vrátane administratívy a komunikácie s dotknutými

orgánmi (stavebný úrad, technická inšpekcia, orgány životného prostredia, prevádzkovateľ

distribučnej sústavy a pod.)



Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

REFERENCIE – NÁVRHY ÚČINNÝCH 

OPATRENÍ (skrátený výber) 

SES Tlmače, a.s. 

Ročná úspora v MWh: 2 600 MWh

Ročná úspora v €: 171 000 €



d

DOKUMENTY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa Zákona č.251/2012 Z.z.

......výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny a činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou

......výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti v tepelnej energetike podľa Zákona 657/2004 Z.z.

......výroba tepla, výroba a rozvod tepla, alebo rozvod tepla

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického auditora podľa Zákona 321/2014 Z.z.


