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Abstract: At present, alternative heat sources that use energy from renewable sources are 

increasingly being used in households. In many solutions, this remains only on the "ecological" side 

and the economic one is forgotten. Based on the experiment, the work analyzes the return on 

investment in solar collectors for domestic hot water heating in a selected household. It examines 

the impact of the subsidy scheme as well as the impact of the choice of primary heat source on the 

return on investment. 
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Abstrakt: V súčasnosti sa čoraz častejšie začínajú v domácnostiach využívať alternatívne zdroje 

tepla, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov. V mnohých riešeniach to ostáva len pri 

"ekologickej" stránke a zabúda sa na tú ekonomickú. Práca na základe experimentu analyzuje 

návratnosť investície do solárnych kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody vo vybranej 

domácnosti. Skúma vplyv dotačnej schémy ako aj dopad výberu primárneho zdroja tepla na 

investičnú návratnosť. 

 

 

1. Úvod 

Slnečné žiarenie je dostupným a hlavne obnoviteľným zdrojom energie. Jeho rozloženie je 

relatívne rovnomerné, čo možno považovať za výhodu oproti tradičným vyčerpateľným druhom 

palív. Ako nevýhodu možno identifikovať nízku koncentráciu žiarenia a pomerne nízku účinnosť 

premeny energie. V podmienkach Slovenska je možné energiu zo slnka reálne využívať na ohrev 

teplej úžitkovej vody 7 až 9 mesiacov v roku. Maximum slnečného žiarenia dopadá v júli 

a minimum zase na prelome decembra a januára. Výhodou solárneho systému je, že energiu zo 

slnka dokáže využívať aj počas zatiahnutej oblohy, kedy využíva difúzne a odrazené žiarenie [1]. 

Vývoj nových typov panelov a ich cenová dostupnosť sa prejavuje na ich čoraz častejšom 

výskyte strechách rodinných domov. Panely si začínajú inštalovať nielen ekologický nadšenci ale aj 

ekonomicky zmýšľajúce domácnosti. Uvedenému trendu pomáha štátna politika zameraná na 

posilnenie využívania ekologických zdrojov energie. Návratnosť týchto technológií sa tak dokáže 

skrátiť aj na polovicu. Výsledky čerpania dotácií na zelenú energiu možno pozorovať aj na portály 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – Zelená domácnostiam. Alokované prostriedky za 

jednotlivé roky na túto dotačnú schému zvyknú byť plne vyčerpané už začiatkom druhej polovici 

stanoveného roka [3]. 

Na rozdiel od fotovoltických panelov, ktoré podobne ako solárne kolektory, čerpajú energiu zo 

slnka, solárne kolektory sa vyznačujú dlhšou životnosťou bez straty účinnosti. Laicky si ich možno 

predstaviť ako na čierno natretú rúrku, ktorá na svojom povrchu absorbuje slnečné žiarenie 

a ohrieva tak tekutinu, ktorá prúdi uprostred nej. Samozrejme, také úplne jednoduché to nie je 
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a súčasné slnečné kolektory využívajú moderné materiály, ktoré im zaručujú dlhú životnosť 

a trvácnosť.  

Cieľom tejto štúdie je na základe experimentu analyzovať návratnosť a využitie slnečnej energie 

na výroby teplej úžitkovej vody pomocou slnečných kolektorov vo vybranej domácnosti. Získané 

údaje budú porovnané s alternatívami a vyhodnotené. Na záver bude zhodnotená ekonomická 

opodstatnenosť budovania solárnych kolektorov v domácnostiach v Slovenských podmienkach. 

2. Materiály a metódy  

V rámci experimentu sa skúmala návratnosť investície do solárnej zostavy, ktorá využíva 

slnečnú energiu na ohrev teplej úžitkovej vody vo vybranej domácnosti. Experiment bol realizovaný 

na slnečných kolektoroch inštalovaných v rodinnom dome pri Bratislave. Sledované obdobie bolo 

od 6/2017 do 12/2020. Za uvedené obdobie sa zbierali údaje o energetickom zisku a čase fungovania 

systému.  

2. 1. Opis zariadení  

Inštalované boli 2 ks solárnych plochých termických panelov TS 500 od výrobu Thermosolar 

Žiar, s.r.o.. Rozmer panelu bol 2,01 x 1,29 m s absorpčnou plochou 2,26 m2. Slnečná absorbivita tohto 

kolektoru je 95 % a optická účinnosť 81%. Maximálny výkon kolektora (1000 W/m2) je 1 828 W [2]. 

Celkový výkon zostavy je 3,656 kW. Umiestnenie panelov bolo na šikmej streche nad strešnou 

krytinou so sklonom 50° a s orientáciou na JZ. Solárna zostava bola riadená diferenčným 

regulátorom SGC16H. Na regulátor boli napojené 4 teplotné snímače. Jeden sa nachádzal 

v kolektoroch (T1), druhý bol v spodnej časti bojlera (T2), tretí sa nachádzal na vratnom potrubí (Tc) 

a posledný bol v hornej časti bojlera (T3). Meranie energetického zisku prebiehalo priamo 

v regulátore pomocou teplotnej diferencie medzi snímačmi a nastaveným prietokom teplonosnej 

tekutiny. Ako teplonosné médium bola použitá solárna kvapalina THESOL skladajúca sa z roztoku 

monopropylénglykolu s obsahom inhibítorov korózie [4]. Schéma zapojenia je na Obrázku 1. 

 
Obrázok 1. Schéma zapojenia solárnej zostavy 

Zdroj:[5] 

 

Solárna zostava ďalej obsahuje 300 l nepriamoohrevný bojler od výrobcu Austria Email HT 300 

ERMR s dvomi rúrkovými výmenníkmi. Pomocou jedného výmenníka sa ohrieva teplá úžitková 

voda (TÚV) z primárneho zdroja energie a druhý výmenník, nachádzajúci sa v spodnej časti bojlera, 

slúži na ohrev TÚV pomocou solárnej energie s prestupnou plochou výmenníka 1,4 m2. Bojler 

obsahuje aj horčíkovú tyčovú anódu na ochranu voči vodnému kameňu [6]. Obeh solárnej kvapaliny 

je zabezpečený pomocou obehového čerpadla EVOSTA 40-70/180. Potrubie bolo inštalované 

z nerezového vlnovca DN 16 s kaučukovou izoláciou a v rámci kotolne je použité CU potrubie. 

Zostava je doplnená o expanzný set SOLARVAREM s objemom 12 l a poistným ventilom na 6 barov.   
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Ako hlavný zdroj tepla bol použitý kondenzačný kotol na zemný plyn značky Buderus, 

Logamax GB172-14 s menovitým vykurovacím výkonom 13 kW a účinnosťou 92% [7]. Primárny 

zdroj tepla bol napojený na horný výmenník a slúžil na dohrev TÚV na požadovanú teplotu. 

   

3. Výsledky 

3.1. Náklady na experiment 

Náklady na experiment pozostávali najmä z obstarávacích nákladov na nákup a inštaláciu 

zariadenia. Celkové obstarávacie náklady boli vo výške 3 341,60 EUR s DPH. Ich detailný popis sa 

nachádza v tabuľke 1. Podľa počítadla bolo čerpadlo spustené za sledované obdobie 7.520 hodín. Pri 

priemernom výkone 20 W, predstavuje celková spotreba 150,4 kWh, čo je približne 20 EUR za celé 

obdobie. Vzhľadom na nízku sumu, nebudeme vo výpočtoch s týmito prevádzkovými nákladmi 

počítať. Vo výpočtoch sme neuvažovali celú cenu za nákup a inštaláciu bojlera, nakoľko bojler by bol 

v domácnosti potrebný aj bez solárnej zostavy. Uvažovali sme iba časť ceny, konkrétne vo výške 

50%, ktorá predstavuje približne príplatok za vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na solárnu zostavu - 

bojler je bivalentný (s dvoma výmenníkmi) a s väčším objemom ako by bol v prípade bez prípravy 

na solárny ohrev. 

Tabuľka 1. Náklady na realizáciu experimentu 

P. č. Popis položky Obstarávacia cena 

1. Slnečný kolektor TS 500 2ks 1 044,00 EUR s DPH 

2. Montážna sada pre NK pre 1 SK TS 500 256,80 EUR s DPH 

3. Pohonná jednotka s obehovým čerpadlom 187,20 EUR s DPH 

4. Expanzný komplet 33,60 EUR s DPH 

5. Thesol, solárna kvapalina 60 EUR s DPH 

6. 
Bojler AUSTRIA EMAIL HT 300 ERMR – 

50% z ceny 
285,00 EUR s DPH 

7. 
Nerezový vlnovec DN 16, kaučuková 

izolácia, 50m 
450,00 EUR s DPH 

8. CU rúra DN 18, 7,5 m 90,00 EUR s DPH 

9. Inštalačný materiál primárneho okruhu 155,00 EUR s DPH 

10. Drobný montážny materiál 30 EUR s DPH 
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11. 
Montáž, uvedenie do prevádzky, funkčné 

skúšky 
650,00 EUR s DPH 

12. Prípravné práce, režijné náklady 100,00 EUR s DPH 

Spolu za solárnu zostavu 3 341,60 EUR s DPH 

3.2. Energetický zisk solárnej zostavy 

Solárny zisk bol meraný regulátorom SGC16H pomocou teplotnej diferencie. Energetický zisk 

za sledované obdobie dosiahol hodnotu 25 931,2 kWh. Najväčší dosiahnutý zisk bol v roku 2018 vo 

výške 7 653,8 kWh a najmenší v roku 2019 – 6 950,80 kWh. V roku 2017 bolo meranie iba pol roka 

(6-12), preto je uvedená hodnota oveľa nižšia. Prehľad ziskov za jednotlivé roky sa nachádza na 

obrázku 2. 

 
Obrázok 2. Energetický zisk za obdobie 6/2017-12/2020 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Jednoduché porovnanie zisku môžeme urobiť pomocou solárnej mapy pre Slovensko, ktorá je 

zverejnená na stránke Európskej komisie [8]. Túto mapu ilustruje obrázok 3. 

 
 

Obrázok 3. Solárna mapa Slovenska  

Zdroj: [8] 

 

Solárna zostava je inštalovaná v okolí Bratislavy a preto pre ňu platí, v zmysle rozdelenia podľa 

obrázka 3, ročný súčet globálneho žiarenia v pásme medzi 1 400 – 1 500 kWh/m2. Absorpčná plocha 

je 2,26 m2 x 2, teda 4,52 m2. Predpokladaný ročný výkon by mal byť teda 6 554,00 kWh ročne.  

3.3. Návratnosť investície do solárnej zostavy 

3.3.1. Návratnosť solárnej zostavy – hlavný zdroj tepla: plynový kondenzačný kotol 

Je vhodné upozorniť na to, že solárne kolektory sú jednou z možnosti prípravy TÚV a výpočet 

návratnosti investície je potrebné vztiahnuť k dosiahnutým úsporám voči primárnemu zdroja tepla. 

Čím drahšia prevádzka primárneho zdroja tepla, tým je návratnosť investície do solárnej zostavy 

kratšia. Dôležité je aj poznamenať, že nie všetka TÚV, ktorá sa pomocou solárnej zostavy vyrobí sa aj 

spotrebuje alebo využije. V zimný mesiacoch (10-03) sa použije takmer všetka získaná energia na 

predohrev studenej vody prichádzajúcej do bojlera a zníži sa tak spotreba plynu kondenzačného 

kotla, ktorý nemusí zohrievať TÚV na požadovanú teplotu z teploty mestskej vody prichádzajúcej 

do bojlera. V týchto mesiacoch je využitie solárneho zisku takmer 100%. Naopak v letných 

mesiacoch (04-09), keď na ohrev teplej vody postačí výlučne solárna zostava, nestihne sa všetka 

ohriata TÚV spotrebovať a dochádza tak k znižovaniu využitia solárneho zisku. V tých najteplejších 

dňoch sa stáva, že TÚV v bojlery sa nahreje na teplotu presahujúcu 80 °C a je potrebné bojler v noci 

ochladzovať tak, že je v prevádzke obehové čerpadlo a teplota z bojlera sa prostredníctvom 

slnečných kolektorov odovzdáva do prostredia. Toto ochladzovanie opätovne prispieva 

k znižovaniu využitia získanej energie. 

Návratnosť investície sme vypočítali pre modelovú 4 člennú rodinu, ktorá využívala 

ako hlavný zdroj tepla kondenzačný kotol Buderus Logamax GB172-14 s účinnosťou 92 %. 

V technických normách pre projektovanie je spotreba TÚV na 1 osobu uvádzaná 40-50 litrov denne. 

4-členná rodina tak spotrebuje denne 160 – 200 litrov TÚV. Ročne to predstavuje objem 57 600 – 

72 000 litrov TÚV. Uvažovali sme so vstupnou teplotou vody priemerne 10 °C (283,15 K) a 
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výstupnou teplotou vody 50 °C (323,15 k). Na výpočet sme potrebovali mernú tepelnú kapacitu 

vody c, ktorú sme prepočítali z J/kg.K na W.h/kg.K. 

 

                                                       𝑐 = 4186
𝐽

𝑘𝑔.𝐾
→ 𝑐𝑊ℎ =

4 186

3 600

𝑊.ℎ

𝑘𝑔.𝐾
= 1 163 

𝑊.ℎ

𝑘𝑔.𝐾
                                        (1) 

 

Potrebu energie sme vypočítali podľa vzorca 

                                                                   𝐸 = 𝑚 𝑥 𝑐𝑊ℎ  𝑥 (𝑡1 − 𝑡2)      [𝑊. ℎ]                                                               (2) 
 kde 

 m je hmotnosť vody v kg 

 t1 je výstupná teplota vody v K 

 t2 je vstupná teplota vody v K [10] 

 

Za daný rozsah teplôt sme uvažovali priemernú hustotu vody 995 kg/m3. Výpočtom 

dostávame potrebu energie 2 666,2 – 3 332,7 kWh. Zohľadnením 92% účinnosti kondenzačného kotla 

vypočítame potrebu energie vo výške 2 898 – 3 622,5 kWh. Ešte je potrebné uvažovať so stratami 

v bojleri, stratami pri rozvode teplej vody a na potrebu dohrievania. Technické normy uvažujú so 

stratami až do výšky 30% a pre náš experiment sme uvažovali so stratami vo výške 20%. Dostávame 

tak konečnú hodnotou potreby energie na ohrev TÚV vo výške 3 477,6 – 4 347kWh. Vo výpočtoch 

sme uvažovali strednú hodnotu potreby energie vo výške 3 897,3 kWh.  

Ceny zemného plynu a elektrickej energie pre domácnosti za sledované obdobie, získané zo 

štatistických údajov Eurostatu [9] sú uvedené v obrázku 4. Pri výpočte návratnosti sme uvažovali 

priemerné ceny vypočítané z týchto údajov – elektrická energia 0,12 EUR/kWh a cena zemného 

plynu 0,05 EUR/kWh. 

 
Obrázok 4. Vývoj cien elektrickej energie a zemného plynu pre domácnosti v období 2016-2020 

Zdroj: [9] 

Vzhľadom k tomu, že solárna zostava slúži primárne ako doplnkový zdroj k hlavnému zdroju, 

v našom prípade je hlavný zdroj tepla kondenzačný kotol na zemný plyn, a vzhľadom na rôznu 

efektívnosť solárnej zostavy v priebehu roka (apríl až september: 90-100%, október až marec: 

20-35%), sme vo výpočtoch uvažovali priemernú úsporu vo výške 65% z potreby energie na ohrev 

TÚV. Prehľad ročnej úspory za sledované obdobie sa nachádza v tabuľke 2. Cena úspory je 

vypočítaná ako usporené kWh prenásobené priemernou cenou plynu podľa Eurostatu za obdobie 

2016-2020.  
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Tabuľka 2. Prehľad ročnej úspory za sledované obdobie – plynový kondenzačný kotol 

Rok 
Potreba energie na 

ohrev TÚV 
Úspora (65%) 

Cena úspory Využitie 

solárneho zisku 

2017 1 948,65 kWh 1 266,62 kWh 63,31 EUR 32 % 

2018 3 897,3 kWh 2 533,25 kWh 126,66 EUR 33 % 

2019 3 897,3 kWh 2 533,25 kWh 126,66 EUR 36 % 

2020 3 897,3 kWh 2 533,25 kWh 126,66 EUR 34 % 

Spolu 13 640,55 kWh 8 866,37 kWh 443,30 EUR 34 % 

 

Využitie solárneho zisku zo solárnej zostavy bolo na úrovni 34%. Ak by cena energií ostala aj 

nasledujúce obdobie rovnaká tak by kalkulovaná návratnosť investície bola približne 26 rokov. 

Plánovaná životnosť solárnej zostavy je 25-30 rokov. Viac je však pravdepodobné, že cena plynu 

bude v budúcnosti rásť a tak sa aj návratnosť investície podstatne zníži. Ak pri výpočte návratnosti 

zohľadňujeme faktor času, kladnú hodnotu Čistej súčasnej hodnoty (NPV) dosahujeme až po 28 

rokoch (pri požadovanej miere návratnosti 0%). Vnútorná miera výnosu (IRR) presiahla 0% až po 27 

rokoch. 

 

3.3.2. Návratnosť solárnej zostavy – hlavný zdroj tepla: plynový kondenzačný kotol + dotácia 

 Je vhodné skúmať vplyv dotačných schém na návratnosť investícií do solárnej energie. Práve 

dotácie sú v súčasnosti hlavným motivačným faktorom pre domácnosti. Pre skúmanú solárnu 

zostavu bolo možné čerpať dotáciu pomocou dotačnej schémy „Zelená domácnostiam“ financovanej 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia. Výška poskytnutého príspevku bola 1 536 EUR. Na samofinancovanie domácnosti tak 

zostávalo 1.805,60 EUR. Jednoduchým výpočtom doby návratnosti sme dostali prepočítanú 

návratnosť investície 14 rokov. Zohľadnením faktoru času dostávame kladné IRR už po 15 rokoch. Je 

zrejmé, že dotácia výrazným spôsobom pomohla znížiť investičnú návratnosť u sledovanej 

domácnosti. 

3.3.3. Návratnosť solárnej zostavy – hlavný zdroj tepla: elektrický kotol  

Ak uvažujeme alternatívu, keď ako hlavný zdroj tepla je elektrický kotol s účinnosťou 99%, tak 

potreba energie na ohrev TÚV predstavuje ročne hodnotu 2 693,13 – 3 359,09 kWh (úprava výpočtu 

z kapitoly 3.3.1. z 92% na 99% účinnosť). Následne pripočítaním strát v bojleri, strát pri rozvode 

teplej vody a na potrebu dohrievania vo výške 20% dostávame celkovú potrebu energie 3 231,76 - 

4 390,91 kWh. Pri následných výpočtoch sme uvažovali strednú hodnotu – 3 811,33 kWh. Cenu 

úspory sme vypočítali ako úspory prenásobené priemernou cenou elektrickej energie za sledované 

obdobie podľa štatistík Eurostatu uvedenej v kapitole 3.3.1.. 

Tabuľka 3. Prehľad ročnej úspory za sledované obdobie – elektrický kotol 
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Rok 
Potreba energie na 

ohrev TÚV 
Úspora (65%) 

Cena úspory Využitie 

solárneho zisku 

2017 1 905,67 kWh 1 238,68 kWh 148,64 EUR 31 % 

2018 3 811,33 kWh 2 477,36 kWh 297,28 EUR 32 % 

2019 3 811,33 kWh 2 477,36 kWh 297,28 EUR 36 % 

2020 3 811,33 kWh 2 477,36 kWh 297,28 EUR 34 % 

Spolu 13 339,66 kWh 8 670,77 kWh 1 040,49 EUR 33 % 

 

Cena úspor sa nám v tejto alternatíve výrazným spôsobom zvýšila. Ak sme uvažovali 

obstarávacie náklady vo výške 3 341,60 EUR, tak jednoduchá návratnosť investície bola približne 11 

rokov. IRR dosahovalo kladné čísla už po 12 rokoch. Ak sme v tejto alternatíve uvažovali aj dotáciu 

a ostalo by na samofinancovanie 1 805,60 EUR, tak jednoduchá návratnosť investície bola 6 rokov 

a IRR bolo kladné po 7 rokoch. Na uvedenej alternatíve možno sledovať vplyv ceny tepla získaného 

z primárneho zdroja tepla. Sledovaná domácnosť používala lacnejší primárny zdroj tepla a teda aj 

úspora získaná solárnou zostavou bola nižšia. Naopak, v prípade drahšieho zdroja tepla bola 

návratnosť o 42,3% nižšia. 

Obrázok 5 ilustruje súhrnné vyhodnotenie návratnosti a Vnútornej miery výnosu (IRR) 

jednotlivých alternatív. Najhoršie výsledky dosahovala prvá alternatíva, ktorá aj reálne bola 

nainštalovaná v sledovanej domácnosti. Dôvodom je najmä nízka cena vstupnej suroviny – zemný 

plyn. Aj po započítaní dotácie nedosahovala táto alternatíva hodnoty, ktoré mala alternatíva 

s elektrickým kotlom. Najnižšiu návratnosť mala alternatíva, ktorá využíva elektrický kotol ako 

hlavný zdroj tepla a zároveň bola zohľadnená dotácia.  

 
Obrázok 5. Porovnanie návratnosti a IRR analyzovaných alternatív (v rokoch) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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4. Diskusia 

Analýzou návratnosti investície v experimentálnej domácnosti sme zistili, že bez dotačnej 

schémy by bola návratnosť investície takto konštruovaného zariadenia na hranici životnosti. 

Uvedený výpočet nebral do úvahy výkyv v cenách energií a náklady spojené s prevádzkou 

a údržbou solárneho zariadenia. Aj keď je toto zariadenie uvádzané ako bez údržbové, je 

nevyhnutné realizovať v pravidelných intervaloch kontrolu tlaku, expanznej nádoby a každých 10 

rokov vymeniť solárnu kvapalinu. Náklady spojené s realizáciou týchto úkonov sú však 

v porovnaní s obstarávacími nákladmi nízke. Podľa nášho názoru je veľmi pravdepodobné, že cena 

energií bude v budúcnosti rásť, čo sa výrazným spôsobom prejaví na kalkulovanej návratnosti tejto 

investície. Predpokladaná životnosť solárneho zariadenia je 3 krát väčšia ako životnosť hlavného 

zdroja tepla – kondenzačný plynový kotol.  

Okrem ekonomickej stránky tohto riešenia si treba uvedomiť aj ekologickú stránku. Energia 

ktorá sa využíva na ohrev TÚV pochádza z obnoviteľných zdrojov a prináša tak pre majiteľa nielen 

ekonomický ale aj ekologický úžitok. Rovnako je vhodnou alternatívou na zabezpečenie ohrevu 

TÚV aj v prípade výpadku hlavného zdroja tepla, či už poruchou na samotnom zariadení alebo 

výpadkom, či nedostatkom vstupnej suroviny (zemný plyn). Solárna zostava tak tvorí aj vhodný 

záložný zdroj. 

V prípade využitia dostupných dotácií získava solárna zostava oveľa väčší ekonomický zmysel. 

Doba návratnosti je v tomto prípade oveľa nižšia, na úrovni 14 rokov. Podľa nášho názoru je 

pravdepodobné, že dotačné schémy budú aj v budúcnosti silným motivačným faktorom pre 

domácnosti a ekologické riešenia sa tak stanú čoraz lákavejším riešením. 

Ak je ako hlavný zdroj tepla používaný elektrický kotol, solárna zostava má ešte lepšiu 

návratnosť a to najmä z dôvodu drahšej ceny vstupnej suroviny – elektrickej energie. Nie každá 

domácnosť má možnosť byť pripojená na rozvod zemného plynu a preto je v takomto prípade 

solárna zostava výhodným riešením. V prípade využitia dotácie dostávame návratnosť na úrovni 6 

rokov. V analýze neboli zohľadnené obstarávacie náklady primárneho zdroja tepla, ktoré by 

pomocou objektívnej kalkulácie mohli zlepšiť sledované ekonomické ukazovateľa experimentu.  

Experimentom sme zistili, že z celkového solárneho zisku dokážeme využiť len približne 34%. 

Toto nízke číslo súvisí aj so samotnou stavbou zariadenia, ktoré je takto dimenzované z dôvodu, aby 

v letných mesiacoch, keď je jeho výkon najvyšší, nedochádzalo k prehriatiu systému. Je však pravda, 

že práve v týchto mesiacoch je väčšina získanej energie nevyužitá. Využitím prebytkového tepla 

v letných mesiacoch, napríklad na ohrev bazéna, by bolo možné dosiahnuť vyššiu návratnosť 

investície. Bolo by to však podmienené vyššími vstupnými nákladmi na výkonnejšiu reguláciu, 

rozdeľovač, armatúry a rozvody potrubia. Bolo by vhodné skúmať aj možnosť premeny energie na 

inú formu, prípadne jej uskladnenie do rôznych foriem batérií. Predišlo by sa tak aj nutnosti 

nočného ochladzovania v letných dňoch, keď je systém prehriaty. Zvýšením percenta využitia 

solárneho zisku by sa za dodržania nákladovej efektívnosti, dokázali zlepšiť ekonomické 

ukazovatele solárnej zostavy. 

5. Záver 

Návratnosť investície do skúmanej solárnej zostavy bez využitia dotácie bola na hranici 

životnosti. Ak sa zohľadnila aj dotácia, návratnosť klesla o 12 rokov. Ako hlavná príčina vysokej 

návratnosti bola identifikovaná nízka cena energie získavaná z primárneho zdroja tepla, v našom 

prípade z plynového kondenzačného kotla. Ako náklad, z ktorého sa počítala úspora, bola 

uvažovaná iba cena vstupnej suroviny – plynu. V prípade využívania iného, drahšieho primárneho 

zdroja tepla (elektrického kotla) nám návratnosť investície klesla o viac ako 42 %. Solárna zostava 
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má väčší ekonomický význam pre domácnosti, ktoré majú drahšiu výrobu TÚV. Využitie solárneho 

zisku, ktoré sa nám podarilo za sledovanie obdobie využiť, bolo len 34%. Nízka hodnota bola 

z dôvodu konštrukcie solárneho systému, ktorá neumožňovala využiť prebytky tepla na iný účel. 

Analýzy boli realizované za predpokladu konštantných cien vstupných surovín (plyn, elektrická 

energia) do budúcnosti. Tento scenár je však málo pravdepodobný a je skôr predpoklad ich 

dlhodobého rastu, čo by malo za následok pozitívny výkyv v sledovaných ekonomických 

ukazovateľoch. 
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