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POTENTIAL SOLAR ENERGY IN SLOVAKIA  
 
 
ABSTRAKT  

Potenciál slnečného žiarenia je z celosvetového pohľadu obrovský a pri nulových nákladoch na palivo 

poskytuje až 10.000 - krát viac energie, ako sa jej každoročne vo svete spotrebuje. Aj v takých vysoko 

energeticky náročných krajinách ako je napr. USA je množstvo dopadajúcej slnečnej energie niekoľko 

stonásobne väčšie ako je spotreba. V mnohých krajinách by stačilo pokryť menej ako 1 % územia 

(napr. strechy budov, nevyužité plochy) slnečnými technológiami, aby bol zabezpečený dostatok 

energie pre celú krajinu. Z praktického hľadiska však nie je logické, aby pri existencii iných 

obnoviteľných zdrojov energií bola energetická spotreba výlučne pokrývaná takýmito technológiami.  

Kľúčové slová:  solárna energia, solárny kolektor 

 

ABSTRACT  

There is a big potential of solar energy from global point of view. By zero cost of fuel it affords till 

10.000-times more energy than it is consumed in the world. The sun energy is so efficient that, also in 

high energy demand countries like USA, the amount of solar energy production is several 100-times 

bigger than it is consumed. In many countries, the required area covered by solar technology is less 

than 1% of whole country (e.g. roofs of buildings, unused areas) to secure enough energy power for 

whole country. From the practical point of view, it is not a logical solution to cover whole energy 

consumption just by this technology beside existence of different renewable energy sources. 
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POTENCIÁL SOLÁRNEJ ENERGIE 
 
Energia dopadajúca na strechu budovy vo väčšine prípadov presahuje spotrebu energie v nej. 
Intenzita slnečného žiarenia u nás predstavuje asi 1100 kWh/m2 za rok, kým priemerná spotreba v 
obytných domoch je len asi 150 kWh/m2 na vykurovanie a    25 - 50 kWh/m2 na chod 
elektrospotrebičov a na varenie. Z uvedeného vyplýva, že množstvo dopadajúcej slnečnej energie je 
až 5-krát väčšie  resp. je postačujúce na pokrytie spotreby až   5 - poschodovej obytnej  budovy. Hoci 
slnečná energia je z hľadiska celoročného priemeru dostatočná na pokrytie spotreby energie v 
mnohých domácnostiach, jej praktické využitie je obmedzené premenlivosťou intenzity žiarenia v 
priebehu roka a obmedzenou možnosťou skladovania energie. Bez ohľadu na nevýhody, dnes 
existuje dostatok možností a technických zariadení, ktoré sú schopné veľmi účinne premieňať 
slnečnú energiu tak na teplo ako aj elektrinu a to aj pri relatívne nízkych investičných nákladoch. 
Napr. pre jednoduché solárne systémy (kolektory) vychádza, že v našich podmienkach sú schopné 
bežne pokryť 60 - 80% spotreby teplej vody a 25 - 50% spotreby energie na kúrenie pre priemerný 
dom. [1] 
Množstvo dopadajúceho žiarenia na konkrétnom mieste závisí na viacerých faktoroch ako sú napr.:  

� zemepisná poloha, 
� miestna klíma,  
� ročné obdobie,  
� počet slnečných dní v roku, 
� zamračenosť, 
� uhol dopadu slnečných lúčov, 
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� počet hodín slnečného svitu za deň, 
� sklon povrchu k dopadajúcemu žiareniu.  
 

Množstvo dopadajúcej energie sa počas roka mení, napr. v Severnej Európe je to menej ako              
0,8 kWh/m2 za deň počas zimy a viac ako 4 kWh/m2 za deň počas leta. Tento rozdiel sa zmenšuje 
tým, čím región leží bližšie k rovníku, kde je intenzita žiarenia najvyššia. Napr. priemerná hustota 
dopadajúceho žiarenia dosahuje v Strednej Európe 1100 kWh/m2 v Strednej Ázii asi 1700 kWh/m2 a v 
niektorých afrických krajinách asi 2200 kWh/m2 za rok. Je evidentné, že geografické a sezónne 
rozdiely sú značné a musia byť brané do úvahy pri navrhovaní solárnych aplikácií. 
 
Meniace sa atmosferické podmienky majú výrazný vplyv na množstvo dopadajúceho slnečného 
žiarenia na Zem. Je evidentné, že množstvo energie klesá s narastajúcou oblačnosťou a najlepšie 
slnečné podmienky sa nachádzajú v púštnych oblastiach s minimálnou oblačnosťou v priebehu roka. 
Miestne geografické pomery tiež ovplyvňujú tvorbu oblačnosti. Prítomnosť kopcov, oceánov a 
veľkých jazier znamená, že intenzita dopadajúceho slnečného žiarenia sa môže líšiť od susedných 
miest. Napr. kopcovité oblasti vykazujú nižšiu úroveň slnečného žiarenia ako rovinaté oblasti. Súvisí 
to s tým, že v kopcoch sa tvorí väčšia oblačnosť ako na rovinách. Prímorské oblasti sa taktiež líšia z 
hľadiska intenzity žiarenia od oblastí položených ďalej od pobrežia. V našich podmienkach sa 
intenzita globálneho slnečného žiarenia môže napoludnie meniť od asi 1000 W/m2 počas jasného dňa 
(za mimoriadne výhodných podmienok to môže byť ešte viac) po menej ako 100 W/m2  počas 
zamračeného dňa.  
 
Znečistenie vzduchu v mestách, dym z lesných požiarov, čiastočky popola z vulkanickej činnosti a iné 
javy znižujú túto intenzitu v dôsledku absorpcie a rozptylu. Tieto faktory majú veľký vplyv hlavne na 
priamu zložku slnečného žiarenia. Intenzita priameho slnečného žiarenia v oblasti silne znečisteného 
ovzdušia napr. smogom môže byť znížená až o 40 %, kým globálna intenzita žiarenia sa zníži o 15 % to 
25 %. Silné vulkanické erupcie dokážu znížiť intenzitu priameho žiarenia aj vo veľmi vzdialených 
oblastiach o 2 % a globálneho žiarenia o takmer 10 % počas 6 mesiacov po erupcii. Hoci vulkanický 
popol z atmosféry postupne vypadáva, jeho úplné odstránenie môže trvať niekoľko rokov.  
 

Tab. 1 Množstvo dopadajúcej energie počas roka. [1] 

Mesiac 
Európa 

Karibská oblasť 
Južná Stredná Severná 

 3,6kWh/m2. deň 

Január 2,6 1,7 0,8 5,1 

Február 3,9 3,2 1,5 5,6 

Marec 4,6 3,6 2,6 6,0 

Apríl 5,9 4,7 3,4 6,2 

Máj 6,3 5,3 4,2 6,1 

Jún 6,9 5,9 5,0 5,9 

Júl 7,5 6,0 4,4 6,0 

August 6,6 5,3 4,0 6,1 

September 5,5 4,4 3,3 5,7 

Október 4,5 3,3 2,1 5,3 

November 3,0 2,1 1,2 5,1 

December 2,7 1,7 0,8 4,8 

Rok 5,0 3,9 2,8 5,7 
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POTENCIÁL SOLÁRNEJ ENERGIE NA SLOVENSKU  
 
Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie SR je zhruba 200 krát väčšie ako súčasná spotreba 
zo všetkých primárnych zdrojov energie v krajine. Celkový potenciál slnečnej energie pre celé územie 
Slovenska je na úrovni 54 000 TWh. Energia slnečného žiarenia dopadajúceho na južne orientovanú 
plochu naklonenú pod optimálnym sklonom (približne 36°) je na území Slovenska 1275 kWh/m2 za 
rok (z toho približne 50 % dopadne mesiacoch máj – august). [2] 
 
Vykurovanie si však vyžaduje lepšiu orientáciu, a preto zámer využívať slnečnú energiu treba brať do 
úvahy už pri projektovaní budovy. Aby sa mohla slnečná energia využívať na vykurovanie, celkové 
energetické nároky budovy musia byť menej ako 50 kWh/m2 za rok. Optimálne energetické nároky sú 
okolo 30 kWh/m2 za rok. Znamená to, že stavba musí mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Len málo 
budov na Slovensku spĺňa túto podmienku dostatočnej tepelnej kvality obvodového plášťa budovy. 
Využívanie solárneho systému na vykurovanie preto prichádza do úvahy len u nových alebo 
renovovaných budov. 
 
Využiteľný potenciál pre výrobu elektriny predstavuje (podľa Energetickej politiky SR) 1 540 GWh, 
avšak súčasná úroveň využívania je len 0,1 GWh. Hlavnou výhodou fotovoltaiky je decentralizovaná 
dodávka elektriny. Nevýhodou sú však vysoké merné investičné náklady. 
 
Typická 1 kWp fotovoltaická (FV) zostava  s najpoužívanejšou technológiou – kryštalický kremík – 
obsahuje fotovoltaické moduly s celkovou plochou cca 9 m2. Pri optimálnom sklone  a celkovej 
účinnosti systému 75%, takáto jednotková zostava vyrobí ročne priemerne 960 kWh elektrickej 
energie. Z uvedeného vyplýva, že inštalovaná kapacita približne 300 MWp fotovoltaických zabezpečí 
pokrytie 1% celoročnej spotreby elektriny v SR. Táto kapacita zodpovedá približne 0,6 m2 plochy 
fotovoltaických modulov na obyvateľa.  
 
Na Slovensku je asi 14 000 verejných telefónnych automatov a 40 ich je vybavených fotočlánkami. 
Tieto telefónne automaty si vyžadujú príkon asi 50 W. Celkový potenciál využitia fotočlánkov v tejto 
sfére je 0,7 MW. [2] 
 
 

 
Obr. 1 Slnečné žiarenie dopadajúce na územie Slovenska [ kWh . m2 . rok -1] 
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Obr. 2 Priemer slnečných hodín na mesiac v roku v Košickom kraji. [3] 

 
 

 
Obr. 3 Ohrev kolektormi mesačne za rok 2009 v Košickom kraji. [3] 

 
 

Tab. 2 Meteorologické podmienky za rok 2009 v Košickom kraji. [3] 

Mesiac 
Max. teplota 

[°C] 
Min. teplota 

[°C] 
Priemerná 
teplota [°C] 

Priemerná 
rýchlosť 

vetra 
[km/h] 

Rosný bod 
[°C] 

Január 6 -17 -3 10 -6 

Február 12 -8 0 11 -3 

Marec 11 -6 4 11 -1 

Apríl 25 1 13 9 3 

Máj 27 2 15 9 6 

Jún 30 6 18 10 11 

Júl 32 10 21 6 14 

August 31 10 21 10 13 

September 30 7 17 9 10 

Október 25 0 9 10 6 

November 12 -5 5 8 4 

December 11 -17 0 10 -2 
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