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ABSTRAKT: 

Táto diplomová práca sa zaoberá marketingovým prieskumom odvetvia solárnej 

energetiky, kde hlavným cie�om je oslovenie potenciálnych zákazníkov a zistenie ich 

potrieb, názorov a existujúcich prekážok investovania do odvetvia. Práca obsahuje 

kompletné vyhodnotenie dotazníkovej akcie a zlepšujúce návrhy pre existujúce firmy 

patriace do tohto odvetvia. Výsledkom dotazníka sú aj názory respondentov, ktoré 

odha�ujú �alšie problémy solárnej energetiky. 

 

 

ABSTRACT: 

This master´s thesis deals with the marketing survey for industry of solar energy, there 

is the main goal to speak potential customers and determine their needs, opinion and 

existing barriers to investment in the sector. The work contains a complete evaluation 

questionnaire action and proposals for improving existing companies within this sector. 

The result of the questionnaire are the opinions of respondents to reveal additional 

problems of solar energy. 
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 Po�as bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a komunika�ných 

technológii som sa venoval problematike solárnych �lánkov, konkrétne testovaniu 

solárnych �lánkov a �lánkom so zadným kontaktom, �o je v sú�asnosti ve�mi 

diskutovanou témou, a to z h�adiska elektrotechniky, pre ich zvýšenú ú�innos� oproti 

klasickým solárnym �lánkom [1], ale aj z poh�adu ekonomiky, pretože výroba takýchto 

solárnych �lánkov a ich montáž do solárnych panelov môže by� pri správnych 

postupoch výrazne lacnejšia ako pri klasických �lánkoch.  Pri písaní bakalárskej práce 

som za�al spolupracova� s firmou Solartec s.r.o. so sídlom  Rožnov pod Radhoštem a 

táto spolupráca sa �alej rozvíjala a získal som tu námety  pre napísanie dvoch 

diplomových prác. Jedna diplomová práca na Fakulte elektrotechniky a komunika�nách 

technológii VUT v Brne v technickom zameraní, kde som sa venoval téme “chemická 

pasivácia kremíkového povrchu“ s návrhom metódy chemickej pasivácie pre dané 

prostredie a typy používaného materiálu, a spolu s �alšími komplikáciami, ktoré sa             

pri tomto procese vyskytujú. Druhá diplomová práca na Podnikate�skej fakulte VUT 

v Brne na tému marketingový prieskum, kde prvoradým cie�om je oslovi� 

respondentov, ktorí by vyjadrili názor na tému “Obnovite�né zdroje energie“ a “Výroba 

elektrickej energie dopadajúcim slne�ným žiarením“ a to z dôvodu zmapovania situácie, 

v ktorom sa nachádza alternatívne zdroje energie a fotovoltaická energia na území 

�eska a Slovenska s následným porovnaním. V sú�asnosti je to rozhodne diskutovaná 

téma pre široké skupiny vedcov a odborníkov ako z oblasti elektrotechniky a 

technológii pri stálej snahe o zvýšenie výkonu solárnych elektrárni, tak aj z oblasti 

ekonomiky v �asoch hrozieb energetickej krízy a ich dopadoch na národné hospodárstva 

pre krajiny celého sveta, kde by alternatívne zdroje mohli z ve�kej �asti pokry� spotrebu 

obyvate�stva a významným podielom sa zaradi� do oblasti energetiky.  

  Nieko�ko rokov sa venujem práci so solárnymi �lánkami so špeciálnym 

zameraním na technológiu výroby, testovanie, ale v podstate sa zaujímam o všetko �o 

súvisí s elektrotechnikou a technológiou od úplného za�iatku procesu až po kone�ný 

produkt – solárny �lánok. Dôvod je ten, že práca so solárnymi �lánkami je pou�ná a 

uplat�ované príncípy je možné použi� aj v �alších technických odvetviach. [1] 

 Na “Podnikate�skej fakulte“ sa naskytla príležitos� zaobera� sa touto témou aj 

z iného poh�adu – a to z poh�adu ekonomiky a managementu, pretože solárne �lánky 
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v blízkej budúcnosti zaujmú ve�mi dôležité miesto v oblasti elektrotechniky, a to hlavne 

v energetike ako zdroj elektrickej energie z dôvodu ohromných výhod, ktoré zo sebou 

prinášajú  a je potrebné dosta� toto odvetvie rýchlo do popredia, �o je úlohou práve 

tohto oboru. Využitie premeny slne�nej energie na energiu elektrickú sa javí ako ideálne 

riešenie vzh�adom  na  relatívnu  jednoduchos� oproti  iným typom produkcie 

elektrickej energie. V neposlednom rade je potrebné uvedomi� si “�istotu“ tejto 

premeny, to znamená minimálny vplyv na životné prostredie. V sú�asnosti otázka 

ekológie hrá �oraz viac ve�mi dôležitú rolu a to už aj u širokej spolo�nosti, ktorá sa 

o túto tému zaujíma a dostáva sa tak do povedomia �udí. Skuto�nos�, že solárne �lánky 

neprodukujú žiadne škodlivé žiarenie, oxidy kyslíka, toxický a rádioaktívny odpad 

a pododobne, by mala zauja� k uprednost�ovaniu pred inými zdrojmi elektrickej 

energie, pri ktorých vieme, že spôsobujú viacero problémov �i už v otázkach 

bezpe�nosti alebo zne�istenia. Jednozna�ne sa dá potvrdi�, že solárne �lánky môžu 

plnohodnotne nahradi� výrobu elektrickej energie inými spôsobmi, a to aj za cenu 

vyšších po�iato�ných nákladov, hoci je fakt, že stavba napr. atómovej elektrárne nie je 

zadarmo, a navyše tu však treba po�íta� aj s �alšími nákladmi na prevádzku, �o                 

pri fotovoltaických elektrár�ach prakticky odpadá. 

 A to je druhý významný faktor - ekonomická stránka, ktorá zohráva 

v posledných  rokoch dôležitú úlohu, a ktorá budí zlý dojem a potla�uje výhody 

solárnych �lánkov a posúva ich medzi netradi�né a zriedkavé zdroje energie.                   

No pri správnej interpretácii a správnom vysvetlení by bol výsledok opa�ný a iné zdroje 

energie by sa postupne dostávali do úzadia. Nie je �ažké si však uvedomi�, že aj keby 

solárne �lánky mali vysoké vstupné náklady, tak sa tieto prostriedky vcelku �ahko vrátia 

v podobe zachovania prírody, prírodných zdrojov a zdravého života, a na ktorých 

obnovu  neskôr nebude potrebné vynaloži� takmer ni�. 

 Na Zem dopadá obrovské kvantum energie, ktorú ak by sa podarilo len z malej 

�asti  využi�, tak by na Zemi nikdy nedošlo k energetickej kríze. Ur�ite je však treba 

po�íta�  aj s inými zdrojmi energie, pretože dobre vieme, že slnko nesvieti každý de� 

naplno a  spolieha� sa len na slne�né žiarenie nie je celkom rozumné. Ak však 

dokážeme skombinova� nieko�ko spôsobov výroby energie, tak nás v budúcnosti 

ne�aká  prekvapenie v podobe energetickej krízy a ve�kého množstva odpadu a ne�istôt. 

V sú�asnosti to však vyzerá tak, že o pár desa�ro�í budeme s energiami na nule a ur�ite 

bude neskoro myslie� na slne�nú energiu. 
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Problematika solárnej energetiky je v sú�asnosti ve�mi diskutovanou témou 

v radoch odborníkov, ale aj laickej verejnosti. Už každý �lovek si uvedomuje svoju 

energetickú závislos�, ktorá je �oraz silnejšia a bez energie dnes už nie je možný 

normálny život. Za�iatkom roku 2009 celá Európa pocítila, ako by sa nám žilo                 

bez hlavného zdroja energie, bez zemného plynu, ktorý zo d�a na de� prestal prúdi� 

z Ruska. Zrazu si všetci uvedomili, že už pri krátkodobom odstavení od plynu sú 

následky obrovské. Firmy museli obmedzi� výrobu, dochádza k nemalým finan�ným 

stratám a všetci netrpezlivo o�akávali kedy znova bude prívod plynu obnovený a to táto 

“plynová kríza“ trvala len pár dní. Takýto scenár nás však �aká už o pár desiatok rokov, 

no nie v�aka odstávke plynu z dôvodu politických problémov, ale preto, že zemný plyn 

a �alšie energetické suroviny budú na zemi úplne vy�erpané.  

Najvä�ším problémom aplikácie solárnych elektrárni je ich privysoká cena a 

malá ú�innos�. Potenciálnych zákazníkov samozrejme v prvom momente odradia 

vysoké náklady, no pri správnej interpretácii, ktorá vyzdvihne návratnos� investície, 

sebesta�nos� �i ekológiu je možné ve�a zákazníkov presved�i�.  

 Z poh�adu marketingu ide ešte o ve�mi neznámu oblas�, na ktorej prieskum sa 

až v posledných rokoch za�ínajú vynaklada� nemalé finan�né prostriedky. Prvé 

prieskumy vnášajú do problematiky viac svetla, na ktorých základoch sa neskôr stavajú 

�alšie prieskumy, a každá firma, ktorá chce by� konkurencieschopná si uvedomuje 

potrebu uspokojovania zákazníkov a bez marketingových výskumov to ide len �ažko.  

K�ú�ovým faktorom úspechu aj v tomto odvetví je propagácia. Naviac o tomto odvetví 

sa až tak v minulosti nehovorilo a firma, ktorá prvá zaujme svojim propaga�ným 

prístupom môže by� ve�mi úspešná, �i už sa jedná o �eský alebo európsky trh.  
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 Hlavným cie�om práce je zisti� záujem �udí o solárnu energetiku,                     

predpoklady pre uskuto�nenie podnikate�ského zámeru v odvetví, kde respondenti vidia 

najvä�šie problémy, akým spôsobom rozmýš�ajú nad touto témou, �i sa vôbec stretli 

s témou “alternatívne zdroje energie“ a to formou dotazníkovej akcie. Nielen finan�ná 

stránka môže odradi� potenciálnych zákazníkov, cie�om práce je �alej zisi�, �i existujú 

aj iné prekážky ako je napr. legislatíva �i estetická stránka solárnych zariadení.  Použité 

výsledky môžu ma� ve�ký význam pre firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou solárnych 

panelov, ich návrhom (celkový design), ale aj predajom, montážov alebo dokonca môžu 

by� významné pre lobbingové skupiny, ktoré dokážu presadi� zmenu legislatívnych 

pravidiel pri ich inštalácii pod�a želaní respondentov. Na výsledkoch výskumu môže 

by� založená nová spolo�nos�, ktorá by sa držala zistení a dokázala by sa tak �ahšie 

presadi� na trhu, pretože trh so solárnymi panelmi je v sú�asnosti ve�mi sa rozvíjajúci a 

pár pozitívnych impulzov od respondentov by tento vývoj mohlo ešte urýchli�.  

 Sú�as�ou práce je aj analýza prostredia, ktorej cie�om je rozobra� sú�asný stav 

v odvetví. Na za�iatok je potrebné zanalyzova� vonkajšie prostredie pomocou SLEPTE 

analýzy. Nasledujú analýzy oborového prostredia, do ktorého patrí analýza konkurencie 

a trhu. Pre analýzu vnútorného prostredia je použitá analýza SWOT, ktorá je rozdelená           

do dvoch �astí, a to SWOT analýza “Obnovite�ných zdrojov energie“, kde je zahrnuté 

odvetvie alternatívnych zdrojov enegrie ako celok, a SWOT analýza “Fotovoltaická 

energie“, kde už je vybraná konkrétna �as� z energetického celku, a ktorej je venovaný 

hlavný cie� tejto práce 

 

 

��+ �� ",-& �!��.���/�

 

 Celá problematika musí by� v prvom rade rozobratá teoreticky, aby sa ujasnili 

tie najvä�šie problémy, ktoré sú následne formou otázok zahrnuté v dotazníku. 

Dôležitou sú�as�ou práce sú analýzy všetkých �astí, z ktorých sa celé odvetvie skladá, 

�i už ide   o makroprostredie, konkurenciu �i trh apod., no najdôležitejšia je praktická 
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�as�, ktorá sa skladá z dotazníka, jeho vyhodnotenia a návrhovej �asti, ktorá má                 

za úlohu navrhnú� všetky postupy a opatrenia vedúce k rozvoji odvetvia solárnej 

energetiky. 

 Marketingový prieskum bude vykonaný formou dotazníkovej akcie, kde 

dotazník bude obsahova� ako otvorené tak uzavreté otázky, bude daný priestor                   

pre vyjadrenie vlastných názorov respondentov, ktoré môžu ve�mi obohati� výsledok 

prieskumu. Najlepším spôsobom dotazovanie je internetový dotazník, ktorého výhody 

sú nevyvratite�né. Za prvé je to rýchlos� dotazovania, v�aka ktorej sa dá behom 

relatívne krátkeho �asu oslovi� ve�ký po�et respondentov, než napríklad dotazovanie 

telefonicky alebo priamom konverzáciou. �alej je to otvorenos� respondentov, ktorí 

v�aka anonymite môžu slobodne vyjadri� svoj názor a to je pozitívne, �ím je možné 

o�akáva�, že dotazník prinesie radu zaujímavých informácii.  

 Postup riešenia marketingového prieskumu má celkovo 6 hlavných bodov, ktoré 

za�ínajú definíciou problémov a cie�ov, kde je potrebné ur�i� najdôležitejšie body 

skúmania, ktoré u�ah�ia celkové vyhodnotenie dotazníka a pomocou ktorých sa zistí 

prínos výsledkov práce. Riešenie pokra�uje vytvorením plánu marketingového 

výskumu, kde je nutné definova� spôsob zbierania informácii, vzorku respondentov, 

spôsob vyhodnotenia ako je aj dôležité �asového rozloženie projektu. Prieskum 

nasleduje  zhromaždením a analýzou informácii, pri�om informácie majú primárny 

charakter, to znamená, že infornácie sú získavané priamo od respondentov a nie 

sekundárne z iných už kompletných zdrojov. V analýze informácii je dôležitý spôsob 

vyhodnotenia, ktorý by mal by� preh�adný a jednoduchý na pochopenie a doprevádzaný 

komentármi a vysvetlujúcimi poznámkami.  V závere sú výsledky prezentované a 

v�aka týmto výsledom je možné u�ini� rozhodnutie, ktoré podporí rozvoj odvetvia.  

Dotazník bude obsahova� otvorené otázky, kde respondenti budú ma� príležitos� 

vyjadri� svoj názor, týmto príspevkom bude venovaná zvýšená pozornos�, pretože 

pomocou nich je možné odhadnú� sú�asné myšlienkové pochody dotazovaných a 

v takto mladom odvetví, �o solárna energetika ur�ite je, je dôležitý každý otvorený 

názor. 

 

 



14 

 

' � ��0���1�	��	��	���2���
���2��
 

 

'�� ��/!3�-��4"56�56,3&� �

 

2.1.1    Význam marketingu 

Význam marketingu spo�íva v tom, že finan�ný úspech závisí práve                               

od marketingových aktivít [27]. Ak nie je dostato�ný dopyt po výrobkoch, v�aka 

ktorým by firma dosiahla požadované tržby, tak všetky ostatné �innosti podniku, ako je 

ú�tovníctvo, provoz, financie, strácajú svoj význam. Ak sa spolo�nos� stretne s novými 

zákazníkmi a konkurentmi musí prehodnoti� svoje marketingové aktivity, zmeni� 

prístup k zákazníkom, aby sa mohla udrža� na svojej pozícii. Ani tie najvýznamnejšie 

a najvä�šie spolo�nosti nikdy nemôžu oddychova�, pretože sta�í ak príde konkurencia 

s nie�ím novým a zaujímavým a ich postavenie na trhu je ohrozené. Najvä�ším rizikám 

sa vystavujú tie spolo�nosti, ktoré pozorne nesledujú konkurenciu a zákazníkov, 

a nesnažia sa pochopi� ich potreby a neustále nezlepšujú svoju ponuku. Kvalitný 

a ú�inný marketing je nikdy nekon�iaca �innos�.[27] 

 

2.1.2    Ú�el marketingu 

Ú�elom marketingu je napl�ovanie �udských a spolo�enských potrieb. 

Najstru�nejšia definícia marketingu znie takto: „Napl�ovanie potreby so ziskom“. [27] 

Pod�a americkej marketingovej organizácie je marketing funkciou organizácie 

a súborom procesov k vytváraniu, zde�ovaniu a poskytovaniu hodnoty pre zákazníkov 

a k rozvíjaniu vz�ahov  so zákazníkmi takým spôsobom, aby z nich mala prospech firma 

a držitelia akcií. K marketingovému managementu dochádza vtedy, ak aspo� jedna 

strana potencialnej obchodnej zmeny premýš�a o prostriedkoch, ako dosiahnú� 

žiadaných reakcií. 

 Za posledné roky je trh radikálne odlišný ako to bývalo napr. v 70-tych rokoch 

a to v dôsledku zmeny spolo�enských síl a hodnôt, ktoré prispeli k novým druhom 

chovania a nových možností [27]: 



15 

 

1) Meniace sa technológie - Za posledných 15 rokov svet zaznamenal obrovský 

rozkvet v technológiach vo všetkých oboroch �udskej �innosti, ako sú informa�né 

technológie, výpo�tová technika, medicína, automobilový priemysel a pod. To prináša 

zo sebou zmenu v správaní zákazníkov, ktorí si privykli vyžadova� stále nie�o nové, 

lepšie a lacnejšie. 

2) Globalizácia – Tento faktor takisto ovplyv�ujú technológie a to v doprave, kde 

prepravný proces sa výrazne skrátil a nie je v sú�asnosti problém nakupova� tovar 

a služby z ve�mi vzdialených miest sveta a tak každý podnik musí už po�íta� 

s celosvetovou konkurenciou. 

3) Deregulácia – obmedzenia regula�ných zásahov v jednotlivých odvetviach 

spôsobili, že konkurencia je schopnejšia a má viacej možností sa presadi� na trhu. 

 4) Privatizácia – Na zlepšenie efektivity rada zemí pristúpila k premene štátnych 

spolo�ností na súkromné 

5) Posilnenie role zákazníka – Zákazníci sú stále náro�nejší, vyžadujú vä�šie 

pohodlie a znižuje sa vernos� zna�ke 

6) Customizácia – produkcia diferenciálneho tovaru, zákazníci si navrhujú vlastné 

produkty (napr. cez internet) 

7) Zvýšená konkurencia – globalizácia prináša tvrdší konkuren�ný boj, �ím sa 

zvyšujú náklady na propagáciu, rastú náklady a klesá zisk. 

8) Zbiehanie priemyslových odvetví – spolo�nosti pochopili, že spojením 

viacerých odvetví nachádzajú nové možnosti. príkladom môžu by� farmaceutické 

spolo�nosti, ktoré sa okrem výroby liekov venujú výskumu, výrobou kozmetiky, 

nových potravín a pod. 

9) Premena maloobchodu – Drobní obchodníci �elia vysokému tlaku zo strany 

internetových predajcov a musia stále prichádza� s novými prvkami, ktoré by zákazníka 

pritiahli. 

10 Vylú�enie prostredníkov – Výrobcovia sa postupne stávajú priamymi 

predajcami. úspech zaznamenali firmy, ktoré svoje výrobky priamo ponúkajú                      

na internete, pri�om odstránenie prostredníkov znižuje cenu výrobku a tým zvyšuje 

záujem. Kombinácia kamennej predajne s internetom sa ukázalo ako správny �ah. Je to 

konkuren�nejší spôsob ako len obchodovanie po internete, pretože to zvyšuje 

dôveryhodnos� firmy. 
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2.1.3   Úlohy marketing managementu 
 

Rozvíjanie marketingových stratégii a plánov 

Každá spolo�nos�, ktorá sa rozhodne rozvíja� svoje výrobky, alebo prís� s novým 

produktom, musí vytvori� konkrétne marketingové plány, marketingovú stratégiu 

a taktiku. 
 

Získanie marketingových informácii 

Spolo�nos�, ktorá chce pochopi� marketingové prostredie, potrebuje marketingový 

informa�ný systém. Takéto prostredie pozostáva zo všetkých zložiek, ktoré sa podie�ajú            

na �innosti firmy, ako sú dodávatelia, zákazníci, konkurenti a sprostredkovatelia. 

Najdôležitejšou �as�ou získavania informácii je marketingový výskum, ktorý je 

nepostradate�ný pre zis�ovanie potrieb, chovania zákazníkov a predpovedaniu 

budúceho dopytu. 

 

Naväzovanie spojenia so zákazníkmi 

Potreba pochopi� zákaznícke trhy je zjavná už pri myšlienke, že najdôležitejším 

�lánkom v obchodnom re�azci je zákazník, pre ktorého je nutné vytvára� neustále 

hodnotu a to tak, aby boli vyvinuté silné, ziskové a dlhodobé vz�ahy so zákazníkmi 

[27]. Sú�as�ou naväzovania vz�ahov je pochopi� otázky ako KTO? KO
KO? 

A PRE�O? bude kupova� naše produkty. 

 

Vytváranie tržnej ponuky 

Hlavným bodom marketingového programu je výrobok, ku ktorému patrí jeho kvalita, 

design �i balenie. Ako sú�as� ponuky môžu by� �alšie služby ako je servis, dovoz �i 

leasing, ktoré môžu prinies� na trhu konkuren�nú výhodu. Kritickým rozhodnutím 

v marketingu je stanovenie výšky ceny, ktorá nesmie by� tak nízka, že by spolo�nos� 

nedosahovala zisk, ale nesmie by� privysoká, aby sa zákazníci neobrátili                                

ku konkurencii. 
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Vytváranie distribu�ných sieti 

Rozhodnutie, ktoré stanoví distribu�né cesty ku kone�nému zákazníkovi, takisto 

ovplyv�uje výsledok marketingovej stratégie. Sú potrebné znalosti o prostredí, kam 

budú výrobky dodávané, o sie�ach maloobchodov, ve�koobchodov a pod. 

 

Informovanie o hodnotách 

Marketingové komunika�né �innosti sú prostriedky, pomocou ktorých firma informuje 

a presved�uje zákazníkov. Je potrebné spusti� masové komunika�né programy, ktoré 

pozostávajú z reklám, podpory predaja a rôznych akcií. Dôležitá je tiež osobná 

komunikácia so zákazníkom. 

 

Vytváranie dlhodobého rastu 

Na vytvorenie dlhodobého rastu je potrebné, aby firma iniciovala vývoj nových 

výrobkov, ich testovanie a uvádzanie na trh, najmä pod�a želaní zákazníkov. Po�as 

uskuto��ovania marketingovej stratégie firma musí kontrolova� svoj marketingový 

plán, pretože tieto procesy sú nevyhnutné k stálemu zlepšovaniu podnikate�skej 

�innosti. 

 

Vytváranie silných zna�iek 

Každá zna�ka má na trhu svoju silu a svoj význam. Pri vytváraní nových produktov je 

nutné bra� v úvahu s akým typom výrobku si zákazník spája danú zna�ku. Pri uvádzaní 

nových výrobkov je potrebné zamyslie� sa nad tým, akým spôsobom má by� výrobok 

predstavený verejnosti. Ak sa jedná o nadštandardný výrobok, tak sa hodí, aby reklama 

bola silná a s vysokými nákladmi. Spolo�nos� musí pri vytváraní zna�ky venova� 

zna�nú pozornos� konkurencii, predpoveda� ich �ahy, rýchle a správne reagova�               

na novú situáciu a v najlepšom prípade prís� s vlastným prekvapivým riešením, ktoré 

nikto neodhadoval. 

V literatúre [27] sa uvádza 10 pravidiel radikálneho marketingu: 
1) Generálny riadite� musí ma� tiež marketingovú funkciu – neprenášajú 

zodpovednos� v oblasti marketingu na niekoho iného. 
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2) Oddelenie marketingu musí by� na za�iatku malé a tak to musí zosta�. Malý 

po�et manažérov marketingového oddelenia zabezpe�í slabú vrstvu medzi riadite�om 

a trhom. Ve�ké oddelenie by všetko iba skomplikovalo. 

3) Dôležité je udržiava� osobné styky s �u�mi, so zákazníkmi. Priamy kontakt je 

najvýhodnejší. 

4) Marketingový výskum je dobré bra� s rezervou – presadzovanie priamejších 

techník. 

5) Prijímanie len zapálených misionárov, nie marketingových odborníkov. 

6) Rešpektovanie zákazníkov ako jednotlivcov, nie len ako štatistický údaj alebo 

�íslo. 

7) Vytvorenie spolo�enstva spotrebite�ov, kde nútime zákazníkov, aby o sebe 

rozmýš�ali �o ich spája. 

8) Prehodnotenie marketingového mixu, kde sa používajú úderné reklamy a krátke 

cielené reklamné kampane. 

9) Držanie sa zdravého rozumu a súperenie s hlavnými konkurentmi pomocou 

odlišných a zaujímavých marketingových nápadov. 

10) Držanie sa zna�ky, zameranie sa na kvalitu. 

 

 

2.1.4    Marketingový výskum 

 

Marketingoví manažéri �asto žiadajú o výskum trhu, test záujmu o výrobky 

alebo predpovedanie tržieb. Povinnos�ou marketingového výskumníka patrí zis�ovanie 

názorov spotrebite�ov a ich nákupné správanie. Marketingový výskum definujeme ako 

systematické plánovanie, zhromaž�ovanie, analyzovanie, hlásenie údajov a zis�ovanie 

ich dôležitosti pre špecifické marketingové situácie, pred ktorými sa firma ocitla. 

Spolo�nosti vynakladajú   na výskum asi 1-2 %  svojich tržieb, pri�om celosvetovo sa 

na marketingový výskum vynaloží suma v hodnote asi 16,5 miliárd dolárov. 

Marketingový výskum sa však netýka len ve�kých spolo�ností, ale aj ove�a menšie 

spolo�nosti potrebujú výskum, ktorý robia všetci zamestnanci [27]. 
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Existuje celá rada spolo�nosti zaoberajúcich sa marketingovým výskumom [27]: 

1) Agentúry poskytujúce výskumné služby – tieto spolo�nosti sústavne 

zhromaž�ujú obchodné informácie, informácie o spotrebite�och �i trhoch a následne ich 

predávajú spolo�nostiam, ktoré tieto informácie potrebujú. 

2) Agentúry, ktoré robia výskum na zákazku – agentúra sa necháva najíma� inými 

spolo�nos�ami na vykonanie marketingového prieskumu s presnou špecifikáciou. 

3) Agentúra špecializujúce sa na marketingový výskum – táto agentúra sa podobá 

typu z prvého bodu, no s tým rozdielom, že sa špecializuje na ur�ité výskumné služby 

napr. výskum v teréne, ktorý následné predá iným firmám.  

 

 

2.1.4.1   Proces marketingového prieskumu 

 

Proces marketingového prieskumu pozostáva zo 6 krokov. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.2.1.4.1.1:   Proces marketingového prieskumu [27] 

  

DEFINÍCIA PROBLÉMOV A CIE
OV  MARK. PRIESKUMU 

VYTVORENIE PLÁNU MARKETINGOVÉHO PRIESKUMU 

ZHROMAŽDENIE INFORMÁCII 

ANALÝZA INFORMÁCII 

PREZENTÁCIA ZÁVERU 

U�INENIE ROZHODNUTIA 
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Definícia problémov a cie�ov prieskumu 

Ciele výskumu nesmú by� zadané príliš široko ani úzko, aby nebolo zozbieraných 

mnoho nepotrebných informácii, alebo naopak, aby výzkum vôbec poskytol potrebné 

informácie. Každý výzkum však nemusí by� špecifikovaný úplne presne, ale môže ís� 

o tzv. predbežný prieskum, ktorý má na za�iatok objasni� niektoré základné otázky 

a akoby vrhnú� svetlo  do problematiky.  

 

Tvorba výskumného plánu 

Druhým krokom marketingového prieskumu je vytvorenie ú�inného plánu zozbierania 

informácii, kde môžu by� zhromaždené sekundárne údaje (už sú niekde zozbierané) 

a primárne údaje, �o sú nové zozbierané údaje pre daný výskumný projekt. 

Výskumných metód existuje nieko�ko: Výskum pozorovaním – spotrebite�ov je možné 

pozorova� pri nákupoch a pri tom ich neotravova�. Výskum prostredníctvom focus 

groups, kde je vybraná skupina desiatich �udí pod�a presnej špecifikácie a moderátor im 

pokladá otázky, na ktoré oni odpovedajú. �asto je týmto ú�astníkom poskytnutá 

finan�ná odmena. Pri výskume dotazovaním výskumníci priamo oslovujú �udí napr. 

v nákupnom stredisku za ú�elom zozbierania potrebných informácii. Nástrojom 

výskumu sú dotazníky, �o je súbor otázok dávaných respondentom, ktoré môžu by� 

otvorené (�aká sa vyjadrenie respondenta) alebo uzavreté (sú ponúkané možnosti 

odpovede). Existuje aj �alší spôsob zozbierania dát tzv. kvalitatívnymi metrikami, 

pretože pri dotazníkoch spotrebitelia nemusia odpoveda� pravdivo, alebo ich odpove� 

nie je to, �o by v skuto�nosti urobili. Forma tohto spôsobu je napr. sleodvanie, 

mapovanie správania, unfocus group a pod. V podstate každý typ výskumu, jeho úrove� 

a celková kvalita a prepracovanos� závisí na kreativite výskumníka. [27] 

 

Zhromaždenie informácii 

Jedná sa najnáro�nejšiu �as� výskumu, �i už z poh�adu �asu, financií a náro�nosti. 

Problémy s respondentmi je bežné, je možné sa stretnú� s ich nezáujmom, neochotou 

a vôbec s problémom zozbiera� informácie.  
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Analýza informácii 

Je potrebné data utriedi� a vyhodnoti�. Po�ítanie priemerov, rozptylov, �alších 

štatistických údajov, ale aj zobrazenia formou tabuliek �i grafov sú bežné techniky 

analýzy informácii. 

 

Prezentácia záverov 

Po analýze údajov musí nasledova� prezentácia výsledkov, �o vlastne prieskum 

priniesol, ako sa zachova� vo vz�ahu k potenciálnym zákazníkom, �o im môžeme 

ponúknu� a pod. 

Posledným bodom je u�inenie rozhodnutia, ktoré v�aka výskumu bude presnejšie 

a podporí výkonnos� spolo�nosti. 

 

 

2.1.4.2   Tvorba dotazníka 

 

Pri tvorbe dotazníka je potrebné dodržiava� viacero pravidiel, ktoré pomôžu 

respondentom pri vyp��aní. 

1) Špecifikácia otázok – pri niektorých otázkach je vhodné doplni� otázku 

náznakom alebo príkladom odpovede, �o môže by� spúš�acím impulzom                       

pre respondentov, aby si spomenuli. 

2) Vyhýbanie sa slangu a skratkám – z dotazníka je nutné vylú�i� slangové slová, 

ktorým by nie každý respondent musel rozumie�, rovnako to platí aj o skratkách a bežne 

nepoužívaných, a zložitých slovách. 

3) Jednoduchos� otázok – �ím je otázka jednoduchšia, tým �ahšia sa na �u 

odpovedá. Respondenti nemôžu prís� do stavu, ke� nevedia �oho sa otázka presne týka 

a ako na �u vlastne odpoveda�. 

4) Predpojatos� – v otázkach nesmieme respondentov navádza� na odpovede. 

5) Nepoužíva� zbyto�né slová – Slová ako napr. obvykle, �asto, zriedka at�. 

nemajú presný význam a tak je dobré sa im vyhýba�. 

6) Vyhýbanie sa záporu – otázky, ktoré sa pýtajú negatívne sa radšej nepoužívajú. 
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7) Vyhýbanie sa hypotetickým otázkam – otázky, ktoré sa sa týkajú imaginárnych 

situácii sú nevhodné, odpovede na ne nemusia by� dôveryhodné. 

8) Zmier�ovanie citlivosti otázok – v ponúkaných možnostiach odpovede je               

pri niektorých otázkach vhodné používa� interval. (�asové obdobie, po�et) Je však nutné 

si da� pozor, �i sa jednotlivé intervaly neprekrývajú. 

9) V uzavretých otázkach je dobré vyhradi� priestor na odpove� “iné“, takisto 

v dotazníku môže by� žiaduce necha� respondenta vyjadri� na niektoré uzavreté otázky 

svoj vlastný názor, ak medzi ponúkanými možnos�ami nenájde svoju odpove� a vôbec 

vyjadrenie vlastného názoru môže by� dôležitým obohatením výsledkov dotazníkovej 

akcie. [27] 

 

2.1.4.3   ON-LINE prieskum 
 

Výhodou on-line výskumu je jeho cena. Oproti bežným prostriedkom získavania 

informácii stojí asi polovicu vynaložených prostriedkov [27]. �alšou výhodou je jeho 

rýchlos�, pretože celý výskum o vzorke rádovo stoviek respondentov spolu s jeho 

vyhodnotením trvá tak 48 hodín, zatia� �o telefonické dotazovanie pre rovnaký po�et 

respondentov môže trva aj nieko�ko týžd�ov. A takýto prieskum sa hne� v�aka �asovej 

náro�nosti predraží ako bolo spomínané v prvej výhode. Pri internetovom dotazovaní 

�udia �asto bývajú otvorenejší a úprimnejší než pri osobnom �i telefonickom 

dotazovaní. Všestrannos� on-line výskumu je tiež nespornou výhodou, pretože                   

pri on-line prieskume je možné zobrazova� výrobky v 3D zobrazení, �o                            

pri telefonickom prieskumu možné nie je. Nevýhodou on-line výskumu je, že nie každý 

je k internetu pripojený. 
udia, ktorí sú k interenetu pripojený, sú technicky vzdelaný, 

�iže sa jedná o presne definovaných respondentov s podobnými zvykmi. V podstate ide 

o jeden vyhradený segment a s týmto predpokladom je nutné pri tomto type výskumu 

po�íta�. Problém s on-line výskumom môže nasta� aj v technickom zabezpe�ení 

respondentov, to znamená, že po�íta�e respondentov nemusia by� uspôsobené danému 

výskumu (problémy s grafikou, odlišný design stránok a pod.) a môže dochádza�                

ku skresleniu kone�ných výsledkov.  V posledných rokoch sa on-line prieskum teší 

ve�kej pozornosti. Za rok 2003 stúpol on-line výskum o 30 % a vzrastajúci trend sa 

o�akáva aj na nasledujúce obdobie [27].  
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2.1.4.4     Výber výskumného súboru 

 

Výberový súbor – je skupina respondentov, ktorá je vybraná niektorou z metód výberu

z cie�ovej populácie (zo skúmanej populácie), výberový súbor potom vhodným 

spôsobom cie�ovú populáciu zastupuje a všetky zistenia, ktoré platia pre výberový 

súbor, potom platia i pre cie�ovú populáciu  [31] 
�

�

�

 

Výskumný súbor predstavuje subjekty výskumu, pri�om sa môže jedna� napr.                   

o u�ite�ov, študentov, dôchodcov, �udí v produktívnom veku apod. No subjekom 

výskumu môžu by� aj u�ebné texty �i rôzne publikácie alebo dokumenty.   

Typy výberov:    - náhodný výber 

   - stratifikovaný (rozvrstvený) výber 

   - zámerný výber  

   - dostupný výber 

Špecifikácia pravidiel výberu výskumnej vzorky 

 - ve�kos� súboru sa posudzuje relatívne s oh�adom na použitú metódu 

 - je �ažké získa� náhodný výber 

- rozširovanie výskumnej vzorky sa pri kvalitatívnom výskume ukon�í, kde 

výskumná �innos� už nedáva nové údaje  [30] 
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 Energetika je najdôležitejší obor �udskej �innosti a v sú�asnosti 

najdiskutovanejšou témou pre skupiny odborníkov, ako ekonómov, technológov, 

politikov, ale aj ekológov a bežných �udí. Každý de� je vo svete spotrebovaná energia 

za miliardy dolárov vo forme tepla, svetla, �innos� domácich spotrebi�ov, preprava 

�udí, výroba tovarov at�.  

V roku 1983 vo svete spotrebovalo 12 TWr energie [9], �o je 12 . 8760 h = 105120 

TWh, pre porovnanie spotreba elektrickej energie priemernej domácnosti je asi 1000 

kWh =    0,000001 TWh. V sú�asnosti sa spotreba v porovnaní s rokom 1983 zvýšila 

o vyše 50 %    (vo všeobecnosti je známe, že celosvetová spotreba energie z roka na rok 

rastie asi o 1,7 %) na hodnotu 18 TWr. Pri takomto tempe rastu bude v roku 2030 

spotreba o �alších 50 % vyššia, pri�om sa po�íta s dramatickým nárastom spotreby 

energie u rozvojových zemí. 

 

2.2.1   Zdroje energie 

2.2.1.1   Neobnovite�né zdroje energie 

 Spa�ovanie fosilných palív (uhlia, ropy a zemného plynu) patrí už 200 rokov 

medzi hlavné náplne �udskej �innosti. �lovek takto získavá obrovské množstvá energie, 

ktoré potrebuje pre svoj život. Tieto zdroje majú 2 hlavné nevýhody. Prvou je, že tieto 

zdroje sú vy�erpate�né a to už v relatívne krátkej budúcnosti (rádovo desiatky rokov). 

Druhou nevýhodou je zne�is�ovanie životného prostredia vo forme toxických plynov, 

popolu v ovzduší a iného odpadu.  

V uho�nej elektrárni s výkonom 1 GW sa každoro�ne spáli 130 tisíc vagónov 

uhlia (uho�ná elektráre� s výkonom 1,6 GW spáli denne 36000 ton uhlia), pri�om sa                 

do ovzdušia uvo�ní 200 tisíc ton oxidu siri�itého, 30 tisíc ton oxidu dusíka, 16 tisíc ton 

popola, desiatky ton �ažkých kovov a iných toxických a rádioaktívnych látok. 

Spa�ovaním uhlia sa vo svete získava až 25 % z celkovo vyrobenej energie. [8] 

To znamená, že spa�ovaním uhlia sa za rok vyrobí energia 4,5 TWr (pod�a 

predchádzajúcej kapitoly 25 % z 18 TWr), �iže je potrebných takých elektrárni 

s výkonom 1 GW celkovo 4500, ktoré pracujú 24 hodín denne. A už je �ahké 
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prepo�íta�, aké množstvá škodlivých, jedovatých a toxických látok sa dostáva                    

do životného prostredia. Podiel zemného plynu vo svetovej energetike je takisto 25 %, 

no dopad na životné prostredie nie je taký kritický ako pri uhlí. 

Každý de� sa stretávame s vývojom cien ropy na svetovom trhu. Ropa má až 30 

%-ný podiel na svetovej energetike. Ro�ne sa vy�aží asi 4 mld. ton ro�ne [8], pri�om  

10 % z toho je použitých v chemickom priemysle (napr. výroba plastov) a zvyšných          

90 %  na výrobu palív  do spa�ovacích motorov.  

Fenoménom posledných 50 rokov je jadrová energia, s využitím predovšetkým 

uránu, ktorá je ve�mi ekologická až do tej doby, kým nevznikne v elektrárni havária 

s katastrofickými následkami (�ernoby�). V sú�asnosti sú však bezpe�nostné opatrenia 

nato�ko prísne, že by k haváriam dochádza� nemalo. Svetové zásoby uránu sa odhadujú 

na 70 rokov [8], no pri postupnom zlepšovaní technológie štiepenia uránu  je možné, že 

zásoba uránu vysta�í ešte aj na stovky rokov. 

  

2.2.1.2   Obnovite�né zdroje energie 

 Obnovite�né zdroje energie predstavujú najperspektívnejšie odvetvie energetiky 

a z každodenným poklesom zásob fosilných palív sa stále viac bude dostáva�                     

do popredia otázka „akým spôsobom vyrobi� pre �udstvo tak potrebnú energiu?“  

 

Základné rozdelenie obnovite�ných zdrojov energie: 

  

Veterná energia 

          Využíva silu vetra, ktorý sa opiera do vrtule, vytvára  

pohyb,  ktorý  v   generátore    vyrába    elektrickú   energiu.  

Aktuálnym    príkladom    veternej    elektrárne   môže   by�   

belgického  Ostende,   kde  v  mori   30  km   od    pobrežia 

postupne  vyrastá  veterný  park,  v�aka  ktorému  Belgicko 

splní   svoj    prís�ub    Európskej   únii    v   rámci  plnenia 

Kjótskeho  protokolu,  že    6  %   vyrobenej   energie  bude 

z  obnovite�ných  zdrojov.    Výška    každého  piliera  bude 

 Obr.2.2.1.2.1: Príklad veternej elektrárne [12] 
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 180 metrov a priemer rotoru 126 m. Celkovo bude postavených 60 veterných mlynov 

ro�ne produkujúcich 1000 GWh energie pre 600 tisíc obyvate�ov. Celkové náklady sa 

vyšplhali  na 900 miliónov eur, ktoré zaplatí súkromný investor [6] 

 

Vodná energia 

 Využívanie hydroenergie je tradi�ným spôsobom už od dávnych �ias, no 

v sú�asnosti je tento spôsob výroby energií na ústupe a k rastu tohto odvetvia už moc 

nedochádza. Výstavba elektrárni na vodných tokoch nie je perspektívnym odvetvím, 

pretože sú pre ich stavbu potrebné špecifické podmienky a takéto miesta sú už dávno 

používané. Sila vody sa dá využi� aj v mori pri odlive a prílive, ale tieto elektrárne 

mávajú obrovskú rozlohu a dosahujú malé výkony a sú takisto neperspektívne. Doteraz 

nejvä�šia prílivová elektráre�  vo francúzskom Rance, kde výška prílivu dosahuje            

v priemere 8,4 metrov má výkon len 240 MW a nádrž na zhromaž�ovanie morskej 

vody má rozlohu až 22 km2. Preto sa o stavbe �alších prílivových elektrárni zatia� 

neuvažuje.[8] 

 

Geotermálna energia 

 So špecifickými podmienkami je to v tomto prípade podstatne horšie ako                 

pri využívaní vodnej energie, pretože vyvierajúca horúca voda na povrchu Zeme je 

výnimo�ný zjav, ktorý sa môže využíva� iba ak pre turistické ú�ely a nie na stavbu 

elektrárni, preto je ich vo svete iba 10, pri�om dosahujú výkon spolu 2000 MW 

a niektoré z nich sa nachádzajú na Islande.[8] 

 

Slne�ná energia 

 Pod�a mnohých názorov je to najperspektívnejšie odvetvie energetiky. 

Využívanie slne�nej energie možno rozdeli� na dve skupiny a to na získavanie tepelnej 

energie alebo fotovoltaickej energie. Tepelná energia slnka sa získava ohrevom 

kvapalného média (voda, olej) pri�om je kvapalinu možné takto zohria� až na 4000 °C, 

z takto ohriatej kvapaliny sa získava vodná para, ktorá slúži na pohon turbíny generátora  

a tým na výrobu elektrickej energie [8]. Fotovoltaickej energii je venovaná celá �alšia 

kapitola.  
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2.2.1.3   Fotovoltaická energia 

 Jedná sa priamu premenu slne�nej energie na energiu elektrickú pomocou 

sú�iastky, ktorá sa volá solárny (fotovoltaický) �lánok. Fotovoltaický �lánok je 

ve�koplošná polovodi�ová sú�iastka (naj�astejším materiálom je kremík), ktorá dokáže 

po osvetlení vyrába� elektrickú energiu.  

 

Zjednodušený princíp: 

 Slne�né svetlo prináša na Zem energiu, ktorá je v solárnom �lánku premenená                 

na elektrickú energiu. Svetelnú energiu si v tomto prípade vysvet�ujeme ako tok 

fotónov (svetelných �astíc), ktoré sú nosite�mi energie  a dopadajú na solárny �lánok, 

kde je táto energie predaná elektrónom – �asticiamm, ktorých tok predstavuje elektrický 

prúd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.2.1.3.1:  Princíp solárneho �lánku [2] 

 

 

 Jeden solárny �lánkok nedokáže vyrobi� dostato�né množstvo elektrickej 

energie,  tak sa solárne �lánky   zapájajú  do  obvodov (panelov)  s  požadovaným    

výkonom   za konkrétnym ú�elom. 

 

Na Obr.2.2.1.3.2 je znázornený už kompletne zhotovený solárny panel 

s rozmermi 13,5 x 13,5 cm, ktorého výkon by posta�oval napr.  na nabíjanie mobilného 

telefónu. 
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Obr. 2.2.1.3.2: Solárny panel s výkonom 1,3 W   [1] 

 

 Vä�šie uplatnenie majú panely s vyšším výkonom, ktoré sa používajú ako zdroj 

elektrickej energie pre bežné spotrebi�e, a ktoré sú základom pre solárne elektrárne. 

Najvä�šia fotovoltaická elektráre� sa nachádza v Španielsku (Obr. 2.2.1.3.4) a dosahuje 

výkon 20 MW, s ktorým je možné zásobova� elektrickou energiou malé mesto s 20-tisíc 

obyvate�mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.1.3.3:   Najvä�šia solárna elektráre� (Španielsko - Murcia)   [3] 
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V sú�asnosti sa ve�ká vä�šina solárnych �lánkov vyrába z monokryštalického 

kremíku, ktorého výroba je technologicky a energeticky náro�ná, no len v tomto prípade 

je možné dosiahnú� vysokej ú�innosti (až okolo 30%, štandardne 20%). Pri amorfnom a 

polykryštalickom kremíku sa dosahuje menšia ú�innos�, no za cenu nižších nákladov. 

�asto je možné sa stretnú� s názorom, že na výrobu solárnych �lánkov sa spotrebuje 

vä�šie množstvo energie ako dokážu za dobu svojej životnosti vyrobi�. Nie je to zrovna 

presný názor, aj ke� energetická spotreba tu ur�ite je. V lit. [11] je uvedené, že 

energetická návratnos� v prípade klasických bežne používaných �lánkov je asi 3 roky, 

to znamená, že za 3 roky �innosti solárneho �lánku sa vyrobí to�ko energie, ko�ko bolo 

na jeho výrobu spotrebované a to oproti 20 ro�nej garantovanej životnosti nie je vysoké 

�íslo. 

Aj budúcnos� solárnych �lánkov bude patri� nanotechnológii, kde by sa 

energetická návratnos� mala pohybova� len okolo jedného mesiaca. Nano�lánky sa už 

pomaly za�ínajú vyrába� priemyselne, sú ve�mi lacné (desatina ceny klasických 

�lánkov na rovnakú jednotku výkonu), pretože sa spotrebuje na ich výrobu minimálne 

200-krát menej materiálu než  na klasické �lánky, používajú sa však �ažko dostupné 

materiály, ich ú�innos� dosahuje len 6 % a takisto je otázna aj ich životnos�. Ich 

praktické nasadenie je však ve�mi široké, pretože sú pružné a ohybné (napr. použitie 

pripadá ako sú�as� strešnej krytiny, sú�as� autolaku a pod.) a pri objave správnych 

materiálov (najmä �ahko dostupných) je ich masové nasadenie len otázkou �asu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.1.3.5:  Solárny  nano�lánok nanesený na fóliu [11] 
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Ilustra�né zábery         “Bez komentára“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.1.3.6:   Ilustra�né obrázky  [2,3,4, 35] 
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2.2.1.4   Náklady na stavbu solárnej a atómovej elektrárne 

 

 Atómová elektráre� v Temelíne JETE je najvä�šou elektrár�ou v �R, jej celkový 

výkon dosahuje 2 GW a investi�né náklady sa vyšplhali na 100 mld. K�, �o predstauje 

sumu 50 K� na 1 W výkonu elektrickej energie. Návratnos� investície je vypo�ítaná              

na 20 rokov. Celková plocha, na ktorej sa rozprestiera je 143 ha. Za rok 2007 bolo 

vyrobených 12,3 TWh elektrickej energie [12]. �EZ chce v Temelíne postavi� dva 

�alšie bloky o celkovom výkone 3,4 GW a pod�a štúdie [15] sa investi�né náklady 

odhadujú na sumu 105 K� na 1 W elektrického výkonu (celkovo 353 mld.K�), �o je             

o 100 % viac ako pri stavbe sú�asnej JETE.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.1.4.1:  Atómová elektráre� Temelín [12] 

 

 Sú�asné ceny solárnych panelov sa pohybujú okolo 20000,-K� za 170 W [8]  

elektrického výkonu, �o predstavuje sumu necelých 120 K� za 1 W. Ak by sa postavila 

elektráre� s rovnakým výkonom ako JETE, teda 2 GW bolo by potreba na solárne 

panely investova� sumu 240 mld. K�, k tejto sume by pribudli �alšie náklady                    

na montáž, nákup pozemkov, stavba riadiacej budovy a �alšie doplnkové práce, �ím by 

sa celkové náklady dostali na sumu 250 mld. K�. A za celý rok by bolo možné vyrobi� 

asi 4 TWh, návratnos� vychádza    na asi 10 rokov.  Celková zabratá plocha by bola 

2000 ha, �o je 15-krát viac ako  pri JETE, ale tu sa nevyžadujú žiadne špecifické 

podmienky a solárne panely je možné umiestni� na každé nevyužité miesto (napr. 

strechy priemyselných objektov, plochy, na ktorých bývalo smetisko a pod.) Výhodou 

je aj to, že solárna elektráre� potrebuje len minimum zamestnancov a nie sú potrebné 

žiadne bezpe�nostné opatrenia, náklady na prevádzku, nákup, odvoz a uskladnenie 

vyhoreného rádioaktívneho paliva, dlhoro�ná výstavba, doh�ad celého sveta, protesty           

a pod. 
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2.2.1.5    Porovnanie právnych noriem v �R a SR 
 

 V roku 2005 vyšiel v �R do platnosti zákon o podpore výroby elektrickej 

energie z obnovite�ných zdrojov s �íslom 180/2005 Sb., ktorého hlavným ú�elom je 

v záujme ochrany životného prostredia podpori� používanie obnovite�ných zdrojov 

energie a vytvori� podmienky pre naplnenie 8 %-ného podielu celkovej spotreby 

elektrickej energie z obnovite�ných zdrojov. Zákon vymedzuje, aké zdroje sa myslia             

za obnovite�né (vodná, slne�ná, veterná, geotermálna, energia získaná spa�ovaním 

biomasy a bioplynov), �alej vymedzuje práva a povinnosti zú�astnených subjektov, 

spôsob kontroly, pokuty v prípade neplnenia záväzkov a podmienky podpory pri výrobe 

elektriny ekologickým spôsobom, ako aj výkupné ceny, pri�om zákon zaru�uje, že             

pre nasledujúci rok nesmú by� ceny nižšie ako  95 % z hodnoty v platnom roku.  
 

Tab.2.2.1.5.1:  Pre rok 2008 bolo schválené toto cenové rozhodnutie (�.7/2007): 
Dátum uvedenia do provozu 

slne�nej elektrárne 

Výkupná cena elektriny dodaná    

do siete  [K�/kWh] 

Zelené bonusy v [K�/kWh] 

po 1.januári 2008 13,46 12,65 

od 1.1.2006 do 31.12.2007 13,80 12,99 

pred 1.januárom 2006 6,57 5,76 
 

Všetky ceny sú stanovené ako minimálne a sú zaru�ené pod�a §6 zákona 

�.180/2005 Sb.   na 15 rokov a každoro�ne sa budú navyšova� o infla�ný koeficient, 

ktorý je minimálne 2 %. Výrobca elektrickej energie sa rozhodne, �i bude energiu                 

do siete dodáva� a získa “výkupnú cenu“ alebo si nájde odberate�a za tržnú cenu, ktorá 

je ale nižšia ako u iných zdrojov energie (u slne�nej elektrárne je problém so stabilitou 

výkonu) a pri predaji elektrickej energie získa od prevádzkovate�a distribu�nej siete 

“zelený bonus“. Spôsobom zelených bonusov sa získa vyšší zisk ako pri pevne 

stanovenej výkupnej cene. Tento spôsob majú povinný investori, ktorí zárove� svoju 

vyrobenú elektrickú energiu budú spotrebováva�. V §4 zákona  �.586/1992 Sb. sa 

uvádza, že pri výrobe elektriny z obnovite�ných zdrojov je prevádzkovate� elektrárne 

oslobodený od dane z príjmu na dobu 5 rokov 

 V Slovenskej republike takýto zákon o podpore obnovite�ných zdrojov 

neexistuje, �o celé odvetvie dostáva do úzadia a nie je pre potenciálnych investorov 

atraktívne. Toto odvetvie v sú�asnosti spadá pod zákon o energetike �.656/2004 Z.z., 

kde sa na podporu solárnej energie nemyslelo. Takýto zákon sa pripravuje, no zatia� 

táto situácia predstavuje vážnu hrozbu pre využívanie solárnej energie a iných 

ekologických zdrojov na Slovensku.  
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3.1.1     SLEPTE analýza „Obnovite�ných zdrojov energie“ 

 

• Sociálne faktory  

 Zvyšujúca sa spotreba �udstva ukazuje, že v blízkej budúcnosti klasické zdroje 

energie, ako ropa, uhlie �i plyn nebudú posta�ova�. Všetky významné svetové 

organizácie si tento problém uvedomujú a tak sa do popredia dostávajú obnovite�né 

zdroje energie. Pre ve�ké firmy je zrazu bezcenná pôda v púštiach po celej Zemi 

ve�mi zaujímavou investíciou, pretože je to ideálne miesto pre stavbu veterných �i 

solárnych elektrárni a v týchto vy�udnených oblastiach ani nebudu nikomu prekáža�. 

Takéto zariadenia potrebujú len minimálnu obsluhu a tak nepripadá do úvahy ani 

otázka bývania pre pracovníkov ekologických elektrárni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.1.1.1:   Vývoj spotreby elektrickej energie vo svete [32] 
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• Legislativa 

      Životné prostredie v sú�asnosti zohráva úlohu už aj v parlamentoch svetových 

krajín, ktoré vytvárajú zákony na ochranu životného prostredia, sprís�ujú sa 

podmienky pre výrobný sektor s oh�adom na životné prostredie (vypúš�anie 

exhalátov a pod.). A navyše sa vytvárajú podmienky pre vznik spolo�ností, ktorých 

nápl�ov je výroba energií alternatívnym spôsobom a to pomocou dotácii a iných 

výhod. 

 

Dôležitú rolu vo fotovoltaike má:  Zákon �. 180/2005 Sb. o podpo�e obnovitelných 

zdroj� energie, ktorého hlavným prínosom bola stabilizácia podnikate�ského 

prostredia v oblasti obnovite�ných zdrojov energie v �R 

 

• Ekonomika  

      S rastúcim vývojom ekonomiky sa �udia a organizácie budú zaujíma� o náhradu 

klasických zdrojov energie a snahu by� sebesta�ný vo výrobe energií, takisto sa viac 

a viac budeme príklána� k ekologickým zdrojom a to aj za cenu vyšších vstupných 

nákladov. Dôkazov je hne� nieko�ko. Svetové finan�né organizácie zakladajú 

investi�né nástroje,  do ktorých je možné investova� a týkajú sa obnovite�ných 

zdrojov energie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.1.2:  Vývoj HDP vybraných európskych štátov a �R [28] 
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Finan�ná kríza významne zasahuje do politického života posledných pár mesiacov. 

V roku 2009 sa nepo�íta so zvyšovaním HDP, dokonca prevládajú nízory, že za rok 

2009 dôjde aj u ve�mi vyspelých štátov k poklesu HDP. 

Nemecká ekonomika by mala v tomto roku zaznamena� pokles vyše 5 %. Túto prognózu 

publikoval hlavný ekonóm Deutsche Bank Norbert Walter. "Nemecká ekonomika klesne 

okolo 5 % len v prípade, ke� budeme ma� od leta ten správny vzostup. Preto sa nedá 

vylú�i� ani silnejší pokles," povedal ekonóm. 

Americká ekonomika v poslednom štvr�roku minulého roku zaznamenala medziro�ný 

pokles 3,8 %, �o bol najhorší výsledok od roku 1982. Prezident Obama o tomto vývoji 

povedal, že je to "pretrvávajúca katastrofa".  [33] 
 

 

• Politické faktory 

       Vo svete sa stále viac pozornosti venuje ekológii, globálnemu oteplovaniu, a tak 

aj  na najvyššej politickej úrovni sa za�alo zaobera� obnovite�nými zdrojmi energie, 

za�ali sa podporova� projekty, ktorých úlohou je zvyšovanie podie�u výroby 

elektrickej energie alternatívnym spôsobom. Nadnárodné firmy v tomto odvetví 

lobujú u politických organizáciii za zlepšenie podmienok, v�aka ktorým by došlo 

k ešte rýchlejšiemu nárastu odvetvia. 

 

 

• Technologické faktory 

 S technológiami to vyzerá ve�mi dobre a v budúcnosti sa o�akávajú �alšie 

novinky a zlepšenia, ktoré prinesú zvýšenie záujmu o využitie obnovite�ných zdrojov 

energie, a to aj z toho dôvodu, že pribúda vedcov a odborníkov, ktorí sú sa zaoberajú 

novými technologickými postupmi a zvýšovaním úrovne neobvyklých elektrárni.  
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• Ekologické faktory 

Presadzovanie alternatívnych zdrojov energie bude tým jednoduchšie, �ím viac 

sa bude dostáva� do popredia otázka ekológie. Obnovite�né zdroje energie sa 

vyzna�ujú práve tým, že minimálne za�ažujú životné prostredie a môžu by� 

prirodzenou sú�as�ou našeho života bez toho, aby sme sa s následkami ich �innosti 

vysporadúvali nieko�ko desa�ro�í, tak ako to je napr. v prípade uho�ných elektrárni. 

  

 

3.1.2       SLEPT analýza odvetvia „Fotovoltaická energia“ 

 

• Sociálne faktory  

 V sú�asnosti sa solárne panely na výrobu elektrickej energie používajú najmä 

v od�ahlých �astiach, kde by bolo nepraktické vies� dlhé elektrické vedenie, no môže 

by� potešujúce, že aj v husto za�udnených oblastiach sa významne do popredia 

dostávajú slne�né elektrárne a už aj bežný �lovek si uvedomuje potrebu týchto 

zariadení.   Zo zvyšujúcim sa po�tom obyvate�ov bude rás� spotreba energií a bude 

potrebné siahnú� aj po iných zdrojoch energie než sú teraz bežné. 

 

• Legislativa  

 Najvä�ší problém solárnych elektrárni je komplikovaná legislatíva. Náro�nos�, 

nepreh�adnos� a neochota štátnym orgánov najviac odrádza potenciálnych 

investorov. Tento problém sa týka ako Slovenska tak i �eska, hoci v �R je to aj tak 

neúmerne lepšie ako v SR. V �R už funguje sýstem výkupných cien, ktorý zaru�uje 

istú návratnos� v relatívne blízkj budúcnosti (8-10 rokov), �o na Slovensku nepripadá 

v úvahu a tu si solárnu elektráre� v�aka tomu nezriadia ani najvä�ší nadšenci. 

Pozitívnym príkladom môže by� Nemecko, kde zriadenie vlastnej solárnej elektrárne 

je asi tak náro�né ako zriadenie pevnej telefónnej linky, a preto je táto krajina                 

na vrchole využívania solárnej energie. 
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Vyhláška �. 150/2007 Sb. obsahuje z h�adiska fotovoltaiky zásadné ustanovenie, 

ktoré hovorí o pravidlách pre ur�ovanie výkupných cien a zelených bonusov. [7] 

 

 

• Ekonomika (príjmy obyvate�stva, tendencie ekonomiky) 

      Svetová ekonomika rastia a rastú aj ceny energií, no pri tomto stave je potešujúce 

pre fotovoltaiku, že ceny solárnych �lánkov klesajú a tento trend by mal na�alej 

pokra�ova�, �ím sa postupne vytvárajú podmienky pre masové nasadenie solárnych 

elektrárni. Na obr.3.2.2.1 je vidie� akým spôsobom rastie objem inštalovaných 

solárnych elektrárni a tento trend bude na�alej pokra�ova�. Takisto vývoj solárnej 

energetiky odzrkadluje jeden z prvých založených indexov s názvom SOLRX [13], 

ktorý bol založený za�iatkom roku 2006 a obsahuje 27 akcií najvýznamnejších 

spolo�ností zaoberajúcich sa solárnou energiou zo 6 krajín sveta. Nasledujúci graf 

ukazuje váhové rozloženie jednotlivých zemí v obsahu indexu SOLRX.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2.1:  Zloženie indexu pod�a zahrnutých krajín [13] 
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V kapitole 3.2.2 sú zhrnuté konkuren�né firmy v obore výroby solárnych 

�lánkov, pri�om v SOLRX je �as� týchto firiem zahrnutá. V �alšej tabulke je 

zobrazených  10 najvýznamnejších ú�astníkov indexu SOLRX. 

 

Tab. 3.1.2.1:    10 najvýznemnejších spolo�ností indexu SOLRX [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indexu zo za�iatku nemal priaznivý vývoj, no od koncu roka 2007 sa za�al 

dostáva� nad svoju po�iato�nú hodnotu a dokonca dosahoval vyše 100 %-ný nárast. 

V Obr. 3.1.2.2 je vývoj indexu SOLRX zobrazený od za�iatku jeho založenia 

v porovnaní s 3 významnými svetovými indexmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2.2:   Porovnanie výkonnosti štyroch indexov vrátane SOLRX [13] 
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Finan�ná kríza nespôsobila pokles indexu SOLRX, ktorý koncom marca 2009 

dosahuje vyše 1300 bodov, �o je rovnako ako pred rokom, vývoj solárnej energetiky 

ide dopredu a tak aj fina�ná výkonnos� spole�nosti je stále na lepšej úrovni. [34] 

 

• Politické faktory 

        Európska únia je inštitúcia, ktorá dokáže významne ovplyvni� vývoj využívania 

solárnej energie, tá stanovuje, ko�ko percent energie musí by� vyrobených 

z obnovite�ných zdrojov, a to zatia� hrá proti ekologickým zdrojom, pretože silné 

lobingové skupiny zaoberajúce sa predajom ropy, uhlia a zemného plynu zatia� len 

ve�mi �ažko dovolia výrazné presadenie  slne�nej energie. Lenže tento stav bude 

trva� len pár rokov a pozitívny vývoj solárnych technológii za�ne pôsobi�                  

proti fosilným palivám. 

 

• Technologické faktory 

 Problematika technológie solárnych �lánkov  je obsiahla a aj náro�ná.  V zásade 

sa  za prvé vyžaduje vysoká �istota základného materiálu, pri�om s každým rádom 

vy�istenia sa neúmerne zvyšuje cena, a tak je otázne do akej miery je potrebné �isti� 

materiál (najmä kremík), aby sa nám oplatilo ešte vyrába� solárne �lánky. Už 

z tohoto príkladu je jasné, že pri výrobe pôjde o h�adanie kompromisu medzi 

kvalitou a cenou. Sú�asný vývoj nenazna�uje, že sa od klasických kremíkových 

�lánkov bude upúš�a�, pretože metódy ako �istenia kremíkového materiálu a jeho 

následné úpravy do monokryštalickej podoby sú jedny z najprepracovanejším                 

zo všetkých vôbec používaných materiálov pre elektrotechniku, ale nie len tu. Aj 

samotná výroba dodržuje normy, v�aka ktorým je možné vyrába� solárne �lánky            

za prijate�nú a stále klesajúcu cenu. Nanotechnológia spomínaná v kapitole 2.2.1.3 a 

používanie iných materiálov zatia� výrazne neovplyvní sú�asný trend, no 

v budúcnosti je aj s touto technológiou treba po�íta�.  
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3.2.1    Potenciál trhu 
 

 V odvetví, ktoré sa zaoberá výrobou solárnych �lánkov, alebo všeobecne 

polovodi�ových sú�iastok, nie je možné sa zaobera� len na lokálnej (miestnej) úrovni 

trhu. Výrobky špecializovaných oborov sa zvy�ajne dostávajú do celého sveta a tak je 

potrebné v celkovej  analýze trhu sa zamera� na celý svet, pretože aj v praxi je možné sa 

u nás stretnú� s výrobkami fotovoltaických �lánkov od výrobcov z rôznych kútov sveta, 

ako napr. Nemecko, �ína alebo USA. 

Záver: ve�kos� trhu = celý svet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.3.2.1.1:  Najvä�šie centrá so spolo�nos�ami na výrobu solárnych �lánkov 

 

3.2.2    Analýza konkurencie 

3.2.2.1    Výrobcovia 

 

 Z predchádzajúceho odstavca vyplýva, že konkurenciu treba hlada� po celom 

svete. Výroba solárnych �lánkov sa z roka na rok zvyšuje a tak pochopite�ne rastie aj 

po�et výrobcov, ktorých v sú�asnosti môžme po�íta� na desiatky. Výrobcovia sa                 

od seba odlišujú použitými základnými materiálmi, používanými technológiami, 

kvalitou a pod., no v zásade sa výrobky, ktoré slúžia na priamu premenu slne�nej 
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energie   na energiu elektrickú a možno z týchto výrobkov zhotovi� solárnu elektráre�. 

Sú�asný trend je výroba solárnych �lánkov s rozmerom 5 a 6 palcov, to znamená 

s rozmermi 12,5 x 12,5 cm, resp. 15 x 15 cm. Každý výrobca, ktorý má v pláne 

napredova� a by� konkurencie schopný sa musí preorientova� práve na výroby 

fotovoltaických �lánko týchto rozmerov.  Spolo�nos� Solartec s.r.o zachytila tento trend 

a v roku 2008 sa rozbehla výroba vä�ších 5 palcových solárnych �lánkov.                          

Na obr.3.2.2.1  je jasne vidie� zvyšovanie ro�nej spotreby solárnych �lánkov z �oho 

vyplýva, že to je perspektívne odvetvie, ktoré bude z roka na rok zvyšova� výrobné 

kapacity, a z grafu vidie� exponenciálny nárast, a je na každej z firiem ako dokážu 

preniknú� na trh a ako zvýši� podiel na trhu. 

Správa z tisku: Q-Cells AG (QCE), nemecký výrobca solárnych �lánkov, o�akává pod�e 

svojho výkonného riadite�a Antona Milnera najmenej 40% ro�ný rast sektoru   [zdroj: 

www.finance.cz, citácia z d�a 17.4.2007] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.2.1: Znázornenie zvyšovania spotreby solárnych �lánkov [3] 

 

        ro�ný inštalovaný výkon                  kumulovaný inštalovaný výkon 

Inštalovaný výkon fotovoltaických elektrárni od roku 1995 do 2007 
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Konkurenti 
 

Solarwatt – nemecká akciová spolo�nos� založená v 1993, závod v Dráž�anoch so 400 

zamestnancami, �alší závod od októbra 2005 v Helibronne.Obrat spolo�nosti za rok 

2007 cez 200 mil. Eur, s ro�ným nárastom o 40 % za posledných 5 rokov, spolo�nos� 

za�ínala s 2 zamestnancami a ro�ným obratom 150.000 DM. Rýchlo sa rozvíjajúca 

firma s významnými plánmi do budúcnosti.   [16]  

 

Kyocera – S akciami tejto spolo�nosti sa obchoduje na burze v New Yorku 

(NYSE:KYO). Spolo�nos� sa nešpecializuje len na výrobu solárnych �lánkov, ale má 

bohaté skúsenosti s výrobou rôznych elektronických sú�iastok, komponentov a 

hotových výrobkov. Kyocera invetsoval 200 mil.Eur do závodov v Japonsku, �íne, 

Mexiku a v �eskej republike(Kada�), a do roku 2011 má v pláne vyrába� ro�ne solárne 

�lánky s celkovým výkonom 500 MW.  (Pre porovnanie Atómová elektráre� 

v Temelíne s dvoma blokmi má výkon 2000 MW). Výrába velkoplošné solárne �lánky 

s rozmermi 15 x 15 cm vo výbornej kvalite z polykryštalického kremíka a s ú�innos�ou 

ve�mi dobrých 18,5 %. Výborná spolo�nos�  s obrovskými 50-ro�nými skúsenos�ami, 

prestížnej zna�ky, dobrej povesti, celkovo 5000 zamestnancov, s ro�nými tržbami 10 

miliard dolárov – silný konkurent. [17] 

    

Kaneka – zaujímavá spolo�nos� z poh�adu zvláštneho záberu produktov, medzi ktoré 

patrí lekárska technika,  doplnky výživy, kvalitné oble�enie, stavebné materiály a 

solárne �lánky. Základom pre komplex výrobkov je perfektná znalos� materiálov, ich 

vlastností, druhov, vzájomných kombinácii a pod.  [18] 

     

Sharp – spolo�nos� so 40 ro�nými skúsenos�ami a to nie len so solárnymi �lánkami, 

jeden z najvä�ších výrobcov solárnych �lánkov na svete. Svetoznáma spolo�nos�               

so zvu�ným menom. Podiel spolo�nosti Sharp na trhu so solárnymi �lánkami je 

momentálne asi 17%. �o je i vzh�adom ku konkurencii z �íny ve�mi dobrý 

výsledok. Všetky solárné �lánky zna�ky Sharp položené za sebou by vytvorili radu                  

o d�žke dosahujúc polovicu obvodu Zeme. Sharp sa zameriava na výzkum, do ktorého 
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pravidelne investuje nemalé prostriedky. Závody sa nachádzajú vo Ve�kej Británii 

(Wrexham), USA (Memphis) a tri závody v Japonsku. [19] 

     

Mitsubishi Electric – Už pod�a názvu je jasné, že spolo�nos� sa zaoberé výrobou 

rôznych technických produktov a solárne �lánky sú len �as�ou spolo�nosti. Solárne 

�lánky vyrábajú z polykryštalického kremíka s priemernou ú�innos�ou 14 % s použitím 

štandardných technologických operácii. [20] 

     

SolarWorld – Spolo�nos� s 1800 zamestnancami a výrobnými halami v Španielsku, 

Švédsku, Afrike, Ázii a USA. Základný kapitál 111 mil.Eur. Výroba klasických 

solárnych �lánkov z mono- a polykryštalického kremíka. [21] 

    

Sanyo – Spolo�nos� SANYO Solar Ark vyrába solárne �lánky z amorfného a 

polykryštalického kremíka s ú�innos�ou okolo 19 % �o je pre tento typ materiálu 

nezvy�ajne vysoké �íslo a je dosiahnuté neštandardnou štruktúrou �lánku, v roku 2005 

bol postavený závod v Ma�arsku.  [22] 

    

SunPower – Spolo�nos� sa špecializuje na výrobu solárnych �lánkov novej generácie, 

tzv. solárne �lánky so zadným kontaktom, �ím sa zvyšuje ich ú�innos� a zárove� 

znižuje cena za 1 Watt vyrobenej elektrickej energie. Rozhodne je to perspektívna 

spolo�nos�, ktorej snahou je znižovanie ceny pri zachovaní elektrických                   

parametrov. [23] 

    

SunTech – Najvä�šia spolo�nos� na výrobu solárnych �lánkov na svete so 4000 

zamestnancami, s akciami spolo�nosti sa obchoduje na burze v New Yorku (NYSE: 

STP), ktorá vyrába klasické monokryštalické a polykryštalické kremíkové �lánky 

s ú�innos�ou 18 % resp 14 %. �ínske závody dokážu vyrobi� solárne �lánky                       

za najnižšiu cenu na svete. Spolo�nos� bola sponzorom olympijských hier Peking 2008, 

kde na hlavný štadión budú nainštalované solárne �lánky. Spolo�nos� zastrešuje stavby 

najvýkonnejších fotovoltaických elektrárni na svete.    [24] 
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Isofoton – významná špan�lská akciová spolo�nos� s ro�ným ziskom (2006) 3 mil.Eur,  

z roka na rok sa zvyšuje výrobná kapacita, kvalita zaru�ená, nieko�ko významných                  

ocenení. [25] 

     

Spectrolab, Inc.  – z poh�adu kvality, je to firma na najvyššej svetovej úrovni, zaoberá 

sa výrobou solárnych �lánkov s ve�mi vysokou ú�innos�ou (až 40 %)  z nezvy�ajných 

materiálov a štruktúr. Za všetko hovorí aj to, že spolo�nos� dodáva solárne systémy, 

ktoré sú následne  používané vo vesmírnych projektoch ako sú�as� vesmírnych družíc, 

�i   modulov. [26] 

    

 Existuje ve�ký po�et dalších spolo�ností, ktoré sa špecializujú na výrobu 

fotovoltaických �lánkov, ktoré sa zvä�šej �asti nachádzajú v �íne, Japonsku ale aj 

v Európe USA, a ktoré svojím objemom výrobu nebudú konkurova� spolo�nostiam ako 

je Sharp, �i Kyocera. Svojou �innos�ou však môžu prinies� rozvoj do oblasti, v ktorej 

závod leží a môžu by� spestrením priemyselného sektora a môžu sa úspešne podiela�  

na vývoji, výzkume a zlepšovaní kvality a povedomia solárnych �lánkov. 

 

3.2.2.2   Problematika substitútov 

 Odvetvie “Obnovite�ných zdrojov energie“ sa skladá z viacerých oblastí pod�a 

toho z akého zdroja sa energia získava. (kap.2.2.1.2). Najvä�ším konkurentom 

v sú�asnosti pre solárnu energiu je energie veterná. Obe odvetvia ve�mi rýchlo 

napredujú v oblasti výskumu, vývoja a nárastu po�tu vybudovaných elektrárni. 

Nevýhodou veterných elektrárni je však to, že nie je možné vybudova� veternú 

elektrárnu hoci kde, pretože tento energetický zdroj potrebuje výborné poveternostné 

podmienky, aby sa náklady na stavbu vrátili v prijate�nom �ase. Nároky pre solárnu 

energetiku nie sú také obrovské, pretože slnko svieti všade, aj ke� nie s rovnakou 

intenzitou pre rôzne �astí Zeme. No tieto odchýlky sú v podstate vzh�adom na ve�ké 

odchýlky v poveternostných podmienkach zanedbate�né. A tu je ve�ká výhoda solárnej 

energetiky, že je možná stavba solárnej elektrárne na každom mieste. A predsa si 

potenciálny zákazník nepostaví na záhrade veternú turbínu, ke� si nenápadne môže 

umiestni� solárne panely na strechu domu.  
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3.2.2.3   Bariéry vstupu na trh 

 Všeobecne nie je problém založi� firmu, ktorá bude vyrába� solárne �lánky, išlo 

by o technologickú spolo�nos�, s nie až takou náro�nou výrobou, ktorá by však 

potrebovala nieko�ko povolení týkajúcich sa používania škodlivých chemických látok. 

Takisto založenie firmy na montáž solárnych panelov nemusí by� problém, žiadne 

problematické bariery tu neexistujú. Samotný problém vzniká pri vybavovaní povolení 

na stavbu solárnej elektrárne (dokonca aj malých) pre zákazníka – problematika 

legislatívy v tomto odvetví je bežne diskutovanou témou.  

   

 

3.2.2.4   Dodávatelia a odberatelia 

 Základnou surovinou pre výrobu solárnych �lánkov je kremík, kde základná 

surovina prechádza komplikovaných procesom prípravy.  Vä�šina ve�kých výrobcov si 

zakladný materiál pripravuje sama, no menším spolo�nostiam sa tento polotovar vyplatí 

radšej nakupova� od špecializovaných výrobcov. Vyjednávacia sila odberate�ov je 

vä�šia než v prípade dodávate�ov, pretože odberate�ov je menej, je pre dodávate�ov 

vä�ší problém preda�. K�ú�ovými faktormi sú cena a kvalita. Z celkových nákladov              

na výrobu solárnych �lánkov tvorí vstupný kremíkový polotovar asi 50 % nákladov, �o 

je významný podiel  na nákladoch a preto každý odberate� si dobre kotroluje svojho 

dodávate�a v porovnaní s inými konkurentnými dodávate�mi s poh�adu ceny, kvality, 

platebných podmienok �i kvality distribúcie. 

 

 

3.2.2.5   Nové vstupujúce firmy na trh 

Pre všetkých výrobcov ide vždy o nový problém, s ktorým sa treba vysporiada�. 

Výskum solárnych �lánkov napreduje, vyvíjajú sa nové materiály a každá nová 

spolo�nos� s najvä�šou pravdepodobnos�ou prichádza s nejakou novinkou, ktorá je            

pre ostatných škrtom v ich plánom, ale na druhej strane výzvou pre rýchlejší rozvoj 

konkurencieschopnosti vlastnej firmy. Nákup technológie výroby je �ím �alej tým 
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prístupnejší, žiadne legislatívne problémy tu nehrozia a tak nových spolo�ností stále 

pribúda. Dobrým príkladom je �ína, kde firiem, ktoré pracujú v solárnom priemysle je 

nespo�et, rádovo desiatky.  

 

3.2.3    Predstavenie spolupracujúcich organizácii 

3.2.3.1       Czech RE Agency 

 

 Czech RE agency o.p.s je verejne prospešná spolo�nos�, ktorá vznikla za ú�elom 

podpory a rozvoja obnovite�ných zdrojov energie, vytváranie a riešenie projektov 

týkajúcich sa tohto odvetvia, �alej za ú�elom propagácie alternetívnych zdrojov energie 

v �eskej republike a v Európskej únii. 

Czech RE Agency poskytuje následujúce verejne prospešné služby zamerané                     

na podporu využívania všetkých obnovite�ných zdrojov energie:   [7] 

   -Vytvárenie a podpora modelových projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívaniu 

 obnovite�ných zdrojov energie  

   -Vytvárenie a podpora projektov výzkumu a vývoja nových technologií a materiálov             

 v oblasti obnovitelných zdrojov energie  

   -Riešenie a realizácia projektov a programov v oblasti vedy, výzkumu a výzkumných 

 aplikácii rovnako ako v oblasti vzdelávania a propagácie obnovite�ných zdrojov 

 energie  

   -Riešenie a realizace projektov zahrani�nej rozvojovej pomoci, zvláš� s využitím 

 obnovite�ných zdrojov energie  

   -Propagovanie stratégie udržitelného života  

   -Organizovanie a poriadanie vzdelávacích akcií v oblasti obnovite�ných zdrojov 

energie a ekologickej výchovy 

   -Poriadanie výstav, konferencí a seminárov s cie�om osvety a rozši�ovania používánia

 obnovite�ných zdrojov energie  

   -Osveta a propagace obnovite�ných zdrojov energie  
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   -Vydavate�ská �innost v oblasti obnovite�ných zdrojov energie  

   -Konzulta�né a poradenské služby v oblasti využívania obnovite�ných zdrojov energie   

a obzvláš� fotovoltaiky  

 

Spolo�nos� je �lenom: 

• International Solar Energy Society (ISES)  - medzinárodná nevládna 

organizácia pôsobiaca v oblasti výskumu, využitia a propagácie obnovite�ných 

zdrojov energie 

• Asociace Energetických Manažer� (AEM)  - nevládne a neziskové združenie 

energetických manažérov pôsobiacich v ekonomickom, technickom a 

legislatívnom prostredí 

• Oborová platforma environmentálních NNO (Zelený kruh)  - združuje 27 

enviromentálnych nevládnych neziskových organizácii na území �R a zaoberá 

sa témou ochrany žiotného prostredia a udržate�ného rozvoja 

• Evropská technologická platforma pro fotovoltaiku sa podiela                           

na rozhodovaní o budúcom vývoji technológie v Európe (vedecko-výskumné 

aktivity, lobbying  a pod.) 

• Platforma podnikatelského sektoru pro zahrani�ní rozvojovou spolupráci 

(ZRS) – zameranie na budovanie zahrani�nej rozvojovej spolupráce 

v podnikate�skom sektore najmä vo forme seminárov [7] 

 

3.2.3.2       Slovak RE Agency 

 Hlavné ciele spolo�nosti sú obdobné ako pre CzechREA. Na Slovensku sa však 

stretávame so zásadnejšími problémami oh�adom fotovoltaiky, chýbajú optimálne 

legislatívne nástroje a motiva�né faktory, ako dotácie �i výkupné ceny solárnej energie, 

ktoré by naštartovali vzostup solárnej energetiky v SR, pri�om cie�om a úlohou 

SlovakREA je pomoc pri zostavovaní návrh zákonov pre podporu obnovite�ných 

zdrojov energie. 
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3.2.3.3   Solartec s.r.o. 

 
Predstavenie spolo�nosti 

Spolo�nos� Solartec s.r.o. vznikla v roku 1993 a bola založená pracovníkmi 

výzkumu a vývoja bývalej Tesly so špecializáciou na oblast fotovoltaiky. Okrem výroby 

solárnych �lánkov z monokrystalického kremíku a panelov se dlhodobo zaoberá 

projektovaním a realizáciou fotovoltaických systémov a elektrárni, dodávkami 

fotovoltaických panelov a komponentov, riešením napájania priemyslových aplikácii a 

elektrifikáciou miest  bez elektrickej energie. 

Historia firmy  [8] 

• 1989 – za�iatek vývoja technologie solárnych �lánkov (budúcimi spolo�níkmi             
v bývalom s.p. Tesla Rožnov) 

• 1993 – SOLARTEC s.r.o. – založenie spolo�nosti 
• 1993 – za�iatek spolupráce s �eskými univerzitami - p�ednášanie odborníkov 

spolo�nosti Solartec na VŠ 
• 1994 – vybudovanie výrobnej linky a výroba solárnych �lánkov vlastnej 

technológie 
• 1997 – prvý mezinárodný grantový projekt EC - 1st PV Facade in the Czech 

Republic one of the first colored Facadee Worldwide 
• 1997 – prvá inštalacia FV systému – za�iatek inštalácii FV systémov „na k�u�“ 
• 1998 – dodávka solárnych �lánkov na inštaláciu fasády v Japonsku (YKK 

Tokio) 
• 1999 – realizácia prvej "vä�šej" inštalácie FVS pripojenej do siete na budove           

v �R - 6kWp farebná fasáda Corinthia Panorama Hotel Praha 
• 2002 – realizácia prvej inštalácie 20kWp v �R pripojenej do rozvodnej siete 
• 2003 – unikátní vlastná technológie BIPV (integrácia FV do budovy) - projekt 

vedy a výzkumu 
• 2004 – prvý projekt „zahrani�nej rozvojovej pomoci“ – elektrina pre školy               

v Keni 
• 2007 – spustenie novej modernej linky na výrobu solárnych �lánkov (ve�kos� 

solárneho �lánku 5“ a 6“ (  “  =  palec = inch = 2,54 cm) 
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Preh�ad �innosti 

Výroba :  
• solárne �lánky (základný produkt)  
• farebné a koncentrátorové �lánky  
• svetelné senzory  
• rezy solárnych �lánkov  
• fotovoltaické panely  
• fotovoltaické izola�né dvojsklo 

FV projekty 

• projektovanie fotovoltaických elektrárni  
• realizácia fotovoltaických elektrárni  
• BIPV (integrácia fotovoltaických panelov do budou)  
• projekty zahrani�nej rozvojovej spolupráce 

Predaj 

• sady fotovoltaických systémov 
• priemyslové aplikácie  
• ve�koobchod 

Veda a výzkum 

• riešení vedeckých úloh �R i Europskéj komisie  
• inovácia vlastnej produkcie 

Služby 

• konzultácia 
• jednanie s energetickými závodmi  
• vybavovanie licencií na výrobu elektrickej energie zo slnka 
• návrhy fotovoltaických systémov a spracovanie projektových dokumentácii 
• záru�ný i pozáru�ný servis  
• technická podpora  
• výstavy, workshopy a školenia 
• spolupráca s vedeckými a vzdelávacími strediskami 
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3.3.1      SWOT analýza  „Obnovite�ných zdrojov energie“ 
 

Silné stránky 

Prednos�ou obnovite�ných zdrojov energie je skuto�nos�, že po�as ich 

využívania nedochádza k za�ažovaniu životného prostredia v takej miere, ako je to            

pri iných zdrojoch energie. Touto výhodou je možné upúta� pozornos� �udí, a to aj 

takých, ktorí nie sú zrovna ekologicky zameraný. Svetový trend je zvyšovanie podielu 

obnovite�ných zdrojov energie z celkového množstva energie. Dokonca aj “Európska 

únia“ má vo svojich kvótach zahrnuté normy, ktoré každá z �lenských štátov musí 

sp�na�. Konkrétne je to 6%-ný podiel výrobenej energie práve z obnovite�ných zdrojov. 

Vzorným príkladom môže by� Belgicko, ktoré jedným ve�kým projektom dokázalo toto 

nariadenie pod�a Kjótskeho protokolu splni� a to postavením veterných elektrárni 

ukotvených v mori 30 km od pobrežia a to aj bez štátnej podpory [6] 
 

Slabé stránky 

Už na predchádzajúcom “belgickom príklade“ je možné poukáza� na slabú 

stránku obnovite�ných zdrojov energie a to, že náklady na takýto projekt sú vysoké a 

v porovnaní  so stavbou atómovej elektrárne asi dvojnásobné. Hoci nie sú potrebné 

�alšie náklady, �i už   na  prevádzku  alebo na nákup surovín pre získavanie energie 

(urán, uhlie, ropa .....), alebo teda len minimálne náklady, aj to len na údržbu a kontrolu 

ekologických elektrárni , �o sa v podstate v priebehu nieko�kých rokov vráti, no aj 

napriek tomu sú vysoké vstupné náklady slabou stránkou pre obnovite�né zdroje energie 

 

Príležitosti 

 Práve normy Európskej únie o využívaní  obnovite�ných zdrojov energie môžu 

by� príležitos�ou pre firmy zaoberajúcich sa výrobou ekologických elektrárni alebo 

teplárni (vytváranie tepla spa�ovaním biomasy a pod.), a pretože sú normy EU záväzné 

dostane množstvo firiem v Európe štátne zákazky na výstavbu elektrárni využívajúcich 

obnovite�né zdroje energie. Takisto dochádza k prudkému záujmu zo strany bežných 

spotrebite�ov  o nákup ekologických elektrárni 
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Ohrozenia 

Vo svete existujú lobistické skupiny, ktoré majú vážny záujem na zachovaní 

sú�asného stavu, to znamená výroba energií z atómových elektrárni, z ropy alebo 

z uhlia, a to z dôvodu ich vlastného profitu z �ažby fosilných palív a uránu, a pretože je 

energetika “ohromný business“ bude �ažké presadi� využívanie obnovite�ných zdrojov 

energií.  

  

S       W 
- ochrana životného prostredia   - vysoké vstupné náklady 

- podpora nadnárodných organizácii    

- podpora verejnosti 

 

 

O       T 
- záväzné normy EU o využívaní   - lobistické skupiny z ropného 

  ekologickej energie        a uho�ného priemyslu 

       - legislatíva 

 

Obr. 3.3.1.1:  SWOT analýza “Obnovite�ných zdrojov energie“ 

 
 

3.3.2        SWOT analýza odvetvia „Fotovoltaická energia“ 

 

Silné stránky 

  Nikto zo zákazníkov spotrebitelského trhu si nedá na svoj dom namontova� 

veternú elektráre� a taktiež si nikto z nich napostaví za domom elektráre� na spa�ovanie 

biomasy. Pri týchto nevýhodách všetkých spomínaných zdrojov energie z kapitoly 2.2 

sa javí fotovoltaická energia (kapitola 2.1) ako ideálne riešenie z h�adiska jednoduchej 

montáže a priestorovej nenáro�nosti. Jednoduchos� montáže a obsluhy fotovoltaických 

zdrojov energie je ur�ite silnou stránkou a nemá konkurenciu s ostatnými alternativnými 

zdrojmi energie 



52 

 

 Slabé stránky 

Vysoké vstupné náklady sú všeobecne problémom alternatívnych zdrojov 

energie, ale fotovoltaika má oproti iným zdrojom nevýhodu v nízkej ú�innosti, kde 

z dopadajúcého žiarenia premení asi 20 % na energiu elektrickú, kde napríklad                    

u elektrárni spa�ujúcich biomasu je to až cez 50 %. 

 

Príležitosti 

Príležitos� na spotrebite�skom trhu je možné vidie� v stále rastúcich cenách 

energie a zvyšujúcej sa spotrebe domácnosti, kde pre každého spotrebite�a môže by� 

prí�ažlivá predstava sebasta�nosti s elektrickou energiou 

 

Ohrozenia 

Štát je ve�mi silnou inštitúciou, ktorá môže naštartova� vzostup používania 

fotovoltaiky v bežnej praxi. Avšak ako môže pomôc�, tak môže aj uškodi�.  

Problematika zavádzania fotovoltaiky nie je jednoduchá a štátne organizácie to ešte viac 

komplikujú. Takisto nedostatok dotácii a finan�nej motivácie, komplikácie v legislatíve 

sú ohrozením pre dané odvetvie, �o celý proces ešte viac predražuje. 

 

S       W 
- ochrana životného prostredia   - vysoké vstupné náklady 

- podpora nadnárodných organizácii   - slne�ná bilancia 

- podpora verejnosti     - nízka ú�innos� 

- jednoduchá montáž v porovnaní  

  s inými zdrojmi energie 

- minimálna obsluha  

  O       T 
- záväzné normy EU o využívaní   - lobistické skupiny z ropného 

  ekologickej energie        a uho�ného priemyslu 

- rastúce ceny energie     - legislatíva, dotácia 

 

Obr.3.3.2.1:    SWOT analýza odvetvia “Fotovoltaická energia“ 
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 Cie�om marketingového prieskumu je oslovi� potenciálnych zákazníkov, ktorý 

by svojimi odpove�ami, návrhmi a dotazmi pomohli pri tvorbe obrazu o názoroch �udí                  

vo vz�ahu k solárnej energii a tým prispeli k zostaveniu firemnej stratégie v prípade 

vzniku spolo�nosti aktívnej v tomto obore.  

 Problémom môže by� získanie dostato�ného po�tu respondentov, kde sa môže 

�aka� nezáujem u vä�šiny dotazovaných. Aby mal dotazník dobrú vypovedaciu hodnotu 

je potrebných nieko�ko stoviek obdržaných vyplnených dotazníkov. 
 

=�' ���������-5"!����� $)�&�� /!3�-��4"5%;"� !��,3&� &�

Najdôležitejšou �as�ou plánu je zostavenie dotazníka a jeho umiestnenie                 

na internet. Samotný dotazník sa skladá z oslovenia, krátkého priblíženia cie�a 

dotazníka, predstavenie odvetvia “fotovoltaická energia“ a otázok. Vzh�ad dotazníka je 

vyobrazený v kapitole 4.4 .  

 V dotazníku je celkovo 25 otázok rozdelených do 5 celkov a to: 

  1) Základná informovanos� respondentov 
  2) Reklama 
  3) Ochota investova� do odvetvia 
  4) Zistenie �alšieho záujmu  
  5) Identifikácia respondenta 

 

=�+ �� 
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4.3.1   Prípravná fáza  

Dotazník bude umiestený na internete, na stránke 

www.maxportal.cz/test/dotaznik, kde príslušný odkaz bude cez e-mail rozoslaný 

náhodne po �eskej a Slovenskej republike.  Pre výbornu vypovedaciu hodnotu je 

potrebné, aby sa dotazníkovej akcie zú�astnilo vä�šie množstvo respondentov                     

vo všetkých vekových skupinách, ale najlepšie v posledných troch (28 až 37, 38 až 53, 
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54 a viac)  približne rovnomerne rozložených do všetkých krajov �eskej a Slovenskej 

republiky. 

 

Vzorka respondentov bola vybraná pod�a nasledujúcich kritérii: 
- vysokoškolsky vzdelaný �udia 
 dôvod:  vlastné názory, viacej životných skúsenosti, vyššia inteligencia 

- pracujúci �udia s nadpriemerným príjmom 
 dôvod: investícia do odvetvia vyžaduje stabilný (vyšší) príjem, �udia s malým 

príjmom nebudú ma� prive�ký záujem o drahé novinky. 

- �as� respondentov (20 %) budú tvori� študenti 
 dôvod: študenti majú preh�ad o aktuálnych témach, môžu prinies� ve�a 

konštruktívnych a sviežich názorov. 

pozn. z internetových stránok boli vyfiltrované e-mail. adresy pod�a zadaných kritérii 

 

text e-mailu:  
 

Vážená pani/ Vážený pán, 

ospravedl�ujem sa za nevyžiadanú poštu a chcem Vás poprosi� o vyplnenie dotazníka  

na tejto internetovej stránke www.maxportal.cz/test/dotaznik 

Dotazník je krátky, anonymný a zameraný na využívanie alternatívnych zdrojov energie 

Za spoluprácu �akujem. 

S pozdravom 

Marek Sol�anský 

 

4.3.2    Zber informácii 

 

Celkovo bolo odoslaných 3127 žiadostí o vyplnenie dotazníka formou e-mailu, 

pri�om ve�ká vä�šina potenciálnych respondentov je vysokoškolsky vzdelaná (Dr., 

Prof., Ing. .....) a niektorí z nich pracujú na  významných miestach  (primátori, 

starostovia, riaditelia rôznych firiem a pod.).   

 

Po odoslaní žiadosti na vyplnenie dotazníka sa z celkového po�tu vrátilo 367 

dotazníkov, �o predstavuje úspešnos� (návratnos�) 14 %. 
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4.5.1    Vyhodnotenie �asti “Informovanos� respondentov“ 

 Cie�om tejto �asti dotazníka je zisti�  predchádzajúci záujem respondentov                 

o solárnu energiu. Vyhradené sú na to 4 otázky, v podstate sa jedná o základné 

(rozbehové) otázky s možnos�ami odpovede ÁNO – NIE, pri ktorých respondent 

presunie svoje myslenie   na oblas� energetiky. 

 

 

Otázka �.1 

Vedeli ste, že je možné v�aka slnku vyrába� elektrickú energiu bez zne�is�ovania 

prírody ? 

 možnos� odpovede:  ÁNO --- NIE 

 

Otázka �.2 

Rozprávali ste sa aspo� raz s niekym na tému výroba elektrickej energie zo slne�nej 

energie? 

 možnos� odpovede:  ÁNO --- NIE 

  

Otázka �.3 

Stretli ste sa vo Vašom okolí so solár. panelmi  (napr. na streche u známych a pod.) ? 

 možnos� odpovede:  ÁNO --- NIE 

  

Otázka �.4 

Viete o tom, že cena energií bude z roka na rok stúpa� ? 

možnos� odpovede:   ÁNO --- NIE 
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základný preh�ad respondentov

89%

11%

ANO

NIE

Tab. 4.5.1.1:  Zhrnutie získaných odpovedí 1.�asti dotazníka 

otázka celkovo z 367 ÁNO NIE ÁNO [%] NIE [%] 

�.1 366  359 7 98,1 1,9 

�.2 366  317 49 86,6 13,4 

�.3 366 271 95 74,0 26,0 

�.4 363 356 7 98,1 1,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.5.1.1: Súhrnný graf pozitívnych a negatívnych odpovedí 

 

 

 

Zhodnotenie kapitoly 4.5.1 

 Ve�ká vä�šina dotazovaných potrvdila svoj preh�ad o odvetví, hoci sa jednalo 

iba o základné vedomosti, ktoré by mali patri� do všeobecného preh�adu každého 

�loveka. Až 75 % respondetov sa stretlo so solárnymi panelmi vo svojom okolí, z �oho 

je možné usúdi� všímavos� a záujem �udí pri poh�ade na nezvy�ajné predmety. 

Súhrnný graf bol vytvorený  so sú�tu pozitívnych a negatívnych odpovedí a je z neho 

jasné, že táto �as� dopadla vysoko nadpriemerne v prospech solárnej energie. 
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Aký máte vz�ah k prírode a ochrane životného prostredia?

45%

52%

2%

1%

výborný 

dobrý 

žiadny 

zlý

4.5.2    Vyhodnotenie �asti  “Reklama“ 
 

 Do tejto �asti patrí 5 otázok, hodnotenie tejto �asti môže by� použité                       

pri zostavovaní reklamnej kampane, kde pri kladnom výsledku sa reklama môže skôr 

zamera� na prírodu a ekológiu. Pre vyššiu vypovedaciu hodnotu sú v niektorých 

otázkach ponúkané 4 typy možností. Konkrétne otázka �.8 má zisti� s akou farbou by si 

respondent spájal odvetvie fotovoltaiky, pri�om výsledok môže by� nápomocný                 

pri tvorbe loga, pozadie reklamy a pod.,  navyše v tejto otázke pripadá do úvahy aj 

vyjadrenie vlastného názoru, pri�om sa po�íta s tým, že prevažná vä�šina dotazovaných 

bude vybera� s ponúkaných možností, avšak ob�as sa nájde niekto, kto má svoj názor a 

to môže by� ve�kým prínosom pre výsledok tejto �asti dotazníka. 

 

Otázka �.5 

Aký máte vz�ah k prírode a ochrane životného prostredia ? 

 možnos� odpovede:  výborný --- dobrý --- žiadny --- zlý 

 

Tab.4.5.2.1: Odpovede na otázku �.5 
“otázka �. 5“ celkovo výborný dobrý  žiadny zlý 

po�et 

odpovedí 

365 z 367 163 193 8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.2.1: Vyhodnotenie otázky �.5 
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Je pod�a Vás dôležité zaobera� sa ekologickým spôsobom 
výroby energií?

74%

24%

2% 0%

ve�mi dôležité

dôležité

je mi to jedno

nepodstatné

 

Otázka �.6 

Je pod�a Vás dôležité, zaobera� sa ekologickým spôsobom výroby energií ? 

 možnos� odpovede:  ve�mi dôležité --- dôležité --- je mi to jedno --- je to 

nepodstatné 

 

 

Tab.4.5.2.2: Odpovede na otázku �.6 
“otázka �. 6“ celkovo ve�mi dôležité dôležité je mi to jedno je to nepodstatné 

po�et 

odpovedí 

366 z 367 269 88 9 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.2.2: Vyhodnotenie otázky �.6 

Otázka �.7 

Videli ste niekedy reklamu na solárne panely ? 

 možnos� odpovede:  ANO --- NIE 

 

Tab.4.5.2.3:  Odpovede na otázku �.7 
“otázka �. 7“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 366 z 367 198 168 

po�et odpovedí [%] 99,7 54,1 45,9 
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Otázka �.8 

�o by Vás najviac zaujalo v reklame na solárne panely resp. solárnu elektráre� ?   

možnos� odpovede:      auto --- strom --- jablko --- obloha --- slnko ---                                                     

       nie�o iné, ak Vás to aj napadne tak to sem prosím napíšte  

 

Tab.4.5.2.4: Odpovede na otázku �.8 
“otázka �. 8“ celkovo auto strom jablko obloha slnko iné 
po�et odpovedí 353 z 367 30 34 4 62 163 60 

pozn. “iné“ napr. (ženy 4, dom 6, solárny panel 2, energ. sloboda 1, finan�ný efekt 1, firma 1, bez 

odpovede 13) 

 

 komentáre k otázke:   
---dm na zelené louce se solárními panely na strese, na n�ž dopadá slunko 

--- Rodinný dm,spokojená rodinka,krátký p�íb�h jak si obstarali solární panely a jak 

báje�n�  sem jim te� žije :-)) 

--- dom so solarnymi panelmi a informaciou, ze to vystaci na pokrytie kazdodennej 

spotreby  energie 

--- strecha domu se solarnimi panely a vsude kolem zelen 

--- Mestecko cadici z kazdeho komina a topici se ve smogu, ktere by po chvilce 

nahradilo  stejne, ale ciste mestecko se zeleni, se solarnimi panely na strechach a s 

vetrnou  elektrarnou v povzdali. 

--- solárny panel a jeho cena (vä�šinou nezverejnená :)) 

--- eklekticky: slnko (zdroj)+strom(ekologia-život)+obloha(�istota) 

--- neviem,myslim ze je to jedno,ale musi to hlavne zaujat 

--- prázdna pe�aženka pri kúpe ale plná pe�aženka v budúcnosti 

--- obraz havárie jaderné elektrárny a nad ní svítící velké slunce 

---žiadne obrazky, hlavne slogan na pozadi prirody... 

---pivo vychladené v chladni�ke na solárne �lánky 

---nemám ráda reklamy, eventuáln� akceptuji ty na ochranu p�írody 

---záb�r na slune�ní koronu > p�ímý ú�inek energie ze slunce nap�.polární zá�e 

---bezstarostne sa hrajúce deti 

---pohled na krásný zelený les nezni�ený emisemi 

---solární panel 

---využitie v domácnosti 
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�o by Vás najviac zaujalo v reklame na solárne panely?

8%

10%

1%

18%

46%

17%
auto 

strom

jablko

obloha 

slnko 

iné

---nic... nejsem cílová skupina takové reklamy 

---porovnanie zne�isteného prostredia a domu v �istom, ekologickom prostredí 

---podíl náklad a úspor na odb�ru energie v KONKRéTNíCH místních podmínkách 

---siln�jší argumenty pro využití solární energie - nap�. cena a ekonomická návratnost 

---žena....a slnko.....!!! 

--- opalujúca sa veveri�ka u otvorenej chladni�ky 

---nerozhoduji se podle symbol, zajímá mne technologie; tudíž v reklam� na solární 

panely   mne zaujme solární panel :-) 

---ušetrené peniaze 

---teplá voda v sprche, teplo v izbe, zapnuté spotrebi�e ... 

---slnko+dom so solar.panel+cesta energie po spotrebi�och v dome 

---auto na solární energii jedoucí nedot�enou p�írodou, takovo jakou mám dosud 

n�kolik metr za domem. Zvu Vás do Konic u Znojma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.2.3: Vyhodnotenie otázky �.8 

 

Otázka �.9 

Ako na Vás pôsobí reklama, ktorá je zameraná na ochranu prírody ? 

 možnos� odpovede:  ve�mi ma to zaujme --- nepá�i sa mi to --- je mi to jedno 

 

Tab.4.5.2.5:   Odpovede na otázku �.9 
“otázka �. 9“ celkovo Ve�mi ma to zaujme Nepá�i sa mi to Je mi to jedno 

po�et odpovedí 351 z 367 236 22 93 
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Ako na Vás pôsobí reklama zameraná na ochranu prírody?

66%5%

29%

ve�mi ma to zaujme

nepá�i sa mi to 

je mi to jedno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.2.4: Vyhodnotenie otázky �.9 

 

 

Zhodnotenie kapitoly 4.5.2 
 

 Ve�mi dôležitá �as� dotazníka, pretože môže ve�a vypoveda� o vz�ahu 

respondenta k ekologickej energii a hlavne k jej �alšej propagácii. Pod�a prieskumu 

dotazovaný vyjadrili ve�mi kladný vz�ah k prírode a ochrane životného prostredia a             

pri správnej interpretácii reklamnej kampane a dlhodobých cie�ov firmy alebo 

organizácie na podporu solárnej energie by bolo možné potenciálnych zákazníkov 

zauja� práve prístupom k prírode. Až 95 % opýtaných sa vyjadrilo, že je minimálne 

dôležité energiu vyrába� ekologickým spôsobom, �o je hlavné pozitívum solárnej 

energetiky. Pri otázke týkajúcej sa zhliadnutia reklamy  na solárnu energiu sa tu naráža 

na problém, že asi len 50 % dotazovaných videlo niekedy reklamu na solárne panely, �o 

je v odbodí reklám, v ktorom sa sú�asnos� nachádza, malé �íslo a dá sa z toho usúdi�, 

že frekvencia reklám je ve�mi nízka a tak to �udia stále príjímajú ako novinku a nie ako 

samozrejmos�, �o bude neskôr vidie� na komentároch, ktoré respondenti pripojili 

k dotazníku v kapitole 4.5.6. Osobný odhad pod�a vlastných skúseností je 1 videná 

reklama za obdobie pol roka. Ešte raz je treba spomenú�, že respondenti ve�mi 

spolupracovali, �o je vidie� aj na otázke “�o by Vás najviac zaujalo v reklame                    
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na solárne panely ?“,  kde �udia pripojili svoje návrhy a ur�ite nie sú zbyto�né. �o sa 

týka znenia otázky, tak sa niekomu môže zda�, že sa jedná o otázku pre deti v nízkom 

veku, lenže v tomto prípade ide o zaradenie podvedomého myslenia respondentov                

do vyp�nania dotazníka a ide o to,   s akými farbami by si toto odvetvie �udia dokázali 

spoji�, �o môže by prospešné pre návrh reklamnej kampane �i firemného loga. Na obr. 

5.5.2.1 sú dva z takýchto návrhov loga pod�a získaných odpovedí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.5.2.5: Príklad návrhu loga firmy pod�a odpovedí respondentov 

 (s fiktívnym názvom) 

 

 

4.5.3     Vyhodnotenie �asti  “Ochota investova� do odvetvia“ 

 Najdlhšia �as� dotazníka, kktorá sa týka možného investovania respondenta                    

do odvetvia fotovoltaiky. Obsahuje priame otázky, kde sa �aká jednozna�né vyjadrenie 

dotazovaného.  

 

Otázka �.10 

Ak by sa Vám investované peniaze do vlastnej solárnej elektrárne vrátili za 7 rokov, 

boli by ste ochotný postavi� vlastnú elektráre� ?   (pozn. životnos� solárnej elektrárne je 

garantovaná výrobcami minimálne na 20 rokov) 
 

 možnos� odpovede:  Ur�ite ANO --- možno ANO --- asi NIE --- ur�ite NIE     
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Ak by sa Vám investované peniaze do vlastnej solárnej elektrárne vrátili za 7 rokov, 
boli by ste ochotný postavi� vlastnú elektráre� ?

35%

55%

7%

3%

ur�ite ano

možno ano

asi nie

ur�ite nie

Tab.4.5.3.1: Odpovede na otázku �.10 
“otázka �. 10“ celkovo ur�ite ÁNO možno ÁNO asi NIE ur�ite NIE 

po�et 

odpovedí 

  

364 z 367 

 

127 

 

200 

 

27 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.3.1: Vyhodnotenie otázky �.10 

 

Otázka �.11 

Na bežnom ú�te máte úrok 0,1 %, na termínovanom vklade asi 3 %, ak by ste pri výrobe 

elektrickej energie mali ro�ný výnos 6 %, je to pre Vás zaujímavé? 

 možnos� odpovede:  ÁNO --- NIE 

 

Tab.4.5.3.2:  Odpovede na otázku �.11 
“otázka �. 11“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 359 z 367 309 50 

po�et odpovedí [%] 97,8 86,1 13,9 

 

 

Otázka �.12 

Aký by bol pre Vás hlavný dôvod postavenia vlastnej elektrárne ? 

možnos� odpovede: chcem sa odlišova� od ostatných  --- ochrana životného 

prostredia  ---   finan�ný zisk --- iné, ak Vás to aj napadne tak to sem prosím napíšte___ 
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Tab.4.5.3.3:  Odpovede na otázku �.12 
“otázka �. 12“ celkovo chcem sa odlišova� ochrana ŽP finan�ný zisk iné 

po�et 

odpovedí 

360 z 367 5 170 166 35 

pozn. celkový sú�et spolu s komentármi nesedí, pretože niektorý respondenti zodpovedali aj 2 možnosti 

pozn.   “iné“  - sebesta�nos�  5 odpovedí,  energetická nezávislos� 7 odpovedí 

 

 

 komentáre respondentov k otázke (bez gramatickej korekcie): 

--- Více faktor: ochrana živ. prost�edí,odlišit se a ukázat,že to 

takhle jde a tím p�inutit ostaní k p�emýšlení,finan�ní zisk podle 

mého není možno považovat v tuto dobu za obstojný dvod ke stavb� 

sol.elektrárny. 

--- usetria sa peniaze aj zivotne prostredie 

---Usetrit + Zivotne prostredie + Samostatnost 

--- okrem ochrany ŽP je to výborný spôsob dokáza� �u�om, že to ide aj inak ako ropou 

--- �áste�ná nezávislost na dodávkách ze sít�, dobrý pocit 

---vyšší príncíp! všetky ostatné vymenovné sú na báze pragmatizmu,aj OŽP 

--- nezávislos� od monopolných dodávate�ov energie 

--- vo všeobcnosti financie, �as a samotné zobrazenie energie 

---bude tam asi viac faktorov 

--- nový zpsob života opírající se využívání p�irozených a druhotných(recyklovaných) 

zdroj 

---ochrana prostredia + zisk = spojenie užito�ného s výnosným 

---ur�itý stupe� samostatnosti a nezávislosti 

---sebesta�nos�, nezávislos� od dodávaných zdrojov energie 

---nezávislost, sob�sta�nost + ochrana ž. prost�edí 

---životné prostredie v kombinácii s šetrením nákladov 

--- energetická kríza 

---je plno miest kde to inakšie nepôjde, zaujalo ma že v pustatine v 

 Argentíne je bežné ma� solárne �lánky na hlinenej chalupe a decka 

 makajú na po�íta�i. U nás každý �aká na drôty. Je to ale na trhu 
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 nedostupné, nikde som navidel ponuku SOLÁRNA ENERGIE PRE VÁŠ TLF A 

 PO�ÍTA�? PRACIJTE V PRÍRODE A NETAHAJTE DROTY Z 

HOSPODYTB 

---sebesta�nos� a nezávislos� od cudzích zdrojov 

---Žiji na jihu Moravy s velmi p�íznivým klimatem a sám uvažuji o 

umíst�ní solárních panel pro oh�ev vody a topení. Jsem zhnusen 

zpsobem jakým hospoda�í Správa národního parku Podijí s touto 

nádhernou a do roku 1989 opravdu nedot�enou p�írodou. Práv� tato 

zkupina tzv.ochránc p�írody mi zatím znemož�uje uvedený zám�r 

realizovat, protože mj RD je p�esn� na hranici 3. ochranného pásma NP 

Podyjí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.3.2: Vyhodnotenie otázky �.12 

 

 

Otázka �.13 

Ko�ko by ste boli ochotný investova� do svojej elektrárne ? 

 možnos� odpovede:   

      ni� --- do 20.000 korún --- do 100.000 korún --- do 300.000 korún --- aj viac 

 

 

 

Aký by bol pre Vás hlavný dôvod postavenia vlastnej elektrárne ?

46%

44%

1%

9%

ochrana životného prostredia

finan�ný zisk

chcem sa odlišova�

iné
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Tab.5.5.3.4:  Odpovede na otázku �.13 
“otázka �. 13“ celkovo ni� do 20.000  do 100.000 do 300.000 aj viac 
po�et odpovedí 360 z 367 20 109 170 33 28 

po�et odpovedí[%] 98,1 5,6 30,3 47,2 9,1 7,8 

 

Otázka �.14 

Prekážalo by Vám ma� na svojej streche alebo v okolí obydlia nainštalované solárne 

panely (ako je napr. na predchádzajúcich obrázkoch) 

možnos� odpovede:  ANO, je to nevkusné --- NIE, neprekážalo 

  

Tab.4.5.3.5:  Odpovede na otázku �.14 
“otázka �. 14“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 367 z 367 17 350 

po�et odpovedí [%] 100 4,6 95,4 

 

 

 

Otázka �.15 

Predstavte si, že by Vám štát alebo iná významná organizácia finan�ne pomohla                   

s postavením vlastnej solárnej elektrárne,  bolo by to pre Vás motivujúce ? 

 možnos� odpovede:  ANO, rozhodne by to pomohlo --- NIE, nezáleži na tom 

 

Tab.4.5.3.6: Odpovede na otázku �.15 
“otázka �. 15“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 362 z 367 347 15 

po�et odpovedí [%] 98,6 95,9 4,1 

 

 

Otázka �.16 

Ak by ste boli oslobodený od dane z príjmu za predaj elektrickej energie bolo by to                

pre Vás viac zaujímavé? 

 možnos� odpovede:   ANO --- NIE 
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Tab.4.5.3.7: Odpovede na otázku �.16 
“otázka �. 16“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 358 z 367 319 39 

po�et odpovedí [%] 97,5 89,1 10,9 

 

 

Otázka �.17 

Aký máte názor  na bezrizikovú investíciu do spolo�ného projektu “postavenia 

slnen�nej elektrárne“ ? 

 možnos� odpovede:  

výborný nápad, ur�ite by som investoval / investovala --- neverím podobným projektom 

 

Tab.4.5.3.8:  Odpovede na otázku �.17 
“otázka �. 17“ celkovo “výborný nápad“ “neverím projektu“ 

po�et odpovedí 348 z 367 201 147 

po�et odpovedí [%] 94,8 57,8 42,2 

 

 

 

Otázka �.18 

Ak by ste nechceli investova� do vlastnej solárnej elektrárne, dokázal by Vás niekto 

presved�i� ? 

 možnos� odpovede:    ÁNO --- NIE 

 

Tab.4.5.3.9:  Odpovede na otázku �.18 
“otázka �. 18“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 350 z 367 194 156 

po�et odpovedí [%] 95,4 55,4 44,6 
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Zhodnotenie kapitoly 4.5.3 
 

 Záujem potenciálnych zákazníkov investova� bude najdôležitejším bodom 

rozvoja solárnej energie všade vo svete a je podmienená viacerými faktormi. Prvým a 

pravdepodobne najdôležitejším faktorom je návratnos� investovaných prostriedkov a 

následné porovnanie   so životnos�ou solárnej elektrárne. V�aka lepším podmienkam 

v �R sa návratnos� pohybuje okolo 8 až 10 rokov, �o už je rozumný �as vzh�adom            

na 20 ro�nú garantovanú životnos� solárneho panelu. Vyše 90 % respondentov vyjadrilo 

pozitívnu odpove� (ur�ite ANO, možno ANO) na otázku týkajúcu sa návratnosti                   

7 rokov, ktorá pri poklese ceny solárnych panelov v budúcom roku je ur�ite reálna  a              

pre 30 % z nich by táto návratnos� bola ur�ite vyhovujúca. Aj ro�ný výnos, ktorý bol 

v tomto odvetví vlastným spôsobom vypo�ítaný na 6 %, je pre takmer 90 % 

dotazovaných zaujímavým výnosom. Dôvodom pre zriadenie vlastnej solárnej 

elektrárne je ochrana životného prostredia a finan�ný zisk (spolu pre 90 %, obe 

možnosti v takmer rovankom pomere), �o sa aj potvrdilo pri komentovaných 

odpovediach. Takmer nikomu z opýtaných sa solárne panely nezdajú pre okolie 

nevzh�adné. Dve otázky sa týkali príspevku štátu  na nákup solárnej elektrárne resp. 

da�ové ú�avy a z výsledkov je jasné, že    pre potenciálnych zákazníkov je to významný 

motivujúci faktor, �o môže by� klú�om úspechu v rozrastaní solárnej energetiky, pri�om 

sa to týka najmä Slovenska, kde takýto motiva�ný systém vôbec neexistuje. Ove�a 

vyrovnanejšie výsledky vychádzajú v otázkach  o investícii do spolo�ného projektu 

výstavby solárnej elektrárne, kde  pre 60 % dotazovaných by sa tento projekt pozdával, 

z �oho vyplýva, že realizácia takéhoto projektu by mohla by� uspešná pri správnej 

interpretácii a realizácii, a dokonca asi polovica respondentov s negatívnym postojom 

by sa dala presved�i�. V tomto prípade sa môže jedna� o po�iato�nú nedôveru, �o              

pri dobrej informovanosti a prístupu k potenciálnym investorom by mohol by� projekt 

úspešný.(samozrejme podmienok je ove�a viac ako napr. vyhovujúce legislatívne 

prostredia, záruka výkupných cien, firemná stratégia, spo�ahlivos� a pod.) 
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4.5.4    Vyhodnotenie �asti  “Zistenie �a�šieho záujmu“ 
  

 V nasledujúcich otázkach sa zis�uje, �i je vôbec možné po�íta� s �alším 

záujmom respondentov  ako budúcich investorov v odvetví  “Fotovoltaická energia“. 

 

Otázka �.19 

Zdá sa Vám  -celkovo- táto  téma zaujímavá ? 

 možnos� odpovede:    ÁNO --- NIE 

 

Tab.4.5.4.1:  Odpovede na otázku �.19 
“otázka �. 19“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 360 z 367 344 16 

po�et odpovedí [%] 98,1 95,6 4,4 

 

Otázka �.20 

Chceli by ste sa o tejto téme dozvedie� viac ? 

 možnos� odpovede:   ÁNO --- NIE 

 

Tab.4.5.4.2: Odpovede na otázku �.20 
“otázka �. 11“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 358 z 367 298 60 

po�et odpovedí [%] 97,5 83,2 16,8 

 

 

Otázka �.21 

Ocenili by ste zriadenie internetovej stránky, kde by boli aktuálne a kompletné 

informácie oh�adom zavádzania solárnych systémov v �R a SR? 

 možnos� odpovede:   ÁNO --- NIE 

 

Tab.4.5.4.3:   Odpovede na otázku �.21 
“otázka �. 21“ celkovo ÁNO NIE 

po�et odpovedí 360 z 367 331 29 

po�et odpovedí [%] 98,1 91,9 8,1 



72 

 

Zistenie 	alšieho zájmu

90%

10%

záujem

nezáujem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.4.1:  Súhrnný graf  4. �asti dotazníka 

 

 

 

Zhodnotenie kapitoly 4.5.4 
 

 Zo všetkých respondentov je až 90 % takých, ktorých toto odvetvie zaujíma. Tu 

sa však naráža na jeden problém a to je nízka návratnos� dotazníka po odoslaní  vyše 

3000 žiadostí o vyplnenie. Z toho možno usúdi�, že dotazník vyp��ali iba �udia, ktorý 

majú o tento obor záujem a zvyšok už pri prvom kontakte s dotazníkom nejavil záujem. 

�alším dôkazom predchádzajúceho tvrdenia je fakt, že celkovo prišlo 176 komentárov 

k trom vyjadrovacím otázkam z dotazníka a to sved�í o záujme o problematiku.  Ak by 

sme nevrátené dotazníky zarátali  do grafu, tak výsledok by bol presne inverzný a to              

90 % “nezáujem“ a 10 % pre �alší “záujem“, lenže to je problém každej dotazníkovej 

akcie a to je nízka návratnos�, �o nemožno pripisova� nezáujmu o odvetvie.                     

Vo všeobecnosti je známe, že záujem  o solárnu energiu celosvetovo rastie a tento vývoj 

bude pokra�ova� aj v nasledujúcom období.  

 

 



73 

 

 

4.5.5     Vyhodnotenie �asti  “Identifikácia respondenta“ 
 

 Posledná �as� dotazníka sa týka zistenia lokality, v ktorej respondent býva a tiež 

zistenie jeho veku, pri�om sú ur�ené intervaly vekovej skupiny.  V skupine “Menej ako 

18 rokov“ sa po�íta s tým, že ich názor nie je v blízkej budúcnosti významný. U skupiny 

“19 až 27“ je fakt, že vo vä�šine prípadov sa jedná o študentov, ktorých názor ako 

budúcich investorov je podstatný. Je taktiež pravdepodobné, že u tejto skupiny sa 

najviac bude objavova� vlastný názor u otázok, kde je to na výber. Skupiny od 28 a viac 

rokov je názor pracujúcich �udí, �udí so stálym príjmom, teda potenciálnych investorov 

a ich názor je predmetom hlavného skúmania a zis�ovania. 

 V poslednej otázke majú respondenti možnos� vyjadri� sa k téme a každý názor 

môže by� ve�kým obohatením celej dotaznikovej akcie. 

 

 

Otázka �.22 

Vaše bydlisko: 

 možnos� odpovede:  Slovenská republika --- �eská republika  

 

Tab.4.5.5.1: Odpovede na otázku �.22 
“otázka �. 22“ celkovo �eská republika Slovenská republika 

po�et odpovedí 366 z 367 150 216 

po�et odpovedí [%] 99,7 41,0 59,0 

 

Otázka �.23 

Kraj:         (celkovo 366 z 367 respondentov ozna�ilo svoj “kraj“) 

Banskobystrický 21, Jiho�eský  21, Plzenský 1, Bratislavsky 35, Jihomoravský 41, 

Praha 9,  Košický 23,  Karlovarský 1, Stredo�eský 10, Nitrianský 27, Kralovohradecký 

5, Ústecký 2, Prešovský 33, Liberecký 0, Vyso�ina 9, Tren�ianský 21, Moravskoslezký 

18, Zlínský 11 Trnavský 35, Olomoucký 7, Žilinský 16, Pardubický 16 

 

 



74 

 

histogram vekových skupín respondentov
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Otázka �.24 

Váš vek:                          

 Tab.4.5.5.2: Odpovede na otázku �.24 
“otázka �. 24“ celkovo menej ako 18 19 až 27  28 až 37 38 až 53 54 a viac 
po�et odpovedí 364 z 367 4 134 74 111 41 

po�et odpovedí[%] 99,2 1,1 36,8 20,3 30,5 11,3 

 

Vekový priemer   =  (4.17 + 134.23 + 74.32,5 + 111.45,5 + 41.55 )/364 =   35 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5.5.1:  Histogram vekových skupín respondentov 

 

Zhodnotenie kapitoly 4.5.5 

 Žiados� o vyplnenie dotazníka bola rozosielaná z geografického poh�adu 

náhodne a tak nebolo možné odhadnú�, z ktorých krajov sa vyplnené dotazníky vrátia.  

Z celkového po�tu 367 vyplnených dotazníkov bolo 201 zo SR a zvyšok z �R. 

Z jednotlivých krajov sa dotazníky vracali relatívne rovnomerne a žiadny z krajov nemá 

vysokú prevahu. Najdôležitejším údajom z tejto �asti je vekový priemer respondentov, 

ktorý bol po�ítaný z priemeru priemerov zadaných intervalov a vyšiel na 35 rokov, �o je 
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ideálne �íslo, pretože sa jedná vo vä�šine o �udí, ktorý sa za�ínajú dostáva�                         

do produktívneho veku a o nieko�ko rokov, práve v rozkvete solárnej energetiky, budú 

disponova� ve�kou �as�ou investi�ného kapitálu. 

 

4.5.6          Názory respondentov 

 

Otázka �.25  

A tu môžte napísa� Vaše názory, návrhy, myšlienky alebo �oko�vek Vás 

napadne:_________ 

 

 

Z 367 respondentov v tejto otázke pripojilo svoj komentár  79 

 

pozn.  Názory respondentov sú v prílohe, kap.�.8 

  

 

4.5.7    Porovnanie stavu “solárnej energie“ medzi �R a SR 

 

Tab.4.5.7.1: Porovnanie odpovedí 1.�asti dotazníka pre SR a �R   pozn. (�íslo=po�et 

odpovedí) 

 Slovenský respondenti   (216) �eský respondenti   (150) 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

otázka �.1 98,6 % 1,4   % 96,7 % 3,3   % 

otázka �.2 86,6 % 13,4 % 86,0 % 14,0 % 

otázka �.3 70,3 % 29,7 % 78,7 % 21,3 % 

otázka �.4 97,2 % 2,8   % 97,3 % 2,7   % 

pozn. otázka �.1 - Viete, že je možné vyrába� elektrickú energiu bez zne�is�ovania prírody? 

          otázka �.2 - Rozprávali ste sa s niekym na tému “výroba elektrickej energie zo slne�nej energie“? 

          otázka �.3 - Stretli ste sa vo Vašom okolí so solárnymi panelmi? 

          otázka �.4 - Viete, že cena energií bude z roka na rok stúpa�? 
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Tab.4.5.7.2:  Porovnanie odpovedí na otázku �.5  (vz�ak k prírode a ochrane ŽP) 
“otázka �. 5“ výborný dobrý  žiadny zlý 

odpovede �eských respondentov 36,7   % 59,3   % 3,3   % 0,7   % 

“otázka �. 5“ výborný dobrý  žiadny zlý 

odpovede slovenských 

respondentov 

49,8   % 48,9   % 1,3   % 0   % 

 
 

Tab.4.5.7.3:  Porovnanie odpovedí na otázku �.6  (ekologický spôsob výroby energie) 

“otázka �.6“ ve�mi dôležité dôležité je mi to 

jedno 

je to nepodstatné 

odpovede �eských respondentov 64,0   % 31,3   % 4,7   % 0,7   % 

“otázka �. 6“ ve�mi dôležité dôležité je mi to 

jedno 

je to nepodstatné 

odpovede slovenských 

respondentov 

79,6   % 19,0   % 1,4   % 0   % 

 

 

Tab.4.5.7.4: Porovnanie odpovedí na otázku �.7 (Videli ste niekedy reklamu na solárne 

panely?)    

 Slovenský respondenti   (216) �eský respondenti   (150) 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

otázka �.7 57,4  % 42,6  % 48,7 % 51,3   % 

 

 

Tab.4.5.7.5:  Porovnanie odpovedí na otázku �.8   (�o by Vás zaujalo v reklame na solárne 

panely?) 

“otázka �. 8“ auto strom jablko obloha slnko iné 
odpovede �eských respondentov 8,4 % 8,4 %  0,7  % 17,9 % 44,8 % 24,4 % 

“otázka �. 8“ auto strom jablko obloha slnko iné 

odpovede slovenských respondentov 8,6  % 10,5 % 1,4  % 17,4 % 47,3 % 17,2 % 

pozn. sú�et percent je vyšší ako 100 %, pretože respondenti ozna�ovali viacero odpovedí 
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Tab.4.5.7.6:  Porovnanie odpovedí na otázku �.9  (ako  na Vás pôsobí reklama zameraná na ochranu  

prírody?) 

“otázka �.9“ ve�mi ma to 

zaujme 

nepá�i sa mi to je mi to jedno 

odpovede �eských respondentov 51,4   % 10,5   % 38,1   % 

“otázka �. 9“ ve�mi ma to 

zaujme 

nepá�i sa mi to je mi to jedno 

odpovede slovenských 

respondentov 

78,3   % 18,3   % 3,4  % 

 

 

Tab.4.5.7.7:  Porovnanie odpovedí na otázku �.10 (investícia s návratnos�ou 7 rokov) 

“otázka �.10“ ur�ite áno možno áno asi nie ur�ite nie 

odpovede �eských respondentov 23,3   % 60,7   % 10,7   % 5,3   % 

“otázka �. 10“ ur�ite áno možno áno asi nie ur�ite nie 

odpovede slovenských 

respondentov 

42,6   % 51,4   % 5,1   % 0,9   % 

 

 

Tab.4.5.7.8: Porovnanie odpovedí slovenských a �eských respondentov 

 Slovenský respondenti   (216) �eský respondenti   (150) 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

otázka �.11 89,2   % 10,8   % 81,6   % 18,4   % 

otázka �.14 1,4    % 98,6   % 8,7     % 91,3   % 

otázka �.15 97,7   % 2,3    % 90,7   % 9,3    % 

otázka �.16 91,9   % 8,1    % 84,0   % 16,0   % 

otázka �.18 61,5   % 38,5   % 46,9   % 53,1   % 

pozn. otázka �.11 - Je zaujímavý pre Vás ro�ný výnos 6 %? 

          otázka �.14 - Prekážalo by Váma ma� na svojej streche solárne panely? 

          otázka �.15 - Bola by pre Vás zaujímava finan�ná pomoc od štátu na stavbu vlastnej solárnej 

elektrárne? 

          otázka �.16 - Bolo by motivujúce by� oslobodený od dane z príjmu za predaj elektrickej energie? 

          otázka �.18 - Dokázal by Vás niekto presved�i� na stavbu vlastnej solárnej elektrárne? 
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Tab.4.5.7.9: Porovnanie odpovedí na otázku �.12   (dôvod postavenia vlastnej 

elektrárne) 

“otázka �.12“ chcem sa 

odlišova� 

ochrana ŽP finan�ný zisk iné 

odpovede �eských respondentov 1,4   % 42,9   % 45,6   % 10,9   % 

“otázka �. 12“ chcem sa 

odlišova� 

ochrana ŽP finan�ný zisk iné 

odpovede slovenských 

respondentov 

9,4   % 49,8   % 47,4   % 10,8   % 

 pozn. sú�et percent je vyšší ako 100 %, pretože respondenti ozna�ovali viacero odpovedí 

 

Tab.4.5.7.10: Porovnanie odpovedí na otázku �.13  (Ko�ko by ste boli ochotný investova� ?) 

“otázka �. 13“   [korún] ni� do 20000 do 100000 do 300000 viac 

odpovede �eských respondentov 4,9  % 32,9   % 45,5   % 9,7   % 7,0   % 

“otázka �. 13“  [korún] ni� do 20000 do 100000 do 300000 viac 
odpovede slovenských respondentov 3,3  % 29,4   % 49,8   % 9,0   % 8,5   % 

 

Tab.4.5.7.11: Porovnanie odpovedí na otázku �.17  (investícia do projektu “postavenia 

elektrárne“) 

 Slovenský respondenti   (216) �eský respondenti   (150) 

výborný nápad nie výborný nápad nie 

otázka �.17 65,4   % 34,6   % 46,5   % 53,5   % 

 

Tab.4.5.7.12: Porovnanie odpovedí predposlednej �asti dotazníka 

 Slovenský respondenti   (216) �eský respondenti   (150) 

ÁNO NIE ÁNO NIE 

otázka �.19 96,2   % 3,8    % 93,9   % 6,1    % 

otázka �.20 83,6   % 16,2   % 81,1   % 18,9   % 

otázka �.21 94,3   % 5,7    % 87,8   % 12,2   % 

pozn. otázka �.19 - Zdá sa Vám táto téma zaujímavá? 

          otázka �.20 - Chceli by ste sa dozvedie� o tejto téme viac? 

          otázka �.21 - Ocenili by ste zriadenie internetovej stránky na túto tému? 
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Tab.4.5.7.13: Porovnanie odpovedí poslednej �asti dotazníka 

 �eská republika Slovenská republika 

vekový priemer [rokov] 33,6 36,0 

po�et komentárov k otázke 

�.25 

20,3 %  23,3 % 

pozn. približne každý piaty respondent pripojil vlastný komentár na konci dotazníka 

 

 

 

 

 

Záver kapitoly 4.5.7 

 

 Zásadné rozdiely medzi porovnaním názorov respondentov z oboch krajín                 

na toto odvetvie nie sú zjavné, no rozdiely, ktoré sa pohybujú okolo 10 až 20 % je 

predsa len možné nájs� v nieko�kých otázkach. Je možné zhodnoti�, že �eský 

respondenti sa �astejšie stretávajú so solárnymi panelmi, �o je pri sú�asných rozdieloch 

v legislatívnych podmienkach  pochopite�né. Slovenskí respondenti majú lepší vz�ah 

k prírode a je pre nich dôležité sa zaobera� ekologických spôsobom výroby energie, a aj 

ove�a viac ich zaujme reklama, ktorá je zameraná na ochranu prírody. Aj s ochotou �udí 

investova� do fotovoltaiky to vyzerá  na Slovensku lepšie až  o 20 %, pri�om návratnos� 

7 rokov alebo ro�ný výnos  6 % je  v poriadku a takisto by viac privítali štátnu pomoc, 

�o je navyše aj potvrdené v komentároch a názoroch �udí v predchádzajúcej kapitole. 
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V sú�asnosti sa odvetvie ve�mi dobre rozvíja, k �omu pomohli aj legislatívne 

úpravy v �R, ktoré zabezpe�ujú rozumnú navratnos� investícii okolo 8 rokov. Laickej 

verejnosti však �asto unikajú niektoré podstatné informácie, ktoré by im pomohli si 

spravi� ucelený obraz  o problematike. 

 

V�aka dotazníku sa ujasnilo viacero bodov, ktoré sú pre �udí dôležité a na ktoré 

je nutné sa zamera� pri aplikovaní do spôsobu komunikácie so zákazníkmi a 

marketingovej stratégie firmy, ktorá je závislá na odbyte solárnych panelov. 

 

1) Zákazníkom zdôrazni� finan�nú návratnos�, ale aj návratnos� energetickú, 

pretože respondenti vyjadrili názor, že na výrobu solárnych panelov je potreba viac 

energie než dokáže solárny panel vyrobi�, �o samozrejme nie je pravda (životnos� 20 

rokov, energetická návratnos� 3 roky) 

 

2) Zdôrazni� ekologickú stránku, �udia v posledných rokoch na ekológiu po�ujú a 

vnímaju ju pozitívne. 

 

3) Nutnos� masívnej propagácie, komunikácie a osvety. Respondentom unikalo 

viacero základných informácii, napr. nevnímajú rozdiel medzi tepelným (výroba teplej 

vody) a fotovoltaickým panelom (výroba elektrickej energie).  Potrebujú niekoho, kto 

by im stále mohol odpoveda� na ich otázky, napr. “odborník na telefóne“ �i poradenské 

agentúry. 

 

4) Zdôrazni� garanciu životnosti. 

 

5) Problém s informovanos�ou – súvisí so slabou propagáciou, problematická 

možnos� porovnania cien s konkurenciou. 

 

6) Garantovanie servisu po�as celej životnosti môže by� správny marketingový �ah 
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7) Pri montáži �asto vzniknú problémy so stavebným povolením, kde firma 

vykonávajúca montáž by vybavila všetky potrebné dokumenty na inštaláciu solárnych 

panelov + projektovanie. 

 

8) V zodpovedaných otázkach a dotazoch sa vyskytli náražky na estetiku solárnych 

panelov umiestnených na streche rodinných domov. V sú�asnosti sa pracuje na vývoji 

solárnych panelov priamo zakomponovaných do striech, pri�om nie je možné 

rozpozna�, že na streche sú solárne panely. Tento produkt má ur�ite budúcnos�, aj ke� 

ú�innos� takýchto panelov je podstatne nižšia (3 násobne), ako u klasických solárnych 

�lánkov. 

 

9) Ponúka� solárne elektrárne na splátky by samozrejme mohlo zvýši� záujem, 

pretože �asto sa v dotazoch vyskytuje problém s financiami. 

 

10)  Marketingovým �ahom by mohlo by� zatraktívnenie produktov pre od�ahlé 

miesta, napr. pre chatové oblasti, horské chaty apod. 

 

11) Uvádza� technické parametre výrobkou a najlepšie aj s názornou predstavou, 

ko�ko elektrickej energie solárny panel vyrobí. 

 

12) Vysvetli� rozdiel medzi panelom vyrábajúcim elektrickú energiu a panelom                

na ohrev teplej vody. Táto nevedomos� sa vyskytovala v dotazoch s konca dotazníka. 

Ale stále sa to týka celkovej osvety, kde �udia nemajú v tomto obore až taký preh�ad a 

základné vedomosti. 
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4P 

Product       Price 
- zrýchli� inštaláciu     - zníži� cenu (najdôležiteší faktor) 

- urýchli� vybavenie povolení   - možnos� nákup na splátky 

- zlepši� estetické parametre    - bezplatný servis 

- zvýšenie ú�innosti (najdôležitejší faktor)   

 

Place          Promotion 
-  dostupnos� pre každého a všade   - masívna propagácia 

   - neustála komunikácia                            

so zákazníkom  

 - vytvorenie poradenských agentúr 

                

Obr. 5.1.1:   Marketingový mix 4P 

 

 

4C 

 

Customer Benefits     Cost of Customer 
- stály servis a kontrola - udržanie zákazníkov  �lenskými 

výhodami 

 

Convienience      Communication 
- montáž “na k�ú�“     - poradenstvo 

- návrh projektov     - ochota 

- projekty presne na mieru     

 

Obr. 5.1.2:   Marketingový mix 4C 
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 Solárna energia je najmladším odvetvím energetiky a dokonca rozkvet 

zaznamenáva len za posledných nieko�ko rokov, �i sa to týka propagácie alebo 

technologického vývoja, no aj napriek tomu zaznamenáva ohlas u širokej verejnosti a 

rýchlo sa dostáva do povedomia aj nezaujatých �udí. Za posledné mesiace bolo 

v informa�ných mediách, ako je televízia, tla� a internet, viackrát rozoberaná práve táto 

téma v podobe relácií alebo �lánkov. Prezentované boli najmä výhody, ktoré mali by� 

predstavené televíznemu divákovi  resp. �itate�ovi.  

 V druhej kapitole sú zhrnuté hlavné zdroje energie. Názorne je ukázaný prepo�et 

nákladov medzi stavbou solárnej a atómovej elektrárne, z �oho vidie�, že pri sú�asných 

cenách stavieb jadrových elektrárni je celkový rozdiel malý a po presnom vy�íslení by 

solárna elektráre� pri rovnakom výkone mohla by� len o 50 % drahšia ako jadrová, ale 

z dlhodobého h�adiska, výhod pre ekológiu a problém s vy�erpate�nos�ou uránu je 

finan�ný rozdiel zanedbate�ný, aj ke� s jadrovou energetikou je stále treba po�íta�. 

Oblas� energetiky, ktorá musí z ekologických a ekonomických dôvodov zaniknú� je 

spa�ovanie fosilných palív. V poslednej �asti je sú porovnané právne normy, ich 

charakteristiky a rozdiely medzi �eskou a Slovenskou republikou. 

 Vo tretej kapitole sa nachádza analýza odvetvia “obnovite�né zdroje energie“ a 

odvetvia, ktorému je venovaná najvä�šia �as� tejto práce, “fotovoltaická energia“, ktorá 

pojednáva o sú�asnom stave vo svete, Názorný je obr.4.6.1.1, na ktorom je vidie� 

exponenciálny rast ro�ného inštalovaného výkonu fotovoltaických elektrárni. Zvyšujúci 

záujem o solárnu energetiku sa odzrkad�uje aj v záujme finan�ných organizácii, �oho 

dôkazom je založenie “solárneho indexu“ s ozna�ením SOLRX, ktorý zobrazuje 

ekonomický vývoj najvýznamnejších svetových spolo�ností zaoberajúcich sa týmto 

odvetvím. Po predstavení troch najdôležitejších spolo�ností  v �R a SR sú v závere 

kapitoly zhrnuté firmy, ktoré sa zaoberajú výrobou solárnych �lánkov a dosahujú 

celosvetovo výbornej kvality kone�ných produktov.  

 Praktickou �as�ou diplomovej práce je marketingový prieskum, ktorého cie�om 

je získa� preh�ad o názoroch �udí týkajúcich sa solárnej energie po zodpovedaní 

zadaných otázok a na konci dotazníka je priestor pre vlastné návrhy, názory a myšlienky 

respondentov. 



84 

 

Na za�iatok dotazníkovej akcie sa objavil jeden zásadný problém a to je 

neochota potenciálnych respondentov dotazník vyplni�. Z celkovo vyše 3000 e-mailom 

odoslaných žiadostí o vyplnenie dotazníka bola návratnos� len o nie�o vyššia ako 10 %, 

z �oho je možné usúdi� nezáujem a ignorácia zo strany �udí. Odosielanie bolo vykonané 

náhodne na e-mailové adresy získané z internetových prehliada�ov, pri�om sa                     

vo vä�šine jednalo o vysokoškolsky vzdelaných �udí. Po kliknutí na internetový odkaz 

sa objavil vcelku atraktívny dotazník plný farieb a obrázkov, ktorý mohol zauja� 

každého dotazovaného a ani �asovo to nebolo náro�né, pri�om kompletné pre�ítanie a 

vyplnenie dotazníka trvá asi 5 minút a celkovo už jednoduchší a pohodlnejší dotazník 

nie je možné vytvori�.  Tento problém však môže vznika� asi  pri vä�šine 

dotazníkových akcií. Nízka návratnos� dotazníka však bolo jediné negatívum 

prieskumu, pretože  zú�astnení respondenti aktívne spolupracovali s dotazníkom, �oho 

výsledkom je ve�ký po�et prijatých komentárom k solárnej energii a to sa jednalo                 

o konštruktívne názory, ktoré boli sprevádzané vlastnými skúsenos�ami dotazovaných 

�udí. Tieto komentáre boli ve�kým prínosom, pretože pomocou nich je možné si urobi� 

úsudok akým spôsobom �udia rozmýš�ajú o problematike a kde vidia najvä�šie 

nedostatky. Takmer všetkým zú�astnením sa zdá toto odvetvie zaujímavé a 

perspektívne. Dotazovaný sa �asto vyjadrovali k minimálnej aktivite štátu, problémy 

s legislatívou a množstvom povolení, ktoré je treba pre zriadenie vlastnej elektrárne 

vybavi�. �alej prichádzali s dotazmi týkajúce sa energetickej náro�nosti pri výrobe a to 

v takom zmysle, �i solárny panel dokáže za dobu svojho života vyrobi� to�ko energie, 

ko�ko pri výrobe spotreboval (str.29 odst.1). �alšie názory prichádzali oh�adom 

ekológie a zlého stavu životného prostredia a solárna energia sa im zdá ako vhodné 

riešenie, �o je ur�ite správne.  

 Solárna energia ako najperspektívnejšie odvetvie na svete patrí v �eskej a 

Slovenskej republike medzi nezvy�ajné javy a ešte pár rokov potrvá, kým si �udia            

na tento pojem zviknú, a jediným dôvodom tohto stavu je ne�innos� štátnym orgánov, 

ktoré celý proces rozrastania solárnej energetiky komplikujú a nevytvárajú podmienky 

pre rast odvetvia.  
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Dôležitou �as�ou dotazníka sú vlastné názory respondentov, ktoré sú ve�kým 

prínosom dotazníka. V za�iatkoch rozosielania dotazníkov sa po�ítalo s kvantitou 

respondentov, ktorý však nebudú ma� vlastný názor, no v skuto�nosti je výsledok 

takýto: kvalita namiesto kvantity. To znamená, že dotazník vyp��ali práve �udia, ktorý 

majú názor   na toto odvetvie a z jednotlivých odpovedí sa dá urobi� docela jasný obraz 

o ich názoroch a predstavách a tak  k tomu prispôsobi�  napr. stratégiu firmy. 

 

KOMENTÁRE  (bez gramatickej korekcie) 

 

Zásadný problém pri vužívaní slne�nej energie je množstvo 

solárnych kolektorov a plocha, ktorú je potrebné zabra�. Ich efektivita 

je zatia� ve�mi nízka na masívne využívanie, napr. ak by sme chceli 

zabra� plochu rovnú rozlohe jadrovej elektrárne, vyrobili by sme 

elektrinu pre max 20 000 �udí. Elektrárne na výrobu slne�nej energie 

budú reálne až v prípade zdokonalenia technológie a najmä 

minimalizácie zariadenia. V budúcnosti sa to ur�ite podarí. Možno sa 

príde na to, že je výhodné využíva� len ur�itú vlnovú d�žku 

svetla, alebo len ur�ité spektrum. Taktiež je potrebné zdokonali� 

technológiu uskladnenia takto získanej energie, pretože v našom 

zemepisnom pásme je nezanedbate�né množstvo dní so zníženou 

intenzitou slne�ného svetla. 

 

Urove� dnešních solárních panel není na takové výši, aby se mi 

vyplatilo do ní bez obav investovat. Ba naopak se mi to v dnešní dob� 

zdá zna�n� neekonomické. Investoval bych puze do solárních panel na 

výrobu TUV 
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samotna vyroba solarnych panelov zial znecistuje do istej miery zivotne 

prostredie, ale urcite menej, nez napr. tepelne elektrarne 

 

Momentáln� neuvažuji o postavení vl. elektr. elektrárny, ale 

pravd�podobn� si budu do budoucna po�izovat solární panely na dm. 

 

Technologie je zatím drahá, obávám se, aby to nebyl úmysl. Vždy� 

není žádoucí, abyste byl nezávislý na dodávkách ze sít�. Je to 

p�ece jen komodita, bez níž se dnes t�žko žije a to je velice silný 

monopolní nástroj. 

 

Par pripominek: 

a) tento "dotaznik" je naprosto divne navrzen.. 

b) souhlasim s nazorem,ze by se clovek mel chovat co nejekologicteji, ovsem 

ne za kazdou cenu.. 

c) pokud se chci chovat ekologicky (ohledne energetiky), tak zrovna solarni 

energie v soucasne dobe NENI reseni!!! Solarni energie (mozna) ma smysl, ale 

az se nekomu podari ji efektivne ziskavat. V dobe, kdy nejen, ze vyrobni 

cena solarniho panelu stoji vic, nez jine zdroje, ale hlavne na ne padne 

vetsi mnozsti energie na vyrobu, nez kterou mohou za celou dobu sve 

zivotnosti vratit + pak je tady jeste problem, ze jsou z materialu, ktere 

nejsou zrovna ekologicky recyklovatelne.. Tak bohuzel, ale jako EKOLOG MUSIM 

rict NE! 

Je to podobny pripad, jako "ekologicke" hybridni vozy. Doporucuji si 

precist neco o bateriich techto vozu (tusim Toyota/Lexus). Samotna jizda pak 

ekologicka je, ale ze je za vyrobou tech baterii "mesicni krajina" - to uz 

nikdo nevidi.. ach jo.. 

d) Spanelsko? A co elektrarny US - Nevada ci Portugalsko? (tady se mozna 

mylim a jeste dane elektrarny nejsou dostavene) 

Preji pekny zbytek dne 
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My už vlastníme jeden panel na výrobu el. energie na chalupe. Je to 

posta�ujúce na základné potreby (svetlo, rádio, TV) a je to pre nás 

ve�mi výhodné. 
 

...v buducnosti planujem vyuzivat slnecnu energiu aj vo vlastnom dome... 

 

ve�a slne�nej energie do Vašej práce ...    :-)) 

 

takove sugestivni otazky, jestli to ma byt soucasti diplomky potes koste :) 

nicmene, pokud jde o diplomku z marketinku, tak je to jeste malo medialne 

mrdkovate. 

Mimochodem, vite ze stavba solarek se za pouziti stavajicich technologii 

spise nevyplati (ale mozna mate novejsi informace kdyz uz pisete diplomku) 

 

zisli by sa pokope informacie o cenach a dotaciach od statu a od EU na 

panely pre domacnosti alebo vlastne elektrarne 

 

Obávám se, že otázka "Ako na Vás pôsobí reklama, ktorá je zameraná 

na ochranu prírody ?" se ptá na jiné odpov�di, než jaké jsou v 

nabídce; jinak mj osobní p�ístup k tomuto tématu je ten, že by se 

m�lo víc propagovat (hodn� lidem by to ur�it� nevadilo, ale jsou 

neinoformovaní); máme solární panely na chat� na oh�ívání vody (!) 

a ráda bych si je ve svém budoucím dom� klidn� za�ídila taky, 

nicmén� se o tohle téma budu víc zajímat, až pro m� osobn� bude aktuální. 

 

Prvy krok k ochrane zivotneho prostredia je zmena vlastnych navykov, 

zastavenie konzumneho sposobu zivota. Veganstvo je zaciatkom cesty k ochrane 

nasej planety a bez tejto zmeny nam ani vyrazne vyssie vyuzivanie slnecnej 

energie nepomoze k zachrane. Komentar pripajam z toho dovodu, ze vacsina 

podobnych "akoze" dotaznikov na podporu zivotneho prostredia nic neriesi.. 

zmenit sa potrebujeme najprv my sami a zmenit potrebujeme predovsetkym nase 

myslenie. vela uspechov pri burani barier ludskej hluposti. t. 
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radši jaderné elektrárny. Solární neni efektivní 

 

solárny panel a jeho cena (vä�šinou nezverejnená :)) 

--- Ak budeš ma� k dispozícii nejaké rozpo�ty na solárne elektrárne a 

príslušenstvo, daj vedie� na geodetmt@azet.sk 

�akujem 

 

Pracujem v oblasti výroby elektrickrj energie z obnovite�ných zdrojov 

už dlhé roky a zo skúsenosti viem, že nie každý obnovite�ný zdroj je 

u nás vhodný pre využitie vo významnom rozsahu. 

A nezabudnime, že aj ten najekologickejší zdroj pri ve�kom rozšírení 

škodí životnému prostrediu! 

 

problém!!!!!!! cena vybudovania rôznych alternatívnych "elektrární" - 

inteligentného domu �i len vykurovacieho alebo iného systému je 

neúmerne drahší ako zavedenie klasických kotlov na báze tuhých 

látok,plynu alebo pod. Kde je teda úspora? Humbuk. Ekologia? Nový pojem 

na zavedenie novej formy vydierania, ale už zna�ne drahšie. Obchodníci 

nie ochrani� chcú prírodu, ale zna�ný ZISK. Preto je môj postoj 

miešaný. Verím vo využití alternatívnej energii, ale nie tak, že bude 

drahší, stroje budú ma� krátku životnos� a budeme závislí od 

magnátov novej energie. Dole s energetickými a informa�nými barónmi 

novej doby!!!! 

 

Doteraz je málo informácií o využívaní slne�nej energie. Zaujímalo 

by ma viacero otázok: 

1.Ko�ko je výrobcov slne�ných kolektorov,�i je konkurencia 

2.Aké sú ceny kolektorov a ich ú�innos�, 

3.�i existuje kompletný servis: inštalácia, napojenie na existujúce 

rozvody napr. v rodinnom dome. 

4.�i je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie a pod. 
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Kedy už za�ne kone�ne štát podporova� slne�né kolektory ? 

 

Doba životnosti solárnnej techniky garantovaná výrobcami mala by� viac 

ako 20 rokov - bola by to zaujímavejšia investícia (i ke� o nie�o 

vyššia) z poh�adu na dobu ako ju využijem po�as svojho života napr. na 

rodinnom dome. 

 

prevláda názor u laikov, že investície do solárnej energie 

sa vrátia až o 20 rokov, takže žiadna úspora a nie to ešte zisk 

 

Navrhoval by som pri každej otázke uvies� aj možnos� "inej odpovede", 

dozvedeli by ste sa viac. 

 

Slne�nú energiu využíva� ako tepelnú na ohrev vody prípadne na 

dokurovanie - o tom som už viac krát uvažoval, ale využi� slnko na 

výrobu elektrickej energie priznám sa na to som ve�mi nepomyslel. 

Oce�ujem aj túto myšlienku. 

 

Sme ešte �aleko od hromadného využívania solárnej energie. Musíme 

po�ka� až bude Slovensko bohattšie a to sa m�a už netýka... 

 

dobra tema.ked tak v lete vyjdem na moju logiu JZ najyssieho poschodia v 

panelaku a je tam tak 40-50stupnov, vzdy ma napadne, aspon keby tu namiesto 

tych sklenenych vyplni na zabradli boli kolektory a vyuzili sa na vyrobu 

energie na klimatizaciu.......... 

no a je to na vas mladych 

 

mám víkendovú chalupu ( samozrejme kúrim drevom) , rozmýš�al som aj 

o solárnych paneloch na streche, ale sú ve�mi drahé, o�akával som �i 

budú nejaké dotácie, ale ni� som sa nedozvedel,ani na stránke 

min.živ.prostredia . Vzh�adom na záväzky štátu vo�i EU by som 

o�kával vä�šiu aktivitu štátnych orgánov ( zatia� nie je žiadna), 
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ale to je asi útopia. Ke� to chytí do rúk súkromná firma tak to môže 

vyjs�. 

 

vzdy ma zaujimali alternativne zdroje energie ci uz veterna alebo solarna a 

rad by som mal nieco take na streche. 

 

Bola by ve�mi zaujímavá dotácia štátu do solárnych panelov 

(elektrárni), ako je to v iných štátoch... 

 

Informovanos� ob�anov o možnosti využitia štátnej podpory na kúpu 

sol. panelov z Envirofondu alebo od MH SR. 

 

poradi� aké a ko�ko kolektorov da� na rodinný dom, pod�a možnosti 

da� nejaký výpo�et 

poradi� ko�ko a aké kolektory da� na rodinný dom, aby bola úspora 

energie 

 

na tepelné �erpadlá sa neustále zabúda, aj teraz, ani jedna otázka... 

 

Momentálna finan�ná situácia mi nedovo�uje zaobera� sa touto témou. 

 

drzim palce aby sa podarilo co najviac ludom vyuzit tieto moznosti 

,,priroda s nami , my s prirodou ,, 

 

ja som len chcela napísa�, že bezriziková investícia neexistuje, ale v 

danej otázke som to teda pochopila ako investíciu s minimálnym 

rizikom.... 

 

Všetci �o stavajú nové domy, h�adajú najlacnejší zdroj energie 

resp. výrobu tepla. Ak by štát motivoval �udí finan�nými 

príspevkami(ako v iným štátoch európy), isto by sa našlo viac takých, 

�o by investovali do solárnych panelov. Momentálny stav je ale taký, že 
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vstupné náklady sú tak vysoké, že si to málokto môže dovoli�. A o 

tom to celé je. O peniazoch. 

 

V budúcom roku chcem zakúpi� a zapoji� solárne panely na vykurovanie 

bytu 

 

škoda že su solarne panely malo efektívne a drahé.v prvom rade musia 

investovat velke firmy a nie drobný investori.najprv sa musí minut všetka 

ropa a potom bude slne�ná energia na predaj.biznis je biznis na tom 

nezmení nikto ni�.ani taketo dotazníky ani nadšenci ani 

ekologovia....držím palce. 

 

Zajímavé téma, jen doufám, že se o n�j za�ne zajímat více lidí a 

v budoucnu se alternativní zdroje energie budou více využívat. 

 

U nekterych otazek chybi moznost "nevim". Nekolikrat je nutne se 

rozhodnout, ale ani jedna moznost nesedi presne. 

 

Podle mého názoru - informovanost, osv�ta a podpora - k pokrytí 

alespo� �ásti vlastní spot�eby energie je absolutn� nedosta�ující. 

Rovn�ž zde vidím absolutní absenci zájmu lidí, utvo�it aktivní tým 

(nap�. vesnice, m�stská �tvr� �i obytný dm) ke spole�nému 

z�ízení alternativního zdroje energie. (Stává se tak pouze ve 

vyjímkách) - na rozdíl od zahrani�í (Rakousko, Severské zem�). 

Z�izování sob�sta�ného zdroje není ve ve�ejném ani spole�enském, 

ob�anském zájmu. Rovn�ž zde poci�uji silnou lobby energetických 

skupin, motivovanými svými vlastníky a obchodním plánem, strategií k 

tvo�ení tzv. nadzisku (skrytý zisk). 

Stejná pravidla nyní uplat�ujeme na nových trzích EU - Rumunsko, 

Bulharsko, dále pak Moldávie. 
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tema je zajímavé,náro�né,málo rozší�ené.P�eji v tomto oboru 

úsp�chy 

 

Dnes, kdy se mluví stále hlasit�ji o energetické a ropné krizi, vidí 

se východisko prakticky pouze v jaderné energetice, alternativní zdroje 

mají být pouze okrajové. Myslím, že je t�eba podpo�it alternativy 

solidním rozborem ekonomiky všech zdroj se zapo�ítáním negativních 

i pozitivních externalit. 

 

další technologický rozvoj a míra uplatn�ní jsou závislé na 

podpo�e státem 

 

Solární energie je výborný nápad, narozdíl od v�trných a vodních 

elektráren je naprosto ekologická (neni�í �í�ní ekosystémy, 

nehyzdí krajinu). Ale jako matematikovi a obyvateli m�sta v blízkosti JE 

Dukovany mi stále p�ijde jaderná energie jako nejlepší možné 

�ešení- výkonná, ekologická (nebezpe�í radioaktivního odpadu je 

zabezpe�eno velmi dob�e). Solární energie se velmi hodí pro vlastní 

ú�ely na svoji st�echu, ale ve v�tším m��ítku je neefektivní - 

nesvítí po�ád, nutná obrovská plocha. Velké solární elektrárny 

rozhodn� nepodporuji, naopak o vlastním solárním panelu budu v budoucnu 

rád uvažovat, zatím si to jako student nemohu dovolit:) Díky za 

dotazník 

 

Solární panely mn� p�ipadají výborné, není však do�ešena 

estetická stránka, v�tšinou vypadají jako "p�ílepek st�echy" apod. 

Jako další problém vidím to, že nejsou snadno integrovatelné do 

systému tepelné �erpadlo a elektr. �i plyn. kotel, ale možná už to 

tak není. 
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Rozhodne by mal do problematiky alternatívnych zdrojov energie 

viac vstupova� štát, najmä aktívnou politikou dotácií a 

informovaním verejnosti!!! 

Neviem ako je to v �echách ale na Slovensku to ur�ite chýba. 

Vidím ve�ké možnosti pri verejnom osvetlení, ale aj zásobovaní RD 

najmä samostatných usadlostí. 
 

Táto téma ma zaujíma ako osobu v súkromí i profesijne, nako�ko 

pracujem na úseku ochrany životného prostredia. 

 

Hospodárnos� využitia vidím skôr v krajinách s inými klimatickými 

podmienkami, samozrejme aj u nás, beriem do úvahy umiestnenie nášho rod. 

domu medzi horami. 

 

Energie budú stále drahšie, štátnici by sa mali vážne zaobera� 

alternatívnymi, obnovite�nými zdrojmi energií. 

Znamenajú šetrenie životného prostredia i finan�ných prostriedkov. 

 

Do takýchtó investícii by som šla, keby som mala na to dos� 

finan�ných prostriedkov a teda aj na investície, ke�že viem že aj ke� 

sa to oplatí treba najskôr do toho investova�.Myslím však že by to 

malo zmysel, mohol by zainvestova� aj štát, alebo nejaký súkromný 

investor. 

 

save the planet and make some money :) 

 

Nie je to za osobu, ale za zástupcu fi na výrobu tepla pre domácnosti, 

preto chceme v roku 2009 inštalova� solárne kolektory aspo� na predohrev 

TUV na jednom zdroji. 

 

Je škoda, že se o možnostech solární energie více nehovo�í, 

a�koliv mne vždycky zajímalo, co se d�la ve chvílích, kdy slunce 

nesvítí, jak to potom funguje, zda je pot�eba náhradní zdroj energie apod. 
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ve�mi zaujímavá téma, ktorú v poslednom �ase trocha monitorujem 

 

Spo�ítal jsem návratnost solár. panel na 18 let, zavrhl a topím 

peletami 1 CZK/kWh. arturz@volny.cz 

 

vystavba predmetnych zariadeni,by malo byt rozhodne podporovane 

predovsetkym zo statnych ako aj zo zdrojov EU 

 

Pracuji pro firmu Metrotile.cz,viz naše veb.stránky 

www.metrotile.cz,máme vyprojektován fotovoltaický �lánek p�ímo v 

naší krytin�,byl vystaven letos na St�echách Praha 

a v Ostrav�.V p�ípad�, že by jste m�l zájem o další informace, 

zavolejte na: Zden�k Krá�mar 736727065, nebo obchodjih@metrotile.cz 

Jsme první v evrop�, kte�í mají tento �lánek ,p�ímo zabudovaný ve 

st�ešní krytin�. 

Aby to neostalo len pri myšlienkách a �ím skôr 

 

Obdivuji obecne na lidech schopnost prijit s necim novym, zajimavym ci 

prospesnym, vazim si toho. Zejmena, tyka-li se to pece o zivotni prostredi. 

Osobne vsak posuzuji veci spise citove a esteticky, to je duvod meho 

relativniho nezajmu o podobne aktivity (ze stejneho duvodu nemam rada vetrne 

elektrarny). Vzdyt nase prostredi je velmi i prozitkem vizualnim a jeho 

promena v prumyslovou krajinu zaplnenou sice uzitecnymi, ale nehezkymi 

objekty, mi vadi stejne jako splodiny jineho druhu. (-: 

 

p�i hodnocení ekonomických efekt výroby elekt�iny z alternativních 

zdroj je nutno vždy zahrnoutveškeré náklady, p�edevším dotace 

poskytované z pen�z da�ových poplatník, dále �asový prb�h 

výroby el. energie ve vztahu k �asové pot�eb� el. energie a 

spolehlivost t�chto zdroj. 
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Je nutné sa zaobera� podobnými témami hlavne kvôli prírode lebo už 

aj tak je v kritickom stave... 

 

Ocenil bych kdybyste mi zjistil energetickou náro�nost výroby 

solárních panel a pak to srovna s jejich energetickým ziskem b�hem 

jejich životnosti. Zastávám názor že toto téma je spíš módní 

záležitostí než opravdovou p�íležitostí pro energetické projekty. 

 

Vazeny pane, slunecni energie je jeden velky ekozmrdismus a ekotunel. 

Vyplati se to proto, ze se zatim v cene panelu neprojevuje jejich opravdova 

"ekologicka" cena a ze to stat dotuje v ramci "zelene Euroekopolitiky". Tedy 

to, jak jejich vyroba poskozuje zivotni prostredi. Ze se zaplati za 7 let? A 

zivotnost je 20 let? To znamena, ze se nezaplati ani trikrat. Takova jaderna 

elektrarna se zaplati za svoji dobu zivotnosti cca 40 krat. Budoucnost 

ziskavani energie je zatim v jadernych elektrarnach IV. generace, ktere se 

vyvijeji a v termojaderne fuzi. Dale by musely mit slunecni panely mnohem 

lepsi ucinnost a byt idealne treba na obezne draze, kde se omezi vlivy 

oblacnosti a prasnosti, apod. Slunecnimi panely muzete oblbnout prumerneho 

divaka TV NOVA nebo JOJ, ale ne cloveka, ktery se orientuje v prirodnich a 

technickych vedach. Pokud budete mit zajem o dalsi diskuzi na toto tema, 

neni problem. Hezky den P. Nadvornik 

 

Uvedl jsem výše "v konkrétních podmínkách". To považuji za 

dležité, srovnávání se Špan�lskem a pod je scestné. -mm- 

 

V sou�asné dob� poptávám dodavatele na FV elektrárnu 

 

I když to byl nevyžádaný mail, prosazovat solární energii je dobrý 

nápad. P�eji mnoho úsp�ch 

 

dobrý nápad......jen ješt� vyhrát ve sportce..... :-) 
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Tento dotazník pošlete senátorm a poslancm aby se zabývali i 

podstatnými otázkami a tak vytvo�ili podmínky pro to, aby i oby�ejní 

lidé si mohli p�izovat prosp�šná za�ízení jak pro sebe, tak šetrná 

k životnímu prost�edí. Málokdo si mže dovolit v sou�asné dob� se 

zadlužit pro zbudování takovýchto prosp�šných za�ízení. Chybí zde 

jistota mít práci a pravidelný m�sí�ní p�íjem. Mít poslanecký 

plat, tak bych nezstal jen u solárních panel. Jsou p�edn�jší 

výdaje - zabezpe�it alespo� dstojný chod rodiny. V�tšinu lidí 

brzdí nedostatek pen�z. 

 

Máme solární panely na oh�ev teplé vody.Jsem velmi roz�arován kolik 

doklad je pot�eba k získání státní dotace. 

Už jsem ji i oželel, p�estože se jedná o 50 000,-. 

Z tohoto hlediska je mj zájem o solární výrobu elekt�iny 

minimální.V p�ípad� realizace však stejn� bych zásoboval pouze svoji 

domácnost.Znám platební morálku a ochranu investor p�ed 

neplati�i.Není žádná! 

Toto jsem považoval za nutné Vám sd�lit. 

Na co je dotace, když stát ud�lá vše pro to , aby Vám ji nemusel 

dát? 

Dalším nezandbatelným detailem je neur�itost p�i stanovení úspory.Ta 

je u tepelné energie,získané ze slunce,v našem p�ípad� 

nem��itelná. 

 

možná Vám bude p�ipadat trochu divná disproporce mezi v�tšinou 

odpov�dí a "neverím podobným projektom"; vychází z osobní 

zkušenosti; mám na st�eše 6 panel (cca 3/4 plochy st�echy jsou 

ješt� k dispozici) v tém�� ideálním sm�rování mírný jihozápad 

(na zimu nevhodný sklon st�echy) na oh�ev TUV (solární panely, ne 

absorbéry) a tém�� 5ti letou zkušenost s jejich provozem; v období, 

kdy energii pot�ebuji nejvíc - tj. zima, je výt�žnost prakticky 

nulová; je to dáno i sklonem panel a postavení slunce, nicmén� 
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mechanismus nakláp�ní (znamenající i zpevn�ní krov) by byl tak 

drahý, že by se nezaplatil; v sou�asnosti nev��ím, že fotovoltaické 

panely by byly podstatn� ú�inn�jší, ale rád se nechám p�esv�d�it... 

pokud by Vás zajímal graf energetického zisku ze slunce, jsem ochoten 

Vám jej poslat 

s pozdravem, 

 

Tú bezodpadovos� netreba prehá§a� a treba jasne poveda�, ko�ko 

odpadu vznikne pri výrobe a likvidácii takého kolektora a potom 

porovnáva�. 

 

1.v grecku (thassos), majú sol. panel na ohrev vody na takmer každej 

streche - nie je to náhodou podporované štátom pre rozvoj turizmu? 

2.nikde nevidím info, že �o ke� bude dlhšiu dobu zamra�ené? 

 

Hovorí sa o tejto téme hodne, ale skutky si minimálne a celková 

aktivita štátu nedostato�ná. Takmer jednostranne orientovaná na podporu 

projektov a realizácii zariadení na spa�ovanie biomasy namiesto zemného 

plynu. Mala by existova� reálna a široko dostupná podpora využívania 

kolektorov aspo� na prípravu teplej vody, ciastocne (v rámci 

efektívnosti využitia) aj vykurovania (ak sa dá tak najlepšie v �o 

najvä�šej miere). Bola by pre prostredie prospešnejšia. 

 

Napadá mne spousta v�cí, Jsou to spíše názory pro širší diskusi na 

téma životní prost�edí a solární energie. Z letité zkušenosti však 

vím, že prosazení jakékoli novinky vždy brzdí ú�edníci, kte�í se 

p�ípadn� zašti�ují životním prost�edím a p�itom postrádají 

aspo� minimální vzd�lání v oboru. Jde tedy b�h na dlouhou tra�. Rád 

se zú�astním p�ípadné akce s touto tematikou. 

Nebývá mým zvykem prezentovat názory a p�itom se k nim nehlásit. 

Jmenuji se Jaroslav Mucha, bydlím ve Znojm� - Konicích. Jsem absolventem 

P�írodov�decké fakulty MU v Brn�. 
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Vím, že mnou uvedená výše investice do vlastní slune�ní elektrárny 

je nereálná, spíše je to p�ání. Pokud by byly náklady max. do 

100tis., ur�it� by bylo rozší�ení mnohem v�tší, než je dosud! 

 

Ideme stava� RD a vážne uvažujeme o slne�ných kolektoroch na strechu 

domu. 


