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Teplá voda pre Vaše objekty zo 

slnka 

Vážení predsedovia Vyšších územných celkov, primátori miest, starostovia 
miestnych častí a starostovia obcí Slovenska. 

      V priebehu roku 2020 sme sa Vám snažili ukázať ako sa dá hospodáriť s 

financiami, ktoré vynakladajú jednotlivé samosprávy a ich organizácie za 

spotrebované energie či sa už jedná o elektrickú energiu alebo zemný plyn.  Po 

desiatkách osobných rozhovorov sme dospeli k nasledovnému, 67% z Vás by 

využilo využívanie Obnoviteľných zdrojov energie vo svojich objektoch, 23% z 

Vás je ochotných o tom uvažovať a ten zbytok momentálne podobné záležitosti 

nerieši. Jediným problém, ktorý uvádzate spoločne sú financie. Ich nedostatok 

je dlhodobý, využívanie Euro dotácii je časove a finančne náročné bez istoty 

úspechu a podobne.  

      Aby sme spoločne s Vami mohli byť nápomocný nie len mestám a obciam ale 

aj byť aktívny v ochrane životného prostredia, sme v spolupráci s BFF Central 

Europe s.r.o. so sídlom v Bratislave ( www.bffgroup.com )  pripravili absolútne 

jedinečný produkt pod názvom : 

 

 Teplá voda zo slnka 
Jednou z možností ako využívať Obnoviteľné zdroje energie je aj fotovoltika.  

Rada fotovoltických riešení pre ohrev teplej vody je postavená tak, aby 

uspokojila každé jedno riešenie, kde sa teplá úžitková voda využíva. Fotovoltické 

zostavy sú postavené na ohrev všetkých typov bojlerov, takže nie je treba bojler 

meniť. Objemy jednotlivých vyhrievaných bojlerov sú do 200l a väčší 200 – 1000 

litrov. Každá jedna  zostava je bez využitia batériového úložiska a je primárne 

určená na priamu spotrebu pre ohrev teplej úžitkovej vody. Výkony jednotlivých 

FVE zostáv sú od 2,0kW do 2,4kW pre ohrev do 200l a 6,0kW a 7,2kW pre objemy 

od 200 do 1000 litrov. Vyššia produkcia elektrickej energie bude využitá na 

priamu spotrebu elektrických spotrebičov v danom objekte.  

 



 

 

 

A teraz niečo k  financiám. 

 

         Ceny jednotlivých sústav sa pohybujú v rozmedzí od 3.187,947€ po 

8.571,669€. Naša ponuka inštalácie FVE na ohrev teplej úžitkovej vody bez 

potreby vstupnej investície na kľúč je ohraničená čiastkou 10.000€. Teraz si 

poviete a je vymaľované. Nie pozor postavené je preto v tejto cenovej kalkulácii 

aby sme Vám uľahčili výber kam inštalovať FVE. Aby ste premýšľali komplexne a  

to tak aby ste možno riešili väčší ohrev v školskej jedálni a k tomu pridali Obecný 

úrad. 

Príklad:  

 

     Školská jedáleň ohrev do 1000l ............................. cena 8.571,669€ 

     Obecný úrad ohrev do 200l  .................................. cena 3.187,947€ 

     Spolu : ....................................................................cena 11.759,616€ 

  

Kombinácie môžu byť rôzne a netreba sa brániť ani kombinácii troch objektov. 

  

 

Stále v tom hľadáte chyták a nenachádzate ho. 

 Tak tu je vysvetlenie. 
 

Spolupráca s BFF Central Europe s.r.o. ako jedinou spoločnosťou, ktorá 

podporuje činnosť a investície do rozvoja miest a obcí umožňuje získanie 

investičných celkov bez toho aby ich nákup alebo investícia na ich realizáciu 

akýmkoľvek spôsobom zaťažila rozpočet a tým znížila bonitu samosprávy voči 

iným finančným inštitúciám. 

Celkovú čiastku za realizáciu inštalácie fotovoltickej sústavy na ohrev teplej vody 

uhradíte v mesačných splátkach, ktoré budú z väčšej časti tvorené úsporou za 

zníženie spotreby elektrickej energie. Naše prepočty a skúsenosti ukazujú, že v 

mesiacoch apríl až september môže byť ohrev teplej vody úplne zadarmo a aj 

Vaša splátka v týchto mesiacoch bude plne hradená z úspor za nulovú spotrebu 

elektrickej energie alebo plynu potrebnej na ohrev teplej vody. 



 

 

 

 

Príklad splátok :  

 Budem vychádzať z hore uvedeného príkladu kombinácie dvoch inštalácii.  

 

Cena inštalácie ................................................................... 11.759,616€ 

BFF koeficient na 5 rokov   .................................................  1,2 

Výsledná cena .................................................................... 14.111,539€ 

Mesačná splátka ................................................................  235€/60 mesiacov 

 

BFF koeficient na 7 rokov ..................................................   1,3 

Výsledná cena ...................................................................   15.287,5€ 

Mesačná splátka ............................................................  191,093€/80mesiacov 

 

Pri riešení fotovoltiky je treba prihliadať na stránky úspory:  

Jednu tvorí cena silovej elektrickej energie a druhú rôzne poplatky za správu 

sietí, systému a tarify, pričom tá druhá zložka je vyššia ako tá prvá. Každý jeden 

kilovat vlastnej vyrobenej elektrickej energie Vám znižuje náklady.  

 

 

Vážení  predsedovia samosprávnych krajov, primátori a starostovia. 

 

Kam inštalovať FVE na ohrev teplej úžitkovej vody ostáva na Vás. My sme vyriešili 

financovanie a zrealizujeme inštaláciu. Naviac pre každý jeden Samosprávny 

kraj, mesto alebo obec v prípade požiadavky na inštaláciu FVE na ohrev teplej 

úžitkovej vody zadarmo vypracujeme štúdiu a dodáme projekt.  

 

Ako postupovať. 

 

Na našu e-mail adresu :  solargaps.bs@gmail.com , pošlite jednoduchú správu 

vo forme máme záujem o inštaláciu FVE na ohrev teplej úžitkovej vody, pripojte 

tel.kontakt a ostatné budeme riešiť s Vami a za Vás. 

 



 

 

 

A ešte jedna pomôcka. 

 

Kde sa dá FVE využiť na ohrev teplej vody? 

Materské škôlky, základné školy, stredné školy, Domovy dôchodcov a domovy 

sociálnych služieb, denné stacionáre, zdravotné strediská, internáty, budovy 

samosprávnych úradov, rozpočtové a príspevkové organizácie v správe 

samospráv a vlastne v  každej jednej budove, ktorá patrí ktorémukoľvek stupňu 

samosprávy. 

 

        Ja som Vám povedal všetko čo som chcel. Trvalo dosť dlho, kým sme našli 

pre Vás absolútne výhodné riešenie. Nič som pred Vami nezatajil a to čo je tu 

napísané je napísané s vnútorným uspokojením zato, že dobrá vec sa podarila. 

Tu niet o čom premýšľať, tu treba konať. A verte, že mnohí z Vás ako som 

povedal na začiatku možno len čakali na výhodnú ponuku a naše možnosti tiež 

majú svoje hranice. Tak nepremeškajte príležitosť a ako sa hovorí : 

                                                   

                                                     Berte kým dávame 
 

                                                                     S prianím všetkého dobrého 

                                                                                  Šípka Boris 

                                                           Obchodný riaditeľ SolarGaps-Slovensko s.r.o. 
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