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Výška podpory - zelená domácnostiam 

Fotovoltické panely pre rodinný dom 

a) 1200 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov pri inštaláciách s 

celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny. 

b) 1200 € a 900 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltaických panelov presahujúceho 1 

kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW. Maximálna 

výška podpory je 2550 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny. 

Podporené je teda maximálne 2,5 kW inštalovaného výkonu, celkový Pi <10kW. 

Fotovoltaické panely pre rodinný dom – bonus za akumuláciu 

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe 

vybíjania maximálne 100 hodín (parameter C100 z dokladu o kapacite akumulátora). 

Kkapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri 

podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných 

testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplota panelu 25 °C), maximálne 

však 5 kWh na inštaláciu. 

Veterné turbíny pre rodinné domy 

a) 1500 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom 

nepresahujúcim 1 kWa bonus za akumuláciu elektriny, sadzby a maximálnej výšky 

podpory. 

b) 1500 € a 1000 €/kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom 

nad 1 kW; maximálna výška podpory je 3000 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu 

elektriny. 

Podporené je teda maximálne 2,5 kW inštalovaného výkonu, celkový Pi < 10kW. 

Veterné turbíny pre rodinné domy – bonus za akumuláciu 

Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe 

vybíjania maximálne 100 hodín. Kapacita sadzby a maximálnej výšky podpory 
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akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 3,5 hodiny pri 

podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri testovacích 

podmienkach pre malé veterné elektrárne (rýchlosť vetra 11 m/s), maximálne však 

8,75 kWh na inštaláciu. 

Slnečné kolektory pre rodinný dom 

Hodnota poukážky slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného 

výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1750 € na inštaláciu 

Podporené je teda maximálne 3,5 kW inštalovaného výkonu. 

Slnečné kolektory pre bytový dom 

450 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov pri inštaláciách s celkovým 

výkonom nepresahujúcim 20 kW. Maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 

kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome. 

Sadzby a maximálne výšky podpory 

9 000 € a 350 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov presahujúceho 20 

kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 20 kW. 

Maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu 

kolektorov na každý byt v bytovom dome. 

Maximálna výška podpory je limitovaná počtom bytov v bytovom dome. 

Kotol na biomasu pre rodinný dom 

Hodnota poukážky kotla na biomasu pre rodinný dom je 100 €/kW výkonu kotla, 

maximálna výška podpory je 1500 €; 

Podporené je teda maximalne15 kW inštalovaného výkonu. 

Kotol na biomasu pre bytový dom 

Hodnota poukážky kotla na biomasu pre bytový dom je 50 €/kW výkonu kotla; 

maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na 

každý byt v bytovom dome. 
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Maximálna výška podpory je limitovaná počtom bytov v bytovom dome. 

Tepelné čerpadlo pre rodinný dom 

Hodnota poukážky tepelného čerpadla pre rodinný dom je 370 €/kW výkonu 

tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3700 € na inštaláciu tepelného 

čerpadla 

Podporené je teda maximalne10 kW inštalovaného výkonu. 


