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Komerčné využitie medzimestskej logistickej infraštruktúry nákladnej 
dopravy na elektrických vozidlách vrátane porovnávacej štúdie o 



 

Elektromobilita je stále široko vnímaná ako spôsob osobnej vnútromestskej dopravy. Pokiaľ 
sa majú aspoň čiastočne naplniť vyššie zmienené ciele, je potrebné aby sa elektrické vozidlá 
stali akceptovaným, technologicky i ekonomicky efektívnym spôsobom dopravy tovaru aj na 
medzimestskej úrovni. S týmto cieľom boli v rámci projektu vyvinuté energetické uzly 
vybavené stanicami na výmenu batérií s možnosťou rýchlonabíjania. Takto nadimenzované 
energetické uzly mali za cieľ uspokojiť dopravcov s rôznymi potrebami denného dojazdu 
a trás a zároveň porovnať biznis modely poskytovateľa služieb elektromobility a teda 
preukázať, že už v súčasnosti je možné správnou kombináciou technologických možností 
poskytovať služby elektromobility v ekonomicky zaujímavom modeli. 
Rýchlonabíjanie je dnes už bežným spôsobom získavania energie pre elektrické vozidlá. 
Výmena batérií je revolučnou vo svete veľmi zriedkavou technológiou a kombinácia týchto 
dvoch technológií v rámci jedného energetického uzla je originálnym riešením tohto projektu, 
ktorého cieľom je výrazný posun elektromobility vpred. 
Kofinancovanie projektu Európskou úniou je výrazná podpora pre rozvoj nových 
technologických a komerčných riešení v nových inovatívnych odvetviach ako elektromobilita 
je a výrazne prispelo k úspechu celého projektu. 
Realizátor projektu spoločnosť GreenWay je vedúcou spoločnosťou na poli elektromobility 
v strednej Európe. Skupina GreenWay je inovátorom na poli elektormobility a jej význam 
presahuje región jej pôsobenia.  
 
Projekt mal dva hlavné ciele: 
A) Vývoj 2 energetických uzlov (každý vybavený stanicou na výmenu batérií a jednou 
rýchlonabíjačkou) na Slovensku. Zavedenie energetických uzlov je nevyhnutné z hľadiska 
veľkého počtu najazdených kilometrov, intenzívneho využívania a každodennej prevádzky 
úžitkových elektrických vozidiel. 
B) Pilotné nasadenie služieb elektrickej mobility v rámci nového trhu na Slovensku. 
Elektrické vozidlá prevádzkované príjemcom a používané jeho klientmi významným 
spôsobom prispievajú k dekarbonizácii prepravy tovaru na slovenských úsekoch siete TEN-T. 
V rámci projektu bol testovaný biznis model spoločnosti GreenWay z pohľadu jeho 
ekonomickej životaschopnosti a dlhodobej udržateľnosti. 
C) Vypracovanie štúdií na základe výsledkov a skúseností z pilotného nasadenia. Štúdie sa 
venujú nasledujúcim témam: 
• porovnanie technológie výmeny batérií s rýchlonabíjaním z hľadiska klientov z podnikovej 
sféry, 
• hospodárske aspekty služieb elektrickej mobility v oblasti logistiky a nové obchodné 
príležitosti vyplývajúce z využívania služieb elektrickej mobility, 
• prínosy služieb elektrickej mobility v oblasti logistiky pre životné prostredie.  
 
Celkovo možno zhrnúť výsledky Akcie nasledovne: 
 
Pilotné nasadenie služieb elektrickej mobility na novom trhu  
 Úspešné nasadenie služieb elektromobility na trhu je podmienené jeho dobrou znalosťou. 
Z tohto dôvodu bol agentúre AKO zadaný kvantitatívny marketingový prieskum zaoberajúci 
sa detailným skúmaním používania malých nákladných vozidiel vo firmách a u živnostníkov. 
Cieľom prieskumu bolo zistiť prepravné správanie a logistiku vo firmách prevádzkujúcich 
malé nákladné vozidlá do 3,5 tony a identifikovať ich potreby pre potenciálny odber služieb 
GreenWay v rámci projektu. Podklady slúžili na úpravu ponuky služieb podľa zistených 
požiadaviek potenciálnych klientov a takisto identifikáciu firiem, ktoré prevádzkujú nákladné 
vozidlá do 3,5 t.  



 

Prieskum priniesol viacero zaujímavých zistení:  
1. vozidlá respondenti nevyužívajú len lokálne, ale aj na prepravu v rámci celého územia 

Slovenskej republiky (ďalej len SR). Na prepravu tovaru v rámci celého územia SR 
využíva vozidlo 25,9 % respondentov z radov živnostníkov a 25,7 % zamestnancov. 
Pri lokálnej, respektíve regionálnej, preprave tovaru sú najčastejšie využívané trasy na 
území Bratislavy a Nitry. 

2. plánovanie trás je tak u živnostníkov ako aj zamestnancov zväčša flexibilné, meniace 
sa na dennej báze podľa aktuálnych potrieb (77,7 % - živnostníci, 79,8% - 
zamestnanci).  

3. u živnostníkov viac ako dve tretiny a u zamestnancov viac ako polovica denne najazdí 
nárazovo menší počet kilometrov (pod 350 kilometrov), pričom priemer pri denne 
stabilných trasách sa pohybuje na úrovni 242,1 km (živnostníci) a 241,7 km 
(zamestnanci). 

4. takmer 85 percent respondentov potvrdilo predpoklad, že trasy vozidiel sa začínajú aj 
končia v tom istom bode, čomu zodpovedá aj spôsob parkovania (67,6 % 
respondentov parkuje na firemnom parkovisku alebo garáži).  

5. priemerná hmotnosť nákladu sa v prípade zamestnancov pohybuje tesne pod hranicou 
860 kg a u živnostníkov blízko hranice 840 kg.  

6. na nákup pohonných hmôt živnostníci mesačne utratia podľa odhadu v priemere 604 a 
zamestnanci 784 eur. Predpokladaná priemerná spotreba bola v oboch skupinách 
respondentov (živnostníci a zamestnanci) takmer totožná – 9,7 litra na 100 km. 

 
Z výsledkov kvantitatívneho prieskumu vyplýva, že trhový segment si GreenWay zvolil 
vhodným spôsobom. Reflektujúc na požiadavky a očakávania respondentov možno takisto 
konštatovať, že ideálnym spôsobom boli umiestnené a nadimenzované aj nabíjacie stanice, 
ktoré zodpovedajú plánovaným trasám u cieľovej skupiny klientov. Je tiež zrejmé, že firmy 
pri plánovaní vyžadujú primeranú flexibilitu, najmä čo sa týka prepravných trás a ich 
priebežného plánovania, ktoré u väčšiny respondentov nebolo dlhodobé, ale vychádzalo z 
priebežných požiadaviek tretích strán. Prieskum tiež preukázal, že pre väčšinu potenciálnych 
zákazníkov v reálnych podmienkach postačí nosnosť vozidla medzi 800 až 1000kg, čo sa 
odzrkadlilo pri vývoji nových bateriek, ktoré sú mierne ľahšie ako staršie typy a tým zvyšujú 
nosnosť dodávky na prepravu tovaru. Zistenie taktiež poukázalo na potrebu presnej 
kategorizácie áut a jednotlivých batérií pre jednotlivých zákazníkov a ich špecifické potreby. 
Rozmiestnenie nabíjacích a výmenníkových staníc GreenWay pozdĺž hlavných dopravných 
tepien zodpovedá aj očakávanému a reálnemu nájazdu u potenciálnych klientov. Väčšina z 
nich vozidlá parkuje na firemnom parkovisku alebo v garáži, kde je možné vozidlo v čase 
nevyužitia nabiť spôsobom, ktorý GreenWay svojim zákazníkom ponúka ako štandardnú 
súčasť balíka služieb. 
Na základe prieskumu i predchádzajúcich skúseností GreenWay bolo potrebné identifikovať 
potenciálnych klientov, ktorí by využívali novo postavené energetické uzly. Súčasťou 
rokovaní s klientom bola aj hĺbková analýza jeho denných jazdných trás. Pre takúto analýzu 
sú potrebné dáta z dlhšieho časové radu, optimálne aspoň tri mesiace. Na jej základe je možné 
určiť ktoré trasy sú vhodné na aký typ áut a nabíjania. Celkovo boli do projektu zaradené 4 
spoločnosti, ktorých dáta sa analyzovali a využili ako podklad aj pri práci na štúdiách ako 
hlavných výstupoch projektu. 
 
Štúdia na porovnanie technológie výmeny batérií s rýchlonabíjaním z hľadiska klientov 
z podnikovej sféry  



 

Cieľom štúdie bolo detailné porovnanie dvoch spôsobov nabíjania elektrických vozidiel – 
rýchlonabíjania pomocou nabíjacích staníc s jednosmerným prúdom (DC) a výmeny batérií 
v špecializovaných výmenníkových staniciach. Služba nabíjania pri prvom spôsobe môže byť 
poskytovaná zákazníkom firmy GreenWay ako aj tretím stranám. Proprietárne navrhnutý 
systém výmenníkových staníc slúži iba pre výmenu batérií v úžitkových vozidlách 
GreenWay. Oba spôsoby boli porovnávané z troch uhlov pohľadu relevantných pre službu 
nabíjania v rôznych podmienkach a situáciách. Analyzované tak boli správanie zákazníka, 
vybrané technické aspekty nabíjania a ekonomický resp. legislatívny pohľad. 
V štúdii bolo komplexne analyzované správanie štyroch konkrétnych zákazníkov spoločnosti 
GreenWay v Slovenskej republike, ktorí využívajú pre svoje podnikanie ľahké úžitkové 
vozidlá do 3,5t. Pre účely výpovednej hodnoty boli zvolení zákazníci z nasledovných oblastí 
podnikania – logistika liekov pre retail lekárne, logistika pre nemocnice, logistika balíčkových 
zásielok (parcel service) a asistenčná služba pre motoristov na diaľniciach. Všetci 
z uvedených klientov vykonávajú svoje podnikanie na celom území SR na viac alebo menej 
pravidelných trasách, pričom využívajú na plánovanie trás a on-line monitoring automobilov 
rôzne komplexné nástroje. Všetci zákazníci sa navzájom líšia v rôznych aspektoch svojej 
prevádzky, organizácie či v spôsobe a dĺžke využitia automobilov.  
Rôzne charakteristiky konkrétneho podnikania a spôsobu jeho výkonu môžu byť zároveň 
limitujúcimi faktormi a predurčujú tak vhodnosť prechodu klienta z využívania štandardných 
automobilov na elektromobily resp. pre zapojenie klienta do komplexného systému služieb 
elektromobility firmy GreenWay. Vo všeobecnosti sa takéto odlišnosti na trhu pri podnikaní 
bežne vyskytujú, takže každý potenciálny zákazník vždy prechádza v prvej fáze detailným 
auditom zo strany firmy GreenWay. Ten spočíva v až trojmesačnej analýze rôznych 
dostupných informácií s dôrazom na rozbor a vyhodnotenie zaužívaných trás vozidiel 
a návrhom možností využitia elektromobilov vo firemnej flotile. Z pohľadu limitných 
možností systému GreenWay sú najdôležitejšími faktormi dojazd dodávky resp. kapacita jej 
batérie (190-210 km resp. 60kW) a dostupnosť samotnej infraštruktúry na nabíjanie či 
výmenu batérie. 
Štúdia preukázala, že pre využívanie elektromobilov vo firemnej flotile majú svoj potenciál 
oba spôsoby nabíjania. Optimálne je, ak zákazník dokáže premietnuť možnosti 
elektromobility do celkového plánovania trás a optimalizovať ich z pohľadu potrebného 
dojazdu, možností nabíjania, plánovaných prestávok resp. parkovania vozidiel. 
Rýchlonabíjacie stanice môžu byť využívané na trasách s možnosťou približne 30 
minútových prestávok na dobitie batérie, pričom sa javí ako optimálna trasa v dĺžke od 200 do 
280 km. Oproti výmenníkovým staniciam je ich výstavba menej finančne náročná, sieť môže 
tak byť hustejšia a môžu byť potenciálne využité aj pre retail zákazníkov (vr. zákazníkov 
tretích strán). Pri ich využívaní B2B zákazníkmi (napr. pre účely logistiky) sú však 
problémom práve neefektívne prestoje pri nabíjaní, ktoré si vyžadujú dodatočné prevádzkové 
náklady. Pre výmenníkové stanice sú na druhej strane vhodné aj dlhšie trasy nad 260 km, 
keďže samotná výmena batérií trvá v priemere 7 minút a nenaruší tak efektívnosť využitia 
pracovného času zamestnanca - vodiča. Vzhľadom na vyššiu finančnú náročnosť je 
vhodnejšie umiestňovať stanice v dopravných uzloch v mieste možného využitia zo strany 
viacerých zákazníkov GreenWay.  



 

Technická časť štúdie sa venovala porovnaniu oboch spôsobov nabíjania z pohľadu vplyvov 
na energetickú sústavu, vplyvov na životnosť samotnej batérie, optimalizáciu plánovania 
nabíjaní resp. odstránenia prípadných porúch. Analýza preukázala vyššiu či nižšiu dôležitosť 
všetkých uvedených faktorov pre celkovú efektivitu daného spôsobu nabíjania. Z pohľadu 
riadenia distribučnej sústavy a optimalizácie jej stavov (vr. udržiavanie kvalitatívnych 
parametrov elektrickej energie) ma efektívny manažment nabíjania vplyv najmä na lokálnej 
úrovni. Kvôli svojej nižšej predvídateľnosti resp. väčšej nárazovej záťaže môže mať 
negatívny vplyv na sústavu najmä rýchlonabíjanie. Pri väčšej penetrácii elektromobilov 
a z toho vyplývajúcej koncentrácii rýchlonabíjacích bodov bude potrebné pri tomto druhu 
nabíjania optimalizovať predpovedanie očakávaného nabíjania. V prípade vzniknutia 
nerovnovážnych stavov v distribučnej sústave je možné očakávať penalizáciu zo strany 
prevádzkovateľov sústav, čo môže negatívne ovplyvniť nákladovosť rýchlonabíjania. 
Podstatnejší vplyv na celkovú efektivitu systému nabíjania má degradácia batérie resp. 
rozdiely v miere jej opotrebenia a zníženia aktuálnej kapacity, ktoré sú zapríčinené jej 
teplotou pri danom spôsobe nabíjania. Na túto má vplyv najmä teplota okolitého prostredia 
a teplota v batérii dosahovaná počas nabíjania. V tomto ohľade je výrazne ohľaduplnejším 
spôsobom výmenníková stanica, keďže pri pomalšom dobíjaní sa nedosahujú tak vysoké 
teploty ako pri rýchlonabíjaní. Obdobne je možné vo výmenníkovej stanice efektívnejšie 
zabezpečiť vykurovanie priestoru nabíjania počas chladnejšieho obdobia. 
V rámci štúdie boli komplexne porovnané ekonomické náklady, prevádzková efektívnosť a 
podnikateľské modely pri oboch spôsoboch nabíjania. Pre zabezpečenie komplexnosti 
prístupu bolo do analýzy doplnené aj nabíjanie striedavým prúdom (AC) tzv. typ 2, keďže sa 
na základe reálnych skúseností javí práve tento druh ako najpoužívanejší samotným 
zákazníkom (nočné dobíjanie elektromobilov v mieste parkovania – najčastejšie v areáli 
zákazníka). Ako faktory, ktoré najpodstatnejšie ovplyvňujú výslednú efektívnosť nabíjania 
(náklady na jedno nabitie) resp. úspešnosť podnikateľského modelu sa javia miera využitia 
infraštruktúry a počiatočné kapitálové náklady na daný systém. Ostatné premenné majú na 
efektívnosť rádovo nižší vplyv. Závery analýzy tak poukazujú na potrebu optimalizácie najmä 
týchto dvoch premenných. Pri oboch spôsoboch nabíjania sa tak stáva kľúčovým umiestnenie 
bodu nabíjania na čo najfrekventovanejší dopravný koridor s dostatkom trás zákazníkov 
GreenWay resp. tretích strán ako aj optimalizácia obstarávacích nákladov na výstavbu 
infraštruktúry (napr. obstarávanie vo väčšom počte). 
Porovnanie nákladovosti oboch spôsobov nabíjania preukazuje, že výmena batérií môže byť 
na jednotku (kWh) porovnateľná ako rýchlonabíjacia stanica v závislosti od použitých kritérií 
v kalkulácii. Tento výsledok však môže byť ešte následne pozitívne ovplyvnený schopnosťou 
generovania dodatočných príjmov, ktoré nemusia prichádzať výhradne z oblasti dopravy. 
Dobrým príkladom takýchto príjmov, ktoré je možné očakávať pri prevádzke výmenníkových 
staníc a môžu sa stať podstatným príspevkom, je poskytovanie podporných energetických 
služieb pre reguláciu distribučnej sústavy. Týmto získa investícia do investične náročných 
batérií v stanici dodatočné ekonomické opodstatnenie. 
 



 

Štúdia o hospodárskych aspektoch služieb elektrickej mobility v oblasti logistiky a o 
nových obchodných príležitostiach vyplývajúcich z využívania služieb elektrickej 
mobility  
 
Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie podnikateľského modelu poskytovateľa komplexných 
služieb elektromobility, analýza možných dodatočných obchodných príležitostí mimo 
odvetvia logistiky resp. prepravy pre takéhoto poskytovateľa. Štúdia sa zaoberala tiež 
detailným posúdením možností integrácie elektromobilov do inteligentných (distribučných) 
sietí a príležitostí technických a ekonomických synergií medzi elektromobilitou a energetikou. 
Analýza preukázala, že alternatívny obchodný model poskytovateľa komplexných služieb 
elektromobility by mohol mať výrazný potenciál pre maximalizáciu ekonomickej hodnoty pri 
využívaní elektromobilov. Na rozdiel od tradičného “vlastníckeho” modelu, keď prepravná 
(alebo lízingová) spoločnosť obstará elektrické auto, investuje do nabíjacej infraštruktúry, 
neustále zlepšuje svoje postupy efektívnej prevádzky a integrácie vozidiel a znáša 
prevádzkové náklady, tento koncept uvažuje s tým, že elektromobily sú využívané modelom 
„elektrické vozidlo ako služba“. Ako je bližšie rozobrané v štúdii, poskytovateľ takejto služby 
bude zákazníkovi účtovať jednu mesačnú platbu za využívanie elektrického vozidla 
(vozidiel). Za túto platbu získa zákazník dlhodobý „prenájom“ vozidiel, prístup 
k infraštruktúre pre nabíjanie a výmenu batérií, dodávku elektriny, služieb a ostatných 
prevádzkových požiadaviek, prístup ku IKT systému pre správu flotily s informáciou 
v reálnom čase o GPS súradniciach automobilov, o stave batérií a o odhadovanom zvyšnom 
dojazde ako aj nepretržitú zákaznícku podporu. 
Ako detailne preukazuje analýza, najdôležitejším aktívom prevádzkovateľa služieb 
elektromobility je flotila elektrických vozidiel, ktorá je dnes z pohľadu investičných nákladov 
výrazne drahšia ako tradičné automobily. Analýza poskytla kalkuláciu amortizácie dvoch 
typov elektrických dodávok s cieľom poskytnúť vstupy pre porovnanie dvoch spôsobov 
nabíjania. So zreteľom na nabíjaciu infraštruktúru ako druhý najvyšší náklad pre 
poskytovateľa elektromobility poukazuje analýza na fakt, že rozhodnutie o nasadení 
nabíjacích staníc alebo staníc pre výmenu batérií je urobené od prípadu k prípadu (na 
projektovom základe). Pre kratšie trasy (60 - 80% kapacity dojazdu) bude efektívnym využitie 
nočného AC nabíjania. Pre stredne dlhé alebo variabilné trasy s občasnou potrebou dlhšej 
jazdy sa javí vhodné využiť rýchlonabíjacie DC stanice (dĺžka nabíjania 30 – 60 min). Pre 
dlhé trasy alebo trasy s vysokou variabilitou analýza odporúča stanice pre výmenu batérií 
(proces výmeny trvá do približne 7 minút). 
Štúdia sa venovala porovnaniu celkových nákladov na využívanie elektrických a spaľovacích 
3,5t dodávkových vozidiel. Z pohľadu času, ktorý potrebuje vodič na dotankovanie vozidla 
(elektrina alebo diesel), je pri nájazdoch s elektrickým vozidlom do 40.000 km ročne 
s dennými jazdami do 200 km možné využívať nočné nabíjanie. Toto zabezpečuje, že je 
elektrické vozidlo efektívnejšie ako dodávka s naftovým motorom. Táto výhoda sa však stráca 
pri vyšších denných nájazdoch, na ktoré už nestačí dojazd batérie (štúdia analyzovala ročný 
nájazd 70.000 km). 
Výsledné TCO pre rôzne varianty nájazdov s elektrickou a naftovou dodávkou ukazujú, že 
elektrické vozidlá zatiaľ stále nedosahujú lepšiu ekonomickú efektívnosť. Pre porovnanie 



 

TCO: pri ročnom nájazde 40.000 km sú náklady na 1 km pre naftovú dodávku 0,375 eur 
v porovnaní s 0,424 eur pre elektrické vozidlo, pri nájazde 70.000 km/rok je to pomer 0,297 
eur oproti 0,335 eur v prospech lacnejšieho naftového motora. TCO pri naftových motoroch 
výrazne negatívne ovplyvňujú vyššie prevádzkové náklady na PHM (50% z TCO), pri 
elektrických dodávkach GreenWay eVAN k2 je výrazným nákladom najmä obstarávacia cena 
vozidla vr. batérie (spolu 71% hodnoty TCO). Potenciál elektromobilov sa skrýva najmä 
v produkcii lacnejších sériovo vyrábaných vozidiel s dlhším dojazdom ako aj v rozvoji 
infraštruktúry pre tento typ dopravy. 
Táto časť štúdie analyzuje rôzne alternatívy, ako zlepšiť ekonomickú efektívnosť flotily 
využívanej na podnikateľské účely. Zrejmou cestou je zvýšenie utilizácie automobilov 
v podnikovom procese, či už pre vlastné účely alebo pre tretie strany. Detailnejšie je 
rozobraná možnosť využitia vozidiel vo viacsmenej prevádzke, pričom sa preukazuje, že 
každý kilometer navyše prejdený elektromobilom oproti spaľovaciemu motoru prináša 
výraznejšie úspory prevádzkových nákladov. Analýza skonštatovala, že tento rozdiel pri 
najazdení dvojnásobného počtu kilometrov (zo 70.000 km zvýšenie na 140.000 km) zníži pri 
spaľovacom motore cenu za km o 17,4% (pokles z 0,297 EUR/km na 0,253 EUR/km), no pri 
elektromobile vznikne úspora na km až 47,6% (pokles z  0,335 EUR/km na 0,227 EUR/km). 
V tomto porovnaní nie je pritom započítané prípadné vyčíslenie nákladov na externality, ak 
by to napr. národná politika predpisovala (napr. zníženie emisií, hluku a pod.). 
Štúdia sa zaoberala aj modelom car sharingu vr. korporátneho car sharingu, ktorý 
preukázateľne zvyšuje utilizáciu flotily elektromobilov. K takémuto inovatívnemu modelu 
spotrebitelia čoraz viac inklinujú vzhľadom na moderné trendy – zníženie potreby vlastniť 
automobil, väčšia averzia proti diskomfortu, ktorý vlastníctvo automobilu prináša (napr. 
potreba údržby, riziko odcudzenia, zabezpečenie parkovania a pod.). Súkromné spoločnosti 
môžu obdobne zvýšiť utilizáciu svojej flotily, pričom majú vo všeobecnosti možnosť zapojiť 
do car sharingu svojich zamestnancov a spolupracovníkov alebo aj širokú verejnosť. 
Táto časť štúdie sa venuje aj možnosti zvýšenia utilizácie vozidiel ich vyťažovaním pre účely 
tretích subjektov. Definuje v tomto však niekoľko výziev, ktoré sa javia ako zásadné pre širšie 
zavedenie takýchto služieb. Z obchodného pohľadu je náročné nájsť zákazníka, ktorý by 
s istou stratu komfortu využíval službu vyťažovania. Je tiež náročné logisticky zvládnuť 
súbeh logistických požiadaviek a tento model prináša aj vyššie nároky tzn. náklady na vodiča 
a obslužný logistický personál.  
Štúdia analyzovala možnosť dodatočných príjmov prevádzkovaním elektromobilov, ak by sa 
tieto využívali aj pre potreby riadenia a balansovania distribučnej sústavy. Elektromobil je 
možné takto využiť, keďže disponujú vlastnou kapacitou úschovy elektriny (vo svojich 
batériách) a to najmä prostredníctvom riadeného nabíjania tzn. manažovaním času nabíjania 
(jeho prerušením, odložením) ako aj využitím spätného vybíjania batérie do distribučnej 
sústavy (V2G). Veľkou výhodou takéhoto prístupu je využitie elektromobility pre 
efektívnejšiu integráciu ťažšie predikovateľných decentralizovaných (obnoviteľných) zdrojov 
energie.   
Analýza bližšie špecifikuje možnosti a kapacitu, ktorú je pri zapojení užívateľov 
elektromobility do riadenia/ovplyvňovania spotreby (tzv. demand side management) možné 



 

vytvoriť. V prípade naplnenia plánovanej penetrácie v SR v zmysle národnej politiky by táto 
kapacita v batériách dosiahla viac ako štvrtinu celkového inštalovaného výkonu slovenských 
zdrojov elektriny. Ako ukazujú závery, veľkou príležitosťou pre účely demand side 
managementu bude agregácia elektromobilov, ktorá vhodným motivovaním resp. 
demotivovaním užívateľov elektromobilov poskytne podstatnú kapacitu pre poskytovanie 
podporných služieb. Podstatou takto poskytovaných služieb bude schopnosť agregátora 
motivovať väčšej skupiny spotrebiteľov k zmene správania (napr. k odloženiu nabíjania, 
v strednodobom horizonte aj ku využitiu batérie pre V2G), pričom bude môcť takto upravenú 
celkovú záťaž v sústave ponúkať rôznym účastníkom trhu s elektrinou ako balík pre potreby 
balansovania v distribučnej sieti. 
V tejto časti sú analyzované tiež možnosti ovplyvňovania spotreby pomocou tarifikácie, 
pričom pre potreby elektromobility sa javí ako potrebné zaviesť špeciálnu tarifu(y) 
s možnosťou úpravy ceny v reálnom čase podľa potreby riadenia distribučnej sústavy. 
Z pohľadu technologických predpokladov sú v štúdii analyzované požiadavky na IKT 
infraštruktúru a hardvér, ktorý je potrebný pre využitie elektromobilov pre potreby energetiky. 
Mnohé požiadavky na funkčný systém sú pre riadené nabíjanie splnené už dnes. Očakáva sa, 
že technologicky budú elektromobily a infraštruktúra pripravené pre potreby V2G 
v strednodobom horizonte. Pre účely štandardizácie IKT systémov bola zavedená norma ISO 
15118, ktorá definuje fungovanie a procesy komunikácie medzi automobilom a nabíjacou 
stanicou. 
 
Štúdia o prínosoch služieb elektrickej mobility v oblasti logistiky pre životné prostredie  
Environmentálne dôsledky dopravy sú jedným z veľkých globálnych problémov, ktorým 
momentálne čelíme. Dôsledky spaľovania fosílnych palív nie sú badateľné len na zhoršenom 
stave životného prostredia a v podobe globálnej zmeny podnebia. Negatívny vplyv 
znečistenia ovzdušia z dopravy a hluk sa priamo prejavuje aj na ľudskom zdraví a jeho rozsah 
je alarmujúci. Napriek tomu, povedomie verejnosti o dopadoch dopravy na verejné zdravie 
výrazne zaostáva za stavom súčasného vedeckého poznania v tejto problematike. 
Odvetvie dopravy spolu s energetikou je najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov, 
ktoré sú zodpovedné za globálnu zmenu klímy. Jej dôsledky zažívame už dnes: teploty 
abnormálne pre dané ročné obdobie a ďalšie extrémne prejavy počasia, akými sú návalové 
dažde (často majúce za následok povodne a zosuvy pôdy), ďalej obdobia extrémneho sucha 
a tepla. Navzdory tomu, príčiny globálneho otepľovania sú príliš často komunikované ako 
kontroverzná a nejasná problematika, na ktorú nemajú samotní vedci ustálený jednotný názor. 
A práve jednoznačný konsenzus vedeckej komunity ohľadom príčin globálneho otepľovania 
je zásadným spôsobom podceňovaný, napriek tomu, že vedci v tejto otázke sú skutočne 
jednotní. Drvivá väčšina, až 97,1% všetkých recenzovaných vedeckých publikácií 
zaoberajúcich sa príčinou globálneho otepľovania (ktoré publikované medzi rokmi 1991 a 
2011) prišlo k záveru, že práve ľudská činnosť je zodpovedná za globálne otepľovanie.  
Cestná doprava je jediným odvetvím na Slovensku, ktorá v posledných rokoch zaznamenáva 
prudký nárast emisií skleníkových plynov (nárast 59% medzi rokmi 2010 a 2000). Nato, aby 
Slovensko splnilo ciele Stratégie 2020 (definované smernicou Európskej komisie 
406/2009/ES), nesmie byť v roku 2020 zvýšenie emisií skleníkových plynov z dopravy (a 
ďalších sektorov mimo schémy obchodovania s emisnými kvótami) väčšie ako 13 % 



 

v porovnaní s úrovňou roka 2005. Naplniť tento cieľ bude extrémne náročné, keďže už dnes 
je dosiahnutá táto maximálne povolená úroveň emisií.  
Odhaduje sa, že znečistenie ovzdušia v Európe zapríčiňuje ročne takmer 0,5 milióna 
predčasných úmrtí (odhad pre rok 2010 bol na úrovni 420 000), pričom väčšina znečistenia 
ovzdušia má pôvod v cestnej doprave. Takmer 90% obyvateľov európskych miest dýcha 
vzduch, ktorého znečistenie ich vystavuje riziku dlhodobých zdravotných komplikácií, medzi 
ktoré patria rôzne respiračné, kardiovaskulárne, rakovinové a iné závažné ochorenia. Na 
Slovensku predčasne zomrie približne 5800 ľudí ročne v dôsledku znečistenia ovzdušia 
pevnými časticami. 
Pre obyvateľov EÚ je cestná doprava hlavným zdrojom hluku, pričom takmer 210 miliónov 
ľudí je vystavených zvýšenej hlučnosti nad 55 dB. Takejto zvýšenej hlučnosti je vystavení 
každý piaty občan EÚ po podobu min. 8 hodín, vrátane nočných hodín. Často vyskytujúcimi 
dôsledkami nadmerného hluku sú poruchy spánku, sluchu, podráždenosť a dokonca 
kardiovaskulárne choroby. Na Slovensku je najviac zasiahnutým územím bratislavská 
aglomerácia, v ktorej viac ako 85% obyvateľov žije v oblastiach s hlučnosťou presahujúcou 
55dB, čo robí z Bratislavy jednu z najviac hlukom postihnutých aglomerácii v rámci Európy. 
Priame spoločenské náklady súvisiace so znečisteným ovzduším (zahŕňajúce aj škody 
v poľnohospodárstve a na budovách) sú približne 23 miliárd € ročne. Externé náklady 
vyplývajúce iba zo samotných dopadov na verejné zdravie sú dohadované na 940 miliárd €, 
čo predstavuje až 9% HDP v EÚ. V krajinách OECD,  v roku 2010 boli finančné náklady 
vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia priamo z cestnej dopravy vyčíslené až na približne  850 
miliárd $. Hluk z dopravy predstavoval v roku 2006 súhrnne kvantifikovateľné náklady vo 
výške 40 miliárd €, čo je reprezentuje asi stratu 0,4% HDP/rok v EÚ (zároveň je to ekvivalent  
tretiny všetkých verejných nákladov spojených automobilovými nehodami). 
Zdravotné problémy v dôsledku dopravy sú najvypuklejšie v mestských oblastiach, kde 
je hustota zaľudnenia podobne ako frekvencia dopravy veľmi vysoká. Tento fakt vedie 
samosprávy k zavádzaniu rôznych opatrení na zníženie zdraviu škodlivých emisii na lokálnej 
úrovni. Medzi najčastejšie využívané opatrenia patrí zavedenie nízko emisných zón - oblastí, 
do ktorých je umožnení vjazd len vozidlám spĺňajúcim novšie emisné limity, resp. vjazd 
vozidiel je regulovaný vyberaním poplatku. Tým sa znižuje v centrách miest frekvencia 
dopravy, čim sa postupne znižuje aj množstvo emisií. Avšak zavadzaním elektromobility by 
prišlo k radikálnejšiemu a rýchlejšiemu zlepšeniu kvality ovzdušia, keďže elektrické vozidla 
neprodukujú na lokálnej úrovni žiadne emisie. 
Z pohľadu priameho vplyvu na ľudské zdravie je obrovský rozdiel medzi prevádzkou 
elektrických áut a áut so spaľovacím motorom. V závislosti od zdroja elektrickej energie 
môže byť prevádzka elektrického auta spojená s určitým množstvo globálnych emisií, ktoré 
sú uvoľnené do atmosféry pri výrobe elektrickej energie. Avšak je veľmi dôležité rozlišovať 
medzi globálnymi a lokálnymi emisiami. Práve lokálne emisie sú z hľadiska vplyvu na ľudské 
zdravie rozhodujúce, pretože predovšetkým takéto lokálne emisie určujú kvalitu vzduchu, 
ktorý dýcha väčšina ľudí v mestských oblastiach. To znamená, že zavádzaním elektromobility 
je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva skrze zvyšovanie 
kvality ovzdušia v dýchacej zóne ľudí. Je to vďaka tomu, že elektrické autá majú lokálne 
emisie nulové. 
Pre celkové porovnanie elektrických vozidiel (EV) a vozidiel so spaľovacím motorom (ICE) 
z hľadiska ich dopadu na životné prostredie je potrebné zohľadniť sumárne emisie súvisiace s 
celým životným cyklom automobilu, tzv. LCA emisie (výroba a recyklácia vozidla, príprava 
paliva/výroba energie a prevádzka). Berúc do úvahy emisie spojené s výrobou energie, resp. s 
ťažbou ropy, jej rafináciou a distribúciou paliva, elektrické auto (pri zohľadnení 
energetického mixu EÚ) vyprodukuje celkovo menej ako polovicu CO2 emisií auta so 
spaľovacím motorom. Je to najmä vďaka podstatne vyššej energetickej účinnosti 



 

elektromotorov. Elektrické autá spotrebujú menej primárnej energie a podstatne menej 
finálnej energie v porovnaní s ICE autami. Ak ich porovnáme na báze  
well-to-wheel prístupu (t.j. suma energie potrebná na celú prevádzku vozidla, počnúc 
extrakciou energie zo zdroja až po energiu potrebnú na otáčanie kolies), autá so spaľovacím 
motorom spotrebujú až o 80% viac primárnej energie ako elektrické auta porovnateľnej 
hmotnosti a výkonu. 
V slovenských podmienkach (t.j. na základe energetického mixu v SR), porovnanie emisií 
skleníkových plynov počas celého životného cyklu (LCA emisie) ukazuje, že elektrické auto 
je zodpovedné počas svojej životnosti za 3-krát menej emisií ako auto so spaľovacím 
motorom (pri rovnakom množstve najazdených kilometrov počas životnosti). 
Analýzou údajov z reálnej komerčnej prevádzky flotily plne elektrických dodávok <3,5t, 
ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou GreenWay Operator, a.s. a využíva nabíjaco-
výmenníkové stanice batérií, bola stanovená priemerná spotreba elektrickej energie približne 
35 kWh/100 km, na báze well-to-wheel. Globálne emisie skleníkových plynov (nepriame 
emisie súvisiace s výrobou elektrickej energie) sú 3-krát menšie ako v súčasnosti platné limity 
pre CO2 emisie pre nové naftové dodávky <3,5t a zároveň 4,5-krát menšie ako sú priemerné 
emisie celého vozidlového parku dodávok <3,5t, ktoré sa v súčasnosti pohybujú na 
slovenských cestách. Naviac, všetky globálne emisie znečisťujúcich látok (nepriame emisie 
súvisiace s výrobou elektrickej energie) sú nižšie ako emisné limity normy EURO 6, ktorá je 
platná pre nové naftové dodávky <3,5t. 
Elektrický automobil je podstatne lepší ako obdobné vozidlo so spaľovacím motorom 
v každej kategórii emisného porovnania: lokálne aj globálne emisie, priame (iba počas 
prevádzky) aj LCA emisie (počas celého životného cyklu). Okrem prínosov pre ochranu 
životného prostredia a verejného zdravia, potenciál pre úsporu primárnej energie je taktiež 
výrazný, vďaka vyššej efektivite premeny energie. Všetky tieto prínosy rastú priamo úmerne 
s rastúcou penetráciou elektrickými autami, resp. so zvyšovaním podielu jazdných výkonov, 
ktoré sa uskutočnia elektromobilmi na úkor vozidiel so spaľovacím motorom. Z tohto dôvodu 
je elektromobilita perfektnou príležitosťou pre logistiku. 
 
 


