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Príloha č. 1: Parametre typov veterných turbín rôznych výrobcov   

 
Zdroj: [1]. 



 

  

Príloha č. 2: Ekonomické vyhodnotenie projektu VE 

 
Pozn.: CF – cash flow (peňažný tok). Zdroj: [2]. 

Minimálna cena elektriny z podmienky NPV=0 výpočtom v programu EFEKT 

vychádza na 2,45 Kč/kWh v prvom roku prevádzky, za predpokladu jeho 2 % 

každoročného rastu. Prostá návratnosť vložených investícií je pre tento prípad 11 rokov. 

Výška tzv. zeleného bonusu (príplatku k tržnej cene elektriny), podľa českého zákona 

180/2005 Zz., by pre tento zdroj bola cca 2 Kč/kWh, teda podstatne vyššia ako u iných 

druhov OZE. Dôvodom je nízka zaručenosť dodávky, lebo kolísanie VE je nutné 

dorovnávať iným typom elektrární [2].   



 

  

 

 



 

  

Príloha č. 4.: Všeobecné návrhy limitov pre umiestnenie VE 

Územia vhodné: 

• územia s 1. stupňom ochrany mimo lokalít svetového dedičstva, vrátane vytipovaných 

a súčasti pamiatkového fondu a ich ochranných pásiem (pamiatkové rezervácie, 

pamiatkové zóny, národné kultúrne pamiatky), 

• územia nížin a pahorkatín so zastúpením technických prvkov (najmä okolia klasických 

energetických zdrojov, blízke okolie energovodov veľmi vysokého napätia (VVN)),  

• územia s nízkou kvalitou poľnohospodárskych pôd, t.j. pôdy zaradené podľa skupiny 

BPEJ do 7. až 9. skupiny, 

Územia podmienečne vhodné: 

• územia s 2. stupňom ochrany (okrem vyhlásených CHKO) mimo pohľadovo 

exponovaných turistických centier, krajinársky a pamiatkovo významných území 

(vyžaduje sa krajinárska štúdia), 

• územia so strednou a nižšou kvalitou poľnohospodárskych pôd, t.j. pôdy zaradené 

podľa skupiny BPEJ do 5.až 6. skupiny, 

• vo vizuálnom kontakte s existujúcimi kultúrno-historickými a krajinársky významnými 

dominantami (vyžaduje sa štúdia viditeľnosti a vizualizácia prípadne krajinárska štúdia 

v rámci EIA procesu), 

• za podmienečne vhodné sú z archeologického hľadiska považované územia, pri 

ktorých je predpoklad ohrozenia archeologických nálezov,  

• ochranné pásma vodárenských zdrojov, minerálnych a liečivých vôd a prírodných 

liečivých zdrojov 2. stupňa,  

• ochranné pásma pozemných leteckých zariadení v rádiovom tieni technických 

zariadení,  

Územia nevhodné: 

• územia s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásené CHKO a navrhované a vyhlásené 

územia sústavy NATURA 2000, 

• plochy ÚSES: na lokalitách s regionálnymi a nadregionálnymi prvkami by sa nemali 

navrhovať veterné parky, 

• okolie vodných tokov a plôch v šírke min. 100 m, okolie regionálnych biokoridorov 

min. 200 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 800 m,  



 

  

• územia s vysokou a mimoriadnou kvalitou poľnohospodárskych pôd, t.j. pôdy zaradené 

podľa skupiny BPEJ do 1. až 4. skupiny, 

• okolie turistických centier regionálneho a nadregionálneho významu vo vzdialenosti 

min. 1000 m,  

• okolie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy min. 200 m od hranice ich 

ochranného pásma,  

• evidované archeologické lokality s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú kultúrnu 

pamiatku,  

• okolie letísk: ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení, 

• vodárenské zdroje, kúpeľné miesta a kúpeľné územia, klimatické kúpele, aquaparky, 

ochranné pásma minerálnych a liečivých vôd a prírodných liečivých zdrojov 1. stupňa 

a 2. stupňa. 

Pri realizácii projektu by malo byť zohľadňované:  

• monitoring bioty (zoozložky) najmenej 1 rok pred realizáciou VE, 

• meranie veternosti po dobu minimálne 1 roku a na stožiari vo výške 60 m, 

• diaľnice a cesty pre motorové vozidlá – max. výška pohyblivej časti turbíny + 40 

m,  

• vodné toky a plochy – min. 200 m,  

• obývané územia – min. 600 m, s výnimkou území s osobitou ochranou pred 

hlukom min. 1000 m,  

• prvky M-ÚSES – min. 200 m,  

• významné prírodné krajinné štruktúry (stromoradia, vetrolamy, okrem prvkov 

ÚSES) – min. 150 m,  

• ucelené lesné komplexy – min. 400 m,  

• energovody – max. výška pohyblivej časti turbíny + 40 m.  

Zdroj: [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 



 

  

 
Zdroj: [6]. 


