
 
Oznam o určení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na 

rok 2023 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. e) zákona 
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o podpore“) 
účinného ku dňu určenia inštalovaných výkonov, určilo ku dňu 30. jún 2022 na rok 2023 inštalované 
výkony zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu na rok 2023 a oznam o ich určení zverejnilo 
na svojom webovom sídle. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 19. januára 2023 
podľa ustanovenia § 18m ods. 8 Zákona o podpore po zvýšení podľa prílohy 1 určuje k 19. januáru 
2023 na rok 2023 a zverejňuje na svojom webovom sídle: 
  
 
I. inštalovaný výkon 
 
A.  nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje 
podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, vo výške 24 MW, 
 
B. nových zariadení na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje 
podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore, vo výške 9 MW, 
 
C. v lokálnych zdrojoch podľa §4b Zákona o podpore vo výške 160 MW. 
 
 
II. inštalovaný výkon, na ktorý sa vzťahuje podpora a ktorý je možné pripojiť do sústavy v roku 
2023 v členení podľa typu zdroja: 
 

 Typ zdroja  

Distribučná sústava 
I. A 

(MW) 
I. B 

(MW) 
I. C 

(MW) 
Spolu 

Západoslovenská 
distribučná, a.s. 

8 3 80* 91 

Stredoslovenská 
distribučná, a.s. 

8 3 50* 61 

Východoslovenská 
distribučná, a.s. 

8 3 30* 41 

Spolu 24 9 160 193 
  * výsledná hodnota po zvýšení podľa prílohy č. 1, pričom pôvodná hodnota určená do 
18. januára 2023 bola 30 MW 
 
 
Typom zdroja sa rozumie: 

I. A - zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora 
podľa § 3 ods. 1 písm. c), 
 
I. B - zariadenie na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje 
podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c), 
 
I. C - lokálny zdroj podľa §4b Zákona o podpore 
 



V prípade pripájania zariadení do distribučnej sústavy inej ako regionálnej distribučnej sústavy 
(miestnej distribučnej sústavy) platí, že  inštalované výkony pre regionálnu distribučnú sústavu pre rok 
2023 zahŕňajú aj inštalovaný výkon zariadenia v miestnej distribučnej sústave pripojenej priamo alebo 
prostredníctvom inej do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy.  
 
Ak určený inštalovaný výkon pre rok 2022 pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja 
nebol využitý na pripojenie do distribučnej sústavy v roku 2022, pripočíta sa k určenému 
inštalovanému výkonu pre rok 2023 pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja. 
 
Za regionálnu distribučnú sústavu sa považuje Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská 
distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s 
 
 
  



Príloha č. 1 
Oznam o zvýšení inštalovaných výkonov zariadení na výrobu elektriny s právom na podporu 

na rok 2023 
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 18m ods. 8 Zákona o podpore 
účinného k 1. decembru 2022 zvyšuje dňom 19. januára 2023 inštalované výkony na rok 2023 
o hodnoty zverejnené v tejto prílohe. 
 
 
Inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch (typ I. C), na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za 
prevádzkovanie systému, a ktorý je možné pripojiť do sústavy v roku 2023 sa zvyšuje o 70 MW (na  
MW) v členení podľa distribučnej sústavy: 
 

 Typ zdroja 

Distribučná sústava 
I. C 

(MW) 

Západoslovenská distribučná, a.s. 50 
Stredoslovenská distribučná, a.s. 20 
Východoslovenská distribučná, a.s. 0 

Spolu 70 
 


