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1. Klaster RES-Clu 

 „Klaster pre akumuláciu energie z 

obnoviteľných zdrojov“  

 

 Právnou formou klastra je dobrovoľné 

záujmové združenie právnických 

osôb založené podľa príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka. 



 Klaster - definícia 

 Klasterizácia firiem, inštitúcií a iných 

subjektov umožní spoločné využívanie 

distribučných kanálov, akvizície pracovnej 

sily, materiálových a energetických 

zdrojov, technológií, výsledkov výskumu a 

vývoja, infraštruktúry, a prispeje k 

zvyšovaniu konkurencieschopnosti 

právnických osôb organizovaných v klastri. 



Klaster RES-Clu 

 Vychádza z princípov Energetickej politiky EÚ: 

orientácia na OZE (obnoviteľné zdroje energií), 

m.i. na slnečnú a veternú energiu. 

 

 Cezhraničná spolupráca: 

 Spája skúsenosti zo Slovenska v oblasti 

fotovoltických elektrární (PV parky inštalované 

najmä na južnej časti SR) a skúsenosti z 

Maďarska v oblasti veterných elektrární (VT parky 

najmä na severe MR) 

  

 

 



 

 

 Záväzok EU „20-20-20“: 

 do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990 

 

 znížiť mieru produkcie emisií CO2 (ako 

najdôležitejšieho skleníkového plynu) o 20 %,  

 

 zvýšiť podiel OZE na konečnej spotrebe v 

EU o 20%  

 

 znížiť celkovú spotrebu energií o 20%. 



 2. Energetická mapa Slovenska 

http://www.energia.sk/energeticka-mapa/ 



  Inštalovaný výkon FV elektrárni v SR 

Inštalovaný výkon FVE % z celk. počtu 

do 10 kW 26,76 

10 kW - 100 kW 39,13 

100 kW - 1MW 31,45 

1 MW - 4MW 2,66 

Celkom 505 MW Celkom 1178 FVE 
 

 

 

        Údaje k 30. júnu 2012, SAPI 

 

 



Veterné elektrárne na Slovensku: 

3 elektrárne, celkový inštalovaný výkon 5,14 MW 



   

 Slnko aj vietor sú nepredikovateľné 

zdroje energií. 

 

Kľúčový problém: akumulácia 
 

Možné riešenie: VRB-ESS 



  3. Akumulačný systém VRB - ESS: 

 Je to elektrochemické zariadenie na 

strednodobé (hodiny) uskladnenie elektrickej 

energie, rádovo kW až MW výkonu, 

elektrolytovou prietokovou technológiou. 

 

 Uskladňuje EE z rôznych prístupných zdrojov 

energie ako je distribučná sieť, obnoviteľné 

zdroje, dieselový  generátor, a iné. Uskladnenú 

energiu môže odovzdať do siete alebo dodávať 

spotrebičom, podľa dopytu. 



Katalógový list VRB zariadenia 
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Katalógový list VRB zariadenia 





4. Skupina „GREENPROJEKT“ 

 PROJEKTSERVIS, s.r.o. 

 INNOVATIVE PROJECT, s.r.o. 

 DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. 

 HYDROGEN SLOVAKIA, s.r.o. 

---------------------------------------- 

 VRB EAST EUROPE, s.r.o. 

 GESC, n.o. 

 Priemyselný park Štúrovo, a.s. 

    (ENERGY NET, s.r.o.) 

 

 



Spoločnosť VRB EAST EUROPE 

 Je členom Klastra 

 Už 6 rokov spolupracuje s výrobcom VRB-

ESS zariadení;  je obchodným zástupcom 

Prudent Energy Corp. pre Strednú Európu 

 Silu spoločnosti tvorí odborný personál, ktorý 

má  dostatočné vedomosti v oblasti 

energetiky, obchodu a podnikania, a bohaté 

skúsenosti s investíciami 
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 VRB projekty na Slovensku 

 Projekt č.1: testovací 

 

 VRB - ESS zariadenie 5 kW na 4 hodiny, 

ostrovná prevádzka, v kontajnerovom prevedení, 

do vonkajšieho prostredia 

 Cieľ: Vyskúšanie technológie v praxi; nočné 

osvetlenie areálu v spolupráci s VT turbínou a 

strešnou FV inštaláciou 

 Stav: Dodávka a inštalácia zariadení bola v roku 

2011, kompletizácia v roku 2012 





VRB projekty na Slovensku 

 Projekt č.2: výskumno-vývojový 

 

 VRB - ESS zariadenie 100 kW na 6 hodín, 

inštalované do budovy, (O/S) 

 Cieľ: Stanovenie optimálnych výkonov a 

prevádzkových režimov pre ostrovnú inštaláciu, 

pre spoluprácu zdrojov zo slnka a vetra, pomocou 

akumulácie VRB - ESS a vodíkovej akumulácie 

 Stav: Objednané, dodávka zariadení v roku 2012, 

inštalácia zariadení a dosiahnutie cieľa V/V 

projektu v roku 2013 



Bloková schéma projektu 



VRB projekty na Slovensku 

 Projekt č.3: výhľadový 

 

 VRB - ESS zariadenie viac MW-ové,  

 s vlastnou budovou, sieťové pripojenie 

 Cieľ: Zosilnenie 110 kV distribučného uzla 

Priemyselného parku Štúrovo, a.s., súbežne so 

spustením nových (aj pôvodných) energetických 

zariadení v areáli s celkovým výkonom 83 MW,    

(z toho 31 MW OZE) 

 Stav: V projektovej príprave 

 



Ďakujem za pozornosť ! 

Kontakt:  Ing. Tihamér Gyarmati 

  gyt@greenprojekt.sk 

  Mobil: +421 (0)905 449 199 

 

Adresa:      ENERGY NET, s.r.o. 

  Priemyselný park Štúrovo 

  Továrenská 1, 943 03 Štúrovo,  
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