
                                                 FOTOVOLTIKA 

Národné výstavisko Agrokomplex Nitra š. p. prináša na trh zariadenia a príslušenstvo pre 

fotovoltiku a solárnu techniku. Realizáciou výstavy s týmto zameraním dáva možnosť 

vystavovateľom predstaviť lacnejší a účinnejší spôsob výroby elektrickej energie pre rodinné 

domy. Záujem o solárnu energiu čoraz viac narastá a to nielen v podobe priemyselného 

využitia ale aj u súkromných osôb. 

Väčší záujem o využívanie solárnej energie pre domácnosti očakávame na základe 

skutočnosti, že v tomto období sa úspešne rozbieha projekt pod názvom „zelená 

domácnostiam“. Tento realizuje vláda SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou 

a energetickou agentúrou, prostredníctvom, ktorého budú z európskych fondov a štátneho 

rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

v rodinných a bytových domoch a práve táto výstava bude ideálnym miestom na stretnutie 

širokej verejnosti s odborníkmi a zazmluvnenými realizátormi spomenutých inštalácií. 

Tak ako po minulé roky Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je hrdým 
spoluorganizátorom špecializovanej výstavy, jedinej na Slovensku, ktorá sa týka využívania 
Slnka a obnoviteľných zdrojov energií. Tento rok bola prijatá nová právna úprava, ktorá 
umožňuje inštalovať FV zdroje pre vlastnú spotrebu s minimálnym povoľovacím postupom. 
Chceme na DOMEXPO predstaviť Lokálny zdroj - teda výrobu pre svoju spotrebu, bez 
finančných dotácií a akýchkoľvek zvýhodnení od štátu, avšak umožňujúci čiastočnú 
energetickú nezávislosť. Samozrejme aj nezaťažený nezmyselnými poplatkami. Lokálny zdroj 
umožní občanom a firmám mať vlastný zdroj elektriny a byť pritom stále pripojený do 
distribučnej sústavy. Je to konečne čas, kedy nastal koniec tzv. "stopstavu" na Slovensku. Na 
toto sa sústredí naša prednášková činnosť a technické riešenie takéhoto zapojenia.” 
  
Máte svoju malú FV elektráreň na streche a chcete každý mesiac vedieť, čo je nové v tomto 
odvetví? Či vám nepribudla nejaká povinnosť? Poradiť sa s údržbou? Ste SZČO a chcete byť 
kvôli práci „v obraze“? Pre vás máme program „Podporovateľ“. 
 
Spoločnosti participujúce na výstave DOMEXPO v oblasti Fotovoltika: 

O.Z.Energie , s.r.o.,  
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
T.W.I. spol. s.r.o. 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
WESTECH SOLAR s.r.o. 
 

 

 


