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Príležitosti  a otázniky elektromobility 

 

Príležitosti 
 Keby bol automobilový priemysel štát, bol by 

6. najväčšou ekonomikou sveta 

??? 



Pohľad na ekonómiu cez TCO nákladných vozidiel do 3,5t 

0 

25 

50 

75 

100 

Konvenčný automobil Elektromobil 

ti
s.

 E
U

R
 

Porovnanie TCO automobilov zakúpených v r.2013 pri 6 ročnej 
prevádzke 

Nafta / elektrina* 

Servis + poistenia 

Cena batérie 

Cena auta 

*prepočet uvažuje 70 tis km ročne, spolu 420 tis km za životnosť automobilu 



Prekonať dilemu „vajce vs. sliepka“ 

t.z. vyriešiť „ako budovať  infraštruktúru bez klientov, a 
ako predávať autá bez infraštruktúry“ 

 

Inštrukúra  

??? 



Ciele projektu 

Prekonať dilemu „vajce vs. sliepka“ 

t.z. vyriešiť „ako budovať  infraštruktúru bez 
klientov, a ako predávať autá bez 

infraštruktúry“ 

Vybudovať spoľahlivý systém pre 
používateľov elektromobilov (klientov 
systému), ktorý im umožní dobíjanie a 
výmenu batérií na opakujúcich sa 
trasách, po ktorých klient jazdí 

Prevziať na seba riziká z vysokej ceny 
elektromobilov a z novej technológie tak, 
aby klient/používateľ systému nepocítil 
zmenu prechodu na elektromobil a hneď 
mohol využívať všetky výhody 
elektromobilu 

 

Predstavenie projektu „GreenWay“ 
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Nabíjanie 

Klient systému 

používateľ 

elektromobilov 

Dodávatelia 

elektromobilov 

Prerábka konvenčných          

 vozidiel 

 

 

Dodávatelia 

technológie 

nabíjacie stanice 
El. distribučná sústava 

Obchodné centrá 

obce a mestá 

čerpacie stanice 



Elektrické autá v rámci projektu GreenWay 

 Na začiatku projekt GreenWay bude 
ponúkať ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 t 

 Špecializovaná spoločnosť EVC 
uskutočňuje  prestavbu spaľovacích 
automobilov na elektrické 

 Elektromobil má k dispozícii 100 kW 
elektromotor s dojazdom viac ako 240  

 Elektromobily budú komerčne 
nasadené do prevádzky na trasy s 
priemernou dĺžkou 160 km 

Batéria je sprístupnená cez 
bočné dvere, zmenšenie 
nákladového priestoru o 

menej ako 1m3 



Výmenníkové stanice: flexibilné kontajnerové riešenie 



IT infraštruktúra – pridaná hodnota systému GreenWay  

Palubný počítač s dotykovou obrazovkou obsahujúci 
unikátny softvér a GPS 

 IT infraštruktúra predstavuje mimoriadnu 
pridanú hodnotu pre klienta 

 Vždy aktuálne informácie o stave batérie, 
zostávajúcich km, najbližšej dostupnej 
nabíjacej/výmenníkovej stanici 

 Sledovanie aktuálneho stavu a priebehu 
nabíjania batérie 

 Systém zhromažďuje informácie o 
využívaní flotily a umožňuje zákazníkom 
GreenWay efektívnejšie riadiť flotilu  

 IT systém umožňuje  plánovanie a 
optimálne využitie nabíjacích a 
výmenníkových staníc  



Časový harmonogram  
P

o
če

t 
 d

o
b

íj
ac

íc
h

  m
ie

st
 

Roky 2010 až 2020 

2011 

Ustálenie partnerov projektu 

2013 

Prvých 10-20 nabíjacích staníc pre 
systém „GreenWay“  

2013-16 

Rast systému 
„GreenWay“ na 100 a 

viac staníc / 
automobilov 

2016... 

Rozvoj systému  
„GreenWay“ na tisíce 
staníc / automobilov 

Všeobecné rozšírenie 
elektromobilov 

Rentabilnosť 
prevádzky nabíjacích 

staníc 



Predstavenie projektu „GreenWay“ 
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Dodávatelia 
 

 

Dodávatelia 
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GreenWay je organizovaný ako 
ucelený program skladajúci sa z 
viacerých projektov. 

Úspešným ukončením jednotlivých 
projektov dôjde k splneniu 
spoločného cieľa.  

Obdobie programu  GreenWay končí  
v 1.Q 2013 preukázaním, že 
GreenWay je technicky pripravený na 
expanziu v rámci SR a krajín V4. 
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GreenWay Operator, a. s., Bajkalská 5, 831 04  Bratislava 
  
 
rastislav.lauko@mye.sk | www.greenway.sk 

Go 

Go Fast 

 

Go Green 

Go Fresh O2 
Go Silent 

 

Go Electric 

 

Go Smart 

 

Go towards Future 

 

Go Continuously 

 

Go Further 

 

Go Trendy 

 

Go with Us 

 

Ďakujeme za pozornosť ! 


