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Skúsenosti
silnej
európskej
skupiny
E.ON

E.ON Group / ZSE 

E.ON Group v EÚ krajinách s viac ako 350 mil. 

obyvateľmi

>100.000 nabíjacích staníc

300 B2B partnerov

26 krajín

Najväčší globálny cross-operátor nabíjacích 
sietí

ZSE súčasťou Hubject



Predpoklad rozvoja e-mobility v EÚ Zdroj: Bloomberg report 2018



Verejná sieť rýchlonabíjacích staníc ZSE na území celého Slovenska

V súčasnosti spoločnosť ZSE prevádzkuje sieť 28 verejných nabíjacích staníc, na ktorých možno nabíjať všetky druhy 
elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel. Stanice ZSE Drive disponujú oboma celosvetovými štandardmi na rýchlonabíjanie
– konektormi Chademo a CCS (Combo), ako aj konektorom na pomalé nabíjanie Type 2 Mennekes.

Celoslovenské pokrytie
50+ nabíjacích staníc
(do konca r. 2018)

Inteligentná sieť
lokalít nabíjacích
staníc
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1. UFC na Slovensku a v regióne CEEInteligentná sieť
lokalít nabíjacích
staníc

Intenzívne 
zahusťovanie 
nabíjacích miest v 
rokoch 2018 a 2019



20.11.2018:

Prvá Ultra-Rýchla nabíjacia stanica v regióne 

13 krajín strednej a východnej Európy

▪ Poskytovateľ: ZSE Drive
▪ Lokalita: Budča, Zvolen, SR
▪ Aktuálna kapacita: 150 kW
▪ Plná kapacita: 350 kW

Dobitie o Dojazd 

150 km
DC nabíjanie AC nabíjanie

10 min 150 kW

30 min 50 kW

1 hod 22 kW

2 hod 11 kW

4 hod 6,6 kW

8 hod 3,7 kW

Prvenstvo ZSE Drive
v Ultra-Fast nabíjaní



ZSE ako regionálny líder v projektoch co-financovaných z CEF schémy

ZSE súčasťou 
projektov budujúcich 
viac ako 500 
nabíjacích bodov



ZSE Drive Mobilná aplikácia

Platformy iOS / Android 
Bezplatné stiahnutie Google Play / App Store
Bezplatná rezervácia nabíjacieho konektora
Navigácia trasy k stanici 

Online stav nabíjacích konektorov

Mobilná aplikácia informuje
o najbližších nabíjacích 
staniciach, zobrazí spotrebu, 
umožní zarezervovať nabíjaciu
stanicu a zaplatiť za nabitie 
vozidla.

ZSE Drive mobilná
aplikácia

24/7 prehľad
o stave nabíjacích
staníc

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zse.drive
https://itunes.apple.com/sk/app/id1180905521?mt=8


Cenník nabíjania

Nabíjanie je účtované podľa spotrebovanej elektriny v kWh, pričom pomalé 
(AC) nabíjanie je cenovo výhodnejšie ako rýchlonabíjanie (DC). Platiť je možné 
on-line cez mobilnú aplikáciu jako aj na faktúru s mesačným vyúčtovaním.



Privátne nabíjanie

Privátne nabíjacie 
stanice a wallboxy

• Je riešené spravidla ako 
„pomalé“ AC nabíjanie do 
22 kW

• Firemné flotily
• Admnistratívne a 

Obytné budovy
• Hotely, reštaurácie, 

parkoviská

• Revenue share model



Najčastejšie prekážky pri rozvoji infraštruktúry a služieb e-mobility

Prekážky rozvoja      
e-mobility ▪ Stavebný zákon – nedostatočne definovaný spôsob výstavby nabíjacích staníc vytvára 

komplikácie

▪ Špekulatívne správanie majiteľov developerských projektov pri hodnote prenájmu

▪ Značenie pre nabíjanie e-mobilov je veľa krát ignorované zo strany majiteľov 
konvenčných áut

▪ Veľký stavebný boom spôsobuje nezáujem stavebných firiem o budovanie nabíjacích 
staníc – príliš malé zákazky roztrúsené po regióne

▪ V súčasnosti neexistuje podpora elektrických áut na Slovensku

▪ Limitovaný rozsah „Core Corridors“ a „Core Networks“

▪ Nabíjanie elektrických áut vníma Min. Financií ako dodanie tovaru a nie ako službu čo 
má viaceré negatívne dôsledky (fakturačné meradlá, dane...)



Ďakujeme za pozornosť.

ZSE Drive
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