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VZDELÁVANIE V OBLASTI ENERGIÍ 

VZDELÁVANIE V OBLASTI ENERGIÍ - DÔVODY

Budovanie primeraných foriem vzdelávania a osvety v školách s cieľom informovať žiakov a študen-
tov o problémoch súvisiacich s energiou a inšpirovať ich na vykonanie zmeny v správaní má súvis  
s mnohými  témami zavedenými v oficiálnych vzdelávacích osnovách.  Súvis s touto problematikou 
pritom možno nájsť v humanitných, sociálnych a prírodných vedách alebo v etike. Túto tému možno 
prispôsobiť tak praktickej, ako aj teoretickej výučbe, nájdeme v nej historické aspekty a umožňuje 
širokú umeleckú, kultúrnu či vedeckú interpretáciu. Zároveň poskytuje priestor na inšpiráciu mladých 
ľudí a má schopnosť ovplyvniť aj ich širšie sociálne zázemie prostredníctvom rodiny a priateľov. 

Energia, jej produkovanie a používanie je už teraz zastúpené v environmentálnych predmetoch. 
Vzdelávanie v tejto oblasti by však malo zahŕňať a mala by sa v ňom vzájomne prekrývať aj prob-
lematika energie, životného prostredia a ekonomiky, s cieľom vybudovať racionálny základ na kvalifi- 
kované prijímanie rozhodnutí v tejto sfére. Predmety z oblasti životného prostredia už síce obsa-
hujú témy o energií, avšak väčšinou len z pohľadu úsilia o udržateľný rozvoj. Preto je dôležité za-
viesť špecifický vzdelávací  program, na základe ktorého budeme schopní touto osvetou vybudovať 
základ pre trvalé zmeny v správaní sa súčasných a budúcich spotrebiteľov energie. Takáto forma 
vzdelávania by sa nemala sústrediť len upozorňovanie na škody spôsobené extenzívnym využívaním 
energie, ale tiež na hodnoty tohto obmedzeného zdroja. Vzdelávanie v oblasti energie musí objasniť, 
čo môže urobiť spoločnosť a čo jednotlivci, zvýšiť povedomie o tejto problematike a súvisiacich 
témach a vysvetliť výhody správneho konania a správania sa v tejto oblasti. 

Ľudia sa len sami môžu rozhodnúť, aby využívali energiu múdro a efektívne. Vzdelanie im môže 
poskytnúť základ na  pochopenie tejto problematiky a je cestou k informáciám, ktoré potrebujú na 
prijímanie racionálnych rozhodnutí.  

ZVYŠOVANIE INFORMOVANOSTI

Primárnym záujmom vzdelávacej iniciatívy je zvyšovanie povedomia a informovanosti u študentov 
vo všetkých ročníkoch základných i stredných škôl týkajúcich sa ústrednej úlohy energie v moder-
nom živote – ako sa produkuje, transformuje a využíva a aké sú následky týchto procesov, vrátane 
informácií o povahe a príčinách historických, súčasných a budúcich energetických kríz. 

Porozumieť možnostiam, nákladom i následkom využívania jednotlivých energetických zdrojov  
(a to tak obnoviteľných, ako aj neobnoviteľných), ktoré sú alebo budú dostupné, a dopadom vlast-
ného výberu medzi nimi môže rozvinúť dôležité životné zručnosti žiakov a študentov aj v tejto oblas-
ti. Tieto informácie, poznatky a zručnosti musia zahŕňať všetky aspekty (sociálne, kultúrne, eko-
nomické, životné prostredie), ale mali by odrážať aj miestne možnosti, dostupnosť a požiadavky na 
energiu spoločne s miestnymi klimatickými a kultúrnymi charakteristikami. Zároveň by vzdelávanie 
obsahovo malo zostať v súlade so slovenskými a s medzinárodnými prioritami a mali by sa do neho 
zakomponovať hodnoty obsiahnuté v myšlienke: „myslieť globálne, konať lokálne“.

Vzdelávacia iniciatíva by mala umožniť dosiahnuť rovnováhu medzi teoretickými a praktickými as-
pektmi vzdelávania, a teda zahrnúť do neho prednášky, ukážky, rozvíjanie praktických zručností  
i návrhy na výrobu – v závislosti od zdrojov a miestnych požiadaviek. 

Vzdelávanie v oblasti energie musí zároveň umožniť získanie praktických zručností a rozvinúť tak  
u študentov aj využiteľné schopnosti pre ich budúce povolanie. Priamo uplatniteľné zručnosti súvi-
siace s aktuálnymi a budúcimi požiadavkami v energetickom sektore by mali byť hlavným podnetom 
na zavedenie takejto vzdelávacej iniciatívy. 

Foto: 
Podujatie v rámci 
osvetovej kampane 
Európske Solárne Dni 
organizované 
Hvezdárňou v Rimavskej 
sobote

Foto: Žiakmi vytvorené 
technické projekty 
(solárne rádio, solárny 
panel, inteligentný dom, 
spotreba elektrickej 
energie klasickými a 
úspornými žiarovkami, 
solárne hračky), ktoré 
boli prezentované počas 
prebiehajúcich vedo-
mostných súťaží na SPŠE 
Komenského 44, 040 01 
Košice
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Vzdelávacia iniciatíva musí zreteľne 
demonštrovať pozitívne dôsledky, ktoré 
prinesú zmenu v správaní – rozhodnutie 
byť energeticky uvedomelý. Treba pritom 
zdôrazňovať, že úspora energie znamená aj 
úsporu peňazí. Značné ročné úspory možno 
dosiahnuť len niekoľkými jednoduchými 
krokmi. Osobný prínos je základnou ľudsk-
ou motiváciou. Avšak osobný prínos kom-
binovaný s preukázateľným pozitívnym 
spoločenským prínosom je ešte lepším  
a trvalejším motivačným prvkom. Nižšia spo-
treba v kombinácií so zvýšeným využívaním 
obnoviteľných zdrojov energie preukázateľne 
vedie k zníženiu všeobecného znečistenia 
životného prostredia, s pozitívnym účinkom 
na zdravie obyvateľov. Zavedenie nových 
technológií v oblasti energie so sebou 
prináša  aj  tvorbu nových pracovných miest 
a zvýšenie prosperity na Slovensku. Treba 
pritom upozorniť aj na to, že redukcia emisií 
skleníkových plynov preukázateľne znižuje 
účinky klimatických zmien. 

DOKÁŽE VZDELÁVANIE ZAMERANÉ NA EFEKTÍVNU TVORBU 
A VYUŽÍVANIE ENERGIE ZMENIŤ SPRÁVANIE SA ĽUDÍ?

Vzdelávacie inštitúcie majú kapacitu modifikovať postoje jednotlivcov na základe ich konfrontácie  
s novými myšlienkami a koncepciami. Študentom takéto vzdelávanie poskytuje sociálne a analytické 
zručnosti, ktoré im umožňujú racionálne posudzovať vlastné rozhodnutia prijaté počas života. 

Správanie sa jednotlivcov je jedným z parametrov, ktoré majú priamy vzťah na individuálnu spotrebu 
energie. Individuálne správanie sa pri spotrebe energie je ovplyvnené množstvom faktorov, z ktorých 
najdôležitejšími sú: životný postoj, finančný príjem a cena energie. Jednotlivé vlády  sa u nás už  
v minulosti snažili ovplyvňovať správanie sa ľudí v tejto oblasti prostredníctvom cenových regulácií, 
finančných dotácií, prípadne povinným zavádzaním predpísaných technológií. Avšak trvalé zmeny 
 v spotrebiteľskom správaní sa obyvateľov možno dosiahnuť skôr na základe vnútorného presvedče-
nia jednotlivca o prínosoch takéhoto správania ako na základe externých faktorov. 

Proces vzdelávania v oblasti energie je rozdelený do niekoľkých úrovní. V prvom kroku je nutné štu-
dentom sprostredkovať súvisiace vedomosti a zručnosti a pritom nabádať mladého človeka k tomu, 
aby si začal budovať vlastný názor o energii. To dosiahneme tak, že študentov zároveň podnietime 

k tomu, aby oni sami začali prijímať rozhodnutia a konať v rámci nich. Priamy súvis medzi získavaním 
znalostí a prijímaním rozhodnutí následne vedie k zmene správania sa. Napriek tomu, že nie všetky 
štúdie takýto vzťah potvrdili, ide o zaužívanú a uznávanú koncepciu. V druhom kroku je vhodné, aby 
vzdelávanie v oblasti energie doplnili psychologické metódy, ktoré môžu deti motivovať v sociálnom 
kontexte. Veľký prínos v tejto oblasti bol dosiahnutý  najmä metódou učenia sa prostredníctvom 
projektov, pri ktorej deti analyzujú konkrétnu situáciu, hľadajú odpovede na vzniknuté otázky a pri-
jímajú riešenia. 

ROZDIELNE ÚLOHY

V oblasti energetického vzdelávania je prítomných viacero typov aktérov s rôznymi dôležitými úlo-
hami. Avšak každý z týchto aktérov potrebuje pochopiť úlohu ostatných, aby mohli spolupracovať 
pri dosahovaní spoločného cieľa. 

Proces učenia sa je zložitý a v prípade vzdelávania v oblasti energie pritom exituje celý rad faktorov, 
ktoré treba vziať do úvahy. Napríklad existujúca miera informovanosti, vek a kultúrno-spoločenské 
zázemie študentov. Preto je vhodné uvažovať o tom, ako toto publikum rozdeliť na príslušné seg-
menty a vyvíjať pre ne primerané vzdelávacie programy, pričom sa definujú úlohy „šité na mieru“ 
pre rôzne typy aktérov.

ČO jE TO ENERGETIcKÉ VZDELANIE?

Energetické vzdelanie je pochopenie povahy a úlohy energie vo vesmíre a v našich životoch.  
Energetické vzdelanie je tiež schopnosť aplikovať tieto poznatky pri efektívnom hľadaní odpovedí  
a riešení problémov. 
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PREČO jE ENERGETIcKÉ
VZDELÁVANIE DÔLEŽITÉ?

Bez základného porozumenia celkovej kon-
cepcii energie – jej zdrojov, výroby, používa-
nia a spôsobov jej šetrenia – jednotlivci a ko-
munity nie sú schopné prijímať informované 
rozhodnutia o témach, ako je inteligentné vy-
užívanie energie, rozhodovanie spotrebiteľov 
až po otázky týkajúce sa národnej a európ-
skej energetickej politiky. Potrebu vzdeláva-
nia v oblasti energií zdôrazňujú aj ľudia zao-
berajúci sa súčasnými globálnymi otázkami  
v tejto oblasti, ako sú napr. dopady využíva-
nia fosílnych palív a klimatické zmeny.

Lepšie porozumenie energií môže: 

•	 viesť k informovanejším rozhodnutiam,

•	 pomôcť jednotlivcom a organizáciám 
ušetriť peniaze,

•	 viesť k udržateľnému využívaniu energie,

•	 znížiť ekologické riziká a negatívne 
dopady,

•	 podporiť rozvoj hospodárstva.

•	 zvýšiť národnú bezpečnosť.

ENERGETIcKY VZDELANÁ
OSOBA:

•	 dokáže rozlišovať energetické 
toky a rozmýšľať o nich z pohľadu 
zohľadňovania potrieb konkrétnych 
energetických systémov,

•	 vie, koľko a na čo on či ona spotre-
bujú energiu a odkiaľ táto energia 
pochádza,

•	 dokáže posúdiť dôveryhodnosť in-
formácií, ktoré o energií dostáva,

•	 dokáže o energií a jej spotrebe zmys-
luplne komunikovať,

•	 vie prijímať vlastné informované 
rozhodnutie týkajúce sa energie  
a jej spotreby, pričom pozná a chápe 
s tým súvisiace dopady a následky, 

•	 pokračuje v energetickom vzdelávaní 
sa počas celého svojho života.

Némethov mlyn v Jelke v roku 
1894 ešte evidovali ako lodný, 
v roku 1899 ho adaptovali 
na kolový mlyn, ktorý jeho 
majiteľ neskôr modernizoval 
a nadstavil ako valcový mlyn 
s troma podlažiami, nad-
stavcom pre výťahy, žľabom 
na spúšťanie vriec do vozov 
a prachovou komôrkou. Po 
úplnej deštrukcii mlyn v roku 
1993 obec zrekonštruovala  
a v areáli zriadila múzeum.

STRUČNÁ HISTóRIA, AKO ĽUDIA VYŽÍVALI ENERGIU

Primárni producenti energie v potravinovom reťazci, akými sú rastliny, získavajú energiu zo slnka. Od 
tejto energie sú závislé skoro všetky organizmy. Tok energie prostredníctvom väčšiny potravinových 
reťazcov sa začína zachytením tejto slnečnej energie. Časť z nej je využitá organizmami nachádza-
júcimi sa na všetkých úrovniach reťazca, väčšina z nej sa stráca  vo forme tepla a len jej malá časť je 
odovzdaná naspäť do potravinového reťazca, keď jeden organizmus požiera druhý.

Ľudia si postupne začali energiu všímať, čo im umožnilo používať ju aj na iné ako iba základné 
prežitie. Prvým pokrokom v ľudskom pochopení možností využívania energie bolo ovládnutie ohňa. 
Využívanie ohňa na prípravu jedla a vykurovanie obydlia datujeme do obdobia spred najmenej 400 
000 rokov1. Spaľovanie dreva a iných foriem biomasy viedlo k vynálezu pecí na keramiku a rafinácie 
kovu z rudy. Prvý dôkaz o spaľovaní uhlia ako paliva je približne 2400 rokov starý.2 Od zvládnutia 
ohňa až do príchodu Priemyselnej revolúcie v 19. storočí spotreba energie na jedného človeka ostala 
približne rovnaká. A to aj napriek tomu, že krátko po ohni sa ľudia naučili využívať aj energiu zo slnka, 
vetra, vody a zvierat na prepravu, kúrenie či poľnohospodárstvo. 

Ďalším míľnikom energetickej revolúcie bola schopnosť vyrábať elektrinu a prenášať ju na veľké vz-
dialenosti. Ľudia odvtedy môžu vyrábať elektrinu vo veľkom množstve a následne ju účinne do-
praviť na jednotlivé miesta, kde ju potrebujú. Napríklad elektrina produkovaná v Gabčíkove môže byť 
použitá skoro kdekoľvek na Slovensku. Vodná energia má na Slovensku dlhú tradíciu. Jej počiatky 
siahajú do 14. storočia, keď sa v okolí banských miest  voda používala na banské účely a vďaka vod-
nému kolesu aj na pohon mlynov a hámrov. V 18. storočí sa rozvinula výstavba vodných nádrží a voda 
z nich sa používala na pohon banských strojov. Koncom 19. storočia sa vodná energia začala využívať 
na výrobu elektrickej energie. Prvá vodná elektráreň na Slovensku bola postavená už v roku 1886 
v Košiciach a osadená bola Francisovou turbínou. Vodná energia je v Slovenskej republike najviac 
využívaným obnoviteľným zdrojom energie na výrobu elektriny.3
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Ľudia po stáročia využívajú aj energiu vetra na uľahčenie svojho života, avšak len nedávno začali s jej 
využívaním na výrobu elektriny. Vetrom poháňané lode sa plavili na Níle už 5000 rokov pred našim 
letopočtom, 200 rokov pred našim letopočtom jednoduchými veternými mlynmi pumpovali vodu  
v Číne, zatiaľ čo veterné mlyny so zvislou osou poháňané plachtami z tkanej trstiny mleli obilie  
v Perzii a na Strednom východe. Prvé veterné turbíny na výrobu elektriny sa objavujú v Dánsku 
okolo roku 1890. Na Slovensku sa veterná energia využíva v minimálnej miere. V súčasnosti máme 
na našom území tri veterné parky na Myjave na Ostrom vrchu, pri obci Cerová a na Kysuciach. Všetky 
naše veterné parky pokrývajú len malý zlomok vyrobenej energie s celkovým výkonom 5,1 MW, čo 
predstavuje spotrebu asi 3 000 domácností.4 

V 20. storočí Einstainova teória relativity a nové poznatky o kvantovej mechanike pomohli pochopiť 
podstatu hmoty a energie, čo umožnilo vznik nových technológií. Medzi ne patria aj jadrové elek-
trárne a solárny fotovoltický článok. Obe technológie sa v 50. rokoch minulého storočia osvedčili ako 
praktický zdroj elektrickej energie. Využívanie nukleárnej energie sa rýchlo rozšírilo a dnes viac ako 
polovica vyrobenej elektriny na Slovensku pochádza z jadrových elektrární. Solárna energia na Slo- 
vensku poskytuje okolo 2 % vyrobenej elektrickej energie. Slnko je jediným primárnym energetickým 
zdrojom, ktorý „nepracuje“ na princípe Faradayovho zákona a častice svetla zabezpečujú energiu na 
tok elektrónov priamo. 

Na výrobu energie ľudia začali využívať aj geotermálnu energiu Zeme. Prvá komerčne využívaná 
geotermálna elektráreň bola postavená v roku 1911 v Taliansku. Geotermálna energia je výsledkom 
postupného rádioaktívneho rozpadu prvkov pod zemským povrchom a gravitačnej energie spojenej 
so zemskou hmotou. Rádioaktívny rozpad a gravitačná energia vytvárajú geotermálnu energiu, ktorá 
si následne „hľadá cestu“ na Zemský povrch, často vo forme horúcej vody alebo pary. 

Moderné biologické palivá sú ďalším zdrojom energie nad rámec základného prežitia, ktorý ľudia 
objavili. Biologické palivá predstavujú rastlinný materiál alebo odpad živočíšneho pôvodu, ktoré sú 
využívané ako palivo (bioplyn, bionafta, bioetanol). Napríklad etanol je palivo rastlinného pôvodu, 
ktoré je stále častejšie využívané vo vozidlách. 

Aj keď ľudia našli mnoho rôznych zdrojov energie na uľahčenie svojej činnosti, fosílne palivá zostá- 
vajú s veľkým náskokom jej hlavným zdrojom. Tromi základnými surovinami na výrobu fosílnych palív 
sú: uhlie, ropa a zemný plyn. Ropa je hlavným zdrojom paliva pre industrializovanú spoločnosť od 
polovice 20. storočia a poskytuje viac energie na spotrebu ľuďmi než ktorýkoľvek iný zdroj. Uhlie je 
druhým v poradí a tesne za ním je zemný plyn. Ešte v roku 2010 tieto tri zdroje poskytovali viac ako 
80 % všetkej spotrebovanej energie na svete. 

Proces industrializácie a zvyšovanie kapacít dostupných energetických zdrojov prebiehali v jednot-
livých častiach Zeme dosť rozdielne. Napríklad ešte v roku 2011 žilo na svete 1.3 miliardy ľudí bez 
prístupu k elektrine.5

Rovnako ako pri všetkých ľudských činnostiach, aj využívanie energetických zdrojov a ich premena 
ne elektrickú energiu malo, má a bude mať svoje dopady a následky, a to nielen pozitívne, ale aj 
negatívne. 

VE Gabčíkovo je vy-
budovaná na hraničnej 
rieke Dunaj a svojou 
výrobou elektriny je 
našou najväčšou vodnou 
elektrárňou s produkciou 
asi 8% celkovej spotreby 
energie na Slovensku.

Foto: Vodohospodárske 
stavby
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ENERGETIcKÉ VZDELÁVANIE - ZÁSADNÉ PRINcÍPY 
A ZÁKLADNÉ POjMY

Zásadné princípy tohto vzdelávania sú rozdelené do 7 širokých kategórií, ktoré predstavujú veľké 
myšlienky. Každá z týchto kategórií obsahuje niekoľko základných pojmov, ktoré majú byť použité 
primerane pre daný typ prijímateľov informácií. Napríklad vzdelávanie o rôznych zdrojoch energie 
(základný pojem – 4.1) na prvom stupni ZŠ alebo v prvej triede SŠ bude vyzerať dosť odlišne. Okrem 
toho tieto pojmy spolu značne súvisia a v prípade energetického vzdelávania bude toto vzdelávanie 
naviazané na viac ako len na jeden z týchto pojmov.  

Pri vzdelávaní v oblasti energetiky by sme mali vychádzať z týchto pojmov a rozoberať 
ich podľa veku a úrovne vedomostí jeho adresáta:

Energia je fyzikálna veličina, 
ktorá podlieha prírodným 
zákonom.

Fyzikálne procesy na Zemi sú 
výsledkom toku energie v rámci 
jej jednotlivých systémov.

Biologické procesy sú závislé od 
toku energie prostredníctvom 
systému Zeme.

Existujú rôzne zdroje energie,  
a energiu je často nutné 
prenášať zo zdroja na miesto 
spotreby, aby mohla poháňať 
ľudské aktivity.  

Rozhodnutia v oblasti energie 
sú ovplyvnené ekonomickými, 
politickými, environmentálnymi 
a sociálnymi faktormi.

Množstvo energie spotrebovanej 
ľuďmi závisí od mnohých 
faktorov. 

Kvalita života jednotlivcov  
i spoločností je ovplyvňovaná 
aj ich rozhodnutiami v oblasti 
energie. 

Ľudská spoločnosť bude aj naďalej hľadať riešenia a prijímať opatrenia s cieľom minimalizovať 
negatívne následky príliš extenzívneho využívania energetických zdrojov.  S novými informáciami, 
ktoré sa objavujú, a s novovyvinutými technológiami sa mení aj situácia v tejto oblasti,  čo si od jed-
notlivcov a komunity vyžaduje robiť rozhodnutia, pričom táto príručka načrtáva vedomosti, ktoré sú 
potrebné na to, aby to boli uvedomelé rozhodnutia. 

1  Bowman, D. M. et al.: “Fire in the Earth System.”  In: Science, vol. 324, (5926), 2009; pp. 481-484. DOI: 10.1126/science.1163886
2 Mattusch, C.: “Metalworking and Tools,” Chapter 16. In: Oleson, J. P. (ed.) The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the   
  Classical World. New York : Oxford University Press, 2009;pp. 418-438.
3 http://www.oze.stuba.sk/oze/vodna-energia/
4 http://resonance.sk/veterna-energia-v-europe-na-slovensku
5 http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
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1. ENERGIA jE FYZIKÁLNA VELIČINA, KTORÁ PODLIEHA PRÍRODNýM 
ZÁKONOM

1.1 Energia je veličina, ktorá sa prenáša z jedného systému do druhého. 

Energia je schopnosť systému vykonať činnosť. Systém vykonal činnosť, ak jeho sila pôsobí v určitej 
vzdialenosti na iný systém. Keď sa to stane, energia sa prenáša z jedného systému do druhého. Počas 
tohto procesu je minimálne časť tejto energie zároveň transformovaná z jedného typu na iný typ ener-
gie. Možno tiež sledovať, koľko energie bolo prenesené do systému a koľko – zo systému. 

1.2 Energia systému alebo objektu, ktorej výsledkom je ich teplota, sa nazýva termálna energia. 
V prípade, ak sa uskutočňuje čistý prenos energie v dôsledku rozdielu teplôt medzi dvoma sys-
témami alebo objektmi, takúto energiu nazývame teplo. Prenos tepla sa uskutočňuje troma spôsob-
mi: prúdenie, vyžarovanie a vedenie. Rovnako ako pri každom prenose energie, aj prenos tepla 
zahŕňa vzdialené sily pôsobiace na určitej úrovni v rámci vzájomnej interakcie jednotlivých systémov. 

1.3 Energia sa nedá vytvoriť ani zničiť. 

Zmeny v celkovom množstve energie v systéme sa vždy rovnajú rozdielu medzi množstvom energie 
prevedenej do systému a množstvom energie odobratej zo systému. Celkové množstvo energie vo 
vesmíre je totiž konečné a nemenné.  

1.4 Množstvo energie dostupnej na vykonávanie užitočných činností sa jej prenášaním zo systému 
na systém znižuje. 

Počas každého prenosu energie medzi dvoma systémami sa jej časť uvoľňuje do okolia. V praxi sa 
takto stratená energia považuje za „spotrebovanú“, a to aj napriek tomu, že stále niekde existuje. 
Energeticky efektívnejší systém stráca menej energie, čo platí až po istú  teoretickú hranicu.

1.5 Energia existuje v rôznych formách a môže byť rozdelená do viacerých kategórií. 

Poznáme rôzne formy energie –  svetelná energia, elastická energia, chemická energia a mnohé 
iné. Možno  však rozlíšiť dve kategórie, ktoré zahŕňajú všetky formy energie: pohybová (kinetická)  
a polohová (potenciálna) energia. Kinetická energia opisuje energiu spojenú s pohybom. Potenciálna 
energia predstavuje energiu, ktorú má objekt alebo systém v dôsledku jeho polohy vzhľadom na 
iný objekt alebo systém a na sily prítomné medzi nimi. Niektoré formy energie obsahujú čiastočne 
kinetickú a čiastočne potenciálnu energiu. 

1.6 Chemické a jadrové reakcie obsahujú aj prenos a transformáciu energie. 

Pre dané množstvo hmoty je energia spojená s jadrovou reakciou oveľa väčšia než pri chemickej 
reakcii. Jadrové reakcie prebiehajú v jadrách hviezd, v nukleárnych bombách a v oboch typoch 
jadrových reaktorov – založených na štiepení alebo na fúzií. Chemické reakcie sú na Zemi prítomné 
tak v živých, ako aj v neživých systémoch. 

1.7 Na kvantifikáciu energie sa využíva mnoho rôznych jednotiek. 

Rovnako ako pri iných fyzikálnych veličinách, aj tu existuje veľa rôznych jednotiek spojených s en-
ergiou. Napríklad kalória, joule, kilowatthodina alebo BTU sú všetky jednotkami energie. Ak máme 
stanovené množstvo energie, vieme ho prevádzať z jednej jednotky na inú (napríklad 1 kalória = 
4.186 joulov). 

1.8 Príkon je vyjadrením množstva energie spotrebovanej za jednotku času.  

Tiež je vhodné, aby sa hovorilo o rýchlosti, akou sa energia prenáša z jedného systému na druhý.. 
Jeden joule energie prenesenej za jednu sekundu sa volá Watt (t. j. 1 joule/sekunda = 1 Watt)  

Do rozvodovej sústavy
vstúpi 38 jednotiekStraty v eletrárni:

62 jednotiek

Energia potrebná na
napájanie žiarovky:
36 jednotiek

Pri každom prenose energie vzniká strata. 
Tento obrázok predstavuje stratu energie pri
napájaní žiarovky z elektrickej prenosovej
sústavy.

2 jednotky 
energie sú svetlo

Zdroj:
National Reseach
Council. What You 
Need To Know
About Energy.
Washington, D.C.:
National Academies
Press, 2008.)

34 jednotiek sa
premení na teplo

Množstvo 
energie v uhlí
100 jednotiek

Straty vo vedení:
2 jednotky
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2. FYZIKÁLNE PROcESY NA ZEMI SÚ VýSLEDKOM TOKU ENERGIE 
V RÁMcI jEj jEDNOTLIVýcH SYSTÉMOV

2.1 Zem sa neustále mení z dôvodu toku energie cez jej systém. 

Geologické, fosílne a ľadové stopy poskytujú dôkazy o významných zmenách počas celej histórie 
Zeme. Tieto zmeny sú vždy spojené so zmenami tokov energie v systéme Zeme a prispievajú k nim 
tak živé, ako aj neživé procesy. 

2.2 Slnečné žiarenie, gravitačný potenciál, rozpad rádioaktívnych izotopov a rotácia Zeme sú 
hlavnými zdrojmi energie, ktorá poháňa fyzikálne procesy na Zemi. 

Slnečné žiarenie je externým zdrojom, zatiaľ čo rádioaktívne izotopy a gravitačný potenciál (s výnimkou 
energie prílivu) sú internými zdrojmi Zeme. Rádioaktívne izotopy a gravitácia spoločne vytvárajú geoter-
málnu energiu pod povrchom Zeme. Rotácia Zeme ovplyvňuje globálne prúdenie vzduchu a vody.

2.3 Klímu a počasie na Zemi ovplyvňuje najmä energia zo Slnka. 

Napríklad rozdielne ohrievanie zemského povrchu a atmosféry Slnkom spôsobuje prúdenie v atmos-
fére, čo produkuje vietor a ovplyvňuje morské prúdy. 

2.4 Voda hrá dôležitú úlohu pri skladovaní a prenose energie v rámci systému Zeme. 

Skutočnosť, že voda má takéto významné postavenie,  je výsledkom jej prevahy, čo sa týka jej ro-
zlohy, jej vysokej tepelnej kapacity a skutočnosti, že sa na Zemi vyskytujú jej fázové premeny. Slnko 
poskytuje energiu, ktorá poháňa kolobeh vody na Zemi. 

2.5 Pohyb hmoty je poháňaný vnútornými a vonkajšími zdrojmi energie. 

Tieto pohyby sú často sprevádzané zmenou fyzikálnych a chemických vlastností hmoty. Uhlík  sa 
napríklad vyskytuje v uhlíkových horninách, ako je vápenec, v atmosfére  sa vyskytuje ako plynný 
oxid uhličitý, vo vode – ako rozpustený oxid uhličitý a vo všetkých organizmoch sa vyskytuje ako 
komplexné molekuly riadiace chemické procesy živých organizmov. Energia riadi aj tok uhlíka medzi 
rôznymi jeho zásobníkmi. 

2.6 Skleníkové plyny tiež vplývajú na tok energie. 

Skleníkové plyny v atmosfére, ako je oxid uhličitý a vodná para, prepúšťajú väčšinu prichádzajúceho 
slnečného žiarenia, ale neprepúšťajú infračervené svetlo zo zohriateho povrchu Zeme. Tieto plyny 
zohrávajú významnú úlohu pri určovaní priemernej teploty povrchu Zeme. Ak Zem vyžaruje rovnaké 
množstvo energie, ako jej absorbuje, priemerná teplota Zeme ostáva stabilná.

2.7 Dopady zmien v energetickom systéme Zeme nie sú často na prvý pohľad zrejmé. 

Reakcia na zmeny v energetickom systéme Zeme, vstup verzus výstup, sa často prejavujú v priebehu 
mesiacov, rokov alebo dokonca desaťročí. 

Proces vzniku cyklónu začína 
Slnko ohrievaním a odparovaním 
morskej vody. Pri povrchu mora 
vzniká vlhký zohriaty vzduch. 
Výrazný rozdiel teploty medzi 
ohriatym vzduchom pri hladine 
mora a chladnejšími vyššími 
časťami atmosféry spôsobuje 
vertikálne prúdenie – teplý vlhký 
vzduch stúpa nahor. 
Obrázok: National Oceanic and 
Atmospheric Administration, 
Environmental Visualization 
Laboratory)

Galanta: voda z dvoch 
geotermálnych vrtov  
o hĺbke 2 100 m zohrieva 
vo výmenníkoch špeciálne 
upravenú vodu kolujúcu  
v systéme, ktorá zabez-
pečuje vykurovanie a 
prípravu TÚV pre sídlisko 
Sever (vyše 1260 bytov) plus 
vykurovanie a prípravu TÚV 
a technologickú paru pre 
nemocnicu s poliklinikou.
Obrázok: Menert, spol. s r. o.
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3. BIOLOGIcKÉ PROcESY SÚ ZÁVISLÉ OD TOKU ENERGIE 
PROSTREDNÍcTVOM SYSTÉMU ZEME

3.1 Slnko je hlavným zdrojom energie pre organizmy a ekosystémy, ktoré sú súčasťou prírody. 
Producenti, ako sú rastliny, riasy a sinice, využívajú energiu zo slnečného žiarenia, aby vytvorili or-
ganickú hmotu z oxidu uhličitého a vody. Tento proces zahajuje tok energie takmer vo všetkých 
potravinových reťazcoch. 

3.2 Potrava je biologické palivo využívané organizmami na získavanie energie 
potrebnej na realizovanie vnútorných životných procesov. 
Potrava sa skladá z molekúl, ktoré slúžia ako palivo a stavebný materiál pre všetky organizmy, keďže 
energia uložená v molekulách sa uvoľňuje a využíva. Rozpad molekúl z potravy umožňuje bunkám  
uložiť energiu v nových molekulách, ktorá sa používa na vykonávanie mnohých funkcií danej bunky, 
a teda aj organizmu. 

3.3 Množstvo dostupnej energie umožňujúcej vykonávať užitočnú činnosť klesá podľa toho, ako je 
prevádzaná z jedného organizmu na druhý. 

Chemické prvky, z ktorých sa skladajú molekuly živých tvorov, sa v rámci potravinového reťazca 
presúvajú z jedného reťazca  na druhý a  rôzne sa vzájomne kombinujú a rekombinujú. Na každej 
úrovni potravinového reťazca je časť energie uložená v novo vyrobených chemických štruktúrach, 
avšak väčšina energie sa rozptýli do okolitého prostredia. Nepretržitý prísun energie, väčšinou zo 
slnečného žiarenia, udržuje tento proces v pohybe. 

Predstavte si, že na rastliny dopadne 25 000 000 joulov (J) energie. Rastliny využijú asi 1 000 000 J tejto energie. 
Rastliny su požierané primárnymi konzumentami, pričom na nich prejde asi 10% energie. Tento proces energetickej 
straty pokračuje, keď primárneho konzumenta zožerie terciálny konzument. Približne iba 10% dostupnej energie sa 
prenáša z jednej trofickej úrovne na ďalšiu. 

oD proDUCenta kU konZUMentovi: tok energie CeZ troFiCkÉ Úrovne

Terciárny konzument 

Sekundárny konzument 

Primárny konzument 

Producent 

1 000 J 

10 000 J 

100 000 J 

1 000 000 J 

3.4 Energia v potravinovom reťazci prúdi v jednom smere – od výrobcu 
k spotrebiteľovi a rozkladačovi. 

Organizmus, ktorý konzumuje na nižšom stupni potravinového reťazca, je energeticky účinnejší ako 
ten, ktorý konzumuje na vyššom stupni potravinového reťazca. Požieranie producentov je najnižším, 
a preto energeticky najviac efektívnym stupňom, na ktorom môže živočích jesť. 

3.5 Ekosystémy sú ovplyvnené zmenami v dostupnosti energie a hmoty.

Množstvo a druh dostupnej energie a hmoty vplývajú na rozmiestnenie a početnosť rôznych druhov 
organizmov v ekosystéme, ako aj na schopnosť ekosystému recyklovať materiál. 

3.6 Ľudia sú súčasťou ekosystémov na Zemi a cez tieto systémy vplývajú 
aj na tok energie. 

Ľudia menia energetickú rovnováhu ekosystémov na Zemi so zvyšujúcou sa rýchlosťou. Posuny nas-
távajú napríklad v dôsledku zmien v poľnohospodárstve a v technológiách spracovania potravín, 
zmien v spotrebiteľskom správaní sa či vo veľkosti ľudskej populácie. 
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4. EXISTUjÚ RÔZNE ZDROjE ENERGIE A ENERGIU jE ČASTO NUTNÉ 
PRENÁŠAŤ ZO ZDROjA NA MIESTO SPOTREBY, ABY MOHLA POHÁŇAŤ 
ĽUDSKÉ AKTIVITY 

4.1 Ľudia prenášajú a transformujú energiu z okolitého prostredia na formu vhodnú pre konkrétne 
ľudské úsilie. 

Medzi primárne zdroje energie v prírode patria palivá, ako je uhlie, ropa, zemný plyn, urán a biomasa. 
Všetky primárne palivové zdroje okrem biomasy sú neobnoviteľné. Existujú aj obnoviteľné primárne 
zdroje energie, ako je slnečné žiarenie, vietor, tečúca voda a geotermálna energia. 

4.2 Ľudské využívanie energie podlieha rôznym obmedzeniam a prekážkam. 

Priemysel, doprava, rozvoj miest, poľnohospodárstva a väčšina ostatných ľudských aktivít je úzko 
spojená s určitým konkrétnym množstvom a druhom dostupnej energie. Dostupnosť energetických 
zdrojov je ovplyvnená rozdelením prírodných zdrojov, dostupnosťou vhodných technológií, sociál-
no-ekonomickými politikami a sociálno-ekonomickým statusom v príslušnej krajine. 

4.3 Fosílne palivá a biologické palivá predstavujú organické látky, ktoré obsahujú 
energiu zachytenú zo slnečného žiarenia. 

Energia vo fosílnych palivách (ropa, zemný plyn a uhlie) pochádza z energie, ktorú producenti, 
ktorými sú rastliny, riasy a sinice, zachytili v dávnej minulosti zo slnečného žiarenia. Energia v bio-
logických palivách, akými sú jedlo, drevo a etanol, pochádzajú od producentov, ktorí ju zo slnečného 
žiarenia zachytili len prednedávnom. Takáto energia sa uvoľňuje počas chemickej reakcie, ktorú 
predstavuje napríklad horenie alebo dýchanie. 

4.4 Ľudia prenášajú energiu z miesta na miesto. 

Palivá sa často nevyužívajú na mieste ich zdroja, ale sú prepravované, a to aj na dlhé vzdialenosti. 
Pohonné hmoty sú dopravované predovšetkým potrubím, nákladnými loďami, vlakmi a autami. Ele-
ktrická energia môže byť generovaná pomocou rôznych zdrojov a môže byť transformovaná do 
takmer akejkoľvek inej formy energie. Elektrické obvody sú použité na distribúciu energie do vzdia-
lených miest. Elektrina nie je primárnym zdrojom energie, ale nosičom energie. 

4.5 Ľudia vyrábajú elektrinu niekoľkými spôsobmi. 

Zmena magnetického indukčného toku „prinúti“ elektróny prúdiť vo vedení. Týmto spôsobom ľudia 
vyrábajú väčšinu svojej elektrickej energie. Elektróny môžu byť „prinútené“ pohybovať sa aj pri vzá-
jomnej interakcií s fotónom svetla a na tomto princípe fungujú fotovoltické články. Poznáme aj ďalšie 
zariadenia na výroby elektrickej energie, a to elektrochemické, piezoelektrické a termoelektrické. 

4.6 Ľudia mnohými spôsobmi úmyselne ukladajú energiu na jej neskoršie použitie. 

Príkladom sú batérie, vodné nádrže, stlačený vzduch, vodík a ukladanie tepla. Hľadanie spôsobu, 
ako efektívne skladovať energie, v súčasnosti prináša mnoho technologických, environmentálnych 
a sociálnych výziev. 

4.7 Existujú rôzne zdroje energie a rôzne spôsoby, ako energia môže byť 
transformovaná, prepravovaná a skladovaná, pričom každý z nich má svoje výhody 
i nevýhody. 

Každý energetický systém má (od zdroja až po  spotrebu) vlastnú úroveň energetickej efektívnosti, 
finančné náklady a environmentálne riziká. Každý zo systémov zároveň bude mať aj vlastnú národnú 
bezpečnosť, dostupnosť a majetkové dôsledky.

PODIEL PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA VÝROBE ELEKTRINY V SR ZA ROK 2014

MNOŽSTVO jADRO UHLIE PLYN VODA VIETOR SOLAR

V percent. 100% 54.96 % 13.25 % 20.19 % 7.72 % 0.63 % 2.25 %
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5. ROZHODNUTIA V OBLASTI ENERGIE SÚ OVPLYVNENÉ 
EKONOMIcKýMI, POLITIcKýMI, ENVIRONMENTÁLNYMI 
A SOcIÁLNYMI FAKTORMI

5.1 Rozhodnutia týkajúce sa využívania energetických zdrojov sú prijímané na viacerých úrovniach. 

Ľudia uskutočňujú rozhodnutia v oblasti energie na úrovni jednotlivca, obce, štátu i sveta. Každé  
z rozhodnutí na jednotlivých úrovniach má niektoré spoločné a niektoré unikátne aspekty. Rozhod-
nutia prijaté na inej úrovni, ako je individuálna úroveň, zväčša predstavujú formálne zavedený proces 
politického rozhodovania. 

5.2 Energetická infraštruktúra má svoju zotrvačnosť. 

Dnešnú energetickú infraštruktúru vytvorili rozhodnutia vlád, korporácií a jednotlivcov, ktoré boli pri-
jaté v minulosti. Veľký objem peňazí, času a technológií investovaných do týchto už vytvorených sys-
témov sťažujú ich zmenu, avšak tá je uskutočniteľná. Rozhodnutia prijaté jednou generáciou zároveň 
pomáhajú, ale aj limitujú rozsah možností, ktoré majú budúce generácie. 

5.3 Rozhodnutia týkajúce sa energie možno najlepšie uskutočniť pomocou 
systémového prístupu. 

Jednotlivci a spoločnosť pritom majú možnosť zvážiť pozitíva a negatíva spojené s rozhodnutím, ktoré 
chcú urobiť. Niektoré pozitíva a negatíva sú však viac zrejmé ako iné. Identifikovanie všetkých negatív 
a pozitív si preto vyžaduje starostlivý a informovaný systémový prístup k prijímaniu rozhodnutí.  5.4 Rozhodnutia týkajúce sa energie sú ovplyvnené aj ekonomickými faktormi. 

Finančné náklady ovplyvňujú energetické rozhodovanie na všetkých úrovniach. Energia má vlast-
nosti tak komodity, ako aj diferencovaného produktu. Cena energie často podlieha výkyvom trhu  
a rozhodnutia urobené jednotlivcami a spoločnosťou vplývajú na tieto výkyvy. Rozdiely v nákladoch 
zároveň vznikajú v dôsledku rozličnosti energetických zdrojov a ako výsledok finančných stimulov 
a daňových úľav. 

5.5 Rozhodnutia týkajúce sa  energie sú ovplyvnené aj politickými faktormi. 

Politické faktory ovplyvňujú energetické rozhodovanie na všetkých úrovniach. Medzi tieto faktory 
patrí okrem iného aj štruktúra vlády a mocenská rovnováha, opatrenia prijaté politikmi i opatrenia 
sledujúce vlastné záujmy prijaté jednotlivcami alebo skupinami. 

5.6 Rozhodnutia týkajúce sa energie sú ovplyvnené tiež environmentálnymi faktormi. 

Súvisiace dopady na životné prostredie ovplyvňujú energetické rozhodovanie na všetkých úrovniach. 
Všetky rozhodnutia týkajúce sa energie majú dopad na životné prostredie. Tieto následky môžu byť 
buď pozitívne, alebo negatívne. 

5.7 Rozhodnutia týkajúce sa energie sú ovplyvnené sociálnymi faktormi. 

Otázky etiky, morálky a spoločenských noriem ovplyvňujú energetické rozhodovanie na všetkých 
úrovniach. Sociálne faktory často zahŕňajú aj ekonomické, politické a environmentálne faktory. 

DotáCie na energiU vo svete

Dotácie na fosílne palivá $ 490 mld.  

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie $ 112 mld.  

Zdroj: International Energy Agency: 
WORLD ENERGY OUTLOOK 2015
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6. MNOŽSTVO ENERGIE SPOTREBOVANEj ĽUďMI ZÁVISÍ 
OD MNOHýcH FAKTOROV. 

6.1 Jedným zo spôsobov, ako efektívne spravovať energetické zdroje, je šetrenie.  

Šetrenie zahŕňa zníženie plytvania energiou, efektívnejšie využívanie energie na daný účel, prijímanie 
strategických rozhodnutí v otázke, odkiaľ energiu získavať, a celkové zníženie spotreby energie. 

6.2 Ľudský dopyt po energii rastie. 

Populačný rast, industrializácia a sociálno-ekonomický rozvoj prispeli k zvýšenému dopytu po  
energii. Každá spoločnosť má viacero možností, pokiaľ ide o spôsob, ako na toto zvýšenie reagovať. 
Každá z týchto možností však má aj svoje následky. 

6.3 Zem má obmedzené zdroje energie. 

Zvyšujúca sa spotreba energie zo strany ľudí dáva do popredia pozornosti prírodné procesy, ktoré 
obnovujú niektoré zdroje energie, a zároveň vyčerpáva tie zdroje, ktoré nemôžu byť obnovené. 

6.4 Sociálne a technologické inovácie vplývajú na množstvo energie spotrebovanej 
ľudskou spoločnosťou. 

Množstvo spotrebovanej energie na jedného obyvateľa a rovnako aj celková spotreba sa môžu znížiť. 
To sa môže uskutočniť aj ako dôsledok sociálnych a technologických inovácií a zmien. Zníženie spo-
treby energie pritom nutne nemusí znamenať aj zníženie kvality života. V mnohých prípadoch táto 
zmena povedie k lepšiemu životu vo forme zvýšenej ekonomickej a národnej bezpečnosti, znížených 
environmentálnych rizík a peňažných úspor. 

6.5 Správanie sa človeka a úsporný technický dizajn tiež ovplyvňujú množstvo energie 
spotrebovanej ľudskou spoločnosťou. 

Existujú činnosti, ktorými jednotlivci a spoločnosť môžu šetriť energiu. Tieto činnosti sa môžu vys-
kytnúť v podobe zmien v správaní sa ľudí alebo zmien v dizajne technológií a infraštruktúry. Niektoré  
z týchto činností pritom  majú väčší vplyv než ostatné. 

6.6 Produkty a služby majú svoju energetickú náročnosť. 

Energia potrebná na realizáciu celého životného cyklu výrobku alebo služby predstavuje ich en-
ergetickú náročnosť. Kalkulácia energetickej náročnosti produktu alebo služby, spolu s poznaním 
zdrojov tejto energie, má zásadný vplyv na výpočet množstva spotrebovanej energie a je dôležitým 
kritériom pri posudzovaní dopadov a dôsledkov ich výroby. 

6.7 Množstvo spotrebovanej energie možno vypočítať a monitorovať. 

Jednotlivec, organizácia alebo vláda dokážu monitorovať, merať a kontrolovať spotrebu energie 
v mnohých ohľadoch. Zohľadnenie všetkých nákladov na elektrickú energiu, znalosť toho, odkiaľ 
pochádzajú potraviny a spotrebný tovar, a pochopenie energetickej efektívnosti (keďže sa nás dotý-
ka doma, v práci, pri preprave) sú nevyhnutné na efektívne zabezpečenie tohto procesu. 

Označovanie domácich 
spotrebičov energetickými 
štítkami je nástrojom, ktorým 
sa štáty Európskej únie snažia 
vyjsť v ústrety konečným 
užívateľom a pomôcť im kúpiť 
maximálne energeticky účin-
ný výrobok a zároveň splniť aj 
cieľ 20-percentného  zníženia 
spotreby energie v EÚ do 
roku 2020. 
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7. KVALITA ŽIVOTA jEDNOTLIVcOV I SPOLOČNOSTÍ jE 
OVPLYVŇOVANÁ Aj IcH ROZHODNUTIAMI V OBLASTI ENERGIE. 

7.1 Ekonomická bezpečnosť je ovplyvňovaná aj rozhodnutiami v oblasti energie. 

Jednotlivci a rovnako aj občianska spoločnosť robia rozhodnutia v oblasti energií, ktoré majú aj 
ekonomické dôsledky. Vo všeobecnosti sa tieto dôsledky prejavujú v podobe finančných nákladov, 
konkrétne ide o kolísanie cien a nestabilitu. 

7.2 Národná bezpečnosť je tiež ovplyvňovaná rozhodnutiami v oblasti energie. 

Národná bezpečnosť je čiastočne závislá od vlastných energetických zdrojov. Krajina, ktorá disponu-
je rôznymi zdrojmi energie nachádzajúcimi sa na jej území, má zabezpečenú väčšiu bezpečnosť ako 
krajina, ktorá je do značnej miery závislá od zahraničných dodávateľov energie. 

7.3 Kvalita životného prostredia je ovplyvňovaná i rozhodnutiami v oblasti energií. 

Rozhodnutia, ktoré  ľudia prijímajú v oblasti energie, majú aj následky na životné prostredie. Kvalita 
života ľudí a iných organizmov žijúcich na Zemi je vo významnej miere ovplyvňovaná týmito násled-
kami. 

7.4 Rastúci dopyt po fosílnych palivách v kombinácií s ich obmedzenými zásobami 
tiež významne ovplyvňujú kvalitu života spoločnosti. 

Fosílne palivá zabezpečujú drvivú väčšinu svetovej energie. Zásoby fosílnych palív sú však ob-
medzené. Ak spoločnosť nebude schopná uskutočniť prechod na zdroje energie, ktoré sú obno-
viteľné, ešte predtým, ako sa vyčerpajú fosílne palivá, ocitneme sa v situácií, keď dopyt po energiách 
ďaleko prevýši možnosti jej dodávania. Táto situácia bude mať mnoho sociálnych i ekonomických 
následkov.

Bez plynu, vody, elektriny 
a vo veľkej skromnosti. 
Aj takto vyzerá život v 
chudobných častiach 
Slovenska. 

Foto: http://fotky.sme.
sk/fotka/299648/cigan-
ska-osada-muranska-dl-
ha-luka, autor: Peter 
Poboček

7.5 Prístup ku zdrojom energie tiež ovplyvňuje kvalitu života ľudí. 

Prístup k energetickým zdrojom alebo, naopak, nedostatok energetických zdrojov majú vplyv aj na 
ľudské zdravie, na prístup ľudí ku vzdelaniu, na ich sociálno-ekonomický status, rovnosť pohlaví, ale 
aj na globálnu bezpečnosť a životné prostredie. 

7.6 Časť obyvateľstva je viac vystavená následkom rozhodnutí v oblasti energií. 

Energetické rozhodnutia majú aj významné ekonomické a sociálne následky i značný dopad na 
životné prostredie. Chudobné obyvateľstvo žijúce na okraji spoločnosti, prípadne zaostalé krajiny 
dokážu najviac vyťažiť z pozitívnych následkov rozhodnutí v oblasti energie, avšak zároveň sú  
najviac zraniteľní pri dopade negatívnych následkov týchto rozhodnutí. 
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PRÍKLADY ENERGETIcKÉHO VZDELÁVANIA Z PRAXE

1. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTEcHNIcKÁ
UL. KAROLA ADLERA Č. 5, 841 02 BRATISLAVA

Vstupné  údaje :
elektrický kotol na vykurovanie 300 m3 (……..kW):

•	 nákupná cena  kotla:

•	 cena za 1 kwh :

•	 cena za kúrenie po 10 rokoch (vykurova-
cie obdobie  6 mesiacov za rok):

kotol na biomasu na vykurovanie 300 m3 :

•	 nákupná cena kotla:

•	 cena za m3peliet :

•	 potrebné množstvo peliet na jeden rok 
(vykurovacie obdobie  6 mesiacov):

•	 cena za jednu vykurovaciu sezónu vrá-
tane nákladov na dopravu  a uskladnenie 
peliet:

•	 cena za kúrenie po 10 rokoch :

Všetky typy porovnajte s klasickou žiarovkou.

Jednotný vstupný údaj :   ........................€/kWh

Vstupné  údaje :

elektrický bojler na ohrev 100 m3 

(……..litrov vody) :

•	 nákupná cena  bojlera:

•	 cena za 1 kwh  (nízka tarifa):

•	 cena za ohrev po 10 rokoch :

fototermálny ohrev 100 m3 (……..litrov vody) :

•	 nákupná cena fototermálneho článku:

•	 potrebný počet článkov :

•	 inštalácia fototermálneho ohrevu :

Situácia : 
Rodinný dom o rozmeroch 10 m x 15 m  
s vykurovacou plochou 300 m3      
vykurujeme  v jednom prípade 
elektrinou a v druhom prípade 
biomasou. 

Úloha:    
Porovnajte náklady na kúrenie z hľadiska 
investícií a a prevádzky počas 10 rokov   
výpočtom aj graficky.

Do tabuľky vpíšte vhodný typ svietidla 
aj s výkonom  (led žiarovka, halogénová 
žiarovka, žiarivka) pre danú miestnosť.

Situácia : 
Bazén s rozmerom 10m x 5m x 2m  
ohrievame v jednom prípade elektrickým    
ohrevom a v druhom prípade fototermál-
nym ohrevom.

Úloha:    
Porovnajte náklady na ohrev vody v bazéne  
počas leta (2 mesiace)  po dobu 10   rokov 
výpočtom aj graficky. Z grafu odčítajte  
v akom čase zasčne byť fototermálny  
ohrev vody ekonomicky výhodnejší.

Problémová úloha č.1 : 

Problémová úloha č.3 : 

Problémová úloha č.2 : 

HALOGÉN ŽIARIVKA LED ŽIAROVKA

CHODBA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

KUCHYŇA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

KUPEĽŇA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

WC

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

JEDÁLEŇ

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]
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HALOGÉN ŽIARIVKA LED ŽIAROVKA

OBÝVAČKA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

SPÁLŇA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

DETSKÁ IZBA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

PRACOVŇA

............................. [W] ............................. [W] ............................. [W] ............................. [W]

......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks] ......................... [€/ks]

....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok] ....................... [€/rok]

       O D P O V E ď N ý  H Á R O K

1. krát

2. km

3. rokov

4.

5. rokov

6.

7. áno nie

8. ton

9. rokov

10. kg

11. minút sekúnd

12. OC

spolu bodov:

       

2. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTEcHNIcKÁ 
BREZOVÁ 2, 921 77 PIEŠŤANY

O T Á Z K Y: 
1. Trvalo 22 storočí vypočítať vzdialenosť Zeme od Slunka. Vedeli by sme to oveľa skorej, keby niekoho 

napadlo vynásobiť ...... -x (koľkokrát?) výšku Cheopsovej pyramidy v Gíze, ktorá bola postavená 3000 
rokov pred Kristom. 

2. Slnko je hviezda našej planetárnej sústavy. Planéta Zem obieha okolo Slnka. Je to naša najbližšia hviez-
da a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Aká je vzdialenosť Zeme od Slunka? 

3. Aký je približne vek Slnka? 
4. Vďaka čomu sa Slnko stalo žiarivou hviezdou? 
5. Ako dlho by podľa vedcov malo byť ešte Slnko stabilné? 
6. Čo má potom nasledovať? 
7. Slnko zohrieva vzduch. Je to pravda? 
8. Koľko vodíka sa každú sekundu spáli na Slnku?
9. Aj keď sa Slnko javí voči Zemi a ostatným planétam takmer nehybné, obieha okolo galaktického jadra. 

Koľko rokov trvá jedno obehnutie? 
10. Hmotnosť Slnka predstavuje 99,87 % hmotnosti celej slnečnej sústavy. Aká je hmotnosť Slnka? 
11. Ako dlho letí svetlo zo Slnka na Zem (z našej druhej najbližšej hviezdy, Proxima Centauri, letí svetlo na 

Zem 4,2 roka)?
12. Najchladnejšie miesta na Slnku majú 6000 °C. Aká je teplota v jadre Slnka?
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voltických operátorov” (už predtým škola 
získala skúsenosti v tejto oblasti a menší 
systém postavený s pomocou nemeckého 
partnera). Nové zariadenie slúži nielen na 
výučbu odborníkov v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie z radov študentov školy, ale 
pomáha aj pri organizovaní celoživotného 
vzdelávania v tomto odbore. Okrem toho 
dodáva elektrickú energiu do siete školy 
čím dochádza nielen k zníženiu výdavkov 
za energie ale aj k šetreniu životného pros-
tredia. Škola kladie dôraz na moderné tech-
nológie, ktoré dávajú možnosť, že študenti 
nebudú o predmete výučby iba počuť, ale 
môžu s ním reálne pracovať. 

Vďaka projektu získajú absolventi školy silnejšie postavenie na trhu práce keďže budú vyškolení 
v rozvíjajúcom sa odvetví energetiky, ktoré podporuje aj Európska únia prostredníctvom svojich schém 
a legislatívy. Škola bude navyše svoje fotovoltické zariadenie využíva aj na propagáciu obnoviteľných 
zdrojov energie formou rôznych školení a prezentácií pre verejnosť.

3. ENERSOL

V školskom roku 2015/2016 vyhlásilo Minis-
terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
už 6. ročník Celoslovenskej súťaže ENER-
SOL SK 2016. Súťaž ENERSOL SK sa organ-
izačne člení na školské a krajské kolá, ktoré 
vrcholia celoštátnym kolom súťaže. Cieľom 
podujatia je sprostredkovať informácie  
o obnoviteľných zdrojoch energie a vzde- 
lávať mladých ľudí k ochrane životného 
prostredia. 

Druhák zo Strednej priemyselnej školy elek-
trotechnickej v Piešťanoch, Martin Horváth, 
si vybojoval zlatú medailu v konkurencii 

tridsiatich súťažiacich z piatich krajín Európy s prácou „Autonomné auto na alternatívny pohon“. Ce-
loštátne kolo súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK sa konalo v dňoch 12. a 13. apríla 
2016 na SOŠ Senica a ako každoročne aj tento rok ho SOŠ Senica organizovala v spolupráci so Štát-
nym inštitútom odborného vzdelávania. Súťaž sa realizovala formou súťažných prehliadok najlepších 
prác – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie. Žiaci súťažili v odborno-teoretických a praktických vedomostiach  
a zručnostiach.

Problematika úspor energií a obnoviteľných zdrojov v spojitosti s ochranou životného prostredia je  
v dnešnej dobe stále aktuálnejšia a je pre budúcnosť veľmi dôležitá. Súťaže podobného typu sú pre 
študentov ideálnou možnosťou, ako preukázať svoje schopnosti, vedomosti a svoj záujem. Energia, 
ktorú vynaložili na tvorbu a prezentáciu svojej práce pred odbornou komisiou, sa im mnohonásobne 
vráti, keď budú hľadať pracovné uplatnenie.

4. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
ŠPORTOVÁ 675, STARÁ TURÁ

Projekt „Príprava mladých fotolovtických operátorov“

Po spojení praxe so štúdiom volajú zamestnávatelia, ale aj absolventi. V Strednej odbornej škole  
v Starej Turej stavili práve na to. Škola prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis 
pripravila študijné materiály a program, podľa ktorých prebieha príprava mladých ľudí aj na prácu  
v modernom a dynamickom segmente s budúcim potenciálom – vo fotovoltike. 

Stredná odborná škola v Starej Turej plnohodnotne pripravuje odborníkov pre slnečné elektrárne. 
Je to vďaka solárnemu systému, ktorý v škole nainštalovali v rámci projektu „Príprava mladých foto-

Stredná odborná škola Senica 
patrí už dlhšiu dobu k propagáto-
rom a organizátorom enviroaktivít  
a preto sa rozhodli zapojiť sa do celoeuróp-
skej informačnej kampane pod názvom Eu-
rópske solárne dni,  ktoré sú  organizované 
Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné 
zdroje energie (Slovak RE Agency).

V rámci tohto podujatia sa na celom Slo- 
vensku uskutoční množstvo aktivít obja-
sňujúcich využitie solárnej energie a jej 
hlavné výhody. Ich cieľom je poukázať na 
využiteľnosť solárnych zdrojov,  prezentovať 

Slnko ako teleso produkujúce svetlo a teplo a propagovať  alternatívnu energiu a obnoviteľné zdroje 
energie v lokalite celého Slovenska.

Cieľovou skupinou, ktorú počas Európskych solárnych dní oslovili na SOŠ Senica, boli žiaci  ZŠ mesta 
Senice.  Každá ZŠ v meste Senica mala tím, ktorý súťažil a reprezentoval svoju školu. Program bol 

5. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
VILIAMA PAULÍNYHO TóTHA 31/5, 905 01 SENIcA
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6. SLOVENSKÁ ASOcIÁcIA FOTOVOLTIcKÉHO PRIEMYSLU 
A ENERGETIcKÉ cENTRUM BRATISLAVA
LETNý TÁBOR ENERGY BUSTER

Deti, ktoré sa chcú orientovať na študijné 
odbory spojené s energetikou a ochra-
nou životného prostredia, môžu získať 
cennú inšpiráciu na letnom tábore En-
ergy Busters. Koná sa neďaleko slo-ven-
sko-rakúskych hraníc a predstavuje súčasť 
medzinárodného projektu EXREN. „Jed-
ným z cieľov slovensko-rakúskeho pro-
jektu EXREN je vytvárať širšie poved-
omie o obnoviteľných zdrojoch energie  
a zároveň hľadať užšie prepo-
jenie medzi vedeckými poznatkami 
a ich uplatňovaním v praxi,“ ho- 
vorí Karol Galek zo spoločnosti Energiepark 
Bruck/Leitha, ktorá zastrešuje projekt na rakúskej strane. Slovenskými partnermi sú Slovenská asociá-
cia fotovoltického priemyslu (SAPI) a Energetické centrum Bratislava. 

Projekt sa zameriava na územie Bratislavského kraja a na severnú i južnú časť okolia Viedne. Jeho 
poslaním je okrem iného hľadanie a spájanie potenciálnych cezhraničných partnerov v oblasti energe-
tiky. Organizátori však pamätajú aj na deti, ktoré sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní. Nepochy-
bne by pre budúcich študentov mohli byť atraktívnou voľbou obnoviteľné zdroje energie, pretože sa  
v nich spája pozitívny vzťah k prírode s vývinom nových technológií a s uplatňovaním vedeckých poznat-
kov v praxi.

rozdelený do dvoch častí, vzdelávacej a tvorivej. Vzdelávacia časť obsahovala prednášku o využití energie  
v „demonštračnej budove“ SOŠ Senica, ktorá  propaguje využitie solárnych panelov.  V programe tejto 
časti bol blok venovaný videoprojekcii „Slnko ako zdroj energie“. 

V časti tvorivé dielne mali žiaci k dispozícii „solárnu autodráhu“, na ktorej si mohli vyskúšať svoje 
vodičské zručnosti. Blok veno-vaný kreatívnemu maľovaniu „Fantázia Slnka“ zaujal hlavne dievčatá, 
ale i chlapci sa zapojili a preukázali svoje zručnosti. Hravosť bola podporená v „Hviezdnych vojnách“ 
a skladaní „Slnečnej sústavy“.  Súčasťou podujatia bola aj prezentácia prác študentov  SOŠ Senica so 
solárnou tematikou.

Snahou bolo počas tejto aktivity osloviť mladých ľudí a priblížiť im tematiku využiteľnosti slnečného 
žiarenia a solárnej energie.  Do kampane sa zapojili všetky ZŠ mesta Senice.

7. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTEcHNIcKÁ 
KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠIcE

Škola sa pravidelne zapája do osvetovej 
kampane Európske solárne dni organizáciou 
podujatí, ktoré majú za úlohou poukázať na 
výhody správneho využívania energie zo 
Slnka a taktiež majú za úlohu zvyšovať vere-
jné povedomie najmä v súvislosti s fotovol-
taickou a solárnou termálnou energiou.

V tejto súvislosti sa ich žiaci zapájajú do od-
borných prednášok, v ktorých sa dozvedia 
nové informácie o Slnku, o solárnej energii 
a jej rôznom využití, o nových trendoch, 
materiáloch a výrobkoch, ktoré sa dostáv-
ajú na trh v súčasnosti alebo sú prísľubom 
efektívnejšieho využitia slnečnej energie. Taktiež sa zúčastňujú zábavných aktivít a súťažili vo vedo-
mostnom kvíze. Žiaci majú možnosť prezentovať vlastné odborné práce zamerané na využitie slnečnej 
energie pred svojimi spolužiakmi.

Aktivity majú spoločný cieľ, informovať o potrebe a využiteľnosti solárnej energie, poukázať na výhody 
správneho využívania energie zo Slnka. Na škole sa tiež venujú vytváraniu metodických, učebných 
materiálov a pomôcok k téme využitia solárnej energie v rámci environmentálnej výchovy na stredných 
školách.

8. GYMNÁZIUM j.F.-RIMAVSKÉHO 
KLÁŠTORSKÁ 37, 054 01 LEVOČA

Vyučujúci na gymnáziu obohacujú vy-
učovanie fyziky vo všetkých triedach envi-
ronmentálnymi témami, rozšírujú vedomosti 
žiakov a študentov v oblastiach: veterná, 
solárna energia... zelená energia, ich využi-
tie. Študenti si pripravujú referáty, kde je 
hlavnou témou spotreba energie v domác-
nosti a jej šetrenie, využitie fotovoltických 
a solárnych panelov, modely nízkoener-
getických a pasívnych domov, energetický 
audit bytu, alternatívne zdroje energie ako 
“palivo” áut, chod a dizajn hybridných áut: 
solárneho a hydroatíčka, autíčka s palivo-
vým článkom, eko autíčka na vodík. 
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Pôvod tejto príručky:

Tvorba tejto príručky bola navrhnutá v roku 2010 na workshope organizovanom Ministerstvom ene- 
rgetiky Spojených štátov amerických (U. S. Department of Energy – DOE) a Americkou asociáciou 
pre rozvoj vedy (American Association for the Advancement of Science – AAAS). Na jej dopraco-
vaní sa podielalo viacero amerických vládnych agentúr, mimovládnych organizácií a jednotlivcov, 
ktorí prispeli k jej tvorbe prostredníctvom rozsiahleho pripomienkovacieho a hodnotiaceho pro-
cesu. Výsledky tohto procesu boli zosumarizované na jar 2011 počas Workshopu o energetickej 
gramotnosti organizovaného DEO, AAAS a agentúrou WestEd. Slovenská organizácia pre obno-
viteľné zdroje, n. o., prevzala príručku v roku 2016 a v spolupráci s Ing. Janou Paškovou zo Strednej 
priemyselnej školy elektrotechnickej, sídliacej na ul. K. Adlera v Bratislave, ju upravili na slovenské 
podmienky. Príručka bola predstavená verejnosti v rámci 6. ročníka informačnej kampane Solárne 
dni.   

Príručka môže byť okrem iného využívaná na formálne a neformálne vzdelávanie v oblasti energie, 
na tvorbu vzdelávacích osnov alebo na prípravu vyučovacích hodín zameraných ná túto proble- 
matiku. Príručka nemá snahu identifikovať všetky témy spojené s energiou a radšej sme sa v nej 
sústredili len na tie oblasti, ktoré sú dôležité pre všetkých ľudí. 

Vďaka Európskym solárnym dňom mohli spropagovať slnečnú energiu a jej využitie deťom MŠ, žiakom 
ZŠ, študentom SŠ z Levoče. Študenti si podujatia pripravujú aj samostatne. Priamo v uliciach Levoče 
pripravili malú výstavu slnečných modelov - auto, loď, vrtuľník, solárna lampa, kalkulačka, solárne 
hračky, solárny článok a pozorovanie Slnka ďalekohľadom. Okoloidúcich sa pýtali čo vedia o energii zo 
Slnka, či ju a ako využívajú a zároveň dostali možnosť vidieť aj činnosť Slnka - protuberancie. Gymna-
zisti súťažili o najlepšiu fotografiu. Zo všetkých ich prác bola zrealizovaná výstava. Na hodinách fyziky 
vedomosti o slnečnej energii a jej využití preverila vyučujúca súťažno-zábavným testom.
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