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2 zdroje energie

Naša Zem má asi 4,57 miliardy rokov a základným 
zdrojom energie na nej je Slnko. Vďaka nemu je 

na našej planéte život, zohrieva atmosféru a Zem, 
vytvára vietor. Slnko vyžiari v priebehu 20-tich minút 
na Zem toľko energie, koľko spotrebuje obyvateľstvo 
Zeme za celý rok.

Energia má schopnosť vyprodukovať teplo alebo 
pohyb, vďaka nej máme svetlo, kúrenie či prípadne 
chladenie v našich domovoch, používame ju na 
prevádzku áut, strojov a spotrebičov. 

Energia však plní aj omnoho dôležitejšiu úlohu 
– zabezpečuje existenciu života na našej Zemi. 
Napríklad aj naše svaly potrebujú energiu, bez nej by 
sme nemohli nič zdvihnúť, pohybovať sa, dokonca ani 
premýšľať. 

V prehistorickom období používal človek na 
uspokojovanie svojich potrieb predovšetkým vlastné 
svaly. Energiu získaval preto najmä konzumovaním 
potravy. Neskôr, keď sa naučil používať oheň, získaval 
energiu aj pálením dreva. Energetické možnosti ľudstva 
sa zvýšili objavením uhlia a využívaním vodnej pary na 
pohon strojov. Ďalším vývojom získala naša civilizácia 
prístup k využívaniu energie aj z iných zdrojov, 
napríklad ropy, zemného plynu či atómového jadra. 
Ľudia sa naučili energiu uskladňovať a premiestňovať 
na dlhé vzdialenosti a to vďaka objaveniu elektrickej 
energie. V súčasnosti je závislosť ľudskej civilizácie na 
energii taká veľká, že bez druhotných zdrojov energie 
by už ľudstvo nevedelo existovať.

Energia je nezničiteľná, pretože nevzniká ani nezaniká, len sa transformuje z jednej formy do druhej.

Ovládnutie ohňa – spaľovanie biomasy dreva, ktoré obsahuje nahromadenú energiu zo Slnka – sa označuje za počiatok 
ľudskej civilizácie.

V 19. storočí sa výrazne využívala parná energia, preto sa toto obdobie nazýva aj storočie pary.

Z celkového potenciálu produkcie energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré naša krajina má, v súčasnosti  využívame 
okolo 25%.

  Viete, že...?  Viete, že...?

ENERGIA A JEJ 
ZDROJE 

Motto:
Energia je to, čo núti veci, aby sa stali.
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Podľa schopnosti  zdrojov energie sa obnovovať ich rozdeľujeme na obnoviteľné a neobnoviteľné. 

Obnoviteľné zdroje energie
• biomasa
• vodná energia
• slnečná energia
• veterná energia
• energia morských vĺn
• geotermálna energia

Neobnoviteľné zdroje energie
• uhlie
• jadrová energia
• ropa
• zemný plyn
• olejové bridlice
• dechtové piesky

Rozdelenie zdrojov energie

Koľko rokov zostáva ľudstvu do vyčerpania celosvetových zásob ropy, uhlia 
a zemného plynu?

Aký druh nerastnej suroviny sa dnes najviac využíva ako zdroj energie?

Aké alternatívne druhy pohonu automobilov v súčasnosti poznáme?

Zistite, aký je počet obyvateľov na jednotlivých svetadieloch (Európa, Ázia, 
Afrika, Austrália, Severná Amerika, Južná Amerika). Zoberte si 100 zápaliek, 
ktoré predstavujú zdroje energie a rozdeľte ich medzi jednotlivé svetadiely 
(podľa toho, ako si myslíte, koľko energie potrebujú). Na záver zistite, koľko 
energie skutočne jednotlivé svetadiely spotrebovávajú. Bol medzi vaším 
predpokladom a skutočnosťou nejaký rozdiel? Ak áno, porozmýšľajte, 
prečo je tomu tak.

Predstav si, že v dôsledku obrovskej búrky boli pretrhané elektrické drôty, 
ktoré privádzajú elektrinu do tvojho domu a školy. Ako by vyzeral tvoj deň? 

Čo všetko by nefungovalo?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Pokiaľ ľudia nevedeli uskladňovať energiu vo forme elektrickej energie, žili takto:

Niečo z dávnej minulosti
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V súčasnosti ľudstvo využíva skôr neobnoviteľné 
zdroje energie, čo znamená, že keď sa raz minú, 

tak ich skrátka už nebudeme môcť využívať. Zásoby 
neobnoviteľných zdrojov energie sa na Zemi postupne 
vyčerpávajú. Ak v primeranom čase nezabezpečíme 
našu energetickú potrebu inými zdrojmi energie, 
nastane kolaps súčasnej podoby ľudskej civilizácie. 
Z tohto dôvodu vlády, vedci a environmentálne 
organizácie kladú dôraz na tzv. udržateľný rozvoj. 
Ten znamená, že využívame zdroje spôsobom, aby 
sme neohrozovali uspokojovanie potrieb budúcej 
generácie. Inými slovami, že neminieme všetky zdroje 
len v súčasnosti pre seba, ale že ponecháme dostatok 
zdrojov aj pre naše deti. 

Obnoviteľné zdroje energie sú také zdroje, ktorých 
zásoby sa nedajú vyčerpať, alebo sa v pravidelných 
cykloch obnovujú. Oproti neobnoviteľným zdrojom 
ide takmer o bezodpadové zdroje energie. Pre 
obnoviteľné zdroje energie sa používa aj pojem 
alternatívne zdroje energie alebo zelená energia.

OBNOVITEĽNÉ  
ZDROJE ENERGIE 

Akýkoľvek materiál organického pôvodu (živočíchy, rastliny) sa nazýva biomasa, ale aj zelené uhlie. V našich 
podmienkach môžeme na výrobu energie z biomasy používať najmä drevo, drevný odpad z lesov z drevospracujúceho 

priemyslu alebo lesníctva, odpady z obilnín (slama, kukuričné listy) a potravinárskeho priemyslu, či rastliny s vysokým 
energetickým obsahom (napríklad repka olejná, slnečnica, cukrová repa).

Biomasa je v podstate chemicky zakonzervovaná 
slnečná energia. Rastliny dokážu vďaka fotosyntéze 
premeniť energiu zo Slnka na organickú hmotu. 
Z biomasy môžeme vyrobiť elektrickú energiu, 
teplo aj kvapalné palivá pre motorové vozidlá.

Biomasa
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Akýkoľvek materiál organického pôvodu (živočíchy, rastliny) sa nazýva biomasa, ale aj zelené uhlie. V našich 
podmienkach môžeme na výrobu energie z biomasy používať najmä drevo, drevný odpad z lesov z drevospracujúceho 

priemyslu alebo lesníctva, odpady z obilnín (slama, kukuričné listy) a potravinárskeho priemyslu, či rastliny s vysokým 
energetickým obsahom (napríklad repka olejná, slnečnica, cukrová repa).

Biomasa je v podstate chemicky zakonzervovaná 
slnečná energia. Rastliny dokážu vďaka fotosyntéze 
premeniť energiu zo Slnka na organickú hmotu. 
Z biomasy môžeme vyrobiť elektrickú energiu, 
teplo aj kvapalné palivá pre motorové vozidlá.

Motto:
Zem nám toho toľko dáva, mali by sme Zemi 
načúvať, počúvať tlkot jej  srdca a žiť v harmónii 
s touto nádhernou planétou.

Yoko Ono

1) termochemická (spaľovanie, splyňovanie)
2) biochemická (fermentácia, anaeróbne vyhnívanie – bioplyn)

Základné technológie spracovania biomasy:

Výroba bioplynu je možná na skládkach 
tuhého či kvapalného odpadu, v čistiarňach 

odpadových vôd alebo vytvorením záchytných 
nádrží v kanalizačných potrubiach. V rámci výroby 
bioplynu sa rozličné odpady nechávajú usadiť 
a vystaviť prirodzenej fermentácii (kvaseniu), 
na základe ktorej vznikne metán – plynný zdroj 

energie.

Bioplyn

Kolobeh tepla z biomasy spaľovaním Výroba a využitie bioplynu
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2 kg biomasy nahradia 1 liter ropy. 1 kg biomasy 
vyprodukuje teplo s výkonom 10-20 MJ (čítaj: mega-džaul, 
čo je jednotka energie).

Kravský hnoj obsahuje až 2/3 pôvodnej energie, ktorú 
krava skonzumovala.

Brazília má jeden z najväčších programov obnoviteľných 
zdrojov využívajúcich biomasu. Program zahŕňa výrobu 
paliva z cukrovej trstiny.

Počas druhej svetovej vojny jazdili v Nemecku, 
Francúzsku, Holandsku, ale aj v bývalom Československu 
civilné a vojenské automobily pre nedostatok pohonných 
hmôt na drevo-plynový pohon.

Biomasa sa považuje za najvhodnejší zdroj obnoviteľnej 
energie na Slovensku. 

Na Slovensku (napr. v Banskej Bystrici – Rakytovciach, 
Lučenci, Dolnom Kubíne, Košiciach, Kapušanoch, Brezove) 
sa bioplyn využíva na výrobu elektrickej energie.

  Viete, že...?

Prečo je vhodné pestovať „energetické rastliny“ (repka olejná, kukurica, slnečnica, cukrová repa) pozdĺž diaľnic alebo 
v bezpečnostných zónach jadrových elektrární? Sú na takomto mieste vypestované rastliny vhodné pre potravinársku 
výrobu?

Aký význam majú pohonné látky vyrábané z biomasy pre čisté životné prostredie? Nie je lepšie používať repku olejnú, 
slnečnicu a cukrovú repu len pre výrobu potravín?

  

Otázky:
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Vodná energia má tiež svoj pôvod v energii 
dopadajúcej na Zem zo Slnka. Slnečná 

energia spôsobuje vyparovanie vody z povrchu 
Zeme (oceány, moria, jazerá a pod.). Vodné pary 
sa presúvajú nad  zemským  povrchom a ich 
ochladzovanie vedie ku kondenzácii a zrážkam. 
Vďaka kolobehu vody tak môžu potoky vyvierať 
a napájať vodné toky. 

Z vodnej energie sa vo vodných elektrárňach vyrába 
elektrická energia. Bežná vodná elektráreň sa 
skladá z priehradnej hrádze, ktorá zadržuje vodu 
a strojovne s turbínami a generátormi na výrobu 
elektrickej energie. Takúto stavbu nazývame aj 
vodné dielo. Vodná energia je prakticky jediným 
obnoviteľným zdrojom energie, ktorý sa bežne 
využíva aj u nás. Slovensko je bohaté na vodné zdroje, 
ktoré nám umožňujú výstavbu vodných elektrární. 
Do prvej polovice 20.storočia sa budovali skôr malé 
lokálne vodné elektrárne, ktoré postupne nahradili 
veľké vodné elektrárne. Na Váhu bola vybudovaná 
sústava 22 vodných elektrární, ktorá sa označuje aj 
názvom Vážska kaskáda. V 70-tych rokov 20.storočia 
bolo dostavané vodné dielo Liptovská Mara, v 80-
tych rokoch elektráreň na Čiernom Váhu. V roku 
1995 bola do plnej prevádzky uvedená elektráreň 
v Gabčíkove a v roku 1998 vodná elektráreň v Žiline.

Vodná energia

Kritici tvrdia, že niektoré obnoviteľné zdroje energie 
vytvárajú znečistenie, zaberajú veľké množstvo krajiny 
alebo svojou nestabilnosťou spôsobujú problémy 
v elektrickej sieti.

Prvé informácie o využívaní vodnej energie na mechanický 
pohon mlynov pochádzajú už z roku 600 pred naším 
letopočtom.

Prečerpávajúca elektráreň Čierny Váh má výkon 735 MW 
(čítaj: mega-watt, t.j. jednotka výkonu, 1 MW = 1 000 000 
W) a vodné dielo Gabčíkovo 720 MW. Každá z týchto 
elektrární tak ušetrí milión ton uhlia ročne, ktoré by bolo 
potrebné na dosiahnutie rovnakého výkonu v tepelnej 
elektrárni.

Najväčšia vodná elektráreň na svete je na rieke Jang-c’-
ťiang v Číne, volá sa Tri rokliny.

  Viete, že...?

Motto:
Vode bola daná čarovná moc, byť miazgou života na Zemi.

Leonardo da Vinci

Kde sa nachádza vodná elektráreň, ktorá je najbližšie 
k tvojmu bydlisku? 

Viete vymenovať elektrárne Vážskej kaskády?

Aký je podiel vodnej energie na celkovej výrobe energie 
na Slovensku?

  

Otázky:
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Elektráreň s fotovoltaickými panelmi

Veterná energia spomedzi obnoviteľných zdrojov 
energie patrí medzi tie, ktoré majú najdlhšiu 

tradíciu. Vietor, ako zdroj energie, bol využívaný už v 
starej Číne, neskôr aj v Perzii a Egypte. V tých dobách 
slúžil prevažne na pumpovanie vody do zavlažovacích 
systémov alebo na poháňanie plachetníc. V stredoveku 
sa rozšírilo využívanie veterných mlynov - tak ako 
ich dnes poznáme predovšetkým z Holandska, ešte 
predtým sa však objavili v Taliansku, Francúzsku, 
Španielsku a neskôr aj v Anglicku.

Energia vetra využíva silu vzdušného 
prúdenia, ktoré vzniká vďaka 
rozdielnosti teplôt na zemskom 
povrchu a v atmosfére. Najlepšie 
podmienky pre rozvoj využitia 
veternej energie majú prímorské štáty 
a oblasti s vysokými nadmorskými 
výškami. V týchto oblastiach sú vetry 
silné a stálejšie. Vo vnútrozemí je 
intenzita vetra veľmi premenlivá,  
a tak nie je možné zabezpečiť 
nepretržitú dodávku elektrickej 
energie. Preto je potrebné ju 
kombinovať s inými zdrojmi energie 
alebo akumulačnými systémami. 

Na Slovensku máme veterné elektrárne napríklad 
v Cerovej a pri Myjave. Stavba ďalších veterných 
elektrární na Slovensku je predmetom neustálych 
diskusií, hlavnou prekážkou je nestabilita tejto energie 
(prerušovaná dodávka, ktorá závisí od veternosti) a nízka 
priemerná veternosť na Slovensku. Vo všeobecnosti 
platí, že priemerná rýchlosť vetra počas celého roka by 
mala byť minimálne 4 - 5,5 m/s. Pri takejto veternosti 
by bola výstavba veternej elektrárne efektívna. Na 
Slovensku sa oblasti s takouto veternosťou nachádzajú 
len v Nízkych a Vysokých Tatrách.

Veterná energia 
 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Najdôležitejším a najvýznamnejším prírodným zdrojom je slnečná energia. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne 
o 5 miliárd rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. 

Využívanie slnečnej energie je dnes možné viacerými spôsobmi:
• solárnymi fototermálnymi článkami, ktoré zachytávajú slnečné lúče a zohrievajú vodu na umývanie alebo 

sprchovanie, 
• solárnymi elektrárňami na princípe ohrevu vzduchu uzavretého v priestore elektrárne. Horúci vzduch prúdi hore 

smerom k turbínam a poháňa ich, 
• solárnymi elektrárňami na princípe fotovoltaických článkov, ktoré obsahujú polokovy – polovodiče (napríklad kremík 

alebo selén) a premieňajú slnečné svetlo na elektrický prúd. Čím viac slnečných lúčov dopadne na fotovoltaický 
článok, tým silnejší je elektrický prúd, ktorý v polovodiči prúdi.

V posledných rokoch sa solárna energia začína využívať vo väčšej miere aj na Slovensku, hlavne využívaním 
fotovoltaických systémov. Nachádzame ich na strechách budov (slúžia najmä na ohrev vody) a v Bratislave ich nájdete 

aj na verejných telefónnych automatoch.

Slnečná energia 

Prímorské štáty majú možnosť využívať energie 
z vlnenia na mori alebo prílivu a odlivu, či 

z morských prúdov. Funguje to na podobnom princípe 
ako vodné elektrárne. 

Energia morských vĺn

 

Kde sa vo vašom okolí nachádzajú slnečné kolektory a kde solárne elektrárne?

Kde na Slovensku sa nachádzajú najvhodnejšie lokality pre umiestnenie solárnych kolektorov a elektrární?

Aká je priemerná životnosť veterných turbín?

Počas slnečného počasia si zostrojte slnečný gril a sledujte, ako sa mení teplota vody.
Postup:
Na vnútorné steny kartónovej škatule nalepte alobal. Pokúste sa ho neskrčiť. Potom do krabice uložte priehľadnú nádobu 
s vodou. Na záver nalepte alobal na vrchnák škatule, čím vytvoríte zrkadlo. Zrkadlo nasmerujte tak, aby slnečné lúče svietili 

do vnútra škatule. Vrch škatule prekryte priesvitnou fóliou (aby neunikal teplý vzduch).

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Motto:
Obráť svoju tvár k Slnku a všetky tiene padnú za teba.

africké príslovie

Ľudia dokážu čerpať energiu z horúceho jadra Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. 
Geotermálne zdroje na výrobu elektriny sa nachádzajú v geologicky nestabilných oblastiach sveta, ako napríklad na 

Islande, Novom Zélande, v Indonézii, Japonsku, USA, Filipínach a v Taliansku.

Slnečné kolektory môžu byť použité aj ako protihluková bariéra na diaľniciach a preťažených cestách.

Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na Slovensko je približne 200-násobne väčšie, ako je naša súčasná spotreba 
energie. Ide teda o zaujímavú oblasť získania energie.

Jednou z prvých prírodných síl, ktorú sa ľudia naučili využívať, bol vietor. Už od r. 3500 pred naším letopočtom pomocou 
vetra poháňali člny plachtami z plátna.

Veterná turbína vyrobí ročne 400 000 kWh (čítaj: kilo-watt hodín, t.j. jednotka energie používaná v energetike) 
elektrickej energie a nahradí 120-200 ton uhlia.

Kritici tvrdia, že vrtule veterných elektrární ohrozujú vtákov a vytvárajú vibrácie. Moderné veterné turbíny sú však už 
tiché a pomaly sa otáčajúce, čo znižuje riziko pre vtákov.

  Viete, že...?

Geotermálna energia
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Za neobnoviteľný zdroj energie sa považuje taký zdroj energie, ktorého obnova alebo doplnenie trvá viac ako 100 rokov. 
Typickými príkladmi neobnoviteľných zdrojov sú fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn)  a jadrová energia. K uskutočneniu 

priemyselnej revolúcie prispelo predovšetkým intenzívne využívanie fosílnych palív v 17. až 19. storočí. Sprievodným javom 
spaľovania fosílnych palív je však značné znečisťovanie ovzdušia, čo dnes predstavuje vážny environmentálny problém.

NEOBNOVITEĽNÉ  
ZDROJE ENERGIE 

Uhlie je prírodná pevná horľavina, ktorá sa vytvorila z odumretých rastlinných tiel pôsobením tlaku a teploty. Uhlie 
vzniklo približne pred 230 mil. rokmi. Vytváralo sa v druhohorách až štvrtohorách. Uhlie sa získava z povrchových 

lomov alebo hlbinných baní. Ľudia používajú uhlie už tisícročia na varenie a vykurovanie.

Na Slovensku sa nevyskytuje čierne uhlie, máme však náleziská hnedého uhlia. Tie najväčšie sa nachádzajú v okolí 
Novák, Prievidze, Handlovej a Veľkého Krtíša. Najväčšie zásoby uhlia má USA, Rusko a Čína. 

Uhlie

Horiace uhlie
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Ropa vznikla pred miliónmi rokov zo 
zvyškov morských rastlín a živočíchov. 

Po uhynutí odumreté telá veľkého množstva 
prehistorických rastlín a živočíchov klesali na 
dno. Postupne ich prikrývalo bahno a piesok a 
v priebehu miliónov rokov sa zmenili na vrstvy 
hornín. Tlak horných vrstiev a činnosť baktérií 
postupne zmenili organické zvyšky na hustú 
ropu.

V súčasnom svete si život bez produktov, ktoré 
sa z ropy vyrábajú, nevieme predstaviť. Z ropy 
sa vyrábajú pohonné hmoty pre osobné 
i nákladné autá, vlaky, lode a lietadlá. Ropa je 
dôležitá surovina aj na výrobu plastov. Takisto 
sa z nej vyrábajú mazacie oleje, lieky, hnojivá, 
pesticídy, textilné vlákna, pneumatiky, farby a 
laky.

Ropa sa vyskytuje na mnohých miestach 
sveta, od Stredného východu až po Arktídu. 
Na Slovensku sú náleziská ropy veľmi malé a 
pre našu spotrebu sú nedostačujúce, preto 
ropu musíme dovážať zo zahraničia. Slovenské 
náleziská ropy sú v okolí miest Gbely, Brodské 

a Štefanov.

Ropa

Aké banské mestá poznáte na Slovensku? Čo viete o ich histórii?

Ťažbou akých nerastných surovín sa v minulosti Slovensko 
preslávilo?

Aké množstvo ropy sa ročne na Slovensku vyťaží?

Vyznačte na mape Slovenska miesta, kde sa v minulosti ťažilo uhlie.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Pri spaľovaní uhlia vzniká oxid uhličitý spolu s premenlivým 
množstvom oxidu siričitého v závislosti od kvality 
spracovávaného uhlia. Oxid siričitý v ovzduší reaguje s vodnou 
parou a vzniká kyselina siričitá. Takýmto spôsobom vznikajú 
nebezpečné kyslé dažde.

Vo svete existuje mnoho požiarov uhlia, ktoré nie je možné 
zahasiť, pretože horí pod zemským povrchom. Najznámejším 
príkladom je austrálska Horiaca hora, o ktorej si ľudia mysleli, 
že je činnou sopkou. Až neskôr sa zistilo, že ide o uhoľný požiar, 

ktorý horí nepretržite už vyše 5000 rokov. 

  Viete, že...?
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Zemný plyn je prírodný horľavý plyn, využívaný ako plynné palivo. Je ľahší ako vzduch, nie je jedovatý, ale je 
nedýchateľný, dusivý a vysoko horľavý. Zemný plyn nemá nijaký zápach a je bezfarebný, preto sa musí upravovať, 

aby bol ľudskými zmyslami identifikovateľný.

Zemný plyn sa nachádza v podzemných náleziskách. Veľké ložiská zemného plynu nie sú na svete rozložené rovnomerne. 
Medzi najväčších producentov zemného plynu patria USA, Rusko a Kanada. Z týchto krajín sa zemný plyn prepravuje 

najmä plynovodom (potrubím) do ostatných krajín sveta.

Jadrová energia je ukrytá medzi časticami atómu niektorých chemických prvkov, najmä uránu, plutónia, či deutéria. 
Energia sa získava kontrolovanou reťazovou reakciou – štiepením jadra v jadrovom reaktore. Jadrový reaktor je 

napojený na parnú   turbínu, ktorá vyrába elektrickú energiu. Na Slovensku sú v prevádzke dve jadrové elektrárne - 
v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach. 

Najväčším problémom jadrovej energie je odstraňovanie rádioaktívneho – smrteľne nebezpečného odpadu, ktorý 
ohrozuje všetky živé organizmy aj niekoľko tisíc rokov. Problémom sú i možné havárie jadrových elektrární. Napriek 
tomu, že ich výskyt je veľmi zriedkavý, ich následky sú závažné nielen pre pracovníkov elektrárne, blízkych obyvateľov a 
pre okolitú prírodu, ale môžu mať závažné následky na obrovských plochách kontinentov. Takým príkladom je napríklad 
výbuch jadrovej elektrárne na Ukrajine v Černobyle v roku 1986. Zo súčasnosti možno uviesť jadrovú elektráreň 
v Japonsku, ktorú zasiahla vlna tsunami v marci 2011.

Zemný plyn

Jadrová energia
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Motto:
V súčasnosti sme závislí od ropy do takej 
miery a náš život je s ňou tak zviazaný, že si 
ani nedávame námahu, aby sme o jej všade 
prenikajúcom význame vôbec uvažovali.

Daniel Howard Yergin

Dechtové piesky

Olejové bridlice
Sú to horniny, z ktorých je možné získať látku podobnú rope pri zahriatí na teplotu 450 °C a po následnom skvapalnení. 

Dechtové piesky
Tie obsahujú látku podobnú asfaltu, ktorá sa upravuje zvláštnymi technologickými procesmi a je možné ju využiť 

podobne ako ropu.

Menej tradičné neobnoviteľné zdroje energie

Prvá jadrová elektráreň bola postavená 
v roku 1954 v Rusku v meste Obninsk. 
Elektráreň bola však po niekoľkých rokoch 
odstavená a slúžila iba na výskumné 
účely.

Od konca 80. rokov je nárast počtu 
jadrových elektrární oveľa menší a 
prevažne tvorený výstavbou jadrových 
elektrární v Číne. 

  Viete, že...?
Prečo sa ropa nazýva aj čiernym zlatom?

Ako sa nazýva priemysel, ktorý spracováva ropu?

Ktorá susedná krajina nemá ani jednu jadrovú elektráreň?

Aký je podiel jadrovej energie na celkovej výrobe energie na Slovensku?

Akú životnosť má jadrová elektráreň?

Zistite, koľko litrov benzínu/nafty spotrebujú vaši rodičia za mesiac. Ako 
efektívne využívajú auto (sú v aute vždy viac ako 2 osoby, jazdia len na 
dlhšie vzdialenosti)?

Zistite, koľko krajín na svete má jadrovú elektráreň.

 

 

 

Úlohy:

 

Otázky:
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Zistite, aké druhy obnoviteľných zdrojov energie sa využívajú vo vašej samospráve – je napr. škola vykurovaná 
prostredníctvom biopaliva, či nebodaj má budova úradu samosprávy slnečné kolektory? Pochádza tento 
energetický zdroj z vlastných možností obce (napr. obec si sama pestuje energetické dreviny, využíva miestnu 
biomasu, miestny vodný zdroj), alebo ho obec dováža? Do poznámky môžete uviesť napríklad budovu, ktorá 
využíva daný zdroj energie. A ako sú na tom jednotlivé domácnosti, využívajú obnoviteľné zdroje energie? 
Skúste zistiť, či sa vo vašej samospráve nájdu domácnosti, ktoré využívajú takéto možnosti. 

Z dostupných zdrojov zistite odpovede na nasledujúce otázky. Každú odpoveď obodujte podľa priloženej 
tabuľky. 

Lokálny bioindikátor
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: ZDROJE ENERGIE

V záznamovej karte ku každému obnoviteľnému zdroju energie a otázke vyberte jeden z nasledovných výrokov, 
ktorý sa najviac zhoduje so stavom využívania týchto zdrojov vo vašej obci a priraďte príslušnú bodovú hodnotu:

• áno, vo veľkej miere (5 bodov),
• áno, niekedy (4 body),
• veľmi málo (3 body),
• nie, ale obec pripravuje projekty na vybudovanie zariadení na dodávku energie z obnoviteľných zdrojov 

energie (2 body),
• vôbec nie (1 bod).

Spôsob hodnotenia:
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Záznamová karta
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POUŽITÉ ZDROJE:

R. Hudecová, O. Makýš: Ekológia pre terciu a  kvartu gymnázia s  osemročným 

štúdiom a  7.-8. ročník základnej školy, Strom života, Bratislava 2001, ISBN 80-

968427-1-4

A.Juhászová, J.Hipš, P.Ježeková: Energia – Učím (sa) o Zemi s radosťou, CEEV Živica, 

Bratislava 2004, ISBN 80-968989-2-2

Sčítajte v záznamovej karte všetky body. Maximálny dosiahnuteľný počet bodov je 35 = 100%. Prerátajte 
vami dosiahnuté body na percentá. Výsledná hodnota vyjadruje mieru využívania obnoviteľných zdrojov 
energie na území vašej obce alebo mesta. V riadenej spoločnej diskusii skúste navrhnúť riešenia na využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie vo vašej obci v ešte väčšej miere.

Vyhodnotenie:
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