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6 Energetika 
 

Nevyhnutnou súčasťou vedeckých prognóz vývoja ľudskej spoločnosti sú okrem iného aj problémy 
týkajúce sa zabezpečenia dostatku energie a kvality životného prostredia. Dnes sa väčšina energie, 
ktorú spotrebuje rozvinutý svet, získava z fosílnych palív, čo nie je dlhodobo udržateľné.  
Zosúladenie vzťahov medzi energetikou a biosférou je v súčasnosti je jednou z najzávažnejších 
strategických úloh pri riešení globálnych environmentálnych problémov a preto rozvoj energetiky 
musí dodržiavať princíp udržateľného rozvoja.  
 

6.1 Energetický mix a energetická bezpečnosť 
Pojem energetický mix môžeme definovať ako podiel jednotlivých primárnych zdrojov energie 
daného geografického regiónu (krajiny). Spadajú tu fosílne palivá (ropa, zemný plyn, uhlie), energia 
jadra, odpady a široké spektrum obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, veterná energia, 
geotermálna energia a pod.). Tieto primárne zdroje energie sa využívajú na výrobu elektrickej energie 
ale aj ako palivo v doprave či na ohrev resp. chladenie obytných a priemyselných objektov. 
 
Zloženie energetického mixu v jednotlivých regiónoch resp. krajinách závisí od viacerých faktorov: 

 dostupnosť a použiteľnosť zdrojov na danom území, alebo možnosť ich importu, 

 rozsah a typ energetických potrieb daného regiónu resp. krajiny, 

 politická voľba ovplyvnená historickými, ekonomickými, sociálnymi, demografickými, 
environmentálnymi a geopolitickými faktormi.  

 
Od čias priemyselnej revolúcie, bol ekonomický rozvoj poháňaný fosílnymi palivami. V roku 2011  až 
81% svetovej spotreby primárnych zdrojov energie tvorili fosílne palivá: 31% ropa, 29% uhlie, čo 
prevládalo najmä pri globálnej výrobe elektrickej energie a 21% zemný plyn. 
V posledných desaťročiach viedol demografický rast a rozvoj prichádzajúcich ekonomík ako sú India, 
Čína a Brazília mali za následok nárast požiadaviek na energetické zdroje. Aj napriek niekoľkým 
prepadom v dôsledku ropnej krízy alebo ekonomickej recesie v roku 2009 rástla ročná spotreba 
energie v priemere o 2,2%; z 5,5 miliárd ton ropného ekvivalentu v roku 1971 na 13,1 miliárd v roku 
2011. (planete-energies.com) 
Podiel jednotlivých zdrojov na hrubej domácej spotrebe palív na Slovensku je znázornený na obr. 10. 
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Obrázok 10 Energetický mix 2012 

Zdroj: MH SR 
 
Energetickú bezpečnosť môžeme charakterizovať ako „spoľahlivá dodávka energie, zabezpečenie 
prístupu k energetickým zdrojom a palivám v požadovanom množstve a kvalite za primerané ceny“ 
(Gunišová, 2007). 
Slovensko má svoju energetickú politiku postavenú na troch základných pilieroch, a to na 
konkurencieschopnosti energetiky, na zaistení bezpečnej a spoľahlivej dodávky všetkých foriem 
energií za akceptovateľné ceny a na ochrane spotrebiteľa a životného prostredia cez aplikovanie 
trvalo udržateľných technológií. (MH SR, 2014).  
Slovenská energetika však čelí viacerým problémom, medzi najzávažnejšie môžeme zaradiť závislosť 
od dodávok primárnych energetických zdrojov od jedného dodávateľa energie spoza hraníc, vysokú 
energetickú náročnosti národného hospodárstva, klimatické zmeny a nestabilné ceny fosílnych palív. 
Eurostat vydal v roku 2011 štatistické dáta týkajúce sa závislosti jednotlivých členských štátov na 
dodávkach zdrojov energií spoza hraníc. Podľa tejto tabuľky môžeme vidieť, že Slovensko sa nachádza 
niekde v strede, no čísla naznačujú, že k sebestačnosti, resp. prebytku ako je v prípade Dánska máme 
ešte ďaleko. Napríklad, naše hodnoty sú nadpriemerné, no porovnateľné s Nemeckom a na druhej 
strane v porovnaní s Českou republikou sme na tom podstatne horšie. Slovensko dováža približne 
90% primárnych energetických zdrojov, pričom najviac z Ruskej federácie (Gunišová, 2007). 
Momentálna ukrajinská kríza, alebo aj predchádzajúca skúsenosť s odstávkami dodávky ropy na 
západ poukazujú na negatívne dôsledky energetickej závislosti. 
Porovnanie energetickej závislosti jednotlivých členských štátov znázorňuje obr. 11. 
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Obrázok 11 Energetická závislosť členských štátov 2011 

Zdroj: Eurostat, 2013 
 
Ďalším veľkým problémom slovenskej energetiky je nukleárny pôvod drvivej väčšiny elektriny 

vyprodukovanej u nás, pričom celková spotreba stále stúpa. Analýza našej energetiky z roku 2011, 

ktorú ponúkla EÚ všetkým svojim členským štátom, poukazuje na fakt, že momentálne sme od našich 

jadrových elektrárni viac menej závislí. Avšak po havárii v elektrárni Fukušima 1  v roku 2011 naberajú 

hlasy za ich zatvorenie väčšiu pozornosť a váhu. Napríklad, Nemecko a Švajčiarsko sa na základe tejto 

katastrofy rozhodlo postupne odstaviť prevádzku svojich jadrových elektrární (Elscheková - Matisová, 

2011). 

 

6.2 Tepelné elektrárne 
Energetika a teda aj výroba elektrickej energie je v súčasnosti založená na spaľovaní fosílnych palív. 

Významný negatívny vplyv na životné prostredie má spaľovanie uhlia, ktoré na Slovensku tvorí 21% 

energetického mixu. Toto uhlie má pomerne nízku kvalitu  (prevláda hnedé uhlie s výhrevnosťou 

medzi 9 až 14 MJ/kg, pričom prevažuje spotreba uhlia so spodnou hranicou výhrevnosti) a vysokým 

podielom balastných zložiek (obsah síry, popola a vody), čo spôsobuje vážne environmentálne 

problémy. Napr. spálením 1 tony uhlia s obsahom 3% síry sa bez odsírovacieho zariadenia 

vyprodukuje 60 kg SO2. 

Cesta transformácie chemickej energie privádzanej v palive je spojená s výraznými stratami, ktoré 

predstavujú až 60% a len menšia časť vstupuje na prahu elektrárne do diaľkového vedenia vo forme 

elektrického prúdu vysokého napätia. 

Základné technologické zariadenia tepelnej elektrárne sú parný kotol, parná turbína a elektrický 

generátor. Parný kotol plní funkciu zariadenia, v ktorom sa realizuje premena chemickej energie 

paliva na tepelnú energiu plameňa a spalín a prenos tejto energie pracovnej látke. 

Pri spaľovaní uniká časť popolovín vo forme popolčeka do ovzdušia a väčšina síry  obsiahnutej v 

palive sa spáli na oxid siričitý, ktorý s atmosférickou vlhkosťou vytvára kyselinu siričitú a postupne až 
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kyselinu sírovú. Pri spaľovaní uhlia vznikajú tiež oxidy dusíka, a to z atmosférického dusíka a tiež z 

dusíka obsiahnutého v palive. Do ovzdušia sa ďalej dostávajú stopové množstvá ťažkých kovov, 

niektoré rádionuklidy a niektoré uhľovodíky s karcinogénnymi účinkami. Pri nedokonalom spaľovaní 

vzniká ďalej oxid uhoľnatý, nižšie uhľovodíky a sadze. Pri spaľovaní ťažkých aj ľahkých vykurovacích 

olejov, vytvorených spracovaním ropy, je množstvo exhalátov zavedených do ovzdušia výrazne nižšie 

v porovnaní s jednotkami spaľujúcimi uhlie. Ďalšie zníženie emisií škodlivých látok možno dosiahnuť 

prechodom na spaľovanie zemného plynu. 

Pre zníženie množstva škodlivých exhalátov z elektrární na fosílne palivá sa používajú najrôznejšie 

metódy a postupy. Tie spočívajú v úprave paliva ešte pred jeho spaľovaním, ďalej v úpravách 

spaľovacieho procesu smerujúcich k minimalizácii vzniku nežiaducich škodlivín a konečne v znižovaní 

obsahu znečisťujúcich látok v spalinách uplatnením vhodných odlučovacích metód. 

Pre odlučovanie tuhých, kvapalných a plynných znečisťujúcich látok sa používajú prevažne 

elektrostatické odlučovače, pre dosiahnutie ešte nižšieho zvyškového obsahu tuhých znečisťujúcich 

látok v spalinách sa používajú textilné filtre. 

Po odlúčení tuhých znečisťujúcich látok nasleduje odlučovanie plynných znečisťujúcich látok, najmä 

oxidu siričitého SO2, prípadne oxidov dusíka NOx (značkou NOx je označovaná dvojica oxidov NO a 

NO2). Pri odlučovanie SO2 sa v priebehu rokov presadila najmä mokrá vápencová vypierka s 

možnosťou uplatnenia sadrovca, ako produktu odsírenia. Ako perspektívne sa ukazujú katalytické 

metódy, ktoré prakticky eliminujú nároky na akékoľvek pomocné suroviny. Katalytické metódy sa 

ukazujú ako veľmi efektívne pri denitrifikácii spalín (znižovanie obsahu NOx). 

Selektívna katalytická redukcia oxidov dusíka je dnes najpoužívanejšou metódou denitrifikácie spalín 

veľkých energetických zdrojov. 

 

6.2.1 Vplyv tepelnej energetiky na životné prostredie 

Aj napriek rôznym opatreniam, tepelná energetika významne zaťažuje životné prostredie 

znečisťujúcimi látkami, najmä oxidy síry, oxidy dusíka a tuhými znečisťujúcimi látkami a taktiež 

oxidom uhličitým, ktorý sa podieľa na globálnych klimatických zmenách. 

  Tepelná energetika pôsobí na tieto zložky životného prostredia: 

 Ovzdušie: prach, SO2, NOX, CXHY, emisie fluóru a chlóru, emisie ťažkých kovov. 

 Voda: odpadové vody a procesy čistenia odpadových vôd. 

 Odpady, vplyv na pôdny fond: mokré skladovanie popolčeka, suché skladovanie 

popolčeka, stabilizácia popolčeka, rekultivácia. 

 Hlučnosť prevádzky energetických podnikov. 

 Vplyv prevádzky tepelnej elektrárne na iné odvetvia (napr. poľnohospodárstvo). 

 

Emisie 
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Okrem už spomínaných oxidov síry vznikajú pri spaľovaní tuhých palív ďalšie druhy škodlivín a to 

prach, oxidy uhlíka a oxidy dusíka. Čo sa týka obsahu pevných čiastočiek, teda prachu, 

v odchádzajúcich spalinách, jeho množstvo a vlastnosti budú závisieť jednak na druhu použitého 

paliva (obsah prchavých látok, vlhkosti a popola, mineralogického zloženia popola, stupňa 

rozdrobenia a pod.), jednak na podmienkach spaľovania, resp. druhu spaľovacieho zariadenia, 

teplote spaľovania, súčiniteli prebytku vzduchu, podmienkach prúdenia spalín a pod. Zníženie emisií 

prachových častí je možné dodržiavaním určitého ustáleného režimu spaľovania a vhodnou voľbou 

odprašovacieho zariadenia s dôrazom na podstatné zvýšenie účinnosti zachytených tuhých častíc. 

Spaľovanie všetkých druhov fosílnych palív je tiež zdrojom znečistenia ovzdušia oxidmi uhlíka, ktoré 

sa nepriaznivo prejavujú svojim vplyvom na zadržiavaní slnečného žiarenia pri zemskom povrchu 

(skleníkový efekt). 

Emisie skleníkových plynov vznikajú hlavne vo verejnej energetike pri výrobe tepla a elektriny, v 

priemyselnej energetike, v systéme centralizovaného zásobovania teplom pre obytné domy, verejné 

zariadenia, služby a objekty v nevýrobnej sfére. 

Pokles tvorby emisií z energetiky na Slovensku je výsledkom celého radu vplyvov a procesov. K 

rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim vývoj emisií skleníkových plynov je potrebné okrem 

ekonomickej recesie po roku 1990 priradiť zvýšenie podielu plynných palív na spotrebe primárnych 

energetických zdrojov, účinok environmentálnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia, vrátane 

poplatkov za znečisťovanie, reštrukturalizáciu priemyslu a s ňou spojený pokles konečnej spotreby 

energie v niektorých energeticky náročných, ale aj iných odvetviach. Napriek tomu mala energetika 

v rámci podielu jednotlivých sektorov v roku 2013 stále najvýznamnejšie miesto (vrátane dopravy) 

s podielom  68,3 %.  

Takmer 95 % emisií skleníkových plynov v rámci sektora energetiky v roku 2013 pochádzalo zo 

spaľovania fosílnych palív. Najväčší podiel pripadol na emisie z veľkých a stredných zdrojov v 

energetickom priemysle (27,87 %), spracovateľskom priemysle a stavebníctve (24,03 %) a doprave 

(22,9 %) (Enviroportal.sk).  

Vývoj emisií skleníkových plynov z energetiky je zobrazený na obr. 12. 
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Obrázok 12 Vývoj emisií skleníkových plynov z energetiky 

Zdroj: SHMÚ 

 

V dôsledku vysokých teplôt v ohnisku i nevyhnutnosti spaľovania nízkovýhrevných palív so zvýšenými 

hodnotami prebytku vzduchu, dochádza k oxidácii dusíka pri vzniku oxidov dusíka NOx. Množstvo 

vzniknutého oxidu pritom významne závisí na teplote spaľovania. 

 

Odpadové vody  

Energetika sa významne podieľa na odberoch vody. Úžitková voda je odoberaná predovšetkým 

z povrchových vôd. Podzemná úžitková a pitná voda je odoberaná hlavne pre osobnú spotrebu 

zamestnancov. Podiel povrchových vôd odobratých pre účely energetiky predstavuje približne 50% 

z celkového odberu vody. Odber podzemných vôd tvorí necelé 1% (Lapčík, 2008). 

Odobraná úžitková voda je využívaná jednak pre technologické účely a pre chladenie technologických 

agregátov, jednak pre účely odlučovania škodlivín z plynnej fázy, dopravu popolčeka a pre 

skladovanie (zneškodňovanie) popolčeka v tzv. odkalištiach. Na čistenie týchto odpadových vôd sa 

používajú v podstate rovnaké postupy a zariadenia ako pri čistení ostatných priemyslových 

odpadových vôd. 
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Tuhé odpady z energetického priemyslu majú celkom iný charakter ako z väčšiny priemyselných 

odvetví, jednak čo sa týka zloženia, tak aj spôsobu zneškodňovania a možností využitia. Hlavnými 

druhmi odpadov z tepelných elektrární (ale aj teplární a kotolní) sú popol, popolček a škvara resp. 

troska (Herčík a kol., 1994). 

Nepriaznivé vplyvy popolčeka sú chemického a mechanického charakteru. Z chemických vplyvov je to 

predovšetkým jeho sklon k cementovaniu. Pri vodách vzrastá pôsobením popolčeka ich tvrdosť 

a alkalita. Z mechanických účinkov je to hlavne vysoká brúsnosť zrniečok popola, ktoré môžu 

vyvolávať očné zápaly. Častice o veľkosti 0,2 až 5 µm prenikajú do pľúc a spôsobujú silikózu pľúc. 

Taktiež rastlinné kultúry trpia zanášaním nadmerného množstva popolčeka. Niektoré rastliny síce 

stačia spracovať ročnú vrstvu popolčeka, väčšina rastlín však pod vrstvou popolčeka hynie, ovocné 

stromy majú nižšie výnosy, zelenina a krmoviny posypané popolčekom sú nepožívateľné.    

Hlavné použitie popolčeka je v stavebníctve. Technicky najrozšírenejším spôsobom využívania 

popolčeka je jeho spracovanie pri výrobe pórobetónu. Popolček možno využiť aj vo výrobe tehál, kde 

popolček a troska slúžia ako ostrivo, ktoré zlepšuje podmienky sušenia a priaznivo ovplyvňuje kvalitu 

finálneho výrobku. V niektorých krajinách sa popolček využíva pri výrobe stavebných hmôt, najmä 

cementu.    

Škvara a troska sa bežne používajú ako stavebný materiál u nás aj v zahraničí. U nás sa používajú pri 

príprave betónových zmesí pre rôzne druhy škvarového betónu a to pri výrobe výplňových, 

izolačných alebo nosných betónových prvkov. Škvara a troska je rovnako vhodná pre terénne 

a cestné úpravy, v železničnom stavebníctve a v priemysle stavebných hmôt pri výrobe tvárnic 

a stavebných dielcov. 

Energetika patrila u nás vždy medzi významných producentov odpadov, čo súvisí hlavne so skladbou 

primárnych energetických surovín. Preto tiež produkcia odpadov z energetiky v priebehu 90-tych 

rokov približne odpovedala produkcii elektrickej energie v elektrárňach spaľujúcich hnedé uhlie. 

Zvýšenie tejto produkcie prinieslo odsírenie elektrární. Odpady z odsírovania spalín sú postupne 

certifikované ako produkty, najčastejšie pre oblasť stavebníctva. Hlavne z tohto dôvodu postupne 

klesala produkcia odpadov z energetiky (viď obr. X) aj napriek rastúcemu dopytu po energii.  

 

6.3 Jadrové elektrárne 
Výroba elektrickej energie v jadrových elektrárňach je založená na využití štiepnej reakcie. Zdrojom 

tepelnej energie, ktorá je podobne ako v prípade tepelných elektrární v konečnej fáze 

transformovaná na elektrickú energiu, je však jadrový reaktor. 

Významnou charakteristikou jadrového paliva je jeho rádovo vyšší "špecifický energetický obsah" v 

porovnaní s fosílnymi palivami. Aj pri relatívne nízkom využití energie uránu (približne 2%) v 

tradičných typoch reaktorov sa 1 kg uránu rovná ~ 20000 kg uhlia. Pri posudzovaní 

environmentálnych dopadov jadrovej energetiky sa prihliada na pôsobenie jednotlivých zložiek 

celého jadrového palivového cyklu. Tento cyklu zahŕňa ťažbu uránovej rudy a jej úpravu, ďalej 

obohacovanie uránu a výrobu palivových článkov, prevádzku jadrových elektrární, skladovanie a 

prepracovanie vyhoreného paliva a v konečnej fáze uloženie rádioaktívneho odpadu. Skúsenosti z 
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dlhodobej prevádzky ukazujú, že ak je každá zo súčastí tohto cyklu prevádzkovaná v súlade s prijatými 

dokumentmi a pravidlami radiačnej hygieny, je zabránené škodlivému pôsobeniu ionizujúceho 

žiarenia na zdravie obsluhujúceho personálu i obyvateľstva. Príspevok celého palivového cyklu k 

ožiareniu osôb je potom zlomkom expozície vyvolanej prírodným žiarivým pozadím. V záujme 

objektivity treba uviezť, že stále nie je definitívne vyriešené trvalé bezpečné ukladania rádioaktívneho 

odpadu a že radiačná situácia by sa mohla dramaticky zmeniť v prípade havárie jadrového zariadenia. 

To sa vzťahuje najmä na prevádzku jadrovej elektrárne a závodu na prepracovanie vyhoreného 

paliva. 

Vo svete pracuje asi 440 komerčných jadrových reaktorov na výrobu elektrickej energie v 31 

krajinách s celkovou kapacitou viac než 380 000 MWe. Približne 65 ďalších reaktorov je vo výstavbe  

(World Nuclear Association, 2016).    

Na Slovensku máme dve jadrové elektrárne – v Mochovciach, kde sa nachádzajú 4 bloky 

a v Bohuniciach, kde sa elektrická energia vyrába v dvoch blokoch. Všetky bloky v AE Bohunice a 

Mochovce pri premene jadrovej energie na elektrinu využívajú tlakovodné reaktory VVER. 

Pri týchto typoch reaktorov typu VVER-440 prakticky nemôže nastať havária pri poruche chladenia, 

ako to bolo v Černobyle alebo vo Fukušime avšak nie je možné úplne vylúčiť iné anomálie v 

prevádzkovaní jadrovej elektrárne, ktoré by mali za následok únik hoci aj malého množstva 

rádioaktívnych splodín do životného prostredia. V reaktoroch VVER sa používa mierne obohatený 

urán vo forme UO2. Tlaková nádoba reaktora má tvar valca postaveného na výšku s polguľovitým 

dnom a vekom. Aktívna zóna je v dolnej časti nádoby. Nádoba je naplnená ľahkou vodou, ktorá slúži 

ako chladivo aj moderátor. Voda je pod vysokým tlakom (okolo 15 MPa, t. j. 150 bar), takže 

nedochádza k jej varu. To je dôležitý prvok inherentnej bezpečnosti. Pri prípadnej poruche 

primárneho okruhu, alebo keby došlo k varu vody v reaktore, nastáva únik moderátora a tým aj 

utlmenie jadrovej reakcie. 

 

6.3.1 Vplyvy jadrovej energetiky na životné prostredie 

 Vplyv jadrovej elektrárne na životné prostredie je predovšetkým spojený s bezpečnosťou jej 

prevádzky a s produkciou a následným nakladaním s rôznymi druhmi rádioaktívnych odpadov (RAO) 

a vyhoreného jadrového paliva. 

 

Rádioaktívne odpady  

V uránových rudách je urán v rádioaktívnej rovnováhe s rádionuklidmi svojej rozpadovej rady. Pokiaľ 

je ruda v pôvodnom stave, sú možnosti kontaminácie životného prostredie veľmi obmedzené. 

K výraznému narušeniu minerálnej štruktúry a tým aj k uvoľneniu rádioaktívnych látok dochádza až 

v ďalšom štádiu spracovania rudy, ktoré prebieha v tzv. chemických úpravovniach. Urán sa lúhuje 

z jemne rozomletých rúd karbonátovými alebo kyslými roztokmi. Väčšina rádionuklidov ostáva 

v lúhu, ktorý sa ukladá na odkaliskách. V súčasnej dobe je riziko z týchto odpadov hodnotené ako 

vyššie než riziko, ktorého zdrojom sú odpady z prevádzky jadrových elektrární. 
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Čo sa týka odpadov z jadrových elektrární, rozlišujeme dva zdroje rádioaktívnej kontaminácie. Prvým 

je nehermetickosť palivových článkov, ktoré umožňujú prienik produktov štiepenia do aktívnej zóny 

reaktora, z ktorej sa potom dostávajú do chladiacej časti a ďalších častí reaktora.  

Druhým zdrojom kontaminantov je vysoký neutrónový tok v aktívnej zóne, ktorý je príčinou 

neutrónovej aktivácie minerálov v tejto zóne. Vzniknuté rádionuklidy prechádzajú sčasti do chladiacej 

časti a potom aj ďalej. Pri dekontaminácii povrchov, kontaminovaných pri týchto únikoch vznikajú 

rôzne typy kvapalných a pevných odpadov. Koncentráty kvapalných RAO sú najvýznamnejším typom 

RAO z prevádzky jadrových elektrární. 

Pre vyhorené jadrové palivo nie je k dispozícii okamžité racionálne využitie a trvalé úložiská 

v súčasnosti neexistujú.  

 

Anomálne stavy a  likvidácia jadrových elektrární  

Pri každej jadrovej elektrárne je nutné uvažovať so stavom, kedy dochádza k jej likvidácii. V tomto 

prípade musia byť prevádzkované množstvo dekontaminačných prác, zväčša s použitím drastickejších 

prostriedkov ako pri bežnej prevádzke elektrárne (tzv. tvrdá dekontaminácia). Aj potom však zostáva 

množstvo hlavne kovového odpadu, ktorý nie je možné dostatočne dekontaminovať a je nutné ho 

považovať za rádioaktívny odpad. 

Druhým typom situácií, pri ktorých môžu vznikať RAO iného zloženia, iných aktivít a iného množstva, 

ako pri normálnej prevádzke, sú rôzne anomálne / havarijné prevádzkové udalosti. Ich charakter je 

rôznorodý od drobných prevádzkových porúch až po maximálnu projektovanú haváriu. Pri menších 

poruchách vznikajú RAO, ktoré sa svojim charakterom príliš nelíšia od bežných prevádzkových 

odpadov. Druhým extrémom, síce málo pravdepodobným, ale povinne uvažovaným, je maximálna 

projektovaná havária. Bola by následkom úplnej straty chladiva a projektový odhad množstva 

a aktivity následne vzniknutých RAO môže byť napr. až 1000 m3 kvapalných RAO a mernej aktivite, 

presahujúcej mernú aktivitu koncentrátu z bežnej prevádzky až o niekoľko rádov (Lapčík, 2008).   

Na záver tejto časti nemožno opomenúť porovnanie uvedených spôsobov výroby elektrickej energie 

na základe veľmi významného hľadiska. Tým je produkcia oxidu uhličitého CO2 pri spaľovaní 

ktoréhokoľvek z uvedených fosílnych palív a jeho "nulová" produkcie pri výrobe energie v jadrových 

zdrojoch. Oxid uhličitý je totiž najvýznamnejší zo skupiny tzv. skleníkových plynov, ktoré svojou 

prítomnosťou v atmosfére prispievajú k zvyšovaniu priemernej teploty prízemnej vrstvy atmosféry, 

čo vo svojich dôsledkoch by mohlo viezť k výrazným zmenám v globálnom meradle. V súvislosti s už 

uskutočnenými rokovaniami o obmedzení emisií skleníkových plynov (Rio de Janeiro 1992, Kjoto 

1997, Paríž 2015) sa ako stále naliehavejšia javí potreba kvalifikovane, na základe dôkladného 

rozboru posledných vedeckých poznatkov zhodnotiť ekologické riziká vyplývajúce na jednej strane zo 

stále narastajúceho množstva spaľovaných fosílnych palív používaných na výrobu energie voči rizikám 

spojeným s výrobou energie v jadrových zdrojoch. 
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6.4 Obnoviteľné zdroje energie a možnosti ich využitia 
Úloha obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v súčasnosti naberá na aktuálnosti a na význame. 

Podpora využitia OZE je ustanovená aj v slovenskej legislatíve v zákone č. 309/2009 o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie, ktorého cieľom je okrem iného podpora výkupných cien elektrickej 

energie z OZE. Zvyšovaním podielu energie produkovanej z OZE je dôležitým nástrojom minimalizácie 

negatívnych vplyvov energetiky na životné prostredie. 

V roku 2012 pokryla výroba elektrickej energie z OZE 20,5 % hrubej domácej spotreby elektriny. 

Celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov (teda aj v sektore dopravy a výroby tepla/chladu) 

predstavoval v tomto roku 11,7 % (MH SR, 2013).  

V súčasnosti sú na Slovensku najvyužívanejšími obnoviteľnými zdrojmi pri výrobe elektrickej energie 

vodná energia a solárna energia. Celkový skutočný príspevok (hrubé množstvo vyrobenej elektrickej 

energie v GWh) jednotlivých technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku pri 

výrobe elektrickej energie v roku 2012 je zobrazený na obr. 13. 

 

Obrázok 13 Celkový skutočný jednotlivých technológií výroby energie z OZE na Slovensku pri výrobe elektrickej energie v 
roku 2012 

Zdroj:  MH SR, 2013 

Využitie OZE pri výrobe elektrickej energie sa zvyšuje relatívne pomaly. EÚ si vytýčila cieľ, aby sa do 

roku 2020 obnoviteľnými zdrojmi energie zabezpečovalo 21% výroby elektrickej energie. Tento cieľ 

bol formulovaný v smernici 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných 

zdrojov na vnútornom trhu s elektrickou energiou, ktorá vytýčila aj ciele pre jednotlivé členské štáty. 

Záväzok Slovenskej republiky by mal podľa návrhu príslušnej smernice EÚ do roku 2020 predstavovať 

ambiciózny cieľ na úrovni 14% (enviroportal.sk).  

V podiele OZE na celkovej spotrebe elektrickej energie sa Slovensko zaraďuje medzi štáty EÚ s nízkym 

podielom. Problémom je malá dostupnosť potenciálu OZE v SR, kde nie sú tak veľké možnosti pre 

vodné elektrárne, ako napr. v Nórsku alebo v Rakúsku, a pre veterné elektrárne, ako napr. v Nemecku 

alebo Veľkej Británii. Vo využití biomasy je však potenciál porovnateľný s ostatnými krajinami 

strednej Európy. 
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6.4.1 Biomasa 

Biomasa obsahuje veľké množstvo slnečnej energie, ale musí byť využitá jej regeneračná schopnosť. 

Pri súčasnom spôsobe obhospodarovania je kdekoľvek a kedykoľvek k dispozícii. Podľa definície 

Smernice 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie 

biomasa znamená biologicky rozložiteľné frakcie výrobkov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva 

(rastlinného a živočíšneho pôvodu), lesníctva a príbuzných odvetví, ako aj biologicky rozložiteľné 

frakcie priemyselného a komunálneho odpadu. Biomasa poskytuje energetické suroviny vo všetkých 

skupenstvách - pevnom, tekutom alebo plynnom. Predstavuje zdroj energie na výrobu tepla, 

elektriny, bioplynu a biopalív. 

V našich podmienkach je reálne používať tieto druhy biomasy na energetické účely: 

Lesná biomasa (dendromasa) sa výhodne využíva na energetické účely. Ide hlavne o zbytkové drevo 

a drevnú hmotu, ktorú nie je možné inak využiť, napr. z prerezávok, zbytky po ťažbe, tenčina 

stromov, kalamitné drevo a pod. Spaľovať sa môžu priamo kusy dreva alebo - a čo je v hľadiska 

manipulácie oveľa jednoduchšie – drevné štiepky. Inou možnosťou je zhutňovanie dreva pri vysokom 

tlaku a teplote bez pridania spojiva. Známe sú technológie kompaktovania, peletovania 

a briketovania (Fáber, 2012). 

Elektrina z lesnej biomasy sa na Slovensku vyrába v SCP Ružomberok, v Bučine Zvolen a vo Vihorlate 

Snina. Perspektívnym zdrojom je aj drevná hmota, ktorú možno produkovať na máloproduktívnych 

poľnohospodárskych pôdach, resp. iných nelesných pozemkoch, napr. formou intenzívnych porastov. 

Po roku 2010 sa bilancia disponibilnej lesnej dendromasy zvýši o potenciál z produkcie energetických 

porastov založených na základe vykonanej rajonizácie území vhodných pre pestovanie energetických 

lesov na výmere 45 400 ha (prevažne rýchlorastúcich drevín - topoľov a vŕb pri krátkom produkčnom 

cykle 3-5 rokov) (Demo, Hronec, Tóthová, 2009). 

Biomasa z poľnohospodárskeho priemyslu (slama, rastlinné zvyšky) sa nachádza predovšetkým v 

najprodukčnejších poľnohospodárskych okresoch Slovenska, pri pestovaní poľnohospodárskych 

plodín, napr. repka olejná, kukurica, obilniny. Medzi poľnohospodársku biomasu sa radí aj odpad z 

potravinárskeho priemyslu, napríklad z lisovania olejov, ovocných plodov, výroby piva, liehu a pod. 

Odpady z drevospracujúceho priemyslu – najväčším producentom využiteľnej biomasy je 

drevospracujúci priemysel, tvorí viac ako 40% podiel na celkovom technicky využiteľnom potenciáli 

biomasy. Na tomto objeme sa podieľajú hlavne odpady po mechanickom spracovaní dreva a čierne 

lúhy. Ich energetické využitie je miestne a časovo viazané na drevokombináty Ružomberok, Vranov n. 

Topľou, Štúrovo, Zvolen a pod. Najväčšími producentmi odpadov sú veľké drevospracujúce podniky 

kombinátneho typu, ktoré vzhľadom na vysokú vlastnú spotrebu energie (elektrickej a tepelnej) majú 

vhodné podmienky pre budovanie vlastných energetických systémov na využitie drevných odpadov, 

pričom je reálna kombinovaná výroba elektrickej energie. 

Spaľovanie kvapalných odpadov - čiernych lúhov - je motivované najmä ekologickými dôvodmi. 

V blízkej budúcnosti sa predpokladá ich využitie len na výrobu tepelnej energie.  
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Odpadová biomasa z priemyslu a komunálnej sféry – na Slovensku sa v roku 2009 vyprodukovalo 

339 kg komunálneho odpadu na obyvateľa, spolu tak Slováci (od batoliat až po dôchodcov) 

vyprodukovali približne 1,85 milióna ton odpadu. To je množstvo, ktorým by sa dalo pokryť do výšky 

1 meter asi 880 futbalových ihrísk. Navyše toto množstvo stále stúpa. V roku 2008 to bolo 331 kg na 

obyvateľa a v 2007 to bolo ešte o 22 kg odpadov menej. 

Spálením 1 tony komunálneho odpadu možno získať (podľa účinnosti použitého zariadenia) 6 000 až 

7 000 MJ v teple. Tuhý komunálny odpad sa zneškodňuje predovšetkým spaľovaním. Zostávajúce 

množstvo TKO sa ukladá na skládkach. V tomto prípade je zaujímavou možnosťou energetické 

využívanie bioplynu, ktorý vzniká v skládke ako produkt rozkladu. V súčasnosti existujú v SR dve 

spaľovne TKO - v Bratislave a Košiciach. 

Do komunálneho odpadu možno zaradiť aj odpadovú biomasu vznikajúcu pri úprave zelene 

v intravilánoch obcí a ďalší drevný odpad vznikajúci napr. v stavebníctve o priemernom ročnom 

množstve 200 tis. ton s energetickou hodnotou 1 650 TJ. Tento druh komunálneho odpadu možno 

energeticky využívať spolu s odpadovou biomasou z lesného hospodárstva a drevospracujúceho 

priemyslu (Fáber, 2012). 

 

Bioplyn 

Pri rozklade organických látok (hnoj, zelené rastliny, kal z čističiek odpadových vôd) v uzavretých 

nádržiach bez prístupu vzduchu vzniká bioplyn. Jeho využívanie na energetické účely je v podstate 

zhodné ako v prípade zemného plynu, len s malými špecifickými odlišnosťami. 

Technológie na báze bioplynu boli na Slovensku zavedené počas minulého storočia v rámci 

hygienických opatrení a tiež za účelom zníženia objemu a zápachu narastajúcich množstiev 

mestského odpadu. V súčasnosti sa zariadenia na výrobu bioplynu na Slovensku využívajú na výrobu 

energie a na recykláciu živín pri výrobe hnojív pre rastlinnú výrobu. Hlavným zdrojom surovín, ktoré 

sa spracovávajú v týchto zariadeniach na výrobu bioplynu, je hnoj a fytomasa z fariem, zvyšky rastlín 

a organický odpad z priemyslu, domácností a z oblasti služieb (Fáber, 2012). 

V súčasnosti sa prevádzkujú a budujú poľnohospodárske bioplynové stanice s výkonom do 1 MWe, 

kde sa elektrická energia dodáva do verejnej siete a teplo sa využíva na technologické účely prípadne 

sa vykurujú priľahlé budovy. Počíta sa aj s vykurovaním skleníkov. Príkladom sú bioplynové stanice v 

PD Kapušany, Agroban Bátka, Stifi Hurbanovo a vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku 

SPU Nitra v Kolíňanoch. 

Medzi zdroje energie patria aj kaly z čistiarní odpadových vôd (ČOV). Plyn, ktorý sa z kalov získava, sa 

spaľuje v kogeneračných jednotkách, umožňujúcich kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla v 

jedinom zariadení. 

Skládkový plyn (i kalový plyn z ČOV) možno výhodne využiť v blokových teplárňach malých výkonov 

(elektrický výkon do 15 MW a tepelný výkon do 50 MW) pre decentralizované zásobovanie 

vymedzených lokalít elektrinou a teplom. Bloková tepláreň využívajúca skládkový plyn je výhodná pre 

lokalitu s počtom obyvateľov od 80 tisíc (pri využívaní kalového bioplynu už od 25 tisíc obyvateľov). 
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Biopalivá 

Biopalivá predstavujú skupinu látok vyrábaných na báze rastlinných/živočíšnych zdrojov. 

Predovšetkým je to bioetanol, resp. konverziou bioetanolu získaný ETBE (etyl-tercbutyl éter) a 

metyl/etyl estery z rastlinných olejov a živočíšnych tukov. Tieto látky sa spravidla primiešavajú do 

motorových palív vyrobených z ropy za účelom náhrady časti takéhoto paliva biozložkou. 

Bioetanol (ETBE) je etanol vyrobený technológiou alkoholového kvasenia z biomasy - obvykle z rastlín 

obsahujúcich väčšie množstvo škrobu a sacharidov. Vedľa rastlín obsahujúcich škrob, ako sú kukurica, 

obilie a zemiaky, sú najčastejšie používanou surovinou cukrová trstina a cukrová repa. Zatiaľ čo 

rastliny obsahujúce cukor sa fermentujú priamo, musí sa u rastlín s obsahom škrobu, najprv škrob 

enzymaticky premeniť na cukor. Vyrobený bioetanol sa môže priamo používať vo spaľovacích 

motoroch ako pohonná hmota. Ale v praxi sa čistý etanol nepoužíva, skôr sa v množstvách 5 % až 10 

% primiešava do konvenčných palív. Pomocou etanolu sa zvyšuje oktánové číslo a znižuje sa 

množstvo emisií CO2. 

Bionafta (MERO - metylester repkového oleja) – je vyrobený zo surového repkového oleja 

esterifikáciou s metanolom za pôsobenia ďalších zložiek napr. hydroxidu sodného. Vedľajším 

produktom výroby MERO je glycerín, ktorý možno použiť ďalej v chemickom priemysle, k výrobe 

mydiel, zubných pást, atď. Na výrobu MERA sa môžu použiť aj iné olejniny ako slnečnica a sója. V 

tomto prípade sa môžeme stretnúť aj s európskou skratkou FAME (Fat Acid Methylesther) čo 

znamená metylestery mastných kyselín. MERO sa primiešava do motorovej nafty u nás s podielom 

5,75 % od roku 2012 a s podielom 10% od roku 2020 (Fáber, 2012). 

 

Aby Slovensko splnilo požiadavku vyplývajúcu zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/30/ 

ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave musí vyčleniť výmeru 

100 000 ha na pestovanie repky (suroviny na výrobu metylesterov z kapusty repkovej pravej - MERO) 

ako biologickej zložky do motorovej nafty (bionafta) a na pestovanie vhodných komodít na produkciu 

bioalkoholov ako biologických zložiek do benzínov. Bioetanol možno pri výrobe motorových benzínov 

zužitkovať dvomi spôsobmi, a to buď priamym pridávaním do benzínov, alebo konverziou bioetanolu 

na ETBE (etyltercbutyl éter) a prídavkom tohto éteru do benzínov. Bionaftu na Slovensku vyrába 

Agrifop Stakčín, EKO IPS Zohor, PD Horné Obdokovce, PD Salgovce, Bioplus Spišská Nová Ves, Palma 

Tumys Šenkvice, a Zentiva Hlohovec. Bioetanol vyrába BGV Stará Ľubovňa a IRAF Prietrž, v Slovnafte 

Bratislava sa vyrába ETBE (Demo, Hronec, Tóthová, 2009). 

 

6.4.2 Vodná energia 

Centrálna poloha Slovenska na európskom kontinente, ako aj jeho morfológia sú určujúcimi faktormi 

veľkosti a rozdelenia hydroenergetického potenciálu na území SR. Prírodné danosti Slovenska určili, 

že územím preteká len jedna veľrieka - Dunaj s energeticky využiteľnou dĺžkou (na našom území) 172 
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km. Ostatné rieky prevažne na Slovensku len pramenia a z neho odtekajú a preto v nich tečie málo 

vody. 

Elektrický prúd sa vo vodnej elektrárni vyrába premenou kinetickej energie vodného toku 

prostredníctvom turbíny spojenej s generátorom. Množstvo kinetickej energie závisí - okrem 

množstva vody - od spádu, t.z. rozdielu hladín v mieste turbíny. 

Využívať možno prirodzený spád vodného toku, čo sa používa najmä pri menších tokoch s väčším 

prirodzeným spádom, alebo je možné vytvoriť umelý spád prehradením toku haťou, hrádzou alebo 

priehradou. Veľkosti spádu sú prispôsobené rôzne typy turbín, konštruovaných tak, aby čo 

najefektívnejšie využívali daný spád. 

V súčasnosti sa na Slovensku nachádza a prevádzkuje 203 malých vodných elektrární s celkovou 

vyrobenou elektrickou energiou približne 260 tisíc MWh za rok a 24 veľkých vodných elektrárni s 

celkovou vyrobenou elektrickou energiou okolo 4 340 tisíc MWh ročne. 

Veľké zariadenia v spojení s potrebným množstvom vzdutej vody a plochy môžu urýchliť vodnú 

eróziu, zmeniť regionálnu klímu a mať negatívne tektonické a seizmické účinky. Ich stavby zapríčiňujú 

vysťahovanie ľudí a prasknutie hrádze môže viesť ku katastrofálnym záplavám. Napriek tomu tieto 

veľké zariadenia sú menej problematické ako elektrárne pracujúce s fosílnymi alebo jadrovými 

palivami. 

Z hľadiska vplyvu na životné prostredie je však vhodnejšie podporovať výstavbu malých vodných 

elektrární a tzv. mikroelektrární na tečúcej vode, k tomu je ale potrebný vývoj ďalšej techniky. Na 

Slovensku je vodná energia najviac využívaným obnoviteľným zdrojom energie na výrobu elektriny. 

Máme vybudovaných 25 veľkých vodných elektrární, 4 prečerpávacie vodné elektrárne a 201 malých 

vodných elektrární.  

Prílivová energia  

V oblasti obnoviteľných energií je lepšie ju považovať za druhoradý zdroj. Jeden zo spôsobov, ako 

získať prílivovú energiu, je postavenie prílivovej elektrárne v štýle veterného parku. Prvý taký 

prílivový prietokový generátor pripojený k rozvodnej sieti, bola 300 kW turbína, inštalovaná v roku 

2003 blízko nórskeho mesta Hammerfest. Presné množstvo skutočne vyrobeného výkonu zatiaľ 

nebolo publikované. 

Nevýhodou je, že veľké zariadenia môžu spôsobovať problémy zmenou prílivovej výšky, technickým 

problémom je zanášanie pieskom. 

Prílivové priehrady  

Prílivové priehrady sú overenou technológiou. Priehrada v La Rance vo Francúzsku, kde je rozdiel 

prílivu a odlivu v priemere až 8 metrov, vyrába od roku 1966 v priemere 60 MW elektrického výkonu. 

Rozsah prílivu a odlivu v ústí rieky Severn je takisto neobvykle veľký. Pri meste Cardiff je to 11,3 

metra pri skokových prílivoch (počas splnu a novu mesiaca) a 5,8 m pri hluchých prílivoch [druhý 

najväčší na svete].  

Energia morských vín  
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Tento potenciál bol doteraz veľmi podceňovaný, i keď nebolo spozorované žiadne ovplyvnenie 

životného prostredia. Energia morských vín sa premieňa vo vzdialenosti niekoľko km od pobrežia na 

elektrickú energiu. Pre Veľkú Britániu bol vypočítaný potenciál 120 000 MW na západnom pobreží, čo 

predstavuje takmer celú britskú spotrebu. 

 

6.4.3 Veterná energia 

V posledných rokoch najviac investícii v rámci obnoviteľných zdrojov energie v EU smerovalo do 

rozvoja veternej energetiky, ktorá zaznamenala najväčší nárast inštalovaného výkonu. Rozhodujúcimi 

faktormi pre výstavbu veterného parku sú dobré veterné podmienky, možnosť pripojenia do 

distribučnej siete a nezasahovanie do chránených krajinných území. Typická fáza plánovania projektu 

veternej energie od začiatku až po samotnú realizáciu výstavby veternej elektrárne a jej zavedenie do 

prevádzky môže trvať 3 až 5 rokov. V súčasnosti sa bežne budujú veterné elektrárne s výkonom 1,5 - 

2,5 MW. Predpokladaná životnosť turbín je 20 až 25 rokov. Počas tohto obdobia má byť schopná 

pracovať približne 120 tisíc hodín. Náklady na inštaláciu vychádzajú okolo 1 mil. eur/MW. Náklady na 

výrobu energie na výhodných stanovištiach sú už dnes porovnateľné s cenou energie vyrobenej v 

atómových elektrárňach. 

Slovensko ako vnútrozemská krajina disponuje v porovnaní s krajinami západnej Európy podstatne 

nižším veterno-energetickým potenciálom, ktorý determinujú prírodné podmienky. Základným 

kritériom pre odhad potenciálu je priemerná rýchlosť vetra v určitých výškach nad povrchom. 

Všeobecne sa podľa priemernej rýchlosti vetra posudzuje typ lokality a môže sa stanoviť ročná výroba 

energie vztiahnutá na jednotku plochy vzdušného prúdu, ktorý ročne pretečie cez priemer vrtule. 

Z rozboru situácie na Slovensku vyplýva, že efektívna plocha územia vhodného na realizáciu 

veterných turbín je veľmi malá (cca 191 km2, čo je len 0,39 % z celkovej rozlohy Slovenska). 

Podstatná časť územia SR patrí do kategórie s veľmi slabými podmienkami na využívanie veternej 

energie. Tu by sa mohli uplatňovať len malé individuálne zdroje. 

Okrem toho, vhodné oblasti pre inštalovanie veterných elektrární ležia z veľkej časti v národných 

parkoch, v ktorých je výstavba veterných turbín vylúčená. Tým sa celkový potenciál výrazne redukuje.  

Na Slovensku v súčasnosti existujú 2 fungujúce veterné parky, a to Na Záhorí v obci Cerová a pri 

Myjave. Existuje niekoľko mini-inštalácií, ktoré dodávajú energiu pre jeden dom, čiže nie sú napojené 

na verejnú sieť. 

Proti inštalácii veterných turbín sa príležitostne používa argument odvolávajúci sa na ochranu 

vtáctva. Napr. veterné turbíny, ktoré v Dánsku získavajú 19 % elektriny, zabijú podľa odhadov ročne 

30 000 vtákov. Avšak automobilová doprava každoročne zabije v Dánsku jeden milión vtákov. Okrem 

toho tisíce vtákov neustále hynie na vedeniach vysokého napätia, alebo sú usmrcované v dôsledku 

znečisťovania vzduchu a klimatických zmien spôsobenými konvenčnými energetickými zdrojmi.  

Kuriózne, len v samotnej Veľkej Británii zabijú mačky 55 miliónov vtákov. Hoci toto porovnanie nie je 

celkom správne, pretože turbíny ohrozujú najmä vzácne druhy dravcov či netopierov, mačky pre tieto 

druhy hrozbou určite nie sú (MacKay, 2012). 
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Ďalším argumentom proti inštalácii veterných elektrární je hlučnosť. Moderné veterné turbíny však 

produkujú minimum hluku a sú akceptovateľné aj okolím. 

 

6.4.4 Slnečná energia  

Energia získaná zo Slnka je v prvom rade prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj 

energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie Slnka prispieva k trvalo udržateľnému 

spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie. Jej samotné využívanie nemá nijaké negatívne vplyvy 

na životné prostredie počas celej životnosti technologického zariadenia (v našich podmienkach 20 až 

30 rokov). 

Tok slnečného žiarenia v zemepisných podmienkach Slovenska predstavuje zhruba 1055 kWh/m2 za 

rok, z toho 805 kWh/m2 v období apríl - september. Z energetického hľadiska sa teda jedná o 

mimoriadne zaujímavú možnosť získavania energie. Jej obmedzené využívanie je spôsobené 

technologickými a ekonomickými problémami. 

Vo všeobecnosti môžeme slnečnú energiu využívať aktívne pomocou slnečných kolektorov alebo 

fotovoltických článkov alebo pasívne tak, že prispôsobíme naše bývanie slnečnému žiareniu využitím 

solárnej architektúry. 

Slnečné kolektory  

Slnečné kolektory pomocou ktorých sa vyrába teplá voda a teplo sú najrozvinutejšie v Izraeli, Grécku 

a Turecku. Vo Veľkej Británii môže kolektor veľkosti 5-6 m2 vyprodukovať denne 225 1 teplej vody. 

Keby boli vo Veľkej Británii osadené slnečnými kolektormi všetky súkromné obytné domy, už tento 

krok by znížil emisie C02 o 6 miliónov ton.  

Slnko však poskytuje energiu veľmi nerovnomerne počas rôznych ročných období a taktiež rozdielne 

vo dne a v noci. Preto sa v súčasnosti vo svete najviac presadzujú solárne zariadenia na výrobu 

nízkopotencionálneho tepla (s teplotou do 100 °C), s využitím plochých slnečných kolektorov. 

Nerovnomernosť dodávky slnečnej energie sa najmä v okrajových mesiacoch roka eliminuje 

prídavným výmenníkom tepla, ktorý je pripojený na kotol ústredného vykurovania alebo elektrickou 

odporovou špirálou, prípadne obidvoma spôsobmi súčasne. 

Podľa kvalifikovaných odhadov bolo v roku 2011 na Slovensku nainštalovaných celkom 144,75 tisíc 

m2 kolektorovej plochy. Predpokladá sa, že inštalácia slnečných kolektorov v nasledujúcich rokoch 

bude dosahovať viac ako 15 000 m2 ročne. 

Hlavný potenciál pre využitie slnečnej energie predstavujú rodinné a bytové domy, v ktorých 

dosluhuje existujúci systém vykurovania a je nevyhnutné investovať do nového systému. Na prípravu 

teplej vody pre domácnosti je možné slnečné kolektory prispôsobiť pre všetky typy budov. V 

rodinných domoch kolektory nemusia byť nevyhnutne len na južnej strane striech, väčšina nájom-

ných domov má plochú strechu a ich plocha obyčajne postačuje na umiestnenie kolektorov. 

Vykurovanie vyžaduje lepšiu orientáciu, a preto zámer využívať slnečnú energiu treba brať do úvahy 

už pri projektovaní budovy. Aby sa mohla slnečná energia využívať na vykurovanie, celkové 
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energetické nároky budovy musia byť menej ako 50 kWh/m2 za rok. Optimálne energetické nároky 

sú okolo 30 kWh/m2 za rok. Znamená to, že stavba musí mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Na 

Slovensku len málo budov spĺňa túto podmienku dostatočnej tepelnej kvality obvodového plášťa 

budovy. Využívanie solárneho systému na vykurovanie preto prichádza do úvahy len v prípade 

nových alebo renovovaných budov. 

Fotovoltaické články  

Fotovoltaická technológia vyrába elektrinu z dvoch odlišných systémových konfigurácií - v izolovanom 

režime (off-grid) a pripojené do elektrickej siete (on-grid). 

Súčasťou fotovoltaických systémov pracujúcich v izolovanom režime (off-grid) je batéria, ktorá sa 

používa na skladovanie energie. Takéto systémy sú pomerne malé a používajú sa na zásobovanie 

elektrinou v izolovaných oblastiach, na zásobovanie horských chát (Téryho chata vo Vysokých 

Tatrách), telekomunikačnej (v SR 40 verejných telefónnych automatov vybavených fotovol-taickými 

článkami) a inej techniky. 

Oveľa častejšie sa v krajinách EU používajú fotovoltaické systémy pripojené do elektrickej siete (on-

grid), ktoré dodávajú vyrobenú elektrinu priamo do elektrickej rozvodnej siete.  

Solárne stavby   

Na každý dom je potrebné sa pozerať ako na slnečný kolektor a systém zásobovaný svetlom. Solárna 

technika pre domácnosť je rozmanitá - od systémov pre denné svetlo až po solárne chladenie. 

Solárne stavebníctvo je preto eldorádom pre kreatívnych odborníkov.  

Solárne—termické elektrárne  

Ich zavedenie nie je možné kdekoľvek, pretože pre tento typ elektrární je nevyhnutné priame žiarenie 

viac ako 1 800 kWh na m2 za rok. Preto do úvahy prichádzajú slnečné oblasti s nízkou vlhkosťou južne 

od 40. rovnobežky. Jedna MWh solárne-termicky vyrobenej elektrickej energie znamená o 2 000 ton 

C02 menej za rok. Od južného Talianska a Španielska až po severnú Afriku a Blízky Východ sa 

nachádza 6 % plochy (8,9 mil. km2) stredomorských štátov vhodných pre výstavbu solárne-

termických elektrární, z toho 80 % v severnej Afrike. 

 

6.4.5 Geotermálna energia  

Geotermálne vody  

Aj teplo, obsiahnuté v spodných vrstvách Zeme, je možné využívať na energetické účely. Na 

Slovensku máme na využívanie geotermálnej energie výborné predpoklady dané vysokým výskytom 

geotermálnych vôd. V našich podmienkach sa za geotermálne vody v širšom slova zmysle považujú 

podzemné vody s teplotou na povrchu vyššou než 20°C. 

Na základe výskumu a prieskumu (vedeného prevažne Geologickým ústavom Dionýza Štúra, 

Bratislava) bolo na našom území vyčlenených 26 perspektívnych oblastí s akumuláciou 

geotermálnych vôd s teplotami do 150°C, z čoho je 14 oblastí s teplotou nad 100 °C. Všetky tieto 
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oblasti spĺňajú ekonomické limity, majú vhodný teplotný gradient (rozdiel teplôt vody medzi určitými 

hĺbkami), hĺbku vrtov i výdatnosť zdroja. 

U nás sú zdokumentované množstvá geotermálnych vôd a energie využívané v poľnohospodárstve 

pri produkcii plodín, rýb, ako aj na vykurovanie budov a na rekreačné účely, napr. v Bešeňovej, 

Podhájskej, Ciližskej Radvani, Topoľníkoch, Tvrdošovciach, Hornej Potô-ni, Dunajskej Strede, Galante, 

Komárne, Liptovskom Trnovci a Poprade, Vrbove, Turčianskych Tepliciach, Veľkom Mederi, Štúrove, 

Novákoch, Oraviciach, Sen-ci, Diakovciach, Bánovciach nad Bebravou, Chalmovej a Malých Bieliciach. 

Geotermálne vrty v Galante sa využívajú najmä na vykurovanie nemocnice s poliklinikou, sídliska 

Sever I. s 1 200 bytovými jednotkami a domu dôchodcov.  

Teplo morí  

Elektrárne založené na tepelnom gradiente morí využívajú rozdiel teplôt na morskej hladine a v jej 

hĺbke a transformujú teplo v slnkom ohriatej vrchnej vrstve mora. Ich potenciál obnáša viac ako 

stonásobnú spotrebu ľudstva. 

Solárny vodík  

Solárny vodík potrebujeme ako komponent, ktorý umožňuje efektívne využívať prúd zo slnečnej 

energie. Takýto vodík sa dá využiť okrem zásobovania elektrinou aj ako energiu pre pohon alebo 

priemyselne pri výrobe ocele, tavení železa a ako náhradu uhlia. Samotný oceliarsky priemysel 

produkuje 10 % globálnych emisií CO2 a napr. v Brazílii je vzhľadom k spotrebe dreveného uhlia 

príčinou ničenia tropických pralesov. 

Veľká spotreba vodíka v chemickom priemysle je v súčasnosti krytá z fosílnych zdrojov. Nahradenie 

tejto výroby vodíka výrobou prostredníctvom elektrolýzy vody slnečným prúdom by bolo rovnako 

významné ako súčasná ekologizácia chemického priemyslu. V oblasti hutníctva by mohlo nahradenie 

uhlia vodíkom viesť k produkcii bez emisií. A napokon solárny vodík j e možné nasadiť aj ako 

konzervovanú slnečnú energiu na výrobu dodatočného prúdu v prípadoch, kedy kombinovaná 

ponuka rôznych obnoviteľných zdrojov energie môže viesť k výpadku v zásobovaní elektrinou (Demo 

– Hronec  –  Tóthová, 2006). 
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