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Učebné ciele

Po prečítaní tohto modulu budete vedieť, čo

Opis zručností / kompetencií / kompetencií, je to energia, aké zdroje energie používame,
ktoré sa majú získať počas získania modulu

ako môžeme nakladať s energiou na
ekonomickej

a

individuálnej

úrovni.

Dostanete tipy a odporúčania, aby ste mohli
znížiť spotrebu energie vo svojom vlastnom
prostredí a dobre ich naplánovať.
Časová náročnosť

Na zvládnutie obsahu tohto modulu, na

Odhadovaný čas potrebný na zvládnutie dokončenie úloh, je potrebných približne
modulu

trikrát 2 x 45 minút učenia.

Časový plán

Odporúčaný postup v module sa upravuje v

Pokrok v module, výučba materiálov

popísanom poradí. Najskôr sa prenesú
teoretické

vedomosti

nasleduje

z

predstavenie

učiva.

Potom

praktických

príkladov, rád, dobrých príkladov. Po
ukončení

školenia

absolvovaním

testu

súvisiaceho s modulom.
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sa

učivo

končí

sebahodnotenia

Úvod
V súčasnosti už jasne vieme, že globálne otepľovanie je spôsobené emisiami skleníkových plynov a
neustále sa zvyšuje. Je prítomný vo zvyšujúcich sa koncentráciách v atmosfére v dôsledku čoraz viac
energeticky náročného životného štýlu ľudstva. Keď dnes zháňame našu prosperitu, zabúdame
myslieť na našu budúcnosť. Keby sme však konali dnes, bolo by to z dlhodobého hľadiska oveľa
efektívnejšie a menej nákladné.
Fosílne palivá poskytli zdroje našej minulosti, musíme pracovať na tom, aby energia budúcnosti
pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie. Znalosti a technológie potrebné na to sú už v našich
rukách, iba nevyužité. Aj keď by nám príroda, najmä Slnko, poskytla primeranú energiu, otázkou je,
prečo ich nepoužívame v ešte väčšom množstve?
Kým sa tak nestane, môžete tiež veľa urobiť doma, v škole, vo svojom každodennom živote, aby ste v
súčasnosti spotrebovali menej energie a už teraz prispievali k menšiemu znečisteniu. A ak už viete, čo
máte robiť, povzbuďte k tomu aj ostatných!
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Pojem energie
Energia je prítomná v každej chvíli nášho života a obklopuje nás. Ohrievame energiou napr. školy,
jazdíme s energiou alebo keď šplháme po lane na hodinách telesnej výchovy. Energia sa vzťahuje na
schopnosť daného tela pracovať.

www.mienergiank.hu

S rozvojom človeka používame čoraz viac rôznych druhov energie. Spočiatku mohol rátať iba s
vlastnými svalmi, neskôr zvieratá zachytil do nosenia bremien a ťahanie vozov. Prvým skutočne
užitočným zdrojom energie, ktorý výrazne zmenil život človeka, bol „objav“ ohňa. S ich pomocou
mohli variť, ohrievať a strašiť divé zvieratá a potom sa drevo stalo hlavným palivom. Neskôr objavil
ďalšie druhy energie, vietor, vodu, paru, ktoré využíval vo svoj prospech, uvedomil si, ako ich
používať, zaobchádzať s nimi a ako by mohol volať o pomoc v každodennom živote. Industrializácia,
sociálny a ekonomický rozvoj osvieteného sveta, bola možná pri komplexnom a vysokom využívaní
fosílnych palív.
Každý deň používame nejakú energiu, napr. keď si zohrejeme večeru, rozsvietime svetlo alebo
chceme niečo zdvihnúť z podlahy. To znamená, že jeden druh energie sa transformuje na iný. Keď je
elektrina zapnutá, elektrina sa premieňa na svetelnú energiu.
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Druhy energie
V prírode rozlišujeme niekoľko druhov energie, sú to:
mechanická
tepelná
chemická
elektrická
sveteľná
jadrová energia

Typy energie:

Mechanická energia: sem zahrňame kinetickú energiu (existuje pohybujúci sa objekt), pružinovú
energiu (čo je stlačený alebo pretiahnutý objekt - luk, pružina, trampolína atď.), polohovú energiu
(existuje vyvýšený objekt), rotačnú energiu (existuje rotujúci objekt)
.
Tepelná energia: známa tiež ako vnútorná energia. Každé telo alebo predmet má vnútornú energiu,
pretože jeho častice sú v neustálom pohybe. Čím vyššia je teplota daného objektu, tým vyššia je jeho
vnútorná energia.
Chemická energia: v dôsledku chemických procesov, ktoré prebiehajú v prírode, vzniká v dôsledku
preskupenia molekúl v tele. Jeho význam je v úlohe skladovania a uchovávania energie.
Elektrická energia: v dôsledku kinetickej energie elektrónov. Tento typ energie sa dá využiť mnohými
spôsobmi a v mnohých oblastiach.
Svetelná energia: vzniká pri horení materiálov a pri tom sa vytvára tiež tepelná energia.
Najdôležitejšou svetelnou energiou je slnečná energia, ale sem môžeme zahrnúť aj umelé svetlo.
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Jadrová energia: energia vyrobená štiepením jadra, ktoré prebieha v jadrových reaktoroch. Medzitým
sa uvoľňuje veľké množstvo tepelnej energie, ktorá sa premieňa na elektrinu.

Zdroje energie
Zdroje energie sú energetické materiály a predmety, z ktorých máme v priebehu procesu
prístup k energii. Slnko je náš najdôležitejší zdroj energie. Má dve zoskupenia, neobnoviteľné
a obnoviteľné. V skupine neobnoviteľných zdrojov používame viac, ako sa z nich generuje,
ako napr. uhlie, ropa, urán. Tvorba obnoviteľných zdrojov nie je menšia ako rozsah ich
využitia, ako napr. vietor, voda.
Pred podrobnosťou vyššie uvedených dvoch kategórií musíme spomenúť dokonca aj
sekundárne zdroje energie. Sekundárne zdroje energie môžu pochádzať z obnoviteľných aj
neobnoviteľných zdrojov, po určitých energetických úpravách využívame ich energiu v inej
podobe. Takýto zdroj energie napr. para a elektrina.

Neobnoviteľné zdroje energie
Neobnoviteľná energia je prírodný zdroj energie, ktorý sa po chvíli vyčerpá.
Neobnoviteľné zdroje energie sú nenahraditeľné - ak sa raz použijú, znovu sa nevytvárajú, aspoň po
dobu mnoho miliónov rokov. Tieto zdroje energie prichádzajú na povrch ako kvapaliny, plyny a
pevné látky. Táto kategória zahŕňa jadrovú energiu a fosílne palivá. Všetky fosílne palivá sú
neobnoviteľné zdroje energie, ale nie všetky neobnoviteľné zdroje energie sú fosílne palivá.
Uránová ruda sa ťaží a po premene sa používa ako palivo v jadrových elektrárňach. Počet zásob uránu
je obmedzený a ťažba uránu a ničenie odpadu z výroby jadrovej energie môžu byť pre životné
prostredie nebezpečné. Rádioaktívny materiál je škodlivý a nehody môžu byť obzvlášť rizikové pre
naše životné prostredie a zdravie.
Uhlie, ropa a zemný plyn, ktoré všetky nazývame fosílne palivá, boli vytvorené zo zvierat a rastlín,
ktoré žili pred stovkami miliónov rokov v ére dinosaurov. Väčšina z nich sa spaľuje na výrobu
energie a elektriny. Tieto materiály sú významným zdrojom energie pre obrovské priemyselné
odvetvia - neobnoviteľné zdroje energie však majú niekoľko nevýhod, napr. ich zlý dopad na životné
prostredie a obmedzený výber. Oxid uhličitý je skleníkový plyn, ktorý vzniká pri spaľovaní fosílnych
palív. Pri spaľovaní uhlia neuvoľňuje do ovzdušia iba oxid uhličitý, ale aj síru, čo zvyšuje znečistenie
ovzdušia.
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Ťažba uhlia je navyše predmetom záujmu aj o životné prostredie. Veľké množstvo nečistôt a hornín sa
odstraňuje v dôsledku ťažby uhlia, čo môže viesť k znečisteniu našich vôd a prchavých pôd. Uhlie
hralo mimoriadne dôležitú úlohu počas priemyselnej revolúcie (19. a 20. storočia), ktorá
prevádzkovala parné stroje a vyrábala elektrinu. Po druhej svetovej vojne sa do popredia dostali ropa
a zemný plyn. Počas ťažby ropy môže znečistenie ropou ničiť miestne biotopy a zabíjať zvieratá.
Zemný plyn pozostáva hlavne z metánu, ďalšieho skleníkového plynu okrem oxidu uhličitého,
ktorého uvoľňovanie do atmosféry by mohlo mať katastrofálne účinky na podnebie planéty.
Môžeme si oprávnene postaviť otázku, či je dnes obnoviteľná energia dobrá alebo zlá? Na to
neexistuje jednoduchá odpoveď, pretože skutočnosť, že existujú, je v podstate dobrá. Ale toľko ich
používať je zlé. Na jednej strane sú naše zásoby konečné, skôr alebo neskôr dôjdu a zásoby Zeme
úplne vykradneme. Na druhej strane ich používaním nepriaznivo ovplyvňujeme naše životné
prostredie, napríklad znečistenie ovzdušia, skleníkový efekt a globálne otepľovanie. To, čo sa
globálne venuje tomuto problému, sa nazýva politika v oblasti podnebia. Riešenie tiež nie je
jednoduchá vec. Za predpokladu, že cez noc by sme jednoducho prestali používať neobnoviteľné
zdroje energie, svet by sa zastavil. To sa dá robiť iba krok za krokom, krok za krokom. Postupnosť
spočíva v jednotlivcoch, vo vás, vo vašich rodičoch, vo vašich učiteľoch atď. Ak budeme pre zmenu
postupne robiť stále viac a viac, dosiahneme svoj cieľ raz a navždy.

Obnoviteľné zdroje energie
Namiesto používania fosílnych palív, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, sú alternatívne zdroje
energie čoraz viac budúcnosťou. Používanie obnoviteľných zdrojov energie nevyrieši všetky naše
problémy so znečistením, ale významne pomôže dosiahnuť ekologické a udržateľné hospodárstvo s
energiou.
Prirodzene obnoviteľné alebo trvalo dostupné zdroje energie sa nazývajú obnoviteľné zdroje energie.
Patria sem veterná, slnečná, vodná a energia z biomasy. Značná časť obnoviteľnej energie pochádza
zo Slnka. Biomasa má najväčší potenciál na využitie, odborníci ju považujú za životaschopnú
alternatívu a môžu byť riešením rastúcich energetických a environmentálnych problémov súčasnosti.
Zo všetkého toho možno slnečnú a veternú energiu pripísať nevyčerpateľnej a zvyšok závisí od
geografických prvkov. Vodík, geotermálna energia a morská vlna a tepelná energia z morí možno tiež
považovať za obnoviteľné zdroje energie.
Obnoviteľné zdroje energie sa tiež nazývajú „čistá energia“ alebo „zelená energia“, pretože
nepoškodzujú vzduch ani vodu.
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Nasleduje podrobný popis typov každého obnoviteľného zdroja energie:

Vietor
Vietor je tvorený tlakovými rozdielmi v atmosfére. Okrem miestneho alebo prerušovaného vetra sú tu
aj neustále vetry, ktoré sú významné z hľadiska výroby energie, pretože na týchto miestach sú
zabudované veterné generátory. Niekoľko veterných generátorov vytvára veternú farmu, ktorá buď
dodáva elektrinu pre svoje vlastné potreby, potreby ekonomiky alebo sa používa na verejné účely a je
pripojená k elektrickej sieti.
Veterná energia je využitie prúdenia vzduchu cez veterné turbíny, ktoré poskytuje mechanické
napájanie elektrických generátorov. Pobrežné veterné farmy môžu využívať pravidelnejšie a prudšie
vetry, ktoré sa na týchto miestach vyskytujú.
Ak nie je vietor, veterná turbína nebude vyrábať energiu. Odborníci však vykonávajú veľa meraní a
výpočtov, aby čo najlepšie určili umiestnenie veterných turbín.
Čím je veterná turbína väčšia, tým viac vetrov dosiahne a tým viac elektriny vyrobí.
Vietor otáča lopatky, ktoré otáčajú hriadeľ, ktorý zapadá do generátora a vyrába elektrinu. Elektrická
energia sa prenáša prenosovými a distribučnými vedeniami do rozvodne a odtiaľ sa posiela ku
koncovým užívateľom - domom, obchodom a farmám atď.
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Ich inštalácia má niekoľko výhod, ich prevádzkové náklady sú nízke, pri svojej prevádzke
neznečisťujú životné prostredie, ich konštrukcia je jednoduchá a bezpečná na použitie. Jeho nevýhody
sú, že ich inštalácia je pomerne drahá, ich výkon sa líši v závislosti od počasia, čo sťažuje
skladovanie. Inštalácia veterných fariem má dlhodobú návratnosť. V Európe je ich počet
najvýznamnejší v Dánsku, menej sa používajú v Maďarsku.

Slnko
Slnko je hviezda, ktorá produkuje nevyčerpateľnú energiu. Posiela slnečnú energiu do
vesmíru, iba zlomok z nej sa dostane na Zem, ktorú ľudstvo využíva a využíva vo svoj
prospech odpradávna.
Energia zo Slnka sa využíva dvoma spôsobmi, jedným je pasívna a druhým je aktívna výroba
energie. V pasívnej výrobe je významná orientácia budovy a použité stavebné materiály.
Pasívnym užívateľom energie je v podstate každá budova, ktorej okolitá príroda alebo
architektonické riešenie umožňuje využitie slnečnej energie. V prípade aktívnej metódy sa
slnečná energia premieňa na tepelnú energiu, najmä so solárnymi kolektormi. Toto zariadenie
zhromažďuje tepelnú energiu zo slnečného žiarenia a potom ju prenáša na teplonosné
médium. Aktívnu výrobu energie nazývame aj solárne panely, ktoré sa líšia od slnečných
kolektorov tým, že premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Solárny článok je takzvané
fotovoltaické zariadenie. Dobré na solárnych paneloch je, že ich je možné umiestniť na vrch
budov, takže nie je potrebný ďalší priestor.
Slnečnú energiu je možné okrem iného použiť na vykurovanie domov a iných budov. Slnko
je pre nás k dispozícii v najväčšom množstve z obnoviteľných zdrojov energie.
Výhody výroby solárnej energie:

10

- nevypúšťa oxid uhličitý
- teplo a svetlo slnka sú zadarmo
-môže vyrábať energiu aj na odľahlých miestach, kde nie je žiadny iný zdroj
- energia sa vyrába na rovnakom mieste alebo veľmi blízko k miestu použitia, takže náklady na prenos
a distribúciu sú nízke
Nevýhody:
- fotovoltaické zariadenia nie sú v oblačnom počasí veľmi účinné a v noci vôbec neprodukujú energiu
- použiteľnosť je obmedzená, pretože sa dá dobre použiť v slnečných a teplejších krajinách.
V budúcnosti sa využitie solárnej energie môže v priebehu niekoľkých desaťročí stať ekonomicky
priaznivejšou z dôvodu rastúcich nákladov na fosílne palivá..

Voda
Vodnú energiu získavame z pádu, búšenia a prúdenia vody. Spočiatku sa dali používať iba na
miestnej úrovni. Táto technika sa odpradávna nepretržite používa na poľnohospodárske a priemyselné
účely. Pri vynájdení vodného kolesa urobilo veľký rozdiel, pred 5 000 rokmi sa prvýkrát objavili
dôkazy, že sa pôvodne používalo na zavlažovanie. Neskôr pomohla nielen s mletím obilia, ale
využívala sa v textilnom priemysle, baníctve, aj vzduchové dúchadlá hút, boli poháňané vodnou
energiou. Na konci 19. storočia boli už rozšírené tri typy: vodné koleso so spodným, horným a
stredovým nárazom.
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Stagnujúce vody majú polohovú a tlakovú energiu a v prípade tečúcich vôd sa objavuje aj kinetická
energia. Pod pojmom vodnej energie rozumieme súčet týchto energií. Odborníci odhadujú, že sa
využije iba 10% vodnej energie vyrobenej na celom svete v porovnaní s tým, čo by sme mohli plne
využiť na Zemi. V proporciách by sme mohli čo najviac vyťažiť z Ázie, Afriky a Austrálie.
Vodná elektráreň
Je to elektráreň, ktorá využíva vodnú energiu. Tam, kde sú vysoké výšky vodopádov, je najvhodnejšia
výstavba vodnej elektrárne. Okrem toho stojí za zváženie daždivé oblasti, pretože voda je tam oveľa
lepšia a pri inštalácii je potrebné brať do úvahy prietok ľadu, zimné mrazy, nízke teploty a ďalšie
faktory, aby výstavba vodnej elektrárne nebola nehospodárna.
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Vytvoril: Tomia - https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3373318
Časti vodnej elektrárne:
A: nádrž
B: strojovňa
C: vodná turbína
D: generátor
E: prívod vody
F: kanál s čerstvou vodou
G: vedenie prenosu energie
H: rieka
Opis prevádzky vodnej elektrárne: Z dôvodu rozšírenia využiteľnej energie je voda riek s nízkymi
zrážkami prehradená. Napučaná voda je smerovaná z protiprúdovej vody (A) cez prívod vody (E) a
kanál (F) do vodných turbín (C) a potom generátor (D) pripojený k turbíne generuje elektrickú
energiu. Takto generovaná elektrická energia vstupuje do vysokonapäťovej siete cez transformačnú
stanicu (G), ktorá je súčasťou elektrárne. Voda prechádzajúca cez turbíny vstupuje do dolného toku /
rieky (H).
Zoskupenie vodných elektrární podľa výšky pádu:
-Nízky spád : Pád necelých 15 metrov, vysoký prietok vody
-stredná spád: pokles medzi 15 - 50 metrami, stredne vysoký prietok vody
- vysoký spád: pokles medzi 50 - 2 000 metrov, nízky prietok vody
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Zoskupenie vodných elektrární podľa štruktúry:
-konvenčná vodná elektráreň: v tomto prípade je vodná energia zabezpečená riekou alebo potokom
blokovaným priehradou pomocou vody nahromadenej v zdrži za priehradou.
-Elektráreň na prečerpávanie: slúži iba na skladovanie vody
- elektráreň na tečúcej vode: najstarší typ, vodné koleso inštalované na rieke alebo potoku.
-Podzemná vodná elektráreň: v prípade vodopádov a horských jazier je vybudovaný tunel na
prepojenie úrovní, voda je vedená cez v nej umiestnené turbíny.
- odlivová elektráreň: využíva rozdiel vo výške vody v dôsledku neustáleho zaplavovania a poklesu
mora.
-vlnná elektráreň: využíva energiu morských vĺn.
- morská elektráreň: elektráreň postavená na využitie energie silných morských prúdov.
Vplyv vodnej energie na životné prostredie má aj svoje výhody a nevýhody. Medzi jeho výhody
patria nízke emisie uhlíka, nízke prevádzkové náklady a flexibilita. V porovnaní so slnečnými a
veternými elektrárňami produkuje vodná elektráreň stabilný a rovnomerný výsledok. Medzi jeho
nevýhody patrí výstavba vodnej elektrárne, vysoké straty pri prenose z hľadiska elektrickej energie a
potreba neustáleho čistenia nádrží v dôsledku usadenín. Väčšie elektrárne drasticky zasahujú do
prírody a zanechávajú za sebou ekologické a ekonomické škody.

Biomasa
Biomasa je environmentálny vedecký koncept, jeho význam, hmotnosť organickej hmoty vytvorená
biologickými prostriedkami (fotosyntéza). Predovšetkým potraviny, krmivá, priemyselné suroviny,
živiny pre výrobné závody a až ako posledný člen radu to môžeme nazvať zdrojom energie.
Kvapalná, plynná a tuhá biomasa existuje ako nosič energie. Využíva sa pri spaľovaní kvôli svojej
vysokej výhrevnosti, je splyňovaný a je vhodný aj na výrobu automobilového paliva.

Geotermická energia
Geotermálna energia sa dá získať z tepla vo vnútri Zeme. Maďarsko má v tomto smere šťastie,
pretože podložie je tenšie ako kdekoľvek inde, možno ste počuli, že krajina je známa svojimi
termálnymi vodami, aj túto odtiaľ získavame. Dôležité oblasti použitia: vykurovanie skleníkov v
poľnohospodárstve, vykurovanie sídlisk, obytných budov, výroba elektriny.
Činnosť geotermálneho tepelného čerpadla je založená na využití tepelnej energie získanej zo zeme.
Toto teplo sa získava z pôdy pomocou zbieracích panelov alebo pôdnej sondy a potom sa odovzdáva
do systému, kde sa dá využiť na výrobu teplej vody alebo na vykurovanie / chladenie.
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Spotreba energie
S postupným zvyšovaním spotreby energie sa množstvo skleníkových plynov zvyšuje hrozivo. Ak
vezmeme do úvahy súčasné údaje, dnešné použitie sa za 30 - 40 rokov zdvojnásobí. Nemožno
povedať, že pri používaní obnoviteľných zdrojoch energie nevznikajú znečisťujúce látky. Dá sa teda
konštatovať, že všetky zdroje energie v rôznej miere znečisťujú prostredie. Musíme sa snažiť
využívať čo najmenej energie a využívať ju čo najviac na daný účel. Presne o to ide v energetickom
hospodárení, cieľom je efektívne využívať energiu, aby bolo možné s danou energiou urobiť čo
najviac práce.
Na úrovni národného hospodárstva vo všeobecnosti možno spotrebu energie znížiť rôznymi
spôsobmi:
- zmenou štruktúry daného odvetvia zvýšením podielu spracovateľského priemyslu znižuje úlohu
odvetvia surovín.
- modernizácia, ktorej výsledkom je zníženie spotreby energie a zvýšenie hodnoty výroby.
- zavedením metódy, pri ktorej sa zvyšuje účinnosť dodávky energie, ale klesá zaťaženie životného
prostredia.
Podľa štúdie z roku 2018 je spotreba energie v našej krajine nasledovná:
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Slovensko
Produkcia primárnej energie v krajine sa v posledných rokoch zvýšila. Základ výroby je hlavne
jadrový. Jadrová energia poskytuje väčšinu výroby, ale obnoviteľné zdroje tvoria ¼, čo je významné.
Dovoz energie do krajiny pochádza prevažne z Ruska a Českej republiky. Jeho cieľom je v
budúcnosti znížiť závislosť od dovozu, ktorá je tiež veľmi vysoká v porovnaní s krajinami EÚ.
Prevádzku uhoľných elektrární podporuje štát, aby mohli ľudia pracovať v málo rozvinutých osadách,
čo však v krajine spôsobuje drahé ceny elektriny.
Maďarsko
Produkcia primárnej energie v krajine za posledné roky poklesla. Podiel výroby jadrovej energie bol
najväčší, nasledovali obnoviteľné zdroje energie, uhlie, zemný plyn a ropa. Jeho závislosť od dovozu
sa v porovnaní s krajinami EÚ považuje za priemernú. Z obnoviteľných zdrojov energie je
najvýznamnejšia biomasa. Napriek tomu, že geotermálna energia je v Maďarsku prítomná vo veľkom
množstve, využíva sa iba jej zlomok, hoci by mohla byť široko využívaná.
Energetický manažment je potrebné riešiť nielen na ekonomickej alebo výrobnej úrovni, ale aj v
našom každodennom živote.

Spotreba energie v domácnostiach
Energia je v domácnostiach prítomná v mnohých formách. Nasledujúce kategórie sú najdôležitejšie
pre ich použitie:
- kúrenie a klimatizácia
-výroba teplej vody
-príprava jedla, varenie
-osvetlenie
-doprava
-elektrika na voľnočasové aktivity, napr. televízia, počítač.
V maďarských štatistikách sa spotreba energie zvyčajne nachádza v 3 odvetviach: výrobný sektor,
komunálny sektor a sektor domácností. Ako nosiče energie sú vo všetkých spotrebiteľských sektoroch
k dispozícii elektrina, diaľkové kúrenie, uhlie, plyn, výrobky z minerálnych olejov. Dostupné sú teda
aj pre domácnosti.
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Vo všeobecnosti je 90% spotreby energie v domácnosti na kúrenie, prípravu teplej vody a domáce
spotrebiče. Pretože je toto číslo významné, Európska únia zaviedla aj nariadenia, ktoré majú
zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie energie. Upravuje predpisy pre vykurovacie a klimatizačné
zariadenia a systém podmienok pre získanie takzvaných energetických certifikátov. Žiada, aby sa čo
najviac domov stavalo s takmer nulovou potrebou energie a aby sa existujúce domy dovybavili
vonkajšou tepelnou izoláciou. Tiež by bolo potrebné postaviť čo najviac energeticky efektívnych
domov a pasívnych domov.
Okrem spotreby energie doma je dôležitou témou dokonca prehľad našej prepravy v tejto oblasti,
pretože veľa rodín má dnes autá, ba dokonca viac.

Elektrické autá
Elektromobil je vozidlo poháňané jedným alebo viacerými elektromotormi. Energia nevyhnutná pre
dpohon je uložená v batérii alebo inom zariadení na ukladanie energie. Vo všeobecnosti často
nazývame takzvané automobily s hybridným pohonom elektromobil, oficiálne však môžeme takto
nazývať iba čisto elektrické vozidlá.
Hybridné vozidlá, podobne ako jeden typ elektromobilu, sú konvenčné benzínové alebo naftové
vozidlá, v ktorých pohonu pomáha elektrický motor. Energia vyrobená pri brzdení sa ukladá v batérii
s malou kapacitou, ktorú používa pri zrýchlení alebo jazde rovnomerným tempom. S čisto
elektrickým pohonom dokáže prejsť aj niekoľko km.
Slabosťou elektromobilov (okrem ich vyššej cenovej kategórie) je kapacita batérií. Vedci pracujú na
výmene súčasných niklových a lítiových batérií, čo by mohlo výrazne zvýšiť dojazd automobilov.
Kľúčom k tomu je hustota energie, v ktorej jednotkovej veľkosti by mali ukladať čo najviac energie.
Pri ich použití môže byť problém, že nabíjače batérie sú stále dostupné na relatívne malom počte
miest, hoci počet nabíjacích staníc z roka na rok stúpa, rovnako ako počet elektromobilov na cestách.
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Úspora energie v našich domácnostiach
Môže to byť prekvapenie, ale nielen tak môžeme znížiť našu spotrebu energie, ak nepoužívame vôbec
žiadne zariadenie využívajúce elektrinu. Pri troche pozornosti, jednoduchými opatreniami a
optimalizácii používania môžeme veľa ušetriť na našej spotrebe, čo je dobré aj pre rodinný rozpočet.

Najskôr stojí za to prejsť sa po našom dome a zoradiť všetko, aby sme videli, čo by sa dalo formovať.
Môže byť tiež užitočné vytvoriť so všetkými členmi rodiny zoznam toho, čo by sa v budúcnosti
mohlo urobiť inak, aby sme mohli dosiahnuť dobré výsledky, ak to všetci členovia rodiny dodržiavajú
a považujú to za dôležité.

Tipy na úsporu energie: kúrenie
Už v predchádzajúcej kapitole sme sa dozvedeli, že domácnosti najviac utrácajú za kúrenie a prípravu
teplej vody, takže predovšetkým tu môžeme dosiahnuť lepšie výsledky. Nasledujúce metódy môžu
počas vykurovacej sezóny ušetriť veľa energie:

1. Znížte tepelné straty: vymeňte dvere a okná, zaizolujte vonkajšiu stranu domu, namontujte
žalúzie, rolety. Najlacnejším riešením je dať tepelný štít pred dvere a okná, môže býť aj
zrolovaná prikrývka. Okolo okien a vchodových dverí nalepte silikónový izolačný pás, to tiež
môže veľmi pomôcť.
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2. Musíte vetrať, ale robte to s rozumom! Otvorme okná aj dvere, nechajme intenzívne vetranie,
ale krátkodobo nech to trvá.

3. Nainštalujte regulátory kúrenia na radiátor alebo na izbu, pretože nie je potrebné mať všade
rovnaké teplo. Na toalete, v hale, by malo byť chladnejšie a tam, kde sa veľa zdržíme, vystačí
na 20 - 22 stupňov. Ak nám bude zima, nenastavujme radiátory, radšej sa oblečieme lepšie.

4. Umiestnite fóliu tepelného zrkadla na stenu za radiátory, ktorá znižuje tepelné straty odrazom
tepla z radiátora späť do miestnosti. Film nie je príliš veľkou investíciou, je k dispozícii v
obchodoch pre kutilov.

5. V noci, keď ste pod hrubou prikrývkou, alebo možno cez deň, keď je rodina v škole a v práci,
nie je potrebné, aby vám bolo doma teplo. Predtým, ako opustí posledná osoba dom, stiahne
termostat alebo radiátory v rozmedzí 16-18 stupňov.

6. Pred radiátor nevešajte záclonu, pretože by sa tým tiež rozptýlilo teplo, nie to by sa malo
odviesť smerom k miestnosti, ale k stene. Dajte záclonu na parapetu, možno spojiť na stranu,
bude to vyzerať dobre.

7. Pred každou sezónou sa odporúča nechať vykurovacie zariadenie skontrolovať alebo prípadne
vyčistiť odborníkom, aby sa zaistilo, že v zimnom chlade pracuje s najlepšou účinnosťou.

8. Ak máte pocit, že na stene vedľa postele alebo na podlahe je vám zima, postavte chránič
steny alebo zložte koberčeky (farebné handrové koberce si môžete lacno kúpiť v obchodoch
second hand).

Tipy na úsporu energie: teplá voda
Ďalšie spôsoby úspory energie na úsporu na výrobe teplej vody:

1.) Zariadenie na výrobu teplej vody musí byť vybrané optimálnym spôsobom. Mali by ste brať
do úvahy váš výkon a množstvo, ktoré vaša rodina potrebuje. Neplánujte mierku v spodnej
alebo hornej časti.

2.) Rúry, na ktoré prichádza horúca voda, musia byť dobre izolované a nesmú z výrobného
zariadenia tiecť príliš dlho. V opačnom prípade budú tepelné straty vysoké.

3.) Zásobník teplej vody prispôsobte svojim potrebám, ale nezvyšujte vysoko vykurovacie teplo,
pretože toľkokrát, koľkokrát sa zapne na ohrev vody v zásobníku, plytvá sa s energiou.
Vyskúšajme napríklad počas kúpeľa, aká je dobrá teplota, aby sme s ním nemiešali studenú
vodu.

4.) Aj tu je dôležité pravidelne dať skontroľovať naše výrobné a skladovacie zariadenia
špecialistovi, ktorý bude vykonávať potrebné úlohy.
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Tipy na úsporu energie: elektrina
1. Vždy vypnite svetlá v miestnostiach, kde nie ste. Alebo zbytočne nespaľujte, ak potrebujete
cez deň viac svetla, skúste sedieť pri okne, nie je lepšie pre oči, ako prirodzené svetlo.

2. Používajte úsporné žiarovky. Starostlivo si vyberte, aký výkon a aký jas potrebujeme.
Zamyslime sa, v akej miestnosti a na aký účel budeme osvetlenie používať. Vyberte si typ,
ktorý má dlhú životnosť. Ak si nie ste istí, pred zakúpením vyhľadajte odbornú pomoc.

http://www.asiagreenbuildings.com/

3. Používajte energeticky efektívne domáce spotrebiče. Sledujte a študujte štítok energetickej
účinnosti pripevnený na zariadeniach v obchodoch, ktorý vždy pomáha pri rozhodovaní a
výbere.

4. Elektrické spotrebiče môžu v pohotovostnom režime spotrebovávať energiu. Najlepším
spôsobom, ako ich odpojiť, je odpojiť predlžovacie káble, ak ich nepoužívate, najmä v noci
alebo keď odchádzate z domu. Nenechávajte nabíjačky pre notebooky a telefóny zapojené,
keď sú úplne nabité. Ak nesledujete televíziu, nepoužívate počítač alebo rôzne domáce
spotrebiče, odpojte ich.

5. Mnoho ľudí má vo zvyku otvárať chladničku pri hľadaní jedla, neotváraj ju zbytočne,
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chladnička spotrebuje ešte viac energie.
6. V lete namiesto zapnutia klimatizácie, zatiahnite závesy, alebo spusťte rolety.
používajte studený vodný obklad.
7. Práčku alebo umývačku riadu vždy štartujte naplnenú, ak potrebujete trocha oblečenia
vyprať, perte ho ručne.
8. Všeobecne platí, že kupujte také domáce spotrebiče, ktoré sú energeticky efektívne.
9. Nainštalujte si vo svojom dome lokálne svetlá napr. stolová lampa, podlahová lampa.
Nie je teda potrebné splavovať celú miestnosť v záplave svetla, stačí rozsvietiť svetlá
tam, kde sme. S miestnym osvetlením môžete aj tak navodiť príjemnú atmosféru
doma.
10. Žiarovky udržiavajte vždy čisté, prach usadený na nich zhorší ich účinnosť.
11. Sušičku používajte iba v oprávnených prípadoch, v lete sa odevy sušia na tak isto aj
na vzduchu.
12. Ak žijete v kondomíniu, použite namiesto výťahu schody.

Tipy na úsporu energie: voda
O úspore vody sa zaoberá samostatné učivo, je však potrebné zopakovať niekoľko dôležitých
bodov.:
1. Kohútik nenechajte odkvapkať, vždy ho správne zatvorte.
2. Vždy používajte toľko vody, koľko je nevyhnutne potrebné, a zvyšnú čistú vodu dajte

rastlinám.
3. Namiesto vane si vyberte sprchu, pretože používame menej vody. Počas mydlenia

nenechajte tiecť vodu.
4. Pri umývaní zubov urobte to isté, nalejte vodu do pohára na zubnú kefku a z toho

vyplachujte.
5. V prípade málo tanierov umyte pod tečúcou vodou, v prípade viacej tanierov umyte v

stojatej vode.
6. Pri splachovaní toalety dávajte pozor, aby ste nespustili do odtoku celú nádrž, len ju

trochu potiahnite alebo stlačte tlačidlo.
7. Vodu na kúpanie môžeme použiť aj na upratovanie a splachovanie toalety.
8. Ak je to možné, použite na umývanie alebo pranie studňovú vodu (ak má primeranú

kvalitu).
9. Ak nebývate v dome so záhradou, ale v kondomíniu, stále môžete zachytávať
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dažďovú vodu. S touto polievajte izbové rastlíny, budú za ňu vďačné.

Tipy na úsporu energie: okolo domu
1. Na záhradné osvetlenie používajte žiarovky, ktoré sú solárne, nabíjajú sa počas dňa,
automaticky sa zapínajú za súmraku a svietia v tme.
2. Vysaďte listnaté stromy, ktoré v lete poskytujú tieň a v zime prepúšťajú slnečné
svetlo, čím sa otepľuje dom.
3. V okolí domu je vždy čo renovovať. Postavme sa do toho sami, urobme to sami,
naučme sa používať nástroje a malé stroje. Je to tiež skvelý program pre celú rodinu a
oveľa lepšie oceníte konečný výsledok.
4. Pestujte vlastnú zeleninu. S trochou starostlivosti si môžeme ľahko vypestovať
zeleninu a ovocie aj sami. Šetríme tým, že ideme do obchodu a nezaťažujeme životné
prostredie tým, že musíme dodávať tovar do obchodov. Nehovoriac o tom, že
suroviny vyrobené sami sú oveľa zdravšie.
5. Zistite, ktoré rastliny sú pôvodom z našej krajiny, ktoré vyžadujú málo vody, a
vysaďte si ich do svojej záhrady.
6. Naučte sa, ako kompostovať. Okrem výroby živín pre naše rastliny môžeme dokonca
ušetriť energiu tým, že nebudeme musieť likvidovať domáci odpad.

Tipy na úsporu energie: príprava jedál, strava
1. Nevyhadzujte jedlo, ale zvyšky začleňte do jedálneho lístka na ďalší deň. Šetríme čas a
peniaze za varenie a nakupovanie. Pamätajte, že výroba potravinárskych surovín tiež
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spotrebuje veľa energie v továrňach, výrobe, balení, preprave.
2. Môžete tiež zamraziť zvyšné potraviny, ktoré je možné konzumovať ihneď po

rozmrazení. Keď to dáme do mrazničky, zapíšte si to a najlepšie ich konzumujte v
chronologickom poradí, aby sa jedlo nepokazilo.
3. Aby ste predišli plytvaniu, vždy si naplánujte týždenné menu, kupujte všetko naraz,

aby ste nemuseli ísť do obchodu viackrát.
4. Pri varení dávajte pozor, aby plynový plameň nepresahoval dno hrnca, alebo ak máte

varnú dosku, použite rovnakú veľkosť s hrncom.
5. Pri varení prikryte hornú časť panvice tak, aby teplo zostalo vnútri, jedlo skôr uvaríte

a spotrebujte menej energie.
6. Ak pripravujete jedlo, ktoré má dlhú dobu varenia, použite rýchlovarnú kanvicu, čas

varenia sa môže výrazne skrátiť.
7. Indukčná doska spotrebuje najmenej, ak môžete, vymeňte za ňu starý spotrebič.
8. Aj pri varení a pečení vypnite sporák pred konečným časom varenia, pretože zostáva

dlho teplý a môže sa používať rovnako dlho, kým vychladne.
9. Pri varení v rúre neokukávajte a neotvárajte dvere rúry, pretože bude unikať teplo a

rúra bude potrebovať viac energie na opätovné zahriatie.
10. Dbajte na to, aby ste jedli čo najzdravšie jedlo (kupujte si viac zeleniny, ovocia, rýb).

Aj keď ste nad tým ešte neuvažovali, šetrili by ste aj nepriamo, pretože ak
neochoriete, nemusíte odísť zo školy, vaši rodičia môžu pracovať, nemusia utrácať za
lieky.
11. Namiesto stroja na pečenie chleba, pečte vlastný chlieb v rúre. Do rúry sa aj viac

chlebov zmestí.
12. Znížte počet veľkých nákupov vedomým plánovaním. Opýtajte sa babičky, susedky, a

ak je to potrebné, nakupujte im súčasne. Takto lepšie zadelíme domácu ponuku,
nebudeme plytvať a zníži sa aj počet prepráv. Babka sa ti určite poďakuje za to
chutným koláčom.
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Užitočné odkazy týkajúce sa témy modulu
www.wwf.hu WWF Maďarská nadácia
www.tudatosvasarlo.hu Združenie vedomých
kupujúcich
https://portal.nebih.gov.hu/ Národný úrad pre
bezpečnosť potravinového reťazca
http://www.globalisfelmelegedes.info/ Pracovná
skupina pre globálne otepľovanie
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