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Energetická bilancia 

Zeme vo vesmíre

Zo Slnka na Zem ročne dopadá

5,61 milióna EJ energie.

1,60 milióna EJ odraz od atmosféry 

a povrchu Zeme 

3,71 milióna EJ sa po premenách 

dlhovlnným vyţarovaním rozptýli do 

kozmického priestoru.

0,035 % z dopadajúcej energie sa 

akumuluje v biomase,  0,3 % 

pripadá na energiu vetra a 

morských prúdov.

Energetická spotreba ľudstva je iba 

zlomkom uvedených bilančných 

hodnôt (800 EJ).



9%
odraz od 

atmosféry

2% odraz od 

povrchu Zeme

23 % odraz od 

oblakov

19% absorpcia 

atmosférou

47%
absorbované Zemou

Energetická bilancia Zeme



Známe druhy energie (1)

 Jadrová energia – energia väzieb nukleónov v jadre atómov, ktorá sa 
uvoľňuje v rôznych formách pri štiepení ťaţkých jadier (štiepna jadrová 
energia) alebo pri syntéze jadier ľahkých prvkov (termojadrová energia).

 Chemická energia – energia chemicky reagujúcich látok, ktorá sa 
uvoľňuje ako dôsledok prestavby elektrónových obalov atómov a 
molekúl.

 Tepelná energia – časť energie tepelného pohybu častíc látok, ktorá sa 
uvoľňuje pri rozdiele teplôt medzi danou látkou a látkami v jej okolí. 

 Gravitačná energia – potenciálna energia telies, alebo častíc, ktorá je 
priamo úmerná ich hmotnosti. V našich podmienkach má praktický 
význam energia látok nadobudnutá prekonávaním zemskej príťaţlivosti.

 Mechanická energia – kinetická energia voľne sa pohybujúcich telies 
alebo jednotlivých častíc.



Známe druhy energie (2)

 Tlaková energia – potenciálna energia mechanicky stlačených látok, 
ktorá sa uvoľňuje pri zníţení tlaku najčastejšie vo forme mechanickej 
energie.

 Elektrostatická energia – potenciálna energia vzájomného pôsobenia 
elektrických nábojov, ktorú nadobúdajú prekonávaním síl elektrického 
poľa.

 Elektrická energia – energia elektrického prúdu (usmerneného pohybu 
elektrických nábojov) vo všetkých formách.

 Magnetická energia – potenciálna energia interakcie „magnetických 
nábojov“ alebo energia, ktorú nadobúda teleso pri prekonávaní síl 
magnetického poľa. 

 Anihilačná energia – úplná energia systému látka-antilátka, ktorá sa 
uvoľňuje pri ich vzájomnom kontakte vo forme ţiarenia. 



Premeny primárnych zdrojov energie
1 – teoreticky možná, ale bez praktického významu

2 – prakticky realizovaná, ale nevhodná v energetike

3 – transformácia je prakticky využiteľná, ale málo používaná

4 – transformácia sa v energetike čiastočne využíva

5 – široko využívaná premena

A B C D E F G H I J

Jadrová A 4 3 5 1 3 2 3 3 1 3

Chemická B - 3 5 1 3 1 1 1 - 4

Tepelná C - 1 5 1 5 1 1 - - 4

Gravitačná D - - 1 3 1 - 3 - - 1

Mechanická E - - 4 1 5 - 1 1 1 5

Elektro-mag. F - 4 4 1 1 1 1 - - 4

Tlaková G - - 1 3 4 - 1 3 1 3

Elektrostat. H - - 1 1 1 - 1 1 1 3

Magnetická I - - 1 1 3 - 1 1 1 1

Elektrická J - 3 5 1 5 1 1 1 1 5



Pôvod využívanej energie

Väčšina vyuţívaných 

zdrojov má pôvod v 

energii Slnka (slnečná, 

veterná a vodná 

energia, ale aj uhlie, 

ropa a plyn). Starší 

pôvod má jadrová a 

geotermálna energia.



Čo je to obnoviteľný zdroj energie

Zdroj energie, ktorý sa vyuţívaním nevyčerpáva a 

obnovuje sa, takţe jeho zásoba zostáva prakticky 

nemenná. 

Patrí sem:

 slnečná energia

 vodná energia

 veterná energia

 geotermálna energia

 energia z biomasy



Výroba elektriny z OZE v SR

2003

[GWh]

2004

[GWh]

2005

[GWh]

2006

[GWh]

2007

[GWh]

Vodná energia (bez prečerpávania) 3 480 4 100 4 638 4 399 4 451

Geotermálna energia 0 0 0 0 0

Slnečná energia 0 0 0 0 0

Veterná energia 2 6 6 6 8

Biomasa 98 18 27 368 463

Bioplyn 2 2 5 8 11

Spolu 3 582 4 126 4 676 4 781 4 933

Celková spotreba elektriny 28 892 28 682 28 572 29 624 29 632

Podiel na celkovej spotrebe elektriny 12,4 % 14,4 % 16,4 % 16,1 % 16,6 %

Zdroj: MH SR: Správa o pokroku vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, november 2008



Celosvetová spotreba primárnych 

energetických zdrojov za 40 rokov

Zdroj: 

www.bp.com



Vývoj spotreby primárnych 

energetických zdrojov v SR 

Zdroj: 

www.economy.gov.sk



Inštalovaný výkon elektrární v SR

Zdroj: SEPS, 

a.s.

Typ MW %

JE 2 200 29,5

TE 2 009 27,0

VE 2 478 33,2

Ostatné 766 10,3

Spolu 7 453 100,0

Údaje za rok 2008



Podiel zdrojov na výrobe elektriny na 

Slovensku
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Porovnanie inštalovaných výkonov a 

výroby podľa druhu zdroja

Výroba elektriny podľa 

zdrojov energie (2007)

jadrové 

zdroje

55%

zdroje na 

báze 

fosílnych 

palív

29%

vodné 

elektrárne

16%

Inštalovaný výkon podľa 

zdrojov energie  (2007)
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Trendy vývoja energetiky v SR a vo svete

 Treba poznať prognózy rozvoja energetiky zverejnené vo svete? 

(napr. WEC - World Energy Council)



Trendy vývoja energetiky v SR a vo svete

 Stratégie rozvoja vo svete na  30 aţ 100 rokov… 

 Treba prognózy rozvoja energetiky SR zosúladiť so svetom?

 Svetová energetická rada (WEC)

 Kongres WEC - Argentína



Vodné elektrárne

Tri úţiny 22 500 MW Gabčíkovo 720 MW 

Čierny Váh 735 MW 



Tepelné elektrárne

Vojany 880 MW 



Jadrové elektrárne

Princíp výroby elektriny v jadrovej 

elektrárni je podobný ako v klasickej 

tepelnej elektrárni. Rozdiel je len v 

zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je 

zdrojom tepla uhlie či plyn, zatiaľ čo v 

jadrovej elektrárni je to obohatený 

urán.

Inštalovaný výkon JE na Slovensku je 

2 200 MW. V roku 2008 vyrobili 16 704 

GWh z celkovo 29 830 GWh elektriny.



Geotermálne elektrárne



Solárne elektrárne a panely

 Tepelné kolektory a 

fotovoltické panely.



Veterné turbíny



Zdroje biomasy



Trh s elektrinou v SR

Prenosová sústava SR

(SEPS, a.s.)
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Výroba

(SE/Enel: 83 % )

Celková výroba (’07):  

28 056 GWh

Regionálne distribučné 

spoločnosti 

(VSE, SSE, ZSE)

Spotreba

Celková spotreba (’07): 

29 781 GWh

Regulácia

 Úrad pre 

reguláciu 

sieťových 

odvetví, 

 Štátna 

energetická 

inšpekcia, 

 Úrad pre jadrový 

dozor

Zdroj: MH SR



Zdroj: Stratégia energetickej bezpečnosti SR

Východisková situácia 

Slovenskej republiky

 Od roku 2007 čelí 
nedostatku elektrickej 
energie

 Ceny elektrickej energie pre 
domácnosti  na úrovni 
priemeru EÚ

 Ceny elektriny pre veľké 
podniky 5. najvyššie v EÚ(!)

 Do roku 2030 je 
naplánované vyradenie 
3855MW výrobných kapacít
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Plánovaná výstavba nových zdrojov 

elektrickej energie (1)

 Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce vyrieši otázku negatívnej 
energetickej bilancie len dočasne, je potrebné zabezpečiť dostatok 
výrobných kapacít v období po roku 2025

 Prírastok nových jadrových kapacít

 dostavba 3. a 4. bloku jadrovej EMO (spolu + 880 MW), očakávaný 
termín spustenia: 2012 - 2013 

 zvýšenie výkonu blokov JE V2 v EBO na cca 1000 MW do roku 2010

 Stratégia energetickej bezpečnosti predpokladá, ţe do roku 2030, vo 
vzťahu na očakávaný rast spotreby elektriny a odstavovania 
existujúcich výrobných kapacít, bude potrebné zabezpečiť pre SR okolo 
6 600 MW nových výkonov pre pokrytie očakávaného deficitu vo výrobe



Plánovaná výstavba nových zdrojov 

elektrickej energie (2)

Typ zdroja Odporúčanie na zvýšenie inštalovaného výkonu
Výkon  

(MW)

Odporúčané 

uvedenie do 

prevádzky

Zvyšovanie výkonu JE V2 a JE Mochovce 1. a 2. blok  164 do 2010

Dokončenie JE Mochovce - 3. blok  440 2012

Dokončenie JE Mochovce - 4. blok  440 2013

Obnoviteľné zdroje Biomasa + odpady 2 100 do 2030

Vynútená výroba Obnova tepelných elektrární a kogenerácia  362 do 2030

Nové / obnovené vyradené bloky TE  862 2015 aţ 2023

Nové PPC  400 2015 aţ 2020

Nová jadrová elektráreň 1 200 2024 aţ 25

Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ  600 Okolo 2020

6 568

Odporúčané zvýšenie výrobnej základne podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR 

Existujúce a rozostavané 

zdroje

Spolu

Nové zdroje



Výzvy v oblasti energetiky 

 zmena klímy a jej dôsledky

 vysoká závislosť od dovozu primárnych zdrojov energie a 
potreba zabezpečenia spoľahlivosti dodávok 

 náhrada odstavovaných zdrojov výroby elektriny

 renesancia jadrovej energetiky

 vysoká energetická náročnosť hospodárstva

 relatívne nízky podiel vyuţívania obnoviteľných zdrojov 
energie

 plynová kríza

 hospodárska kríza



Súčasná situácia je neudržateľná

 Vysoká energetická náročnosť

 Veľmi vysoká závislosť od dovozu primárnych 

zdrojov energie

 Závislosť od dominantného dodávateľa 

(viac ako 90 %)

 Nízky podiel OZE na energetickom mixe (asi 6 %)



Stratégia energetickej 

bezpečnosti SR

Nástroje energetickej bezpečnosti:

 vhodný energetický mix

 primeraná úroveň výrobnej kapacity elektriny

 primeraná rovnováhu medzi dodávkou a dopytom 
energie

 zniţovanie energetickej náročnosti hospodárstva

 bezpečná a spoľahlivá energetická sústava

 dostatočný stupeň cezhraničných prepojení

 účinná legislatíva

Zdroj: Stratégia energetickej bezpečnosti, MH SR



Energetická efektívnosť

Energetická intenzita 
slovenskej ekonomiky je 
1,9-násobne vyššia ako 
priemer krajín EÚ

 Dôraz na zlepšenie en. 
účinnosti vo výrobe, 
prenose a distribúcii 

 Zlepšenie energetickej 
účinnosti na strane 
spotreby

Energetická účinnosť

• Zniţovanie spotreby 
energií

• Posilňovanie ekonomickej 

konkurencieschopnosti

• Prostriedok na riešenie

hospodárskej krízy

• Zniţovanie energetickej 

závislosti

• Zniţovanie emisií



Limitujúce faktory výstavby nových zdrojov

 Nároky na prenos výkonu 

z veľkého jadrového 

zdroja vyţadujú rozšírenie 

prenosových kapacít

 Moţnosť prestavby vedení 

z 220 kV na vyššiu 

napäťovú hladinu v 

existujúcich koridoroch



Prenosová sústava SR

Zdroj: SEPS, a. s.



Vysokonapäťový prenos jednosmerného 

prúdu (HVDC) na dlhé vzdialenosti

 Prenos elektrickej energie HVDC na dlhé vzdialenosti je 
účinný a neškodný pre ţivotné prostredie vzhľadom na 
nízke straty z prenosu v porovnaní s prenosom AC. 

 Pomocou technológie HVDC je moţné prepojiť 
asynchrónne energetické systémy a realizovať prenos 
na dlhé vzdialenosti s vyuţitím nielen vzdušných 
prenosových vedení ale aj podmorského kábla.

 290-km dlhé spojenie medzi Austráliou a Tasmániou je v 
súčasnosti celosvetovo najväčším prepojením 
podmorským káblom s kapacitou prenosu aţ 600 MW. 

 Od polovice roku 2007 dodáva 660-MW HVDC spojenie 
podmorského kábla medzi Long Island a Sayreville v
New Jersey, USA, elektrickú energiu pre ostrov oproti 
zálivu z "Big Apple”.

Zdroj: Peter Ludrovský, Siemens, a. s.



Vysokonapäťový prenos jednosmerného 

prúdu (HVDC) na dlhé vzdialenosti

 Pomocou 2500-MW HVDC prepojenia “Ballia-
Bhiwadi” v Indii, zniţuje HVDCT straty z 
prenosu v porovnaní s konvenčným 
prenosom AC pri 400 kV v takom rozsahu, ţe 
sa ročne ušetrí 688 000 ton CO2.

 Celosvetovo prvé diaľkové spojenie HVDC, 
ktoré funguje pri prenosovom napätí 800 kV: 
Od roku 2009 bude zahájená prevádzka 
5000-MW spojenia v Číne a bude dodávať 
elektrickú energiu z vodných elektrární na 
vzdialenosť 1400 km od Yunnanu do 
Guangzhou.

Zdroj: Peter Ludrovský, Siemens, a. s.



Zdrojová základňa ES SR

Zmeny v zdrojovej základni regulačnej oblasti SR v časovom horizonte 2025

EBO V2 – navýšenie výkonu z 2x440 MW na 2x500 MW

EMO 12 – navýšenie výkonu z 2x440 MW na 2x500 MW

EMO 34 – navýšenie výkonu z 2x440 MW na 2x500 MW

PPC Malţenice – nový zdroj 430 MW (vyvedenie výkonu do R400 kV Kriţovany)

nový zdroj na východnom Slovensku 800 MW

nový zdroj TatraPower v lokalite Nováky 640 MW

NJZ v lokalite Jaslovských Bohuníc

Zdroj:  SEPS, a. s.



Zníženie odberu v ES počas plynovej 

krízy v januári 2009

Diagram zaťaženia ES SR(v dňoch týždenných maxím)
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Ján Pišta: Energetický kongres Enko, 10. jún 2009 (zdroj: Reuters)

Ceny komodít

<- [$] Ropa     

Uhlie [€]

Elektrina [€]

Plyn [€]

CO2 [€]



Aspekty energetickej bezpečnosti

Energetická bezpečnosť

Diverzifikácia 
energetických 

trás

Stabilné 
spoločenské 
prostredie

Diverzifikácia 
energetických 

zdrojov

Regionálna, 
dopravná, 
zahraničná 
politika...

Energetická 
efektívnosť

Spolupráca a 
partnerstvo

Boj proti 
klimatickým 

zmenám

Ekonomický 
rast a 

zamestnanosť



Možnosti dodávok ropy pre Slovensko

Zdroj: Stratégia energetickej 

bezpečnosti, MH SR



Bezpečnosť zásobovania plynom
 

RUSKÁ 
 

FEDERÁCIA 

KASPIK 
 

IRÁN 

NÓRSKO 

 

EURÓPA 

 

SEVERNÁ 
 

AFRIKA 

Zdroj: Stratégia energetickej 

bezpečnosti, MH SR



Bezpečnosť zásobovania plynom

 Projekty diverzifikácie dodávok 
plynu 
 predpoklady, moţnosti, 

skutočnosti

 Projekt Nabucco
 Kaspická oblasť a Stredný Východ 

– predpoklad 2012

 kapacita 31 mld. m3/rok

 Projekty LNG
 moţnosti dodávok plynu z Afriky, 

blízkeho východu, RF

 Adria LNG – ostrov Krk, kapacita 
10 mld. m3/rok, predpoklad 2011

 Poľsko LNG

 Projekt Blue Stream
 Ruská federácia cez Čierne more 

do Turecka a do Európy 

 kapacita 16 mld. m3/rok

 Projekt South Stream
 Ruská federácia cez Čierne more 

do Bulharska, Grécka a Talianska 
(alt. Rakúsko)  

 kapacita 30 (60) mld. m3/rok

 Projekt Nord Stream
 Ruská federácia cez Baltické 

more do Nemecka

 kapacita 27,5  mld. m3/rok (2010), 
cieľová kapacita 55  mld. m3/rok

Zdroj: Stratégia energetickej 

bezpečnosti, MH SR



Bezpečnosť zásobovania plynom 

Alternatívy dopravy plynu z Kaspickej oblasti, Stredného východu a 

Ruska projekty Nabucco, Blue Stream a South Stream

Zdroj: Stratégia energetickej 

bezpečnosti, MH SR



Stratégia energetickej bezpečnosti a 

jadrová energetika

 V zmysle stratégie energetickej bezpečnosti SR sú 
stanovené nasledovné priority: 
 pokračovať vo vyuţívaní jadrovej energetiky v rámci 

energetického mixu

 dobudovať 3 a 4 blok JE Mochovce

 vybudovať nový zdroj JE v Jaslovských Bohuniciach

 posúdiť vybudovanie novej JE v regióne východného 
Slovenska (Kecerovce)

 posúdiť reálnosť ťaţby uránu na Slovensku



Alternatívy voči výstavbe JE

 Výstavba paroplynových cyklov na kombinovanú 

výrobu elektriny a tepla

 Vyššie vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie 

(energia biomasy, slnka, riek a vetra)

 Zvyšovanie energetickej efektívnosti celého 

národného hospodárstva

 Výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne na Ipli



Porovnanie emisií 
(vrátane výstavby a vyraďovania)

Zdroj: University of Stuttgart, Institute of Energy Economics and Rational Use of Energy, november 2005, 

aktualizované v júli 2007

CO2                            

[g/kWh]
SO2                           

[g/kWh]
NOX

[g/kWh]

Čiernouhoľná el. 793,7 800 865,5

Hnedouhoľná el. 977,1 740,2 739,7

Paroplynová el. 413 71 385,9

Jadrová el. 15,7 34 35,8

Drevná biomasa 40,5 156,1 1137,7

Fotovoltická el. 156,1 341,6 272,5

Veterná el. 1500 kW 16 40,1 33,4

Malá vodná el. 3,1 MW 12,5 24,8 41,5



Pozitívny vplyv jadrovej energetiky na 

životné prostredie
170 mil. ton hnedého uhlia = emisie 8 417 tis. ton SO2

1 022 tis. ton NOx

49 411 km dlhý vlak 85 tis. ton CO .

192 535 tis. ton CO2

477 tis. ton TZL

alebo 48 517 tis. ton pop.

74 mil. ton čierneho uhlia = emisie 3 102 tis. ton SO2

1 113 tis. ton NOx

21 525 km dlhý vlak 37 tis. ton CO .

155 872 tis. ton CO2

971 tis. ton TZL

alebo 12 719 tis. ton pop.

54 mld. m3 zemného plynu = emisie 487 tis. ton NOx

13 tis. ton CO .

108 095 tis. ton CO2

Výroba 168 TWh

v JE nahradí 

fosílne palivá:



Definovanie limitov podielu OZE na 

spotrebe pre Európu a SR

Slovensko má na základe návrhu Európskej komisie zvýšiť využívanie 

OZE v pomere ku konečnej energetickej spotrebe zo súčasných 7 % 

na 14 %
Predbeţná analýza vyuţívania OZE do roku 2020 vychádza z týchto predpokladov:

1. konečnou energetickou spotrebou sa rozumie čistá konečná spotreba,

2. konečná energetická spotreba v roku 2020 zostane na rovnakej úrovni

ako v súčasnosti, t. j. 406 PJ

 Konečné vyuţívanie OZE vo forme elektriny, tepla a biopalív v roku 2020 bude teda 

predstavovať 57 PJ
 Z dôvodu strát pri výrobe elektriny z biomasy, ako aj ďalších strát v iných 

transformáciách biomasy na energiu alebo na palivá je pre túto konečnú spotrebu 

potrebné vyuţívať 65 PJ OZE

Zdroj: Priebeţná správa k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka 

v podmienkach Slovenskej republiky



Vplyv politiky klimatických zmien na 

rast ceny elektrickej energie
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Energetický potenciál 

poľnohospodárskych zvyškov v SR

Plodina

Pôda využívaná 

na pestovanie 

[ha]

Výnos z biomasy 

vhodný pre 

energetiku [t/ha]

Produkcia 

biomasy [t/rok]

Energetický 

ekvivalent

GWh PJ

Obilniny celkovo 648 568 2,66 729 000 2 800 10,4

Kukurica 113 200 5,9 668 000 2 610 9,4

Slnečnica 61 010 3,6 220 000 810 2,8

Repka olejná 103 285 2,0 206 000 820 2,9

Záhrady 9 425 3,9 37 000

900 3,1
Vinohrady 10 898 2,0 22 000

Nálety z trávnych 

porastov 74 820 2,0 149 000

Celkovo 1 021 206 2 031 000 7 940 28,6

Zdroj: Mapy a základné údaje o potenciále biomasy, http://www.access-ret.net/info/pdfs/d13_sk.pdf



Technológie na energetické využitie 

biomasy

 termochemická premena biomasy (suché procesy):
 spaľovanie,

 splyňovanie,

 pyrolýza,

 biochemická premena biomasy (mokré procesy):
 alkoholické kvasenie,

 metánové kvasenie (fermentácia bez prístupu vzduchu),

 fyzikálna a chemická premena biomasy:
 mechanická (štiepenie, drvenie, lisovanie, briketovanie, peletovanie, atď.),

 chemická (esterifikácia surových rastlinných olejov),

 získavanie odpadového tepla pri spracovávaní biomasy (napr. pri 
kompostovaní, aeróbnom čistení vôd, anaeróbnej fermentácii a pod.).



Produkty spracovania biomasy

Tuhé spáliteľné produkty

Bioplyn

Kvapalné palivá

zmes metánu 

(CH4), oxidu 

uhličitého (CO2) 

a ďalších 

plynov



Výroba bioplynu na Slovensku

 Potenciál výroby bioplynu 
na Slovensku odhaduje 
MH SR na 227 miliónov 
ton, čiţe 6 900 000 GJ pri 
ročnej výrobe 1950 GWh .

 Bioplynom je moţné pokryť 
4,5 % spotreby elektrickej 
energie v SR.

 Príkladom bioplynovej 
stanice je projekt pre PD 
Siladice (na obrázku).

Zdroj: MH SR: koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely, december 2008



Ako ďalej?

 je potrebná dlhodobá garancia pravidiel hry pre investorov, ktorí 
podnikajú / plánujú podnikať v energetike (tlak na zniţovanie nákladov z 
krátkodobého hľadiska prinesie niţšiu koncovú cenu, ale nie je to stimul 
pre rozvoj nových a obnovu existujúcich kapacít výroby / prenosu / 
distribúcie) – čas, ktorý nám dáva krízou zníţená spotreba, je potrebné 
vyuţiť na cieľavedomé kroky

 je potrebné podporovať nielen obnoviteľné zdroje, ale aj infraštruktúru 
(prenosovú a distribučnú), aby sa „zelená“ elektrina dostala k 
odberateľom

 šrotovné, z ktorého benefitovali občania, zamestnanci a spoločnosti 
(kde štát nie je akcionár) verzus zatiaľ ţiadna podpora energetických 
spoločností, kde štát má významné podiely a ktoré majú dodávateľov 
(zamestnávajúcich) na Slovensku (Enermont, Elektrovod, LIV Elektra, 
ELV Ţilina, ELV Senec, Kovel, BEZ Bratislava, Haramia, ...)

Zdroj: Andrej Devečka: Energetický kongres Enko, 10. jún 2009



Závery

 Aktualizácia energetickej stratégie SR v súlade s ekonomickými 
zmenami vo svete

 Zvyšovanie energetickej efektívnosti všetkými dostupnými nástrojmi 
(IKT technológie)

 Sformulovanie SWOT analýzy energetických riešení pre Slovensko

 Účasť v medzinárodných energetických projektoch

 Vytvorenie centrálnej výskumnej platformy pre energetiku

 Podpora celoţivotného vzdelávania a prístupu k informáciám

 Popularizácia energetiky ako vedy, techniky a jedného z rozhodujúcich 
faktorov budúceho rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky



Nočná snímka z vesmíru ukazuje elektrifikované územia veľmi presne



Ďakujeme za Vašu pozornosť!

doc. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19, 827 15 Bratislava

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Mgr. Miroslava Smitková

Ing. Juraj Kubica
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Slovenská technická univerzita

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava


