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Energia 

  

Energia (E) je schopnosť  fyzikálnej sústavy konať prácu.  

 Inými slovami je to miera všetkých foriem pohybu hmoty. 

 

a) Еnergie súvisiace s existenciou, pohybom a interakciou: 

 • mechanická energia • chemická energia • tepelná energia  

 • elektrická energia  

 

b) Energie súvisiace s fyzikálnymi poľami: 

 • elektromagnetická energia • energia elektrického poľa 

 • energia elektromagnetických vĺn • svetelná energia  

 • energia žiarenia 
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Elektrina & Energetika 

  

 Elektrická energia je jeden z druhov energie a 
možno ju meniť na mechanickú, tepelnú, 
svetelnú, chemickú... 

 

 Elektrická energia ľudovo povedané elektrina je 
pre ľudskú činnosť najviac vyhovujúca a 
univerzálna forma energie.  

 

 Energetika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá 
využitím všetkých zdrojov a zásob energie a tiež 
priemyselné odvetvie 
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Elektrina 

 

Vyskytuje sa v 2 formách:  

» tá, ktorá “tečie” –  elektrický prúd  

» tá, ktorá sa “nehýbe” – statická elektrina 
  

 

 Asi pred 2500 rokmi si starovekí Gréci všimli, že ak sa pošúcha jantár, začne priťahovať ľahké 
čiastočky prachu, popolu, vlasy, pierka ... Dnes hovoríme, že sa na ňom vytvorí statická 
elektrina. Wiliam Gilbert elektrinu nazval podľa jantáru, ktorý sa po grécky povie elektron.  

 Koncom 18. storočia talianski vedci Luigi Galvani a Alessandro Volta ako prví vyrobili elektrický 
prúd pomocou dvoch rôznych kovov ponorených do elektrolytu. 
 

 

Elektrická energia sa vyrába 2 základnými spôsobmi: 

» premenou chemickej energie na elektrickú v článkoch 
batérie  

» premenou mechanickej energie na elektrickú v točivých 
strojoch generátoroch 



6 

Elektrárne 

  

 Elektrárne sú zariadenia, ktoré slúžia na transformáciu 

rôznych foriem prírodných energií na elektrickú energiu.  

 

 Na základe zdroja využívanej energie, resp. druhu paliva 
rozoznávame tri základné typy elektrární: 

 

1. elektrárne na fosílne palivo tzv. tepelné elektrárne  - 

uhlie, zemný plyn, ropa  

2. jadrové elektrárne - jadrové palivo 

3. elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje energie - 
voda, slnko, vietor, biomasa, geotermálna energia 
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Tepelná elektráreň 
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Tepelná elektráreň 

 

Výhody:  

» Schopnosť dosiahnuť prevádzkyschopného stavu a pripojenie 

do ES do 2 minút 

» Nízke investičné náklady na výstavbu  

» Účinnosť elektrárne  

 

Nevýhody:  

» Vysoké prevádzkové náklady (drahé palivo)  

» Veľké množstvo CO2 

» Odpady 
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Jadrová elektráreň 
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Jadrová elektráreň 

 

Výhody:  

» Dostupnosť paliva 

» Prinášajú stabilitu do elektrizačnej sústavy 

» Minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie – bez CO2  

» Použité palivo je po prepracovaní možno znova použiť 

 

Nevýhody:  

» Vysoké investičné náklady 

» Výhodné iba ako systémové jednotky s vyšším výkonom. 

Menšie jednotky sú neekonomické. 

» Rádioaktívny odpad 
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1. – palivová peleta (matrica)  
2. – palivové pokrytie 
3. – reaktor  
4. – kontejment (1.5m) 
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Kontejment a bariéry  
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Slnečná elektráreň 
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Slnečná elektráreň 

 

Výhody:  

» Všade dostupná 

» Palivo „zadarmo“ 

» Minimálny vplyv prevádzky na životné prostredie – bez CO2 

 

Nevýhody: 

» Odchýlky v množstve dopadajúcej E počas roka a dňa 

» Nedá sa dobre plánovať 

» Regionálne využitie 

» Zastavanosť veľkej plochy 
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Emisie oxidov dusíka 
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Emisie tuhých znečisťujúcich látok 
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Emisie tuhých znečisťujúcich látok 

ZDROJ: 
Bezdek, R. H., Wending R. M.: Establishing benchmarks for environmental 

comparisons, Modern Power Systems, 2006, č. 12, s. 11-14  

Jadrové a plynové elektrárne majú relatívne najmenší 
dopad na životné prostredie, elektrárne spaľujúce 
uhlie, ropu a biomasu relatívne najväčší.  
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Porovnanie rizikovosti jednotlivých zdrojov 

ZDROJ: 
Energetika 

4/2011  uhlie 

vietor

metanol

olej

zemný plyn

jadro

voda

solárna fotovoltaika

uhlie  
37% 

olej  
34,4% 

metanol  
10,9% 

vietor  
14,6% 

Najbezpečnejšie je využitie zemného plynu, potom 
jadrových palív, vodnej a slnečnej energie, zatiaľ čo 
ostatné zdroje sú o rád viacej rizikové 
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ZDROJ: 

Stan Gordelier, Nuclear Energy Agency, presented at ENEF, 1st meeting of WG on Opportunities, 5 March 

2008, Brussels 

~ 5000 

Životnosť palív v rokoch 
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AP-1000 

VVER-92 (or MIR 1200) Mitsubishi-APWR 

Jadrová veda a výskum  

EPR 



20 

Spôsob výroby elektrickej energie vo svete 

ZDROJ: 
EIA 

Report #:DOE/EIA-
0484 (2010) 
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Biomass, Small HPP, Photovoltaic and other new renewable sources 

CCGT Malženice and another New Entrant, New PPC BA, Industrial producers  

and Heating companies 

 EMO3,4 currently under construction 

 Power plants owned by SE 

 Gabčíkovo HPP + PPC Bratislava 
 
ZDROJ: SE  
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Spôsob výroby elektrickej energie na Slovensku 
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1936-1993 2399 MW Vodné elektrárne 

1954-1955 518  MW Nováky  

1965-1967 880  MW Vojany 

1998-2000 940 MW Mochovce 

1984-1985 1010 MW Bohunice  

V prevádzke  

od 

Inštalovaný  

výkon 
Elektráreň 

       Dec. 2010 

Slovenské Elektrárne 
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Slovenské Elektrárne 

Hlavný výrobca elektrickej 

energie na Slovensku.  

Zdroje energie: 

2 jadrové elektrárne  

2 tepelné elektrárne 

34 vodných elektrární 

 

viac ako 70 % energie bez 

emisií skleníkových plynov 
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Slovenské Elektrárne 

Výstavba Mochoviec 3&4 , nové projekty 
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Podiel zdrojov elektrickej energie 2010 
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COLUMBIA 

• First operator in 
generation (21%) 

• Second operator in 
distribution (15%) 

• 2,3 mln clients 

ARGENTINA 

• First operator in generation 
(16%) 

• Second operator in 
distribution (17%) 

• 2,3 mln clients 

CHILE 

• First operator in 
generation (37%) 

• First operator in 
distribution (32%) 

• 1,6 mln clients 

PERU 

• First operator in 
generation (30%) 

• Second operator in 
distribution (19%) 

• 1,2 mln clients 

NORTH AMERICA 

• Diversified presence in the 
main renewable 
technologies (hydro, 
geothermal, wind) 

SPAIN 

• First operator in generation 
(26%) 

• First operator in distribution 
(43%) 

• 13 mln clients (electricity and 
gas) 

 ITALY 

• First operator in 
generation (26%) 

• First operator in 
distribution (84%) 

• 33 mln clients (electricity 
and gas) 

SLOVAKIA 

• First operator in 
generation (81%) 

ROMANIA 

• Second operator in 
distribution (30%) 

• 2,6 mln clients 

 

RUSSIA 

• First vertically integrated 
foreign operator (upstream 
gas, generation, supply) 

 

BRAZIL 

• 5,4 mln clients 

Market shares for distribution calculated per TWh of distributed energy 

CENTRAL AMERICA 

• Hydro and wind power 
plants in Costa Rica, 
Panama, El Salvador and 
Guatemala 

FRANCE 

• 12,5% in Flamanville, EPR 
technology (1,600 MW) 

• Notable presence in wind 
generation 

Slovenské Elektrárne, člen skupiny Enel  
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 …1400 

reactors in 

2050 

 600 to… 

436 reactors  

in June 2009 

Predpoveď vývoja jadrovej energie 
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Podiel jadrovej energie k celkovej energii 2009  

% 

ZDROJ: 
IAEA PRIS 

(2010) 
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Záver 

• Jadrová energetika bude naďaľej kľúčovým prvkom 
svetovej energetiky 

 

• Vyrovnaný energetický mix v krajinách EU 

 

• Ďaľšie úsilie o rozvoj a využívanie obnoviteľných 
zdrojov  

 

• Zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární  

 

• Podporovať vedu a výskum 
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Kontakt 

 

www.seas.sk 

infoseas@enel.com  

 

Infocentrum Mochovce 

infocentrum@enel.com  

 

Infocentrum Jaslovské Bohunice 

infoebo@enel.com 
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Back-up 
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BWR 
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PWR 


