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Charakteristika

Druhy
Vznik
Výhody

Nižšie náklady
Väčšia efektivita
tradícia

Nevýhody
Znečisťovanie ŽP
Úplné vyčerpanie zásob



Tuhé palivá
Drevo, rašelina, lignit, čierne a hnedé uhlie, 
živčná bridlica

Kvapalné palivá
Decht, zemné oleje, ropa

Plynné palivá
Zemný plyn (naftové a karbónske)

Primárna elektrická energia
Priamo z primárnych zdrojov energie (vodné 
toky, morský príliv,...), jadrová energia



Svetové zásoby ropy



Vývoj energetickej bilancie



Podiel na celosvetovej 
výrobe el. energie

Percento jednotlivých 
druhov neobnoviteľných 
zdrojov z celkového 
množstva



Negatívne dôsledky na životné prostredie

Odpady
Po ťažbe nerastných surovín
z jadrových elektrární

Klimatické zmeny

Zmeny povrchu Zeme

Vplyv na všetky sféry



Dopyt a ceny

Dnešné ceny

Čo by mali obsahovať
ťažba aj úprava

poškodzovanie ŽP a ľudí
daň





Kanada

šachta

Nevada



"Dnes si málokto uvedomuje, že 
ľudstvo stojí na prahu novej energetickej 

revolúcie. Bez podstatnej zmeny vo 
využívaní palivových zdrojov totiž 

nebude pravdepodobne možné 
zabezpečiť rozvoj spoločnosti v 

horizonte rokov 2010-2030" 
(Emil Bédi- Koniec ropnej éry)



Uhlie – 130 rokov

Ropa – 40- 50 rokov

Urán – 30 rokov

Zemný plyn – 100 rokov

Možné zdroje – 70 rokov



Ako zachrániť energetiku?
ÚSPORY

DIVERZIFIKOVANÉ 
OBNOVITEĽNÉ  ZDROJE

ENERGIE



Úspora a využívanie OZE
zníženie závislosti od dodávateľov 
strategických surovín

podpora zamestnanosti

zachovanie kvality života s ohľadom na 
životné prostredie
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