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Čo sú vlastne obnoviteľné     
zdroje energie?

Základ- slnečné žiarenie(biomasa,veterná,vodná, 
slnečná energia)
Schopnosť pokryť čiastočne spotrebu energie v celom 
svete
Sú ekologické a neznečisťujú prostredie
Fosílne palivá- zmenšujú sa ich zásoby
Nutnosť zmeny súčasného stavu



Biomasa
Zakonzervovaná slnečná energia(rastliny ju pomocou 
fotosyntézy premieňajú na organickú hmotu)
Organická hmota či už vo forme dreva, rastlín alebo 
zvyškov nám dokáže poskytnúť všetky užitočné formy 
energie 
Priemerný energetický obsah v jednom kg suchého dreva 
alebo slamy je asi 4,5 kWh.
Drevo =najlacnejšie palivo



Veterná energia
Pôvod v slnečnej aktivite
Podľa niektorých štúdií by bolo možné výrobou 
elektriny z vetra pokryť až 6-násobok súčasnej 
spotreby elektriny v krajine(Veľká Británia)
Cena vyrobenej elektriny z vetra je dnes na mnohých 
miestach porovnateľná alebo dokonca nižšia ako cena 
elektriny vyrobenej z uhlia, plynu alebo uránu.



Vodná energia
Spôsobuje vyparovanie vody z oceánov, morí, jazier a 
vodných tokov
Pokrýva viac ako 18% vyrobenej elektrickej energie
Je najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie
Vodná energia má mnoho výhod



Energia morských vĺn
Vzniká účinkom slnečného žiarenia, ktoré zohrieva 
vzduch, pričom vzniká vietor, a ten spôsobuje vlny na 
moriach
Ma veľký potenciál
Avšak možné environmentálne problémy kvôli veľkým 
prílivovým elektrárňam



Geotermálna energia
Nie je v pravom zmysle slova obnoviteľným zdrojom 
energie
Má pôvod v horúcom jadre Zeme
Značný vplyv na životné prostredie



Slnko a jeho 
energia

Slnko je jediným zdrojom energie, 
na ktorý sa ľudstvo môže plne 
spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše 
Slnko zanikne o 5 miliárd rokov, 
takže slnečná energia je vzhľadom 
na ľudský život nevyčerpateľná.



Ďaleká budúcnosť alebo 
blízka realita?

Ľudstvo by sa malo zastaviť, obzrieť, a 
zamyslieť sa, prečo je Zem taká 

znečistená. Využívali sme prírodnú energiu, 
ale nesprávnym a nešetrným spôsobom. Je 
čas napraviť svoje chyby a vymyslieť niečo 

nové, prevratné!!!



Veľtrh RACIONERGIA
29.03. - 02.04.2011(Incheba)



Ďakujeme za pozornosť ☺
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