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Spotreba energie na SR
Spotreba energie* 749 PJ  (PJ=Peta Joule – 1015 Joule)

Spotreba elektriny 25,16 mld kWh (90 PJ)

Výroba elektriny v jadrových elektrárňach 11,43 mld kWh

Výroba elektriny v tepelných el. 6,27 mld kWh

Výroba elektriny vo vodných el. 5,15 mld kWh

Spotreba tuhých palív 275 PJ

Spotreba plynných palív 210 PJ

Spotreba kvapalných palív 130 PJ

Spotreba tepla – vykurovanie a
technologické účely

247,5 PJ

Spotreba tepla v bytovokomunálnom
sektore

104,5 PJ

Zdroj: RNDr. Bédi, Emil: Potenciál obnoviteľných zdrojov  energie, Fond pre alternatívne zdroje energie – SZOPK, Bratislava, 1996

*Údaje sa vzťahujú na obdobie rokov 1993 ‐1995



Dôvody pre využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie (OZE)

• Obmedzenosť zásob fosílnych palív a ich 
postupné vyčerpávanie

• Vysoká závislosť SR od dovozu primárnych 
energetických surovín zo zahraničia

• Prudký rast cien surovín (predovšetkým ropy)
• Vyčerpateľnosť fosílnych zdrojov
• Tvorba vysokej uhlíkovej stopy (tepelné 

elektrárne)
• Nebezpečenstvo prevádzky jadrových elektrární
• Problémy pri ťažbe a uskladnení uránu (jadrové 

elektrárne)



Obnoviteľné zdroje  
energie
- Zoznam najdôležitejších 
OZE
- Hlavné dôvody 
budovania OZE  

OZE

Slnečná energia •Slnečné kolektory
•Fotovoltaické články

Energia biomasy •Drevo
•Slama
•Bioplyn
•Energetické rastliny

Vodná energia

Geotermálna energia

Energia morského prílivu

Veterná energia

• Nahradenie dovážaných palív                     
domácimi zdrojmi 

1. Vyššia energetická bezpečnosť
2. Obrovská úspora devíz
3. Akumulácia kapitálu v štáte a 

regiónoch
4. Vyššia kúpyschopnosť 

obyvateľstva
5. Zvyšovanie životnej úrovne 

obyvateľstva (hlavne na vidieku)

• Potenciál  OZE  mnohonásobne 
prevyšuje spotrebu energie na SR



Veterná energia

• Jeden z najrýchlejšie rastúcich 
energetických sektorov na 
svete

• Ponúka príležitosť prejsť na 
globálnu ekonomiku založenú 
na OZE

• 1 veterná turbína →
400 000 kWh el. en./rok →
pokrytie spotreby viac ako 
300 domácností

• Náhrada 120 ton čierneho, 
resp. 200 ton hnedého uhlia

• Zníženie emisií za rok:

1. SO2 – 2 až 3 tony
2. Oxid dusíku – 1,2 až 4 tony
3. CO2  - 300 až 500 ton
4. Pevné zložky – 160 až 280 kg
5. Popolček – 16 až 28 ton

Charakteristika Orientačné pravidlá



Vstupné suroviny - vietor

• Energia vetra – funkciou:

− Rýchlosti prúdenia vetra
Najvýznamnejší parameter 
(ročná priemerná rýchlosť vetra)
Ovplyvnená reliéfom zemského povrchu

− Hustoty vzduchu
Priestorové rozloženie hustoty vetra (W.m2) 
na SR nevypracované

− Plochy rotora veternej turbíny

− Účinnosti energetickej konverzie vo veterných 
zariadeniach



Výber lokality - prepoklady
• Najvyššia priemerná rýchlosť vetra

• Najnižšia turbulencia prúdenia

• Malá smerová variabilita vetra

Kritériá lokality:
• Mimo migračných trás vtáctva

• Bezpečná vzdialenosť od zastavaného územia (2OO – 300 m)

• Minimálne narušenie krajinného rázu

• Vplyv na leteckú prepravu



Obr. Veterné turbíny a vtáctvo



Obr. Veterné turbíny v zastavanej oblasti 



Obr. Veterné turbíny a ich vplyv na estetiku krajinu



Obr. Letecká doprava ako jedna
z limít technického charakteru 
pri stavbe veternej turbíny



Vybrané limity na umiestňovanie veterných elektrární



Potenciál veternej energie na 
Slovensku

• Významným parametrom, ktorý reprezentuje 
potenciál využívania veternej energie, je ročná 
priemerná rýchlosť vetra

• Charakter veternosti je podmienený 
vnútrokontinentálnou polohou Slovenska

• Na efektívnu výrobu elektrickej energie je nutná 
priemerná rýchlosť vetra väčšia ako 5 m/s, ktorá 
sa meria 10 m nad povrchom Zeme.



Potenciál veternej energie na 
Slovensku

• Rýchlosť vetra najviac ovplyvňuje reliéf zemského 
povrchu, u nás je značne členitý

• v našich zemepisných šírkach je pri nadmorskej 
výške 600 m n. m. zvyčajne rýchlosť vetra 2 – 3 
m/s, za najideálnejšiu rýchlosť vetra je 
považovaná rýchlosť okolo 12 m/s.

• Lokality s pomerne dobrými veternými 
podmienkami, kde priemerná ročná rýchlosť vetra 
dosahuje aspoň 5 m/s sa nachádzajú v regiónoch 
Kysuce, Orava, Spiš a v Malých Karpatoch



Obr. Veterná mapa Slovenska



Potenciál veternej energie na 
Slovensku

• V roku 2002 bol potenciál veternej energie SR 
odhadnutý na cca 600 GWh/r, táto hodnota by 
predstavovala asi 1,2 % spotreby elektriny na 
Slovensku, v porovnaní s potenciálom ostatných 
obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa 
alebo voda, je veľmi nízky.

• V súčasnosti, keď sa používajú turbíny s väčším 
výkonom, možno predpokladať, že využiteľný 
potenciál Slovenska je skoro dvojnásobný

• S dynamicky sa vyvíjajúcou technológiou 
veterných turbín sa môže potenciál do roku 2015 
zvýšiť na hodnotu, ktorá by predstavovala 8-9% 
súčasnej spotreby elektriny na Slovensku  



Potenciál veternej energie na 
Slovensku

• Na Slovensku máme približne 4300 km2 oblastí 
vhodných pre stavbu veterných elektrární

• V týchto oblastiach je priemerná rýchlosť vetra 
vyššia než 5 m/s, ale využiteľných je len 86 km2,
pretože lokality s priaznivými podmienkami sa 
vzhľadom na reliéf slovenskej krajiny nachádzajú 
v prevažnej miere vo vrcholových oblastiach 
pohorí, tieto územia sú hodnotné z ekologického 
a krajinárskeho hľadiska

• Výstavba veterných parkov v týchto lokalitách je 
často nevyhnutne spojená s narušením 
hodnotných biotopov 



Využívanie veternej energie na 
Slovensku

• Na Slovensku existujú 3 malé veterné parky s 
celkovým výkonom 5,1 MW: 
– 1. Cerová
– 2. Ostrý vrch
– 3. Skalité



Využívanie veternej energie na 
Slovensku

• Cerová 
– od roku 2003 prvý veterný park na Slovensku v oblasti Malých 

Karpát, pri obci Cerová. 
– veterný park tvoria štyri turbíny s každá výkonom 600 kW
– pokrytie spotreby – 1500 domácností
– prevádzka celého veterného parku je automatická, s možnosťou 

diaľkovej kontroly.
– životnosť elektrárne je 25 rokov
– náklady na výstavbu – 1,8 mil eur (Eurofondy)



Využívanie veternej energie na 
Slovensku

• Skalité
– štyri veterné turbíny 

každá s výkonom 500 
kW

– ďalších šesť má byť 
vybudovaných po overení 
prevádzky prvých štyroch. 

– vyrobená elektrická 
energia bude napojená na 
verejnú elektrizačnú sieť a 
bude zlepšovať stav 
napätia, kde dochádzalo 
často k výkyvom.

– životnosť: 20 rokov



Využívanie veternej energie na 
Slovensku

• Ostrý vrch
– uvedenie do prevádzky – júl 2004
– výkon 500 kW
– pokrytie spotreby – 300 domácností 

• distribučné spoločnosti 
registrujú množstvo 
žiadostí o pripojenie 
veterných parkov a je 
podaných viacero 
zámerov na nové 
veterné parky



Ekonomické aspekty využívania energie vetra

NÁKLADY
• Cena veternej elektrárne 
vrátane stožiaru je asi 82 985 €
(2 500 000.- Sk)
• Ostatné náklady(projekt, 
transformátorová stanica, 
stavebné práce a pod.) je asi 
16 597 € (500 000.-Sk)
• Náklady na prevádzky 
(kontrola, výmenu oleja, 
premazanie a iné) je asi 100€
ročne
Celkové náklady:
99 681€ (3 003 000 Sk)

VÝNOSY
•Elektráreň vyprodukuje asi
150000 kWh/rok, čo pri 
priemernej cene elektrickej 
energie 0,1277€/kWh tvorí
ročný zisk 19155 €. Investícia 
sa teda vráti za cca 63 
mesiacov.
Elektráreň má životnosť 20-25 
rokov. Počas nej môže 
vyprodukovať viac ako 
3300000 kWh,
ktoré sa predajú za 421410 €.

Celkový výnos z jednej veternej elektrárne:

421410€ ‐ 99681€ = cca 320000€ , teda viac ako trojnásobok 
investície.



Význam veterných elektrární pre 
životné prostredie

1.Pozitívny

• žiadne emisie

• žiadne odpady

• žiadne žiarenie

• bez importu zdrojov energie

• šetrenie neobnoviteľných zdrojov energie



Význam veterných elektrární pre životné 
prostredie

2.Negatívny
•Hluk a narušenie rázu krajiny

Hranica hluku pre spánok 
je asi 45dB,čo je hluk 
minimálne 200m od 
veternej turbíny.



Význam veterných elektrární pre životné 
prostredie

2.Negatívny
•Hluk a narušenie rázu krajiny

Veterné elektrárne svojím vzhľadom menia výzor krajiny.        
Na druhej strane, po skončení životnosti (20-25rokov) sa    
dajú bezo zvyšku odstrániť.



Význam veterných elektrární pre životné 
prostredie

2.Negatívny
•Odletovanie ľadu

V zime sa na listoch turbín vytvára ľad, ktorý je vrhaný do 
okruhu 600m odstredivou silou.



Význam veterných elektrární pre životné 
prostredie

2.Negatívny

•Ohrozovanie lietajúcich 
tvorov

V závislosti od lokality, jedna veterná turbína zabije 
0 až 3 vtáky ročne. Oproti iným nástrahám 
(sklenené tabule, mačky, doprava, pesticídy) to ale 
nie je ani jedno percento z ich úmrtnosti.

Viac sú nimi ohrozené netopiere. Pre ne môže byť 
osudným nízky tlak vzduchu blízko listov turbín, 
ktorý nedokážu predvídať.

Tiež tieto stavby narúšajú biotopy vtákov a ich 
migračné trasy, čo sa musí pri ich umiestnení 
zohľadniť.



Záver
• Veterná energia je jeden z najprogresívnejších 

sektorov energetiky na svete
• Potenciál veternej energie na Slovensku je v 

porovnaní s inými štátmi oveľa chudobnejší
• Na Slovensku má v súčasnosti väčšiu perspektívu 

energia biomasy a predovšetkým vodná energia
• V dôsledku nedostatočne vysokých a 

garantovaných výkupných cien elektriny a 
legislatívnej, resp. vládnej podpory na Slovensku 
VE stagnuje 

• Limity Európskej únie o postupnom prechode na 
obnoviteľné zdroje energie do r. 2015 Slovensko 
spĺňa 
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Ďakujeme za pozornosť!
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