
Integrácia obnovite ľných zdrojov do energetiky podniku

1. Vyjadrenia Eurokomisára M. Šefčoviča k vytvoreniu Európskej energetickej únie   
a OZE,

2. Ako postupovať pri integrácii OZE do energetiky podnikov.

3. Energetická efektívnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť budov a priemyselných areálov:

4. Možnosti znižovanie spotreby energií v budovách a priemyselných areáloch:
- Vnútorné  osvetlenie, spotrebiče, TZB, zateplenie a pod.

5. Využitie možností budov a priemyselných areálov  na  inštaláciu OZE:
- Využitie strechy, fasády a presklených častí budov na inštaláciu OZE:
- Využitie vonkajšieho osvetlenia na inštaláciu OZE:
- KGJ s palivovými článkami, prípadne akumulácia energie
- Tepelné čerpadlá a nízkopotenciálne kúrenie a klimatizácia,
- Iné formy zvyšovania energetickej efektívnosti (rek uperácia,  
inteligentné riadenie a pod.)

6. Využitie elektrických, hybridných, vodíkových automobilov/KGJ aj ako  náhradných 
alebo (doplňkových) zdrojov energie:



1. V súčasnom období sa ešte stále polemizuje o význame využitia OZE v oblasti   
energetiky v rámci rodinných a bytových domov ako aj v energetike podnikov.

2. Aj napriek tomu, že v súčasnosti ešte stále existujú odporcovia využívania OZE najmä  
v oblasti podnikovej energetike, chcem v tomto príspevku poukázať na to ako je  
možné výrazne zvýšiť efektívnosť, bezpečnosť a najmä sebestačnosť aj v podnikovej  
energetike.

3. Výraznú podporu týmto zámerom vyjadril aj Eurokomisár a predstaviteľ Európskej 
Energetickej Únie, Maroš Šefčovič, ktorý nedávno deklaroval, že už v decembri 2016 
EÚ zverejní zámery pre využívanie OZE aj v podnikovej sfére.

4. Je to určite krok správnym smerom, lebo doteraz v oblasti OZE vo viacerých krajinách 
prevládajú viaceré chaotické rozhodnutia, ktoré sú na škodu rozvoja OZE ako 
najlacnejšieho, dlhodobo dostupného, mimoriadne ekologického a čistého zdroja 
energie.

5. Ešte pred tým, ako poukážem na  možnosti využívania OZE v podnikovej energetike 
poukážem na niektoré aspekty, na aké ďalšie problémy sa je potrebné zamerať pri 
riešení energetickej efektívnosti, bezpečnosti a najmä sebestačnosti v podnikovej 
energetike:



ENERGETICKÁ, EFEKTÍVNOSŤ BEZPEČNOSŤ A SEBESTAČNOSŤ

Existujú viaceré kritéria pre hodnotenie energetick ej 
Efektívnosti,bezpe čnosti a sebesta čnosti:

a)  Najefektívnejšia energia je najnižšia energia, ktorá sa musí 
vynaloži ť na určitú činnos ť,

b)  Najefektívnejšia  a najlacnejšia energia je tá, ktorá sa vôbec 
nemusí spotrebova ť,

c)  Energetickú bezpe čnos ť môžeme chápa ť aj ako záložnú energiu, 
ktorou nahradíme tú energiu, ktorá sa pri výpadku s tratila:



V tejto prednáške sa zamerajme na nasledovné oblasti:

1. Energetická efektívnos ť spotrebi čov najmä   na pracoviskách:

2. Energetickej efektívnosti Technických zariadení budov (TZB):

3. Energetickej efektívnosti budov a ich prevádzok:

4. Hodnotenie energetickej efektívnosti a energetick ej, 
bezpečnosti, podnikov, 



1. Energetická efektívnos ť spotrebi čov najmä na pracoviskách:

Spotrebiče: (svietidlá, počítače,audio, ľadničky, vysávače, kávovary a pod.)

Pri správnom výbere energetickej efektívnosti uvedených spotrebičov je 
možné dosiahnuť  50 – 80 % né zníženie spotreby elektrickej energie.

Je potrebné vybera ť jednotlivé spotrebi če 
s čo najmenšou spotrebou energie pod ľa 

uvedených 



V súčasnosti je k dispozíci ve ľký výber rôznych 
úsporných žiaroviek, trubíc alebo svietidiel



2. Energetická efektívnos ť Technických zariadení budov (TZB)
Kúrenie, klimatizácia, vý ťahy a pod.



RÚRA
Gen2

Ušetrená a Rekuperovaná energia



3. Energetická efektívnos ť budov a ich prevádzok:

a. jedná sa o riešenie opláštenia budov (zateplenie, okná, strechy a pod.

b. Technické zariadenia a vybavenie budov,

c. Jednotlivé druhy prevádzok a ich energetická náročnosť,





Hodnotenie energetickej efektívnosti budov:

1. S vysokou energetickou náro čnos ťou (zastaralé a neudržiavané 
budovy)

2. Energeticky pasívne budovy (Dobré zateplenie, ús porné okná 
a pod.),

3. Energeticky sebesta čné budovy (okrem dobrých tepelnoizola čných   
vlastností si budova ušetrí zna čnú časť energií (tepelné čerpadlá,   
vybavenie spotrebi čmi a TZB s nízkymi spotrebami, dokáže vyrobi ť 

potrebnú energiu napr. z OZE (Solárne panely na výro bu tepla 
alebo elektrickej energie, veterné turbíny, využiti e Biomasy, 

akumulácia energií a pod.

4. Energeticky pozitívne budovy, ktoré si podobným spôsobom sú 
schopné vyrobi ť viac energie, ako sami spotrebujú a sú schopné 

ešte časť energie poskytnú ť pre susedné budovy.





Hodnotenie energetickej efektívnosti, podnikov a ar eálov: 

1. vonkajšie a vnútorné osvetlenie,

2. energetická náročnosť jednotlivých budov a spotrebičov el. 
energie,

3. energetická koncepcia (SMART riešenia)

4. stratégia výroby a spotreby el. energie,



Súčasné možnosti riešenia vonkajšieho osvetlenia





5. Využitie možností budov a priemyselných areálov  na inštaláciu OZE:

- Využitie strechy, fasády a presklených častí budov na inštaláciu OZE:

- Využitie vonkajšieho osvetlenia na inštaláciu OZE:

- KGJ s palivovými článkami, prípadne akumulácia energie

- Tepelné čerpadlá a nízkopotenciálne kúrenie a klimatizácia,

- Iné formy zvyšovania energetickej efektívnosti (rek uperácia, 
inteligentné    

riadenie a pod.)



Energetické využitie strechy na výrobu elektriny, tepla ale bo chladenia



Energetické využitie fasády na výrobu elektriny, tepla aleb o chladenia







Stropné alebo podlahové kúrenie / chladenie





-KGJ s palivovými článkami, 
-prípadne akumulácia energie









Honda uvádza domácu čerpaciu stanicu na vodík
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