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Teória 
a praktické 
nápady
Energia je vo vesmíre základnou hybnou silou. Každá bunka nášho tela je akousi malou elektrárňou, každý list 
stromu je zároveň živým solárnym kolektorom, celá nervová sústava je jeden veľký elektrický obvod. V učeb-
niciach fyziky je energia jedným zo základných pojmov. Nevyhnutná, samozrejmá, a predsa medzi žiakmi vo 
všeobecnosti menej obľúbená, občas ťažko predstaviteľná téma. 

Prečo a ako sa venovať práve téme ENERGIA?
Keď sa v bežnom živote zaoberáme energiou, väčšinou sa to spája s jej šetrením a so šetrením financií. Ide 
o jasný ukazovateľ, ktorému rozumieme takmer všetci, ale neumožňuje nám pochopiť vzťah medzi energiou 
a kvalitou životného prostredia. Ak sa chceme správať environmentálne zodpovedne, musíme poznať dosah 
a následky spotreby a výroby energie. 

V materiáloch, ktoré máte pred sebou, sa zameriame na energiu elektrickú, ako aj na energiu potrebnú na kú-
renie v škole – energiu tepelnú. Pokúsime sa vám poskytnúť inšpirácie na environmentálne zmysluplné akti-
vity, ktoré budete môcť v rámci tejto témy realizovať a ktoré môžu byť súčasťou vašich environmentálnych 
akčných plánov (EAP). Ciele EAP si treba stanoviť jasne, merateľne a určiť si, či škola bude šetrit energiou 
určenou na kúrenie, elektrickou energiou alebo oboma. Pri stanovovaní množsta energie, ktoré chce škola 
ušetriť, je dôležité poznať východiskovú situáciu (napr. spotreba za ostatný rok, spotrebiče v škole – koľko ich 
je, kedy sú využívané, akú majú energetickú triedu ap.).

Kompletné vstupné informácie získate vďaka kvalitne vypracovanému environmentálnemu auditu. Pomôže 
vám zistiť, aké opatrenia sú už v škole zrealizované a kam by ste sa mohli posunúť. Opatrenia sa na každej 
škole líšia aj z hľadiska aktuálneho technického zabezpečenia (napr. vek budovy, zateplenie budovy, kvalita 
okien ap.). Zároveň vaše ciele ovplyvní aj fakt, či zdieľate merače s inými zariadeniami, ako napr. umeleckou 
školou, mestským či obecným úradom, alebo vašu budovu po vyučovaní využívajú aj iné organizácie. V ta-
kýchto prípadoch je potrebné zapojiť do plánovaných aktivít aj pridružené organizácie (napr. pripraviť pre ne 
vzdelávacie aktivity).

V inšpiromate vám ponúkame tipy na opatrenia, ktoré by sa dali rozdeliť do dvoch kategórií:

•  Organizačné opatrenia, ktoré vedú k úsporám energie a zvyčajne si finančné vstupy nevyžadujú (napr. 
pravidlá šetrenia energiami, vetrania, ekohliadky a pod.). Ich zavedením vieme ušetriť zaujímavé množ-
stvo energie.

•  Investičné (technologické) opatrenia, ktoré si vyžadujú menšie alebo väčšie finančné náklady a vedú 
k vyššej energetickej efektívnosti (napr. umiestnenie reflexných fólií za radiátory, výmena osvetlenia, 
výmena kotla, zateplenie budovy).

Opatrenia by mali obsahovať aj vzdelávací a výchovný rozmer, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou všetkých 
environmentálnych akčných plánov.

http://www.zelenaskola.sk/sites/default/files/enviromentalny_audit.pdf
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Na problematiku energie sa dá pozrieť z viacerých uhlov a nájdete v nej prienik aj s inými zelenoškolskými 
témami. Ak ste už predtým pracovali v iných témach, možno ste sami vypozorovali, že sa vám podarilo popri 
napĺňaní cieľov znížiť svoj vplyv na životné prostredie aj v oblasti energie.

Aktivity, ktoré nájdete v tomto materiáli, sú určené najmä pre realizáciu v škole. Viaceré z nich sa však dajú 
robiť aj doma. Pri týchto nájdete ikonku domčeka s návrhom, ako môžu žiaci realizovať aktivitu doma.

Energia okolo nás
Hlavným zdrojom energie na zemi je slnko. Slnko priamo alebo nepriamo poháňa všetko živé, ale 
aj mechanické. Ako je to možné? 

 → Slnečná energia poháňa fotosyntézu, vďaka ktorej rastú rastliny a energiu si ukladajú vo svo-
jich bunkách. Rastliny sú konzumované bylinožravcami, tie zas mäsožravcami – získaná energia 
takto prechádza celým potravinovým reťazcom.

 → Biopalivá sa získavajú z vypestovaných rastlín ako kukurica, slnečnica, repka olejná alebo 
palmový olej.

 → Biomasu, ktorú používame v spaľovniach a splyňovniach na ohrev teplej vody či výrobu elek-
trickej energie, získavame z dreva a rastlinných zvyškov.

 → Fosílne palivá ako ropa sú vlastne premenené zvyšky organizmov žijúcich na Zemi pred milión-
mi rokov.

 → Veterná energia, teda vietor, vzniká vďaka ohrievaniu povrchu Zeme, čo spôsobuje prúdenie 
vzduchu.

 → Vodná energia vzniká vďaka teplým slnečným lúčom, ktoré ohrievajú povrchy vôd, časť vody sa 
odparuje, následne v ovzduší ochladzuje a skvapalňuje – kondenzuje. Keď voda padá vo forme 
dažďových kvapiek, má potenciálnu energiu, ktorá sa mení na pohybovú energiu tečúcej vody.

 → Energia prílivu a odlivu je spôsobená gravitačným pôsobením Mesiaca a Slnka.

 → A na záver – solárna energia sama osebe.
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Energia na Slovensku
V roku 2018 produkovali väčšinu elektrickej energie na Slovensku (55 %) jadrové elektrárne 
v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach. S väčším odstupom ďalej nasledovali elektrárne spa-
ľujúce fosílne palivá (22 %) a vodné elektrárne vrátane prečerpávacích elektrární (14 %). Výroba 
energie z ostatných obnoviteľných zdrojov energie od roku 2016 klesá. To sa týka aj výroby energie 
vo vodných elektrárňach, ktoré kvôli malým zásobám vody nemôžu vyrobiť požadované množstvo 
energie. Spotreba elektrickej energie však výrazne neklesá a od roku 2017 sa drží na rekordnej 
hranici (www.energoklub.sk).

Š T R U K T Ú R A  V Ý R O BY  E L E K T R I N Y  V   S R  P O D Ľ A  P R I M Á R N E H O  Z D R OJ A  E N E R G I E  V   R O K U  2 0 1 8
Z D R OJ :  P R E D B E Ž N É  Ú DA J E  S E P S,  A . S.

55 %
22 %

14 %

2 %
7 % 0,3 %

Jadrové (14 843)

Fosílne (5 890)

Vodné (3 915)

Fotovoltika (580)

Ostatné obnoviteľné zdroje energie
bez vodnej energie a fotovoltiky (1 795)

Ostatné (91)

Hodnoty sú uvedené v GWh

TEPELNÁ ENERGIA 

Jedným z prvých zdrojov energie využívaných človekom bola tepelná energia – používala sa nielen 
na ohrievanie príbytku, ale aj na prípravu potravy.

Dnes sa tepelná energia využíva na premenu na energiu mechanickú – teplo z horenia ohrieva 
vzduch, napr. v spaľovniach na roztočenie turbín, ktoré svojím pohybom vytvárajú elektrickú ener-
giu. Takto sa elektrická energia vyrába z fosílnych palív, biomasy, odpadu, ale aj jadra. 

Každý z týchto zdrojov má svoje výhody aj nevýhody, napr. biomasa je obnoviteľným zdrojom 
energie, avšak zaberá veľké rozlohy poľnohospodárskej pôdy, jadrové elektrárne nie sú zdrojom 
znečistenia ovzdušia, ale ich prevádzka (od ťažby až po likvidáciu odpadu) je bezpečnostným rizi-
kom, spaľovaním uhlia dochádza k znečisťovaniu ovzdušia atď.

Vyskúšajme si jednoduchý pokus:
Potrebujeme: alobal, niť, 2 sviečky, nožnice, drevenú paličku, oceľový drôt

Z alobalu vystrihneme špirálu alebo vrtuľu, uviažeme ju na nitku a zavesíme nad plameň 
sviečky. Tepelný pohon (premena tepla na mechanickú energiu): od sviečky stúpa teplý 
prúd vzduchu a vytvára tak prúdenie, ktoré hýbe predmetmi (Gerhart Schmollgruber, 
1994).
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PREMENA TEPLA
NA MECHANICKÚ ENERGIU

Drevený
klátik

Niť musí byť
v strede

Stojan z drôtených 
svoriek a drevenej 
paličky – mobilný 
predmet ale môže 
visieť aj z regála

Stúpajúci vzduch 
točí mobilný 
predmet nad 
sviečkou

O
BR

VODNÁ ENERGIA 

Jednoduché zariadenia poháňané vodou sa používali už okolo r. 500 p. n. l. v Perzii. Na našom 
území slúžila vodná energia najmä na poháňanie vodných mlynov alebo pri ťažbe vzácnych kovov 
v baniach. Pozostatkom z týchto čias sú na našom území banské tajchy v okolí Banskej Štiavnice 
alebo Špaňodolinský banský vodovod či vodné mlyny, napr. v okolí Kolárova a v Kvačianskej doline.

V súčasnosti sa vodná energia využíva najmä na výrobu elektrickej energie. Pomocou veľkých prie-
hrad možno akumulovať potenciálnu energiu vody. Čím vyšší je výškový rozdiel medzi hladinou 
vody a turbínou, tým väčšia je kinetická energia vystupujúcej vody, ktorá sa premieňa na elektric-
kú energiu. 

Ako to funguje, objasňuje jednoduchý pokus:
Potrebujeme: veľkú plastovú fľašu, veľkú misku, klinec a nožnice
 
Hrdlo fľaše odstrihnime nožnicami a do fľaše klincom urobme štyri diery v jednej 
vertikálnej línii, rôzne vysoko. Fľašu postavme do prázdnej misky a dierky zakryme 
prstami. Poprosme niekoho, aby nalial do fľaše vodu. Akonáhle je fľaša plná, dajme prsty 
preč. V dôsledku tlaku tečie najsilnejší prúd zo spodnej dierky (Gerhart Schmollgruber, 
1994).
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TLAK VODY

Z najvyššej diery 
vyteká voda slabým 
prúdom

Zo stredných dier dostrekuje 
ďalej, pretože je tu vyšší tlak

Najdlhší prúd ide z najnižšej 
diery, tu je tlak najvyšší

O
BR

Tip:
Využívanie vodnej energie v súčasnosti prináša so sebou aj veľké ekologické problémy. 
Zamyslime sa a diskutujme:
• Čo je potrebné na využívanie vodnej energie na vodnom toku?
• Ako vybudovanie vodnej elektrárne ovplyvní vzhľad krajiny?
• Ako vybudovanie vodnej elektrárne ovplyvní rýchlosť toku?
• Ako vybudovanie vodnej elektrárne ovplyvní druhové zloženie rastlín a živočíchov a ich 

spôsob života?
Podobné otázky si môžeme klásť pri solárnych aj veterných elektrárňach.

V Ý H O D Y  V O D N E J  E N E R G I E N E V Ý H O D Y  V O D N E J  E N E R G I E

Obnoviteľný zdroj energie Vysoké investičné náklady na výstavbu

Nízke prevádzkové náklady Závislosť od klimatických podmienok (množstvo 
zrážok)

Schopnosť reagovať na zvýšenú potrebu výroby 
energie

V závislosti od projektu možnosť negatívneho 
vplyvu na krajinu (zaplavenie území potrebných 
pre vodné nádrže, prerušenie migračných trás 
rýb)

Bez produktov spaľovania —

Efektívna a spoľahlivá výroba —
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VETERNÁ ENERGIA 

Začiatky budovania veterných mlynov sú datované tesne pred začiatkom nášho letopočtu, i keď 
ich budovanie je v porovnaní s vodnými náročnejšie. Na výstavbu veterných elektrární majú naj-
vhodnejšie podmienky krajiny ako Holandsko a Nemecko. 

Na Slovensku môžeme nájsť jediný historický veterný mlyn v Holíči a národnú kultúrnu pamiatku 
Veterná studňa v obci Trávnica. Dnes využívame na Slovensku 2 veterné elektrárne. Odhaduje 
sa, že cca 5 % z celkového územia Slovenska má vhodné poveternostné podmienky na získavanie 
energie z veterných elektrární. 

Ako funguje veterná energia, objasňuje jednoduchý pokus:
Potrebujeme: 2 farebné papiere, nožnice, drôtik, 2 koráliky, lepidlo, 2 špajle, slamku, 
spinku, ceruzku a pravítko

 → Na slamke asi 2 cm zhora z oboch strán nastrihneme špič-
kou nožničiek 2 malé dierky v rozpätí 8 mm – neskôr sa 
nám vďaka tomu bude lepšie cez slamku prevliekať drôtik.

 → Do slamky vložíme 2 špajle vedľa seba, čím vznikne pevná 
palička.

 → Jednu časť spinky vyrovnáme, čím získame drôtik s uškom 
na konci.

 → Uško drôtika napasujeme do dierok v slamke a prevleče-
me až na druhú stranu.

 → Na druhej strane kratšiu časť uška zahneme a ukončíme 
slučkou pozdĺž slamky, aby drôtik nikde nepretŕčal.

 → Dva farebné papiere zlepíme, aby sme získali obojstranný 
dvojfarebný papier.

 → Z papiera A4 si urobíme štvorec, diagonálne ho rozdelíme 
a od každého rohu nastrihneme 8,5 cm. Potom do papiera 
urobíme štyri diery v rohoch a jednu v strede.

 → Na spinku navlečieme korálik, prevlečieme ho cez stre-
dovú dierku na papieri a potom postupne prevlečieme 
všetky rohy, čím nám vznikne vrtuľka.

 → Nakoniec navlečieme korálik a ohneme koniec spinky 
dovnútra korálika. Vrtuľka je hotová (mojarodinka.sk).

V Ý H O D Y  V E T E R N E J  E N E R G I E N E V Ý H O D Y  V E T E R N E J  E N E R G I E

Obnoviteľný zdroj energie Vysoké investičné náklady pri výstavbe

Nízke prevádzkové náklady Závislosť od klimatických podmienok (inten-
zita vetra)

Bez produktov spaľovania
Nízky faktor využitia inštalovaného výkonu 
(nie sú spoľahlivé, preto sa ich musí inštalo-
vať viac na zabezpečenie stálosti)

zdroj: mojarodinka.sk
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— Negatívny vplyv na krajinu (vzhľad, plašenie 
zveri, vtáctva)

—
Nutnosť výstavby rezervných kapacít z dôvo-
du nespoľahlivosti výroby, čo má negatívny 
vplyv na koncovú cenu vyrobenej elektriny

Od konca 18. storočia došlo v rámci priemyselnej revolúcie k výrazným spoločensko-ekonomickým 
zmenám, ktoré ovplyvnili výrobu produktov, pestovanie plodín a tiež celkové energetické nároky 
na fungovanie spoločnosti.

Storočie pary (19. stor.) spustilo masívne presídľovanie ľudí do miest, ako aj veľkú energetickú zá-
vislosť od fosílnych palív. Produkty sa stali dostupnejšie, ich výroba bola kratšia, lacnejšia a efek-
tívnejšia. Silu živlov a koní postupne nahradil benzín a uhlie. 

Dnes spotreba energie neklesá a výroba množstva produktov stúpa. Vznikajú nové problémy, 
ktoré je nutné riešiť (jadrový odpad, záber pôdy solárnymi elektrárňami, devastácia dažďových 
pralesov kvôli pestovaniu palmy olejnej určenej do biopalív, ťažba surovín na výrobu elektroniky 
ap.). Výzvou teda ostáva nielen šetrenie energie, ktorú priamo spotrebujeme v školách či domác-
nostiach, ale aj v priemyselnej výrobe tovarov.

Tip:
Na aké účely v daných obdobiach ľudia energiu využívali a z akých zdrojov pochádzala 
nám pomôže zistiť aktivita „História využívania energie” v téme 1 softvéru pre interaktívne 
tabule Energia v súvislostiach, ktorý nájdete tu:
https://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/page/softver1 

Zisťujeme stav
Skôr ako začneme robiť praktické opatrenia na úsporu energie, je nevyhnutné poznať, ako na tom 
sme teraz. V kolégiu spoločne spracujeme naše zistenia z environmentálneho auditu do vhodnej 
formy (Metodická príručka programu Zelená škola, str. 20), ktorú odprezentujeme školskej komu-
nite. Nemusíme sa obmedziť len na monitoring spotreby energie. Spoznávajme, odkiaľ pochádza 
energia, ktorú využívame, ako sa k nám táto energia dostala, kde sa jej míňa viac a kde menej.

ENERGETICKÁ MAPA ŠKOLY 

Pri využívaní energie často dochádza k energetickým stratám. Užitočné je vedieť, kde presne sa 
tak deje. Aby sme to zistili, potrebujeme najskôr poznať, kde sa v budove školy nachádzajú miesta 
spotreby energie a energetické zariadenia.

1 Softvér je v online verzii dostupný cez prehliadač Internet Explorer. V prípade, že používate iný pre-
hliač, môžete si stiahnuť offline verziu – všetky oporúčané aktivity nájdete v časti Materiály / Metodic-
ké pokyny.

https://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/page/softver
http://www.zelenaskola.sk/sites/default/files/metodicka_prirucka_zs_8.pdf
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Na základe auditu a prieskumu priestorov školy pripravme spoločne so žiakmi tzv. energetickú 
mapu, ktorá tvorí užitočný podklad pri identifikácii zbytočných únikov energie a pri návrhoch jed-
noduchých energetických úspor či opatrení. Aktivita nám tiež umožní porozumieť rozdielu medzi 
úsporami energie a energetickou efektívnosťou.

Úspory energie dosiahneme, ak prijmeme a budeme dodržiavať úsporné opatrenia, ktoré vedú k šetreniu 
energie a jej zdrojov (napr. budeme úsporne vetrať). Hovoríme teda o organizačných opatreniach.

Energetickú efektívnosť dosiahneme odstránením nedostatkov na zariadeniach a vybavení školy, ktoré vedú 
k stratám a plytvaniu energiou (napr. ak utesníme okná). Ide o investičné opatrenia.

Podkladom pre túto aktivitu je veľký pôdorys budovy školy. Skupinám žiakov rozdáme časti pôdo-
rysu jednotlivých úsekov budovy, ktoré budú skúmať. Cieľom je nájsť miesta spotreby a únikov 
energie a zakresliť ich do pôdorysu školy: všetky dvere, okná, vykurovacie alebo chladiace spotre-
biče, resp. ventilátory, elektrické spotrebiče, elektrické zásuvky a iné.

Tip: 
Netesniace okná alebo prahy dverí ľahko odhalíme pomocou hodvábneho papiera 
pripevneného na špajli. Keď špajľu s pripevneným hodvábnym papierom priložíme k oknu 
alebo na prah dverí, prípadné prúdenie vzduchu papier rozpohybuje.

Problematické zariadenia (napr. netesniace okná, radiátory bez termostatu…) zakreslíme 
do pôdorysu červenou farbou, tie bezproblémové vyznačíme zelenou. Problémové miesta mô-
žeme aj odfotiť. Každá skupina zapisuje zistené údaje do pôdorysu a do pripravenej tabuľky. 
Po ukončení aktivity spíšeme zistenia tímov do spoločnej tabuľky a zakreslíme piktogramy do veľ-
kého pôdorysu budovy.

V zjednodušenej verzii môžeme energetickú mapu školy robiť aj v materskej škole. 
Netesniace okná, chýbajúce žiarovky či regulátory teploty na radiátoroch odhalia aj 
pozorné detské oči.
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Ukážka tabuľky na zapisovanie zistených údajov
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Aktivita na doma:
Žiaci si môžu podobnú mapu urobiť s pomocou rodičov aj doma a zistiť tak miesta 
spotreby i strát energie. 

ZOZNÁMENIE SA S MERAČMI A FAKTÚRAMI 

Ukážme si spoločne s pánom školníkom zariadenia merajúce spotrebu energií v škole. Vysvetlime 
si, ako sa počíta odber elektrickej energie a plynu. S pomocou pani ekonómky sa zoznámme aj 
s faktúrami a naučme sa z nich zistiť sadzbu za kWh distribučnej siete na plyn aj elektrinu (za me-
siac, za rok...).

Tip: 
Aktuálnu spotrebu elektrospotrebičov nemusíme zisťovať len z elektromerov. 
Najjednoduchšie je použiť externý merač spotreby elektriny a zistiť reálny odber 
spotrebiča. Externé merače spotreby možno zakúpiť alebo si zapožičať u svojho 
distribútora energie.

Jednoduchý výpočet na základe aktuálnej sadzby z účtu za elektrickú energiu: 
počet hodín používania x kW x sadzba = ročné náklady

Ú DA J E  O   S P O T R E B I Č O C H  A   I C H  P O U Ž I T Í

Spotrebič, 
zariadenie

Počet 
hodín 
za týždeň

Počet ho-
dín za rok

Watt (W) Kilowatt 
(kW)

Sadzba 
za kW

Ročné 
náklady

Počítač

Interaktív-
na tabuľa

Chladnička

…
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Vyúčtovacie faktúry pre zákazníkov

ZSE Centrum Trnava, ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100; IBAN SK72 1100 0000 0026 4900 0047; BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B, IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  

Názov podľa obchodného registra Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Obchodný partner číslo xxxxxxxxxx
Zmluvný účet xxxxxxxxxx 
Sídlo podľa obchodného registra Xxxxxxxxxx xx

xxx xx Xxxxxxxxxx
IČO xxxxxxxx
DIČ xxxxxxxxxx
IČ DPH xxxxxxxxxx

pre kontrolný výkaz 7xxxxxxxx
Dátum spotreby 31.12.2015
Dátum vystavenia 31.12.2015
Dátum splatnosti 14.1.2016

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

Xxxxx Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xx
xxx xx Xxxxxxxxxx

Vážený obchodný partner,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Na Vašom zmluvnom účte evidujeme k dátumu vystavenia faktúry 31.12.2015 nedoplatok vo výške 1 355,59 EUR.
Prosíme o úhradu do 14.01.2016 pod variabilným symbolom 7010469041. Ďakujeme.

 FINANČNÉ VYROVNANIE

Názov položky EUR

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH 2 746,61

Uhradené preddavkové platby s DPH -1 400,00

Za vystavenie upomienky 6,00

Úrok z omeškania 2,98

NEDOPLATOK 1 355,59

Dátum splatnosti 14.01.2016

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

NT 6372 kWh

VT 4872 kWh

Spolu 11244 kWh

Upozornenie
Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 31.12.2015, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania.
Nájdete ich na poslednej strane faktúry.

Zľavy na plyn od ZSE!
Pridajte sa aj vy k našim zákazníkom, ktorí využívajú popri elektrine 
aj výhodný plyn.

 Každoročná garancia nižšej ceny oproti dominantnému 
dodávateľovi plynu. 

 Bonus: dodatočné zľavy so službou PlynVýhoda, PlynKomfort
 Energetické poradenstvo zadarmo. 

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn 
pre vašu firmu

1 | 3

Vyúčtovacie faktúry pre zákazníkov

Prosíme o úhradu do 14.01.2016 pod variabilným symbolom 7010469041. Ďakujeme.

Názov položky 

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

 FINANČNÉ VYROVNANIE

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

Upozornenie

Zľavy na plyn od ZSE!

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn
pre vašu firmu

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

FINANČNÉ VYROVNANIE

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

Upozornenie

Zľavy na plyn od ZSE!

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn
pre vašu firmu

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 31.12.2015, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania.

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

FINANČNÉ VYROVNANIE

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

Upozornenie

Zľavy na plyn od ZSE!

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn
pre vašu firmu

IČ DPH xxxxxxxxxx

pre kontrolný výkaz 7xxxxxxxx
Dátum spotreby 31.12.2015

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 

Číslo pôvodného dokladu
pre kontrolný výkaz

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

FINANČNÉ VYROVNANIE

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

Upozornenie

Zľavy na plyn od ZSE!

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn
pre vašu firmu

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

FINANČNÉ VYROVNANIE

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

Upozornenie

Zľavy na plyn od ZSE!

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn
pre vašu firmu

Poradové číslo/Variabilný symbol xxxxxxxxxx

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  

Poradové číslo/Variabilný symbol xxxxxxxxxx

 IdentIfIkačné údaje obch. partnera

FINANČNÉ VYROVNANIE

Na faktúre bola zohľadnená zľava.

Spotreba elektriny

Upozornenie

Zľavy na plyn od ZSE!

Objednajte si plyn na www.zse.sk alebo v ZSE Centre.

Výhodný plyn
pre vašu firmu

Na

Upozornenie

FINANČNÉ VYROVNANIE 

Poskytuje informáciu o stave 
vášho zmluvného účtu 
za fakturačné obdobie ku dňu 
vystavenia vyúčtovacej faktúry. 
Údaje pre DPH nájdete na druhej 
strane faktúry vo Vyúčtovaní 
za elektrinu/plyn. Finančné 
vyrovnanie je rozdiel medzi cenou 
spotrebovanej elektriny/plynu 
a uhradenými preddavkovými 
platbami. Výsledok môže byť 
preplatok, ktorý vám vrátime, 
alebo nedoplatok, ktorý je 
potrebné uhradiť.

Číslo pôvodného dokladu
pre kontrolný výkaz

ČÍSLO PÔVODNÉHO DOKLADU
Poradové číslo poslednej 
pôvodnej faktúry, ku ktorej je 
vydaný opravný doklad.

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Poradové číslo/Variabilný symbol xxxxxxxxxxPoradové číslo/Variabilný symbol xxxxxxxxxx

VARIABILNÝ SYMBOL

Výsledok z Finančného vyrovnania
je v prípade nedoplatku potrebné
uhradiť na tento variabilný symbol.

Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 31.12.2015, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania.
Nájdete ich na poslednej strane faktúry.
Na Vašom zmluvnom účte evidujeme otvorené položky ku dňu vystavenia 31.12.2015, ktoré nie je možné započítať do finančného vyrovnania.

UPOZORNENIE 

Ak sa pod Finančným vyrovnaním 
nachádza Upozornenie, je 
potrebné, aby ste si pozreli 
Otvorené položky na poslednej 
strane faktúry.

faktúre bola zohľadnená zľava.
INFORMÁCIA O POSKYTNUTEJ 
ZĽAVE 

Nové úpravy v zmysle záverov 13. zasadnutia Komisie pre DPH, platné 
od 1. 1. 2016. Zápis zo zasadnutia je zverejnený na www.financnasprava.sk

Vyúčtovacia faktúra za elektrinu  

VYÚČTOVACIA FAKTÚRA

Znamená rozdiel medzi požadovanými 
platbami a skutočnou spotrebou 
elektriny/plynu. Je to doklad o oprave 
základu dane podľa § 25 zákona 
o DPH. Do kontrolného výkazu uvádza
dodávateľ vyúčtovacie faktúry v časti
C.1 a odberateľ v časti C.2.
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DISTRIBÚCIA ENERGIE 

Pre komplexné poňatie problematiky energie je podstatné, aby sme 
vedeli, odkiaľ energia do domácností a škôl prichádza. Motivujme 
žiakov, aby venovali pozornosť zariadeniam na transformáciu a dis-
tribúciu energie, s ktorými sa v krajine stretávame (rôzne výmenníky, 
elektrické vedenie). Ako vyzerá krajina v ich okolí?

Spoločne vypátrajme, ako to funguje v našej obci. Od našej distribuč-
nej spoločnosti zistime, odkiaľ a kam prúdi u nás energia, kde sa vyrá-
ba a ako sa distribuuje. Z našich zistení spravme prehľadnú mapu.

AKO SA VYRÁBA? 

Vieme, z čoho bola vyrobená energia, ktorú v škole využívame? Pri hľadaní odpovedí pomôže 
žiakom informovaný pedagogický či nepedagogický personál (napr. školník, hospodár, ekonóm). 
Pýtajme sa aj nášho distribútora energie, ako bola vyrobená energia, ktorú nám dodáva.

Tip: 
Vyberme sa so žiakmi na exkurziu do elektrárne. Zvoľme viacero druhov elektrární – vodnú, 
tepelnú,jadrovú či slnečnú. Pripravme si so žiakmi otázky pre zamestnancov elektrární, 
ktoré sa budú týkať procesu výroby a jeho dôsledkov na životné prostredie.

Zdroj energie Zastúpenie 
v škole (v %)

Miesto a spôsob využitia 
(napr. v kuchyni na varenie)

Obnoviteľnosť zdroja 
(áno/nie)

Ropa

Zemný plyn

Uhlie

Urán

Biomasa

Vodná energia

Slnečná energia

Veterná energia

Geotermálna energia

Tip:
Výstupy prieskumu môžu byť vhodným podkladom na príspevok do školského rozhlasu, 
časopisu či na webstránku školy. 
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PRAVIDELNÉ SLEDOVANIE ÚSPOR ENERGIE 

Ak sa venujeme problematike energie, je veľmi potrebné robiť si pravidelný monitoring spotreby 
elektrickej aj tepelnej energie. Takto máme prehľad, vieme zistiť reálny dosah našich úsporných 
opatrení a vyhodnotiť ich úspešnosť. 

Odčítavaním a zapisovaním spotreby plynu/elektriny počas jedného mesiaca, napr. každý týždeň 
v pondelok o rovnakej hodine (pozri tabuľku nižšie), získame prehľad o spotrebe pred prijatím 
úsporných opatrení a o spotrebe po prijatí úsporných opatrení. Dobré je, ak si členovia kolégia 
odčítavanie meračov prerozdelia, aby zodpovednosť nebola iba na jednej osobe.

Tip:
Čím dlhšie budeme monitorovať spotrebu energie, tým viac informácií získame. Ideálne 
je monitorovať spotrebu energie a jej zmeny počas celého roka. Získame takto údaje 
z rôznych ročných období a naše merania nebudú ovplyvnené prípadnými mimoriadnymi 
situáciami, ktoré mohli nastať v jednotlivých dňoch.

Podľa poslednej faktúry zistime cenu za distribúciu energie (elektrickej, zemný plyn) a doplňme 
do tabuľky. Z faktúry vieme vyčítať aj množstvo energie spotrebované v jednotlivých obdobiach. 
Pri monitoringu je dobré sa zamerať aj na konkrétne akcie, ktoré budeme realizovať, ako napr. 
Deň bez elektrospotrebičov, a zistiť, aký vplyv majú na spotrebu energie na škole. Monitorova-
ním môžeme sledovať, ako sa mení spotreba energií medzi jednotlivými týždňami. Po skončení 
monitorovania (po mesiaci, po roku, prípadne zvolíme iné obdobie) si môžeme vypočítať rozdiel 
v spotrebe medzi prvým a posledným meraním a môžeme vypočítať aj náklady na energie počas 
tohto obdobia.

SPOTREBA ELEKTRINY A PLYNU PRED A PO ENERGETICKÝCH OPATRENIACH

Týždeň (deň, hodina) Elektromer 
(kWh)

Cena za distri-
búciu elektric-
kej energie 
od dodávateľa

Plynomer 
(kWh)

Cena za distri-
búciu zemného 
plynu od dodá-
vateľa

1. týždeň (pondelok, 
13.00) – pred zavede-
ním opatrení

2. týždeň (pondelok, 
13.00) – pred zavede-
ním opatrení

3. týždeň (pondelok, 
13.00) – po zavedení 
opatreniach

4. týždeň (pondelok, 
13.00) – po zavedení 
opatreniach

…
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Príklad jednoduchého výpočtu nákladov za spotrebu elektrickej energie, napr:
1. januára: 27,015 kWh 
8. januára: 34,327 kWh

15. januára: 38,520 kWh
22. januára: 43,470 kWh

Rozdiel tvorí spotrebovaná energia: 16,455 kWh

16,455 kWh x 0,119 EUR / kWh* = 1,96 EUR

*Orientačná cena bola zvolená podľa aktuálneho cenníka elektrickej energie od dodávateľa ZSE, a. s., k 1. 1. 2019.

Podobne so žiakmi postupujme aj pri výpočte spotreby plynu.

TEPELNÁ POHODA 

Medzi jednoduché, ale významné úsporné opatrenia patrí optimalizácia vykurovania na základe 
tzv. tepelnej pohody. Tá môže byť subjektívna (podľa vlastných potrieb človeka) a objektívna (sta-
novená normami).

POŽIADAVKY NA VNÚTORNÚ TEPLOTU V ŠKOLÁCH PODĽA STN EN 12 8312 PRE JEDNOTLI-
VÉ MIESTNOSTI NA ZÁKLADE ICH VYUŽITIA.

Budovy škôl a školských zariadení Vnútorná teplota (°C)

Prednáškové sály, učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, 
jedálne

21

Učebné dielne 18

Telocvične 15 – 17

Šatne pri telocvičniach 20

Sprchy a prezliekarne 24

Vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodištia, záchody, šatne 
len pre vrchný odev a iné)

15

Materské školy

Učebne, herne, spálne, izolačné miestnosti 18 – 20

Umyvárne pre deti 24

Šatne pre deti 20

2 Norma bola v r. 2018 zrušená, ide len o orientačný prehľad odporúčaných teplôt. Aktuálne údaje o od-
porúčaných teplotných nastaveniach v interiéroch škôl nájdete vo vyhláške MZ SR č. 527/2007.
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Spoločne so žiakmi zmerajme teploty v jednotlivých miestnostiach. Teplotu môžeme merať 
v 4 kútoch každej miestnosti a nameranú teplotu spriemerovať alebo môžeme v každej miest-
nosti merať iba raz, v jej strede. Meranie v miestnostiach by malo prebiehať za rovnakej vonkaj-
šej teploty. Meranie môžeme opakovať aj pri rôznych vonkajších teplotách a sledovať tak, ako 
súvisí vonkajšia teplota s vnútornou. Výsledky následne porovnajme s tabuľkou. Pomocou nižšie 
opísanej jednoduchej pomôcky, ktorú si môžeme sami vyrobiť z tvrdého papiera, rýchlo zistíme, či 
v sledovanej miestnosti energiou šetríme alebo plytváme. 

Na tejto teplotnej škále (v °C) si nastavme hodnotu podľa toho, aká by v danej miestnosti mala byť teplota 
podľa tabuliek. Na druhej škále vystrihnime oranžové políčko a medzeru priložme na odporúčanú tabuľkovú 
teplotu na prvej škále. A potom si pozrime, aká je vo vybranej miestnosti reálna nameraná teplota. Škála 2 
nám ukáže, koľko percent energie takto šetríme alebo plytváme.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Škála (v %) určujúca teplotné úspory a straty v pomere medzi odporúčanou teplotou a nameranou teplotou.

 ÚSPORY  STRATY

– 40 – 30 – 20 – 10 + 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + + + + +

Na základe meraní a získaných výstupov spoločne navrhnime opatrenia, ktoré budú viesť k zlepše-
niu tepelnej pohody a úsporám energie.

Aktivita na doma:
Požiadajme žiakov, aby podobné meranie teploty urobili aj doma. Diskutujme s nimi
o tom, čo zistili, a premýšľajme spoločne, akými opatreniami by mohli znížiť energetické 
straty a náklady na vykurovanie. 

ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 

Energetický štítok je zrozumiteľnou pomôckou pre výber energeticky úsporných spotrebičov. 
Stupnica energetických štítkov má 7 tried, triedy A až G. Zelená farba symbolizuje spotrebič 
s najnižšou spotrebou a najvyšším výkonom, červená, naopak, spotrebič s najvyššou spotrebou. 
Zorganizujme prieskum štítkov priamo v predajni elektrospotrebičov. Úlohou žiakov bude získať 
zo štítkov informácie, ktoré im pomôžu zorientovať sa v ich ponuke.

Doplňujúce informácie: Triedy A+, A++, A+++ sa uvádzajú vtedy, ak vzhľadom k technologickému pokroku 
pôvodná stupnica nestačí. V prípade uvedenia energetickej triedy A++ na štítku končí stupnica písmenom E. 
„Pluská“ by sa však mali postupne zo štítkov vytratiť a v budúcnosti by sa malo označovať opäť len písmena-
mi. Od novemba 2019 príde k novej, prísnejšiej kategorizácií výrobkov do tried A až G, pričom mnohé súčasné 
spotrebiče budú mať problem zaradiť sa do katergórií A a B, pretože sa dopredu počíta s technologickým 
posunom (www.mall.sk).
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Ročná spotreba
vody v litroch

Výkon sušenia Kapacita – maximálny
počet medzinárodných jedálenských
súprav podľa normy EN 50242   

Hlučnosť v decibeloch

Ročná spotreba
energie v kWh

Trieda energetickej
hospodárnosti 

O
BR

VYSVETLENIE
ENERGETICKÉHO
ŠTÍTKU

Keď už rozumieme energetickým štítkom, preskúmajme spotrebiče v škole. Nezabudnime ani 
na školskú kuchyňu, dielňu, zborovňu, miestnosť pre upratovačky, nápojové automaty či počí-
tačové miestnosti. Odmerajme spotrebu jednotlivých spotrebičov pomocou externého merača 
a pokúsme sa ich zaradiť podľa spotreby do správnej energetickej triedy (A až G).

P R E H Ľ A D  E N E R G E T I C K E J  N Á R O Č N O S T I  N A Š I C H  S P O T R E B I Č O V

Spotrebič Aká je jeho 
energetická 
trieda?

Aký je jeho 
príkon (W)?

Aká je ročná 
spotreba energie 
(kWh/rok)?

Ako často ho 
využívate? (počet 
za deň, týždeň, 
mesiac alebo rok)

Vysávač B 750 33,7 2 x týždenne

…

Energetická náročnosť sa zvyšuje aj pri nesprávnom umiestnení chladničky, napr. v blízkosti sporá-
ka, rúry, ako aj pri nesprávnom nastavení teploty či pri nadmernej námraze.
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Tip:
Keď nakupujeme do školy nové spotrebiče, snažme sa uprednostniť čo najúspornejšie 
modely. Do výberu vhodného spotrebiča môžeme zapojiť aj žiakov – vytvorme s nimi 
pravidlá nákupu nových spotrebičov, nechajme ich urobiť prieskum trhu a vybrať 
najvhodnejší model z hľadiska jeho úspornosti, vhodnosti pre školu a ceny.

Organizačné 
úsporné opatrenia 
V tejto časti sa zameriame predovšetkým na jednoduché úsporné opatrenia bez veľkých finanč-
ných vstupov. Pôjde prevažne o organizačné opatrenia, s ktorými je najjednoduchšie začínať. 
Dobre premyslené úsporné opatrenia sú vhodnou súčasťou environmentálnych akčných plánov. 
Zameriavajú sa predovšetkým na vytváranie návykov a vzdelávanie.

Má to naozaj význam
Aj jednoduché opatrenia majú veľký význam. Základná škola v obci Dravce, ktorú navštevujú žiaci 1. až 4. 
ročníka, dokázala zavedením ekohliadky a inštaláciou reflexných fólií ušetriť až 20 % energie. Dôležité je, aby 
sa do opatrení zapojili všetci v škole a aby mali dostatok informácií o význame opatrení. 

ENERGETICKÍ PÁTRAČI 

Rozdiel medzi úsporami a plytvaním energie môžeme žiakom názorne sprostredkovať, keď spolu 
vyplníme nasledujúcu tabuľku a následne sa o nej spoločne porozprávame. Ak niekde plytváme 
energiou, čo môžeme robiť, aby sme to zmenili? Dôležité je zdôrazniť, že skutočnou úsporou a rie-
šením je nájsť možnosti, ako (s)potrebovať menej.
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P R A C O V N Ý  L I S T  K   E N E R G E T I C K Ý M  P Á T R A Č O M 

V tabuľke nižšie označíme:
 → červenou farbou aktivity, ktoré vedú k stratám energie,
 → oranžovou farbou aktivity, pri ktorých je otázkou okolností, či vedú k stratám alebo šetreniu 

energie,
 → zelenou farbou aktivity, ktoré vedú k úsporám energie, 
 → do posledných riadkov si zapíšeme, ako šetríme alebo kde plytváme energiou v našich domác-

nostiach (tieto otázky môžeme premietnuť aj do prostredia školy).

Kvapkajúci 
vodovodný 
kohútik

Teplota v spál-
ni nastavená 
na teplotu pod 
20°C

Dom so slabou 
izoláciou

Rozsvietené 
svetlo v prázd-
nej miestnosti

Cestovanie au-
tom v doprav-
nej špičke

Cestovanie 
hybridným 
autom

Pestovanie 
vlastnej zeleni-
ny a ovocia

Používanie 
mikrovlnky 
na ohrev dvoch 
a viac porcií 
naraz

Úplné vypnutie 
televízora, keď 
ho nepouží-
vame

Úplné vypnutie 
spotrebičov 
pri odchode 
na dovolenku

Zdieľanie 
auta pri ceste 
do školy

Používanie 
elektrické-
ho otvárača 
na konzervy

Viac áut v rodi-
ne (2 a viac)

Používanie 
LED diód

Používanie 
100 W žiaro-
viek

Jazdenie au-
tom individu-
álne (bez iných 
pasažierov)

Nechávanie 
tečúcej vody 
počas umýva-
nia zubov

Kúpanie 
namiesto 
sprchovania

Odhŕňanie zá-
vesov na južnej 
strane počas 
letných dní

Pranie bieliz-
ne, až keď je 
plná práčka

Používanie 
solárnych pa-
nelov na ohrev 
teplej vody

Obojstranné 
používanie 
papiera

Používanie 
klimatizácie 
v lete

Vytváranie čo 
najmenšieho 
množstva 
odpadu

Dostatočne 
teplé obleče-
nie namiesto 
zvýšeného 
kúrenia počas 
chladných dní

Jazdenie 
na zbytočne 
veľkom aute

Jazdenie na bi-
cykli namiesto 
auta (do ško-
ly, obchodu 
a pod.)

Používanie 
elektrickej 
zubnej kefky

Svietenie pred 
domom alebo 
v chodbe po-
čas noci

Hranie na PC, 
pozeranie 
televízie

Používanie 
elektrického 
noža

Sušenie 
bielizne vonku 
namiesto pou-
žitia sušičky

Ponechanie 
pusteného 
motora v stoja-
com aute

Vypínanie 
spotrebi-
čov (TV, 
PC, rádio…) 
na stand-by 
režim

Používanie tex-
tilných utierok 
v kuchyni

Plánované 
nakupovanie 
potravín (po-
dľa zoznamu)

Používanie 
stand-by 
režimu elektro-
spotrebičov

Púštanie TV 
bez pozerania 
programu

Záclony a zá-
vesy končiace 
nad radiáto-
rom

Používanie 
mikrovlnky 
na ohrev jed-
nej porcie

Vypínanie TV, 
keď ju nikto 
nesleduje

Záclony a záve-
sy prekrývajú-
ce radiátory

Ako inak šetríme doma energiu?

Ako inak plytváme doma energiou?
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Tip:
Po mesiaci sa môžeme k aktivite vrátiť a spýtať sa na úspešnosť zapracovania týchto 
opatrení do života žiakov.

MALÉ, ALE ÚČINNÉ 

Z nasledujúcich opatrení si vyberme tie, ktoré majú na našej škole význam. Dôsledne vysvetlime 
čo najväčšiemu množstvu žiakov a ostatným členom školskej komunity, prečo ich ideme robiť 
a aký budú mať efekt, a následne dbajme na ich dodržiavanie. Čoskoro sa dostavia výsledky v po-
dobe možno až nečakane vysokých úspor energie. Nezabudnime monitorovať spotrebu energie, 
aby sme vedeli, koľko sme vďaka našej snahe ušetrili. Keď dosiahneme prvé pozitívne výsledky, 
zrozumiteľnou formou ich prezentujme školskej komunite, aby jej členovia mali prehľad, čo sme 
spoločným úsilím dosiahli. Toto ich bude motivovať aj k ďalšiemu dodržiavaniu opatrení.

V E T R A N I E 

Naučme sa počas vykurovacej sezóny vetrať tak, aby to bolo čo najefektívnejšie. Vetrajme pravi-
delne, ideálne počas každej prestávky. Vetrať by sa malo krátko a intenzívne, teda nielen „na vet-
račku”. Pootvorené okná sú neefektívne a uniká nimi veľa tepla. Ak vetráme dlhšie, vypnime 
na túto dobu kúrenie, po vetraní ho opäť nastavme na požadovanú teplotu. Teplotu v miestnosti 
je potrebné regulovať vykurovaním a nie vetraním. Ak máme v triedach prekúrené, vetranie nie je 
riešením. Zníženie teploty v miestnosti o 1 °C vedie k úsporám až 6 % energie.

Tip:
Vieme, kedy máme dostatočne vyvetrané? Keď otvoríme okno dokorán, zarosí sa. Rosenie 
začne postupne smerom zhora nadol ustupovať. Keď zarosenie zmizne z celého okna, 
miestnosť je vyvetraná.

Z M E N A  K Ú R E N I A 

Na základe zistenej tepelnej pohody v jednotlivých častiach našej školy (aktivita na str. 14 – 15) 
prehodnoťme nastavenie kúrenia. Ak v niektorých miestnostiach kúrime priveľmi, znížme teplotu, 
na ktorú je vykurovanie nastavené. Do tried, učební a do zborovne môžeme umiestniť aj termore-
gulačné hlavice, aby sme si vedeli teplotu flexibilne upravovať.

N E C H  T E P L O  P R Ú D I 

Jednoduchým úsporným opatrením je odstránenie nábytku a iných prekážok spred radiátorov. 
Inými prekážkami môžu byť aj dlhé závesy, lavice príliš blízko radiátorov, rôzne ochranné kryty 
a pod. (Ochranné kryty odstráňme, len ak to nebude na úkor bezpečnosti.)

Ž A L Ú Z I E  V   H R E 

Naučme sa šikovne používať naše žalúzie alebo závesy. Ak vnútri kúrime, no vonku svieti slnko, 
odhrňme závesy a žalúzie, aby slnko mohlo vyhriať miestnosti. Pomocou termoregulačných hlavíc 
môžeme znížiť intenzitu vykurovania. V zimných mesiacoch zas po skončení vyučovania zatiah-
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nime žalúzie a závesy – miestnosti sa tak počas noci menej vychladia a nebude potrebné ich tak 
veľmi vykurovať. Ak vonku svieti slnko, odtiahnime závesy tak, aby sme nemuseli svietiť.

P O S V I E Ť M E  S I  N A   S V I E T E N I E 

Svietime naozaj len tam, kde je to potrebné? Zvážme napríklad, či potrebujeme svietiť v triedach 
aj pri oknách. Ak okná dostatočne osvetľujú priľahlé lavice, dbajme na to, aby sme svietidlami 
pri oknách nesvietili, prípadne z nich vymontujme žiarovky, aby neprichádzalo k omylom. Veľmi 
jednoduchým opatrením je aj vymontovanie žiaroviek z miest, kde ich nepotrebujeme.

S T A N D - B Y  R E Ž I M 

Meračom spotreby energie zistime, koľko spotrebúvajú naše spotrebiče v stand-by režime. Môže-
me sa zamerať napríklad na počítače v počítačovej učebni alebo na interaktívne tabule. Spoločne 
si prepočítajme, aké množstvo energie takto zbytočne minieme. Ak často nechávame spotrebiče 
v stand-by režime, dohodnime si spoločne pravidlá, ako to môžeme zmeniť, a počítače aj iné spot-
rebiče vypínajme. Toto opatrenie má význam aj pred víkendmi či prázdninami.

Tip:
Nezabudnime na pravidelné čistenie počítačov. Počítače by sme mali čistiť od prachu 
aspoň raz do roka. Zaprášené počítače sa viac prehrievajú, sú pomalšie a odoberajú viac 
energie.

P R A H Y  A   D V E R E 

Ak nám pod dverami prúdi chladný vzduch, môžeme si byť istí, že veľa tepla a s ním i peňazí uniká 
bez úžitku von. Preto je dobré utesniť aj dvere. Zvlášť dobre utesnime východy zo školy, dvere 
do suterénu a do chladnejších miestností. Niekedy stačí len vymeniť prah za vyšší, aby ním nemo-
hol prenikať prievan. Iným riešením je na spodnú stranu dverí pripevniť tesniacu lištu s kefkou či 
gumovým pásikom.

T E S N E N I E  O K I E N 

Zistime, ako nám tesnia okná. Ak netesnia dobre, v zime uniká teplý vzduch von a v lete vniká 
dnu. Na zistenie toho, ako nám tesnia okná, môžeme využiť test s hodvábnym papierikom (str. 8). 
Na zabezpečenie tesnenia okien sa veľmi často používa silikónové, prípadne penové alebo gumo-
vé tesnenie. Na okno môžeme nalepiť tepelnoizolačnú fóliu. Alebo si parapet oživme netradičnou 
zábranou v podobe dlhého plyšového psa, slona či snehuliaka. Cez ne sa prievan dovnútra nedo-
stane.

V Ý Z N A M  R E F L E X N E J  F Ó L I E 

Reflexná fólia za radiátormi odráža sálavé teplo späť do miestnosti a zabraňuje unikaniu tepla 
cez múry. Jej význam overíme so žiakmi jednoduchým pokusom pomocou dotykového teplomeru 
na meranie povrchovej teploty rôznych materiálov. Žiaci odmerajú teplotu steny za radiátorom 
pred inštaláciou reflexnej fólie a s určitým časovým odstupom po inštalácii reflexnej fólie (tú 
na krátku chvíľu odstránime, aby sme mohli teplotu rýchlo zmerať). Rovnako môžeme odmerať 
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aj teplotu fólie pred a po inštalácii. Môžeme vyskúšať viacero druhov reflexnej fólie. Zistíme tak, 
ktorá udržiava v miestnosti najviac tepla.

Tip:
Pozor na najlacnejšie reflexné fólie bez certifikátov. Tie bývajú zložené z plastových častí 
a polystryrénu, ktorý pri nahriatí uvoľňuje do ovzdušia fenyl.

N Á P O J O V É  A   P R O D U K T O V É  A U T O M A T Y 

V mnohých školách sú nápojové a produktové automaty neodmysliteľným doplnkom školskej 
chodby. Niekedy nahrádzajú funkciu školského bufetu a niekedy len razia heslo „vždy dostupné“. 
Ale zamysleli sme sa, koľko energie automaty spotrebujú, koľko odpadu vyprodukujú a aké pro-
dukty a iné výhody nám ponúkajú? Spíšme si ich plusy a mínusy, zmerajme koľko energie za deň 
spotrebuje automat na našej škole, koľko odpadu vyprodukuje, zistime, čo sa deje s tovarom 
po záruke. Vyhodnoďme, či je na našej škole automat naozaj potrebný, čo za jeho používanie škola 
získava a či by jeho úlohu nenahradila napríklad školská jedáleň.

V E R T I K Á L N A  Z E L E Ň

Ak naša budova nie je zateplená a vieme, že ešte nejakú dobu zatepľovaná nebude, môžeme skúsiť 
vysadiť vertikálnu zeleň – teda rastliny na fasádách. Listy rastlín v lete chladia a v zime izolujú. 
Na výber máme množstvo popínavých druhov, pred ich výberom a výsadbou sa však treba poradiť 
s  odborníkmi. Vertikálnu zeleň môžeme vysadiť napr. ku kôlni a overiť si jej účinnosť v praxi. Do kôl-
ne nainštalujme teplomer, na ktorom budeme odčítať teploty. Ide však o dlhodobé meranie a pri 
monitoringu je potrebné brať do úvahy aj plochu, ktorú vertikálna zeleň už stihla zarásť. Ide o dlho-
dobú aktivitu, ktorá je vhodná skôr ako ukážková, vzdelávacia, a nie ako aktivita vedúca k úsporám 
energie v rámci certifikačného obdobia (závisí aj od celkovej plochy stien a ich expozície).

ENERGETICKÁ HLIADKA NA ŠKOLÁCH 

Na dodržiavanie navrhnutých opatrení je vhodné mať dobrý tím, ktorý na to dohliadne. Ideálny 
je mix žiakov zo všetkých ročníkov, pedagogický pracovník a školník, resp. správca. Výber členov 
energetickej hliadky by mal byť na dobrovoľnej báze, žiaci sa môžu v pozícii po určitom období 
vymeniť. Dôležité je zamerať sa na zadefinované ciele a pravidelné zdieľanie získaných informácií 
na spoločných stretnutiach kolégia.

Tip:
Činnosť energetickej hliadky a ostatných žiakov uľahčí spoločné zostavenie zoznamu 
všetkých spotrebičov a vecí, ktoré treba pred opustením priestorov skontrolovať. Tento 
zoznam potom umiestnime do každej miestnosti. Vymyslime mu aj zaujímavý názov 
a príťažlivú formu, aby bol výrazný a zaujal.

Základné funkcie hliadky:
 → kontrola dodržiavania prijatých úsporných energetických opatrení,
 → kontrola elektrických spotrebičov, okien, dverí, vykurovacích telies, vodovodných batérií,
 → informovanie školskej komunity o poruchách a nedostatkoch v budove a okolí školy, ktoré 

vedú k energetickým stratám, o dodržiavaní prijatých úsporných opatrení a o ich výsledkoch.
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Kontrolujme nielen triedy a chodby, ale aj ostatné miestnosti, v ktorých chceme šetriť energiou.

Činčera a Kovačiková (2014) upozorňujú na sociálne problémy ekohliadok, kedy úzka skupinka učiteľom 
privilegovaných žiakov-členov ekohliadky sa snaží pretlačovať učiteľom stanovené normy medzi ostatných 
žiakov. Učitelia a žiaci z ekohliadky veria, že musia kontrolovať iné deti, aby ich naučili správnemu správaniu. 
Paradoxne, výsledkom takejto stratégie nemusí byť prijatie, ale negácia presadzovaných hodnôt, odmietanie 
vyžadovaného správania ostatnými žiakmi, a tým aj frustrácia členov ekohliadok. Preto pri vytváraní ekohlia-
dok dbajme na to, aby sme pravidlá stanovili spoločne, aby boli žiaci o nich dostatočne informovaní a aby sa 
členmi ekohliadok mohli stať všetci žiaci, ktorí o to prejavia záujem (pri úlohách sa môžu striedať).

KEDY SÚ OSVETOVÉ NÁPISY ÚČINNÉ? 

Vo vzdelávaní sú zaužívané niektoré opatrenia a aktivity, ktoré majú viesť k želaným zmenám sprá-
vania, ale ich vplyv na oslovovanú skupinu je minimálny alebo dokonca žiadny. Jedným z takých 
opatrení je aj používanie osvetových nápisov napr. nad vypínačmi svetla v triedach.

Hovorí sa, že informovaný človek svojmu zdraviu neškodí, no ako uvádza ekopsychológ Krajhanzl 
(2008) väčšinou si ľudia škodia, aj keď vedia, čo im hrozí – napr. fajčiari, nepripútaní vodiči, študen-
ti flámujúci pred skúškou. Podľa stoviek zahraničných výskumov publikovaných v recenzovaných 
časopisoch sa ukazuje, že informačné programy a kampane majú na správanie minimálny efekt. 
Pre zmenu správania je potrebné oveľa viac; je potrebné porozumieť, pochopiť a vedieť sa vcítiť.

Väčšina budov používa jednoduché nápisy, ktoré návštevníka upozorňujú, vystríhajú, zakazujú, 
povoľujú. Sú krátke, neosobné, často nekonkrétne a zväčša neúčinné. Podobne je to aj s osveto-
vými nápismi, ktoré nabádajú žiakov k úsporám energie, papiera či vody. Dlhodobá prax a spätná 
väzba na informačné metódy mnohých organizácií (napr. letáky či plagáty) ukazujú, že pri práci 
s verejnosťou alebo priamo so žiakmi je vhodné, ak prezentujeme environmentálne posolstvo len 
v kontexte aktivít v danom priestore. Konkrétnosť určitého opatrenia, na ktoré sa odvolávame, to-
tiž vtiahne žiaka alebo návštevníka do deja. Vo všeobecnosti ľudia potrebujú cítiť, že sú súčasťou 
riešenia daného problému. Príkazy nefungujú, účinné sú motivujúce nápisy, pri ktorých má čitateľ 
možnosť zamyslieť sa a sám sa správne rozhodnúť.

Príklad:
Nápis nad vypínačom „Zhasni svetlo“ je veľmi všeobecný, direktívny a neúčinný.

Ak však napíšeme: Nápis „Minulý rok sme ušetrili 150 eur, zhasínajme aj tento rok“, je konkrétny, 
zrozumiteľný, motivujúci a ponúka riešenie, do ktorého sa každý môže zapojiť. Bonusom môže byť 
spoločné rozhodovanie o tom, čo s usporenými peniazmi.

Ako účinne vyzveme žiakov na šetrenie zdrojmi?
 → Buďme pozitívni. Používajme v osvetových nápisoch pozitívne formulácie a príklady. Katastro-

fické scenáre do osvetových nápisov nepatria.
 → Ponúkajme v nápisoch profit z environmentálneho správania (viď príklad vyššie).
 → Vtiahnime žiakov nápisom do riešenia problému.
 → Prezentujme opatrenia na nápisoch ako aktivitu pre žiakov, nie výhradne pre životné prostredie.
 → Väčšina ľudí si spája prírodu najmä s rastlinami a živočíchmi, a preto funguje, ak úžitok opatre-

nia má význam priamo pre človeka.
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 → Vyhnime sa stratégiám poučovania a radenia, ako sa správať ekologicky. Účinnejšie je viesť 
dialóg, aj formou osvetových materiálov.

 → Ponúkajme atraktívne spôsoby environmentálneho správania, s ktorými sa žiak bude vedieť 
identifikovať.

 → Termín ekologický, environmentálny či zelený môže časť ľudí odradiť. Zvážiť môžeme použitie 
termínov ako rozumný, etický, bezpečný a pod. Ekológia nie je pre ľudí jediný problém, a preto 
je dobré spojiť ju aj s inými spoločenskými hodnotami.

 → Dovoľme osvetové opatrenia navrhnúť a vyhotoviť žiakom.
 → Buďme vtipní.

DEŇ BEZ ELEKTRONIKY 

So žiakmi aj ostatnými pedagógmi môžeme zorganizovať malý experiment na jeden deň, počas 
ktorého bude prebiehať vyučovanie len s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Žiaci v tento 
deň nebudú používať počítače, interaktívne tabule ani mobilné telefóny, školský zvonček nahradia 
hudobné nástroje, spev alebo hoci aj kravský zvonec. Na záver dňa bez elektroniky zistíme názory 
žiakov a to, čo sa im páčilo, skúsime preniesť do bežných dní, napríklad aj formou individuálneho 
záväzku. 

Aktivita na doma:
Podobné zadanie môžu vyskúšať žiaci doma počas rôzne dlhého obdobia. Požiadajme ich, 
aby si z experimentu písali alebo fotili vlastný denník. Zažili počas tohto obdobia nejaké 
nové zážitky alebo sa niečo nové naučili? Následne spolu so žiakmi môžeme zorganizovať 
výstavu doplnenú o ich postrehy a pocity. Čo im týždeň bez vybraného spotrebiča dal a čo 
vzal?

Tip:
Na porovnanie postojov urobme so žiakmi malý názorový prieskum pred a po experimente 
zameraný na pozitívny/negatívny dopad elektrospotrebičov v živote človeka.

ÚSPORNÉ VARENIE 

Školu netvoria len triedy. Zaoberajme sa aj energiou v školskej kuchyni. V spolupráci s kuchárkami 
si dohodnime jednoduché úsporné opatrenia:

 → Ak je chladnička alebo mraznička umiestnená vedľa zdroja tepla (sporák, umývačka riadu, ra-
diátor…), premiestnime ju na chladnejšie miesto. Každý stupeň Celzia navyše zvyšuje spotrebu 
chladničky o 4 %.

 → Prehľadné usporiadanie potravín v chladničke skracuje čas potrebný na vybratie potraviny 
z chladničky, čím šetrí čas potrebný na otvorenie chladničky.

 → Námraza v mrazničke zvyšuje spotrebu energie potrebnú na mrazenie. Preto udržujme 
mrazničku čistú.

 → Pri pečení pozorujme jedlo radšej zvonku – pri každom otvorení dvierok na rúre uniká až 20 % 
tepla.

 → Ideálna teplota v chladničke je 7 °C. Na to, aby sme dosiahli túto teplotu, stačí často 1. stupeň 
chladenia.
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 → Používaním pokrievok šetríme až 25 % energie. Najúspornejšie sú tlakové hrnce, ktoré ušetria 
50 % energie.

Tip:
Urobme energetický audit aj v školskej kuchyni. Vďaka nemu prídeme na ďalšie slabé 
miesta v prevádzke kuchyne a na spôsoby, ako ich riešiť. Rovnako sa môžeme zamerať aj 
na zborovňu, dielne a iné vhodné miestnosti.

INFORMOVANIE ŠIRŠEJ ŠKOLSKEJ KOMUNITY

Podporme žiakov, aby informovali rodičov o možných úsporách energie v domácnosti. Keďže 
úspory energie vedú aj k úsporám financií, môžeme predpokladať, že ich rodičia uvítajú. Pomôcť si 
môžeme napríklad krátkym dotazníkom, vďaka ktorému žiaci zistia, kde šetria energiu a kde ňou 
plytvajú. Ľavý stĺpec zároveň slúži aj ako inšpirácia k energeticky úsporným opatreniam.

Zároveň hľadajme spôsoby, ako žiakov motivovať, aby každodenne zavedené opatrenia dodržiavali.

D O TA Z N Í K  Ú S P O R  A   S T R ÁT  E N E R G I E  V   D O M Á C N O S T I

Úspora energie Plytvanie energiou

Používame panvicu (hrniec) zodpoveda-
júcu veľkosti horáka.

Používame malú panvicu (hrniec) 
na veľkom horáku.

V rúre pečieme viac jedál v rovnakom 
čase, resp. využívame zvyškové teplo 
v rúre po pečení na zohrievanie a pod.

V rúre pečieme len jedno jedlo v danom 
čase.

Umývačku riadu spúšťame, keď je plná. Umývačku riadu spúšťame, keď po-
trebujeme, bez ohľadu na to, ako je 
naplnená.

Keď kúrime, zaťahujeme závesy 
v miestnosti.

Keď kúrime, nechávame závesy roztiah-
nuté.

Kvapkajúci vodovodný kohútik hneď 
opravíme.

Kvapkajúci vodovodný kohútik nerieši-
me.

Sprchujeme sa. Kúpeme sa.

Chladničku nechávame otvorenú čo 
najkratšie.

Chladničku nechávame dlho otvorenú.

Medzery pod dverami tesníme, aby 
neunikalo teplo.

Máme medzery pod dverami.

Máme zateplené obvodové múry a stre-
chu.

Nemáme zateplené obvodové múry 
a strechu.

Počas našej neprítomnosti vypíname 
svetlo v miestnostiach a na chodbe.

Svietime aj počas našej neprítomnosti.
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Riad umývame v napustenom dreze 
alebo umývačke riadu.

Riad umývame pod tečúcou vodou.

Elektrické spotrebiče vypíname 
do úsporného režimu, keď ich nepouží-
vame, vypneme ich celkom aj z pohoto-
vostného režimu „stand-by“.

Počítač, televízor, hudobný prehrávač 
nechávame zapnutý, aj keď na ňom ne-
pracujeme, večer ho uvedieme do po-
hotovostného režimu „stand-by“.

Vykurujeme podľa odporúčaní (spál-
ne 19 °C, izby 21 °C, kuchyňa, toaleta 
a chodba 16 °C, kúpeľňa 24 °C) a v zime 
sa aj doma vhodne oblečieme.

Vykurujeme podľa osobnej potreby, 
aby sme mohli doma aj v zime chodiť 
v šortkách a tričku.

5 – 10 minút pred dovarením vypneme 
elektrický sporák alebo dáme na nižší 
stupeň.

Vypíname sporák, až keď je jedlo úplne 
uvarené.

V rýchlovarnej kanvici varíme len po-
trebné množstvo vody.

Bez ohľadu na to, koľko vody potrebu-
jeme, rýchlovarnú kanvicu vždy napustí-
me doplna.

Pri varení zakrývame hrniec pokrievkou. Nepoužívame pokrievky na hrnce.

Chladnička je umiestnená na chladnom, 
tmavom mieste.

Chladničku máme na slnečnom, teplom 
mieste, pri spotrebičoch sálajúcich 
teplo (sporák, radiátor…).

KAMPAŇ: ČO EŠTE MÔŽEME ROBIŤ DOMA? 

Nápadov na šetrenie energie nájdeme so žiakmi na internete veľa. Nebojme sa ich spoločne vyhľa-
dať, overiť a vybrané pravidlá spísať. Získame tak nápady na šetrenie energie nielen v škole, ale aj 
doma.

 → Pokiaľ je to možné, používajme prístroje napojené priamo do siete a nie na baterky. Spotrebu-
jú podstatne menej energie ako prístroje na baterky a majú dlhšiu životnosť.

 → Práčka naplnená do polovice spotrebuje rovnaké množstvo vody a energie ako plná práč-
ka. Funkcia polovičnej náplne neznamená, že pri praní minieme polovicu bežnej dávky vody 
a energie – spotrebujeme asi o tretinu menej.

 → Práčku nepreplňujme. Bielizeň sa nevyperie dobre a je potrebné ju vyprať znova.
 → Bielizeň sušme na slnku. Sušičky bielizne sú nezmyselnými žrútmi energie. V štvorčlennej do-

mácnosti spotrebujú až 480 kilowatt hodín elektriny.
 → Šetreniu energie napomáha aj správne rozmiestnenie potravín v chladničke. Odporúčania náj-

dete na https://blog.decodom.sk/tipyanavody/vzdy-cerstve-a-zdrave-potraviny/.

https://blog.decodom.sk/tipyanavody/vzdy-cerstve-a-zdrave-potraviny/
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Investičné opatrenia zamerané 
na energetickú efektivitu
Ak sa na našej škole plánuje alebo už prebieha rekonštrukcia budovy spojená so zatepľovaním, 
výmenou okien, prípadne aj výmenou svietidiel, môžeme počítať s tým, že po jej skončení bude 
prevádzka školy úspornejšia. Tieto opatrenia však realizuje firma a žiaci sa o ich funkcii a význame 
často ani nedozvedia. Snažme sa, aby žiaci pochopili, čo sa s budovou deje a aký to má význam. 

Tip:
Pri rekonštrukcii budovy školy zvážme v spolupráci so zriaďovateľom zabudovanie 
rekuperačnej jednotky. Rekuperačná jednotka zabezpečuje v miestnostiach kontrolované 
vetranie a stály prívod čerstvého vzduchu bez potreby otvárania okien, čím značne 
minimalizuje úniky energie. Zariadenie odsáva znečistený vzduch z miestnosti, ten 
odovzdáva svoje teplo čerstvému vzduchu a ohriaty čerstvý vzduch privádza do interiéru.

MENÍME ZDROJE SVETLA 

To, čím svietime, má veľký vplyv na sumu, ktorá sa nám objaví na faktúre za elektrickú energiu. 
Ak chceme vymieňať osvetlenie v škole, zvoľme si úsporné riešenie. Začať môžeme prieskumom 
svetelných zdrojov, ktoré používame v triede, na chodbách školy (zväčša neónové svietidlá), toale-
tách, v domácnostiach (klasické žiarovky, kompaktné žiarivky, halogénové žiarovky alebo LED).

Ako pomôcka nám môže poslúžiť pôdorys školy s vyznačenými miestnosťami z aktivity Energetic-
ká mapa školy na str. 8.
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So zodpovednou voľbou svetelného zdroja sú-
visí aj pochopenie informácií, ktoré sú na jeho 
obale.

Lúmeny (lm) – množstvo svetla, ktoré svetelný 
zdroj produkuje tzv. svetelný tok.

Watt (W) – miera spotreby elektrickej energie.

Životnosť – priemerná doba životnosti svetel-
ného zdroja v hodinách. 

Na základe žiackeho prieskumu jednoducho vypočítame náklady na rôzne zdroje svetla, ktoré sme 
v škole identifikovali. Vstupné údaje nájdeme na internete.

 Vzorec k výpočtu celkových nákladov:

počet (v ks) x cena (v EUR) + spotreba (vo Watt) x životnosť (v hodinách) x cena energie (EUR 
/ kWh) = celkové náklady (v EUR)

Za účelom porovnania celkových nákladov medzi rôznymi zdrojmi robíme výpočty vždy pre rovna-
ký počet jednotlivých svietidiel. Z rozdielu medzi celkovými nákladmi môžeme vypočítať poten-
ciálne finančné úspory.

Doplňujúce informácie:

 → Od roku 2009 došlo podľa smernice EÚ k postupnému zákazu výroby a predaja žiaroviek s vol-
frámovým vláknom (klasických žiaroviek). 

 → V miestnosti, kde sa často zhasína a rozsvecuje, je lepšie použiť LED žiarovku, ktorá miestnosť 
okamžite rozsvieti.

 → Volíme tvar odporúčaný priamo na svietidle. Pri stropných svietidlách je to úsporná žiarivka, 
LED alebo špirála, pri závesných svietidlách je to klasický tvar gule.

 → Do jedného svietidla volíme rovnaký typ svetelného zdroja.
 → Svetlo rozvrhneme po celej miestnosti. Lepšie a úspornejšie je mať viac zdrojov menšieho 

svetla ako jedno veľké. Ich použitie regulujeme podľa potreby.

PREHĽAD NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV

Klasická žiarovka LED žiarovka Kompaktná žiarivka Halogénová žiarovka Neónová trubica
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Tip:
Základné typy zdrojov svetla nájdeme v interaktívnom softvéri „Energia v súvislostiach“,
v module „Energia naša každodenná“ v rámci Aktivity 2 „Nie je svetlo ako svetlo“. Získame 
prehľad o výhodách a nevýhodách jednotlivých typov svietidiel (klasické žiarovky, úsporné 
kompaktné žiarivky a LED). Softvér je vhodný pre použitie na interaktívnej tabuli a PC
a zdarma dostupný na stiahnutie tu: https://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/

M E N Í M E  Ž I A R O V K Y

Častou a účinnou aktivitou na úsporu energie je výmena žiaroviek. Keď meníme žiarovky v trie-
dach, na chodbách a ostatných priestoroch, meňme ich radšej postupne ako naraz. Fungujúce, 
hoci neúsporné žiarovky využime a nevyhadzujme ich, kým sú ešte funkčné. Znížime tak množstvo 
vyprodukovaného odpadu na škole a nebudeme plytvať zdrojmi.

F O T O B U N K Y

V niektorých miestnostiach v škole má zmysel umiestniť fotobunky, vďaka ktorým svetlo v miest-
nosti svieti len vtedy, keď sa v nej niekto zdržuje. Takýmito miestnosťami môžu byť napríklad to-
alety. Inštalovaním fotobunky zabezpečíme, že na toaletách neostane rozsvietené, keď tam nikto 
nie je. Ak sú na škole miestnosti, do ktorých napríklad nepedagogický personál vstupuje často 
s plnými rukami (napr. sklady potravín), je praktické umiestniť fotobunku aj sem.

ZATEPĽUJEME BUDOVU ŠKOLY 

Zatepľovanie budovy školy prebieha bez aktívnej účasti žiakov – najčastejšie počas prázdnin. Dôle-
žité je však žiakom ukázať, prečo budovu školy zatepľujeme. Pomôžu nám pri tom tieto aktivity.

I Z O L A Č N É  M A T E R I Á L Y

Žiaci sa stanú stavebnými inžiniermi v experimente, v ktorom otestujú niekoľko izolačných ma-
teriálov. Sami zistia funkčnosť, výhody či riziká rôznych materiálov, porozumejú významu izolácie 
v budovách. K experimentu potrebujeme: sklenené zaváracie poháre, vodu, teplomery, dostupné 
izolačné materiály (vlna, polystyrén, pokrčený papier ako drevná celulóza, slama…). 

Postup: 

 → Pripravme si toľko pohárov, koľko máme izolačných materiálov, a jeden navyše. 
 → Okolo každého pohára upevnime jeden izolačný materiál, jeden pohár nechajme neizolovaný.
 → Do pohárov nalejme buď veľmi studenú, alebo veľmi teplú vodu. Teplotu vody odmerajme 

a poznačme si ju. Poháre uzavrime.
 → Po určitom čase zmerajme teplotu v každom pohári a výsledky zapíšme do tabuľky. Zistili sme, 

ktorý izolačný materiál je najúčinnejší a najlepšie uchoval počiatočnú teplotu vody. 
 → Diskutujme o názoroch žiakov pred a po realizácii experimentu a o zistených rozdieloch – po-

môckou nám môže byť táto tabuľka:
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Ú Č I N N O S Ť  I Z O L A Č N ÝC H  M AT E R I Á L O V

Izolačný 
materiál

Počiatočná 
nameraná 
hodnota 
vody (°C)

Odpočet Konečná 
nameraná 
hodnota 
vody (°C)

Rovná sa Výsledok

Neizolovaný 
pohár – =

Vlna – =

Polystyrén – =

Papier – =

Slama – =

…

Ak na škole alebo v jej blízkosti prebieha zatepľovanie budovy, využime túto príležitosť. Zavolaj-
me si na školu odborníka, ktorý nám povie viac o princípe zatepľovania a výhodách a nevýhodách 
jednotlivých používaných materiálov. Diskutujme tiež o vplyvoch zatepľovania v meste na živočí-
chy (napr. vtáky, netopiere…). Informácie o vplyve zatepľovania na vtáky a netopiere získame napr. 
na www.vtaky.sk, www.netopiere.sk alebo www.broz.sk. Získané informácie môžu žiaci využiť pri 
sprevádzaní návštev školy na vysvetlenie realizovaných opatrení.

O B L I E K A M E  D O M

Ak chceme zrozumiteľnou formou priblížiť tému zatepľovania domov aj menším deťom, pomôcť 
nám môže napríklad oblečenie. Ukážme si, že aj dom sa oblieka tak, ako sa v zime obliekame my, 
aby nám nebolo chladno. Zateplenie plní svoju funkciu aj v lete – vtedy slúži ako slnečník a dom sa 
tak neprehrieva. 

M Ô J  E K O D O M

 Vytvorme spolu so žiakmi model ekodomu, v ktorom by sme chceli bývať, a osaďme ho do vy-
braného prostredia. Vyberme si ekologické stavebné a izolačné materiály (drevo, slama, tehla, 
celulóza…). Zdôraznime využitie fyzikálnych javov vybraného prostredia (napr. orientácia domu, 
prúdenie vzduchu, rôzne formy prirodzeného tienenia, tepelná stabilita vnútorného prostredia 
a pod.). Zhotovené modely žiaci prezentujú.

E X K U R Z I E  D O   P A S Í V N Y C H  D O M O V

Ak sa v našom okolí nachádzajú pasívne domy alebo domy postavené postupmi prírodného sta-
viteľstva, vyberme sa so žiakmi na exkurziu. Pripravme si dopredu otázky, na ktoré sa pokúsime 
získať odpovede – z exkurzie si tak spolu so zážitkami donesieme aj podklady na reportáž, ktorú 
môžeme spracovať na hodine slovenského jazyka alebo informatiky. Na východnom Slovensku 
môžeme zavítať do ekocentra SOSNA, kde nám ukážu svoj hobití dom, na strednom Slovensku 
môžeme navštíviť Vzdelávacie centrum Zaježová, kde nás po dohode budú sprevádzať po prí-

http://www.sosna.sk/content/hobit-dom-v-dru-stevne
https://www.centrumzajezova.sk


30Energia

rodných stavbách v Zaježovej, a na západnom Slovensku môžeme navštíviť ekocentrum ArTUR 
v Hrubom Šúri.

Tip:
Ekodomy, teda energeticky pasívne domy, už v dnešej dobe nie sú raritou. Každoročne sú 
v novembri organizované aj Dni pasívnych domov, v rámci ktorých môžeme takéto stavby 
navštíviť. Celú akciu zastrešuje a koordinuje Inštitút pre pasívne domy. 

http://slamenedomy.ozartur.sk/
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Obnoviteľné zdroje energie 
(OZE) hravo 
Keďže sa snažíme energiu nielen šetriť, ale aj získavať z obnoviteľných zdrojov, je dobré poznať 
ich silné a slabé stránky, ako aj princípy, na ktorých fungujú. V tejto časti uvádzame jednoduché 
aktivity, ktoré môžu byť doplnkom aktivít zameraných na šetrenie energie. Na doplnenie informá-
cií o alternatívnych zdrojoch energie nám poslúži časť Energia na Slovensku na str. 3.

VETERNÁ ENERGIA 

Š A R K A N I Á D A

Šarkaniáda je obľúbenou školskou aj mimoškolskou aktivitou, pri ktorej môžeme prirodzeným 
a hravým spôsobom žiakom vysvetliť princíp vztlakovej sily vzduchu pôsobiacej na teleso, vďaka 
ktorej šarkan vzlietne, silu veternej energie, ktorá šarkana unáša, a smer vetra. 

Púšťanie šarkanov je hravá aktivita, pri ktorej môžeme ľahko zabudnúť na jej fyzikálne pozadie. 
Aby nešlo len o samoúčelnú aktivitu, dôkladne si vysvetlime princípy, vďaka ktorým náš šarkan 
vzlietol. 

Tip:
Alternatívou šarkaniády môže byť aj stavba veterníka či zvonkohry. Návod na jednoduchý 
veterník uvádzame na str. 6.
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SOLÁRNA ENERGIA 

Solárna (slnečná) energia je asi najľahšie dostupný zdroj obnoviteľnej energie. Vyžaduje však ná-
ročné technológie, ktoré energiu spracujú a uchovajú. 

V Ý H O D Y  S O L Á R N E J  E N E R G I E N E V Ý H O D Y  S O L Á R N E J  E N E R G I E

Obnoviteľný zdroj energie Vysoké investičné náklady pri výstavbe

Nízke prevádzkové náklady Závislosť od klimatických podmienok (slnečný 
svit)

Bez produktov spaľovania
V prípade umiestňovania na poľnohospodárskej 
pôde alebo pasienkoch negatívny vplyv na potra-
vinovú bezpečnosť krajiny

— Negatívny vplyv na krajinu (vzhľad, plašenie zveri, 
vtáctva)

—
Nutnosť výstavby rezervných kapacít z dôvodu 
nespoľahlivosti výroby, čo má negatívny vplyv 
na koncovú cenu vyrobenej elektriny

A K O  S L N K O  Z O H R I E V A  Z E M 

Aj najmenšie deti môžeme veľmi jednoducho zasvätiť do využívania slnečnej energie, vplyvu 
slnka ako zdroja tepla a rôznej schopnosti predmetov uchovávať tepelnú energiu. Rôznorodý 
materiál, ktorý nájdeme okolo seba (napr. piesok, voda, papier), vložíme do pohárov a postavíme 
vedľa seba do škatule aj s teplomerom. Spoločne zmeriame teplotu všetkých vzoriek na začiatku 
pokusu a tiež po vystavení zatvorenej škatule na 30 minút priamemu slnku. Pozorujeme rozdiely 
v nameraných teplotách v závislosti od materiálov. Následné meranie každé 2 minúty, ktoré vyko-
návame po výbere pohárov zo škatule, nás informuje o schopnosti predmetov udržať si získanú 
teplotu.

Malé deti môžu testovať teplotu predmetov vystavených slnku rukou a svoje zistenia 
porovnávať, pričom vytvárajú teplotnú škálu ukladaním predmetov vedľa seba 
od najchladnejšieho po najteplejší.

E X P E R I M E N T  S   V L A S T N Ý M  T I E Ň O M 

Informácie o slnku ako o zdroji svetla a energie ponúknime deťom pomocou malého experimentu. 
Tento experiment nám pomôže pochopiť fakt, že uhol dopadu svetla mení jeho množstvo získanej 
energie zo slnečného žiarenia. Čím svetlo dopadá kolmejšie, tým je jeho energia intenzívnejšia 
(tieň je teda kratší a tmavší). So zmenou uhla dopadu sa svetlo viac rozptyľuje a tieň sa predlžuje. 
Žiarenie už nie je také silné. To je dôvod, prečo niektoré druhy rastlín natáčajú listy alebo kvety 
za slnkom (napr. slnečnice). Maximalizujú tak zisk zo slnečného žiarenie na fotosynytézu. 

Na túto aktivitu potrebujeme slnečný deň, v interiéri lampu, farebné kriedy, flipchart s nakreslený-
mi hodinami a fixku. 
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V interiéri pozorujeme zmenu veľkosti tieňa v závislosti od vzdialenosti zdroja svetla rôznej 
intenzity. Vo vonkajšom prostredí upozorníme žiakov na tiene, ktoré vrhajú rôzne predmety podľa 
postavenia slnka na oblohe. Starší žiaci si môžu urobiť orientačné osobné slnečné hodiny zakres-
lením svojho tieňa v presných časových intervaloch (každé 2 hodiny).

Mladší žiaci môžu obkresľovať tieň predmetu na papier položený na zemi. Vzniknú nám tak 
tieňové obrazy.

Tipy:
Zamyslime sa so žiakmi nad fotovoltickými článkami v solárnych elektrárňach. Podľa 
toho, ako putuje slnko po oblohe, skúsme so žiakmi vytvoriť modely, ktoré by zachytili čo 
najväčšie množstvo slnečnej energie.

Návod na zostrojenie jednoduchých slnečných hodín nájdete v príručke „Záhrada, ktorá 
učí“ na str. 61.

V Ý R O B A  S O L Á R N E H O  V A R I Č A

Vďaka jednoduchej a lacnej konštrukcii sú najrozšírenejšími solárnymi varičmi na svete škatuľové 
variče. Solárne variče pracujú na princípe koncentrácie slnečného žiarenia do jedného miesta. 
Koncentrované teplo slúži na varenie potravín, nie však na grilovanie či pečenie.

Škatuľové solárne variče boli navrhnuté pre podmienky rovníka. V našich klimatických podmien-
kach síce fungujú, ale dosiahneme v nich maximálnu teplotu približne 60 °C. Slúžia teda skôr 
na ukážku a vzdelávacie účely než na naozajstnú prípravu jedál.

https://www.zivica.sk/sites/default/files/zahrada_ktora_uci_2018_screen_final.pdf
https://www.zivica.sk/sites/default/files/zahrada_ktora_uci_2018_screen_final.pdf
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Tip:
Na konštrukciu zložitejší parabolický solárny varič si však hravo poradí aj s pečenými 
zemiakmi. Návod na zostrojenie napr. tu: http://www.sosna.sk/content/sol-rny-parabolick-
var.

Čas: Na prípravu a realizáciu škatuľového variča si vyhraďme dostatok času, ideálne celý deň. 

Pomôcky: Pripravme si 2 dostatočne veľké kartónové škatule (vnútro by malo mať aspoň 38 x 
38 cm), hliníkovú fóliu (alobal) alebo zrkadlo, netoxickú čiernu farbu alebo čierny papier, ploché 
sklo alebo fóliu na pečenie, drevenú dosku, nožnice, lepiacu pásku, prípadne zošívačku, čierny 
hrniec na varenie a potraviny na záverečnú ochutnávku.

Zrkadlá podlepené dlhším kartónom

Slama/ovčia vlna

Vnútorná škatuľa – 
skosená a oblepená reflexnou fóliou

Vonkajšia škatuľa – 
skosená

SOLÁRNY VARIČ

O
BR

Postup:
 → Pripravíme si dve škatule – väčšiu vonkajšiu škatuľu a menšiu vnútornú škatuľu s rozmerom 

aspoň 38 x 38 cm. Medzera medzi nimi by mala byť aspoň 1,5 cm ( nemusí byť rovnaká po celom 
obvode).

 → Medzeru medzi škatuľami vyplníme slamou alebo ovčou vlnou (môžu byť aj piliny či minerálna 
vlna), ktoré budú tvoriť izoláciu.

 → Vnútornú škatuľu vystelieme čiernym papierom absorbujúcim teplo.
 → Veko škatule potiahneme reflexnou hliníkovou fóliou. Fóliu po stranách pripevníme lepiacou 

páskou alebo zošívačkou. Bude slúžiť ako reflektor (zrkadlo).

http://www.sosna.sk/content/sol-rny-parabolick-var
http://www.sosna.sk/content/sol-rny-parabolick-var
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Alternatíva: Reflexný efekt majú tiež TetraPack škatule z džúsov alebo mlieka. Klapky na varič 
môžeme vyrobiť aj z nich.

 → Veko škatule by malo mať sklon približne 45°, stabilizujeme ho podopretím tyčami. Sklon však 
nastavujeme podľa polohy slnka.

 → Na dno škatule položíme drevenú dosku alebo hranoly, na ktoré neskôr umiestnime čierny 
hrniec s potravinami tak, aby bol bližšie k ohnisku škatule. Zároveň drevo odizoluje hrniec 
od škatule, a zabráni tým poškodeniu variča.

 → Počas varenia ostáva veko škatule s reflexnou hliníkovou fóliu mierne naklonené nad hrniec 
a škatuľa je prikrytá plochým sklom alebo fóliou na pečenie, resp. celofánom.

 → Umiestnime škatuľový varič na slnko. Veko škatule s reflexným materiálom bude odrážať 
slnečné lúče na hrniec. Sklo (fólia), ktoré škatuľu prikrýva, rýchlejšie zvýši teplotu vo vyhrieva-
nom priestore. Z času na čas varič premiestnime, aby sme čo najlepšie zachytili slnečné lúče.

POZOR! Nezabúdajme, že teplota vo vyhriatom variči môže byť vysoká. Používajme preto ochran-
né prostriedky na ruky, aby nedošlo k popáleniu.

S O L Á R N A  S U Š I Č K A

Počas neskorého leta a jesene využime ľahko dostupné ovocie a spoznajme prostredníctvom 
neho silu slnka. Slnko je stále dostatočne silné na to, aby nám umožnilo využiť najlepší spôsob 
uskladnenia ovocia, teda sušenie.

Solárna sušička, ktorej jednoduchý návod na prípravu nájdete v metodickej príručke „Záhrada, 
ktorá učí“ na str. 58, sa dá použiť rovnako na zeleninu, ako aj na bobuľoviny, napr. ríbezle či maliny.

S O L Á R N A  C H L A D N I Č K A 

Slnečné a suché počasie môžeme využiť aj na chladenie potravín, a to bez potreby elektrickej 
energie. Solárna chladnička je založená na zmene skupenstva vody z kvapalného na plynné. 
S týmto princípom sa stretávame v bežnom živote dennodenne – rovnako funguje potenie u ľudí. 
Solárnu chladničku si pripravíme z dvoch nádob, pričom vonkajšia je porézna (z hliny) a vnútorná, 
naopak, vodotesná, aby ochránila potraviny. Priestor medzi nádobami vyplníme mokrým pieskom 
a na vrch položíme misku pod kvetináče, ktorú tiež naplníme pieskom a vodou. Odparovaná voda 
odoberá teplo zo stien vnútornej nádoby, a tým ochladzuje jej obsah.

Na teplotu vplývajú rôzne faktory, ako napríklad veľkosť odparovacej plochy, veľkosť nádob, prie-
pustnosť nádoby, vlhkosť vzduchu, sila vetra, vonkajšia teplota, kvalita a štruktúra piesku.

Tip:
Existuje ešte jedna možnosť, ako vytvoriť chladničku bez potreby slnka, a to keď dáme 
do nádoby ľad a posolíme ho veľkým množstvom soli. Tak získame veľké množstvo 
uvoľnenej energie, ktorá dokáže rýchlo ochladiť napr. nápoje.

https://www.zivica.sk/sites/default/files/zahrada_ktora_uci_2018_screen_final.pdf
https://www.zivica.sk/sites/default/files/zahrada_ktora_uci_2018_screen_final.pdf
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Vonkajšia hlinená nádoba
(porézny materiál)

Vnútorná nádoba
(vodotesná)

Vlhký piesok

SOLÁRNA CHLADNIČKA

O
BR

OTÁZNIKY V OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOCH 

Téma obnoviteľných zdrojov energie je vynikajúci prostriedok, ako u starších žiakov a študentov 
rozvíjať kritické myslenie a argumentačné schopnosti. Hoci sa obnoviteľné zdroje energie pre-
zentujú niekedy ako ideálne riešenia, realita nie je taká čiernobiela. Pozrime sa spoločne na slabé 
a silné stránky obnoviteľných zdrojov energie, napr. na solárne a fotovoltické panely, malé aj veľké 
vodné elektrárne, veterné elektrárne, spaľovne biomasy alebo na zariadenia využívajúce geoter-
málnu energiu. Základné informácie k tejto téme nájdete na str. 3 – 7.

Potom ako žiaci získajú aspoň základné vedomosti o obnoviteľných zdrojoch energie, môžeme 
využiť aj nasledujúce techniky:

Č O  E Š T E  N E V I E M 

Zvoľme si alternatívne zdroje energie, ktorým sa budeme venovať. Každý zo zdrojov zreteľne na-
píšme na samostatný flipchartový papier (použime aj ilustračné obrázky) a každý papier rozdeľme 
na 3 časti – plusy, mínusy a čo ešte nevieme o danom zdroji. Vo zvolenom časovom limite sa žiaci 
striedajú pri papieroch a vypisujú klady, zápory a otázky.
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S Ú H L A S Í M  –  N E S Ú H L A S Í M 

Pripravme si rôzne, aj kontroverzné tvrdenia o obnoviteľných zdrojoch energie. Po jednom čítajme 
tieto tvrdenia žiakom a tí zaujmú k tvrdeniam stanovisko na škále súhlasím – nesúhlasím. Jeden 
koniec triedy je vyhradený pre stanovisko „súhlasím“, oproti je priestor pre „nesúhlasím“. Žiaci 
svoje stanovisko vyjadrujú postavením sa do určeného priestoru, pričom by nemali stáť v strede 
(môžu stáť blízko stredu a prikláňať sa k súhlasím alebo nesúhlasím). Žiakov sa pýtame na ich 
názor, tí argumentujú, prečo sa rozhodli zaujať svoje stanovisko. Žiaci môžu vplyvom povedaných 
argumentov zmeniť svoje miesto, teda názor.

Energia inak
V tejto časti uvádzame aktivity, ktoré sa venujú energii z iného uhla pohľadu, ako je šetrenie 
energie. Poukazujú aj na iné problémy, ktoré so spotrebou a výrobou energie prichádzajú. Ďalším 
zaujímavým témam sa venujú environmentálne výučbové program (od strany 48).

ENERGETICKÍ OTROCI 

Prostredníctvom alternatívnej jednotky „energetický otrok“ môžeme žiakom sprostredkovať 
nielen environmentálny, ale tiež etický rozmer spotreby energie. Takmer všetky aktivity, ktoré 
počas dňa robíme, sa dajú vyjadriť pomocou energie. Túto energiu je možné prepočítať na ľudskú 
prácu, t. j. koľko ľudí by muselo pracovať, aby vyprodukovalo dosť energie potrebnej na naše akti-
vity. Môžeme si to predstaviť aj tak, že všetka energia potrebná na svietenie, kúrenie, prevádzku 
spotrebičov, dopravu a pod. by bola produkovaná iba ľudskou prácou. Koľko ľudí by sme potom 
potrebovali, aby napríklad točili veternou turbínou a vyrobili tak energiu potrebnú na chod našej 
televízie alebo počítača? Hypotetická jednotka „jeden energetický otrok“ teda predstavuje množ-
stvo práce/energie, ktoré je schopný vykonať jeden človek.

Tip:
Na výpočet priemerného počtu našich energetických otrokov nám poslúži dobre aj kalkulač-
ka na stránke http://slaveryfootprint.org. Ide však o komplexný výpočet podobný ekologickej 
stope, pri ktorom je potrebné poznať množstvo nášho oblečenia, elektroniky či kozmetiky, 
a preto odporúčame pripraviť sa na túto aktivitu už doma. Na uvedenom odkaze nájdeme aj 
dalšie zaujímavé informácie o tejto jednotke. Keďže stránky sú v angličtine, získavame tak aj 
príležitosť prepojiť tému energie s výučbou anglického jazyka.

Ako si vypočítať, koľko máme energetických otrokov v školských podmienkach? Spíšme si najskôr 
všetky naše potreby a aktivity, ktoré máme počas bežného dňa (okrem potravy) a prepočítajme si, 
koľko energie je potrebnej na zabezpečovanie našich potrieb, ako napr. chod počítača, televízora, 
rádia či interaktívnej tabule, koľko minieme na svietenie, koľko litrov benzínu miniem na cestu 
do školy a späť (vo wattoch). Toto množstvo vydeľme množstvom energie, ktoré vyprodukuje 
jeden človek (priemerne 180 wattov). Výsledné číslo je počet našich energetických otrokov. Žiaci 
sa tak veľmi rýchlo a obrazne zorientujú v tom, koľko „otrokov“ potrebujú. Pomocou tejto akti-
vity získame veľmi konkrétnu predstavu o energetickej náročnosti nášho životného štýlu. (Napr.: 
Na rozsvietenie jednej 100 W žiarovky je potrebný 1 energetický otrok.)

http://slaveryfootprint.org
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Tip:
Vo vzdelávacom softvéri „Energia v súvislostiach“ pre interaktívne tabule sa nachádza 
aktivita na zobrazovanie energetickej náročnosti jednotlivých krajín cez energetických 
otrokov. Nájdeme ju v kapitole „Energia vo svete“, pod názvom „Životný štýl a spotreba 
energie“. Softvér je voľne stiahnuteľný na https://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/
page/softver

SVETELNÝ SMOG 

V mestách a obciach je do ovzdušia umelo dodávané neefektívnym osvetlením svetlo. Príkladom 
je pouličné osvetlenie, kde nevhodne zvolené lampy plytvajú svetlom (energiou), osvetľujú a zne-
čisťujú nočnú oblohu, mätú biorytmus človeka, orientáciu zvierat (hmyz, vtáctvo) aj fenológiu 
rastlín. Významnou mierou prispievajú k svetelnému smogu aj rôzne svetelné billboardy a osvetle-
né pamiatky.

Tip:
Túto problematiku si pripomíname každý rok na Hodinu Zeme (30. marca). Mnohé mestá 
vo svete v tento deň minimálne na jednu hodinu zhasnú osvetlenie. Zapojiť sa môžeme aj 
my. Viac informácií na http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk

Všímajme si niekoľko nocí nočnú oblohu a diskutujeme so žiakmi o príčinách „bezhviezdnej“ noč-
nej oblohy v obciach a mestách. Potom sa môžeme zamerať na typy pouličného osvetlenia v našej 
obci či meste a zmapovať ich. Prehľad a typy vhodného i nevhodného osvetlenia nájdeme na vzde-
lávacom softvéri „Energia v súvislostiach“, modul „Energia naša každodenná“ a Aktivita 3 „Aj svet-
lo môže znečisťovať“ (https://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/page/softver ). Z mapovania 
osvetlenia urobme aj fotografie. Zamerať sa môžeme aj na fotografovanie stromov rastúcich pod 
lampami alebo v ich blízkosti. Ako sa odlišujú jednotlivé časti ich koruny? Aké zmeny pozorujeme 
počas sezóny?

Zistenia a odporúčania prediskutujme so starostom či poslancami našej obce a hľadajme riešenia.
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Tip:
Zmerajme intenzitu osvetlenia na ulici pomocou luxmetra. Ak zistíme, že ulica je osvetlená 
pouličným osvetlením viac, ako vyžaduje norma, môžeme starostu požiadať o zníženie inten-
zity osvetlenia.

Pri rekonštrukcii školského dvora dochádza aj k inštalácii alebo výmene osvetlenia, preto pri 
výbere nových svietidiel zvážme aj to, kam smeruje svetelný prúd a či svietidlom nepodporujeme 
svetelné znečistenie.

KAMPAŇ (TAKMER) BEZ ENERGIE 

Vyzvime žiakov, aby si vybrali jeden konkrétny problém (ideálne týkajúci sa energie), ktorý sa 
nejako dotýka aj ich života, a vytvorili k nemu obrazovú kampaň so stručnými sloganmi, zloženú 
z maximálne 10 obrázkov. K vystavenej kampani majme nachystanú tabuľu alebo flipchartový pa-
pier s fixkami na formulovanie konštruktívnych pripomienok a riešení. Autori kampane ich môžu 
spracovať a adresovať zodpovedným osobám. Môžeme si vybrať aj niečo priamo zo svojho okolia, 
napríklad zbytočný svetelný smog, plytvanie energie, prekurovanie, stand-by režim na spotrebi-
čoch, neefektívne vetranie, ponechávanie nabíjačiek v zásuvkách, záber poľnohospodárskej pôdy, 
získavanie biomasy z remízok a brehových porastov, pestovanie repky, slnečnice či palmy olejnej 
na energetické účely ai.

Tip:
Aktivity venované klimatickým zmenám či iné, ktoré sa týkajú energie, môžete nájsť aj v čas-
ti inšpiromatu Doprava a ovzdušie. 
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Príklady dobrej praxe
SOLÁRNA SUŠIČKA 

MATERSKÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM 
MAĎARSKÝM – ÓVODA 
BUDULOV 116,  MOLDAVA NAD BODVOU 

Koordinátor:  Eva Hudáková 

C I E Ľ
Naším cieľom bolo zhotoviť zariadenie na sušenie byliniek a ovocia na dlhodobé používanie, s vyu-
žitím slnečnej energie.

A K C I A
Rozhodnutie postaviť solárnu sušičku vyšlo z potrieb školy, nakoľko pestujeme až 28 druhov byli-
niek a mali sme málo priestorov na ich sušenie. Na samotnom zostrojení sušičky pracovali rodičia 
v spolupráci s Pro Tornensis, o. z. Deti videli až postup a výsledok sušenia. Vtedy mali možnosť 
porovnať sušenie ovocia a byliniek – skrátený čas sušenia, vysušené väčšie množstvo a kombinácia 
sušenia rôznych byliniek naraz. Solárnu sušičku využívame od mája do novembra a jej využiteľnosť 
je na niekoľko rokov.

V Ý Z V Y
Problémy sa nevyskytli. Zainteresovaní boli pre uvedenú vec nadšení.

Z A P O J E N I E  Ž I A K O V
Deti sa zapojili až po zhotovení sušičky, pri zbere byliniek a ovocia, ukladali ich do sušičky, kontro-
lovali teplotu, ktorú hlásili každý deň (vedeli, že teplota nesmie vystúpiť na červenú časť teplome-
ra). V jesennom období si deti dávali sušiť aj lieskové oriešky, čo sme my dospelí zistili, až keď si 
ich chodili už usušené vyberať a roztĺkali si ich.

V Ý S L E D O K
Výsledkom bolo poznanie detí, že slniečko má obrovskú energiu, ktorú my ľudia môžeme využiť 
v náš prospech a nepotrebujeme používať elektrické sušičky, ktoré sú veľmi nákladné.

F I N A N C I E  A   M A T E R I Á L
Z materiálov sa použilo drevo, lexan a kovové rúry, teplomer, plech na strechu a rošty do zásuviek. 
Materiál nakúpil jeden rodič a Pro Tornesis, o. z., za prácu a zhotovenie nepýtali žiadne financie.

E X T E R N Á  P O M O C
Externú pomoc nám poskytlo Pro Tornensis, o. z., sušička sa zhotovila v ich dielňach za pomoci 
našich rodičov a ich ľudí. Už v minulosti sme s nimi spolupracovali na výrobe solárneho variča, 
zúčastnili sme sa seminára o jeho využití a postupe zhotovenia.
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P R O P A G Á C I A
Prvýkrát sme propagovali výhody a využitie koncom apríla na Dni Zelených škôl na našej mater-
skej škole. Prítomné boli deti s rodičmi aj pedagógovia z 12 okolitých materských škôl. V máji 2015 
sme sušičku predstavili obyvateľom obce. Na jeseň nám starý otec jedného nášho dieťaťa prinie-
sol huby, aby sme mu ich vysušili. Výsledok bol fantastický, ešte nikdy nemal huby vysušené za tak 
krátky čas a tak perfektne. Aj nás veľmi potešil výsledok a to, že sme mohli pomôcť. Verím, že 
tento rok využije našu sušičku ešte viac ľudí.

KAMPAŇ ZA ÚSPEŠNÝ REŽIM 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU NOVÁ 
BOŠÁCA 76

Koordinátor:  Marika Baluš íková 

C I E Ľ
1. Vytvoriť výučbové pomôcky na praktickú ukážku využitia obnoviteľných zdrojov energie – so-

lárny varič a chladničku.
2. Informovať o obnoviteľných zdrojoch verejnosť, demonštrovať ich na ukážke solárneho variča.

A K C I A
Varič a chladničku sme vyrobili prevažne z odpadových materiálov na biológii, predviedli sme ich 
počas hlavného dňa infokampane žiakom i občanom.

V Ý Z V Y
Výzvou je správne načasovanie, keďže varič i chladnička fungujú len vtedy, keď je svetlo a teplo.

Z A P O J E N I E  Ž I A K O V
Žiaci zhotovili prakticky celý varič, následne v rámci kampane predpripravili postery o alternatív-
nych zdrojoch energie a druhoch solárnych varičov. V infostánku odpovedali na otázky ľudí, merali 
a zapisovali teploty, demonštrovali účinnosť variča upečením volského oka.

V Ý S L E D O K
Získali sme názornú pomôcku na vyučovanie biológie, fyziky a matematiky.
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F I N A N C I E  A   M A T E R I Á L
Financie sme čerpali z grantu Pomáhame vyrásť. Finančne prispelo aj ZRPŠ. Na škatuľový varič 
sme potrebovali: kartónovú škatuľu, polystyrén, reflexnú fóliu, sklo, čiernu fóliu, lepiacu pásku, 
digitálny teplomer. Na solárnu chladničku sme potrebovali iba dva keramické kvetináče a jemný 
štrk.

E X T E R N Á  P O M O C 
So žiakmi sme sa zúčastnili dvoch lektorovaných programov na tému Energia v Elektrárni Piešťa-
ny.

P R O P A G Á C I A 
V rámci propagácie sme robili kampaň za úsporný režim. Formou infostánku sme informovali 
obyvateľov obce, tiež sme demonštrovali použitie variča. V školskom filmovom klube sme verejne 
premietali dokumentárne filmy s tematikou alternatívnych zdrojov energie – filmy Solárne mamy 
a Architekt odpadu.

P O U Č E N I E 
Dobré je si vopred zohnať šikovného zvárača na zhotovenie konštrukcie zložitejšieho parabolické-
ho variča. Tento sa dá inštalovať do externých priestorov natrvalo a jeho výkon je niekoľkonásob-
ne vyšší.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE TRAJA ŠKRIATKOVIA 

MATERSKÁ ŠKOLA M. R. ŠTEFÁNIKA, DETVA

Koordinátor:  Ľubica Kočvarová 

C I E Ľ
Naším cieľom bolo ozrejmiť deťom tému obnoviteľných zdrojov energie, zvýšiť ich citlivosť voči 
životnému prostrediu (aj šetrením energie). Zvolili sme formu divadla, pretože zážitkovým učením 
deti lepšie pochopia a získajú poznatky o energii.

A K C I A
Divadelné predstavenie sa konalo v rámci Týždňa otvorených dverí. Celé divadelné predstavenie 
hrali predškoláci. Rodičia pomáhali svojim deťom nacvičovať text doma a my zase v škole. Skú-
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šanie trvalo asi 2 – 3 týždne. Do divadelného predstavenia sme zaradili úlohy aj pre deti z obe-
censtva (z inej MŠ) a ja (učiteľka) som tiež vstupovala do deja tak, že som obecenstvu ukazovala 
obrázky obnoviteľných zdrojov a vysvetlila som, prečo sú dôležité. V divadelnom predstavení boli 
zaraďované básničky a pesničky, ktoré spievali aj deti z obecenstva.

V Ý Z V Y
Pri realizácii divadla je potrebné zapojiť obecenstvo do deja a pripraviť im činnosti, ktoré „akože“ 
pomôžu vyriešiť problém. Takto deti veľmi dobre reagujú, nenudia sa a získajú vedomosti o danej 
téme.

Z A P O J E N I E  Ž I A K O V
Žiaci sú súčasťou divadelného predstavenia. Pred Týždňom otvorených dverí nakreslia alebo 
namaľujú výkresy na tému „Ako šetríme energiu” a urobíme výstavku prác. Na interaktívnej tabuli 
pripravia starší žiaci krátke spoty o energii a na záver si deti samostatne zhotovia makety slnka, 
vetra a kvapky. Tie sú potom súčasťou divadla.

V Ý S L E D O K
Deti získali rekvizity a kostýmy na divadelné predstavenie. Vystupovali s divadlom na Mestskom 
úrade Detva pre zdravotne znevýhodnené deti. Naše vystúpenie bolo prezentované v Detvian-
skych novinách. Takto sme zviditeľnili našu MŠ ako Zelenú školu, ktorá učí deti šetrne sa správať 
k životnému prostrediu.

F I N A N C I E  A   M A T E R I Á L
Zriaďovateľ (mesto Detva) nám poskytol financie. Na realizáciu divadla sme potrebovali kulisy, 
kostýmy a materiál ako textil, papier, vodové farby, farbičky, lepidlo, nožnice.

E X T E R N Á  P O M O C
Zúčastnila som sa seminárov v Zaježovej, čo bola veľmi dobrá skúsenosť a odporúčam ju. Pri 
príprave a realizácii divadla pomáhal celý pedagogický a nepedagogický personál, oslovili sme aj 
rodičov, ktorí radi pomohli aj s materiálom, aj zručnosťami.

N A S L E D U J Ú C E  K R O K Y
Každý rok pozývame na Týždeň otvorených dverí okolité materské a základné školy z Detvy, je to 
už náš rituál. Deti z týchto škôl majú svoj „certifikát“ a po absolvovaní aktivít dostávajú nálepku 
za získané vedomosti. Na záver deti dostanú občerstvenie, špaldový koláč a bylinkový čaj z našej 
záhrady.
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P R O P A G Á C I A
Týždeň otvorených dverí býva v dopoludňajších hodinách a pozvaní sú predstavitelia mesta Detva, 
poslanci, rodičia. Máme pozvánku na webovej stránke. Kto chce, môže prísť.

P O U Č E N I E
Potrebné je spoločne s celým kolektívom podrobne premyslieť postup. Dôležitá je komunikácia, 
dohodnuté pravidlá a hlavne správne a včasné rozdelenie úloh. PARTICIPÁCIA, bez toho to nejde.

SPOLOČNE O ENERGII 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA PALÁRIKA MAJCICHOV 

Koordinátor:  Ľubica Hi ldebrandová 

C I E Ľ
Naším hlavným cieľom bolo oboznámiť sa s rôznymi spôsobmi šetrenia energie a získané znalosti 
odovzdať mladším žiakom. Naše čiastkové ciele boli:

 → Uvedomiť si dosah plytvania energií (elektrická energia, plyn, voda) na životné prostredie 
a na výšku faktúr v škole.

 → Pochopiť, že aj hračky sa môžu pohybovať bez použitia batérií alebo elektrickej energie.
 → Spoznávať skryté energie.

A K C I A
Na dosiahnutie cieľov sme robili viacero aktivít:

 → Energia naša každodenná: Na hodine informatiky žiaci vytvorili grafy spotreby zemného plynu 
a elektrickej energie zo zápisov stavu plynomera a elektromera. Zároveň na základe faktúr, 
ktoré im poskytla pani ekonómka, vytvorili graf spotreby vody. Okrem toho zhotovili a vytlačili 
plagáty ABC úspory energie v našej škole, grafy a obrazový materiál. Na triednickej hodine 
z vopred vytlačených grafov, plagátov a obrazového materiálu urobili nástenku, ktorá bola 
umiestnená na chodbe školy. Súčasne si žiaci pripravili scenár rovesníckeho vzdelávania Učíme 
sa navzájom.

 → Tvorivé dielne Nobelova cena: Na hodine výtvarnej výchovy žiaci zostrojili z odpadového ma-
teriálu rôzne pohyblivé hračky bez využitia elektrickej energie, resp. batérií.

 → Vedecký tím v akcii: Na hodine techniky a krúžku environmentálnej výchovy si žiaci pripravili 
pomôcky na rôzne pokusy, ktoré si najskôr vyskúšali.

 → Rovesnícke vzdelávanie Učíme sa navzájom: Počas rovesníckeho vzdelávania ôsmaci 
sprostredkovali štvrtákom poznatky z troch predchádzajúcich aktivít. Najskôr sme si zahrali 
hru Elektrické ruky (Electric hands game). Jej cieľom je, aby žiaci pochopili prenos energie 
od dodávateľa k spotrebiteľovi. V ďalšej časti ôsmaci štvrtákom prezentovali spotreby energií 
v našej škole a oboznámili ich s pojmom „uhlíková stopa“. Mladší žiaci v burze nápadov navr-
hovali riešenia na zníženie množstva spotrebovanej energie v škole aj v domácnosti. Následne 
starší žiaci ukázali mladším pokusy týkajúce sa energie. Nakoniec sa žiaci oboznámili s hrač-
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kami, ktoré nepotrebujú elektrickú energiu, vyskúšali si ich a zahrali sa tímovú hru zameranú 
na úspory vody.

V Ý Z V Y
Treba venovať pozornosť tímovej práci a participácii. Každý člen musí poznať cieľ a svoju úlohu 
a zosúladiť aktivity.

Z A P O J E N I E  Ž I A K O V
Žiaci spolupracovali s hospodárskymi zamestnancami školy a učiteľmi príslušných predmetov. 
V spolupráci s triednou učiteľkou a zároveň aj vedúcou krúžku environmentálnej výchovy vytvárali 
celkovú koncepciu rovesníckeho vzdelávania. Vyhľadávali pokusy a pripravovali k nim potrebný 
materiál. Vymýšľali pohyblivé hračky a priniesli si materiál potrebný na ich výrobu.

V Ý S L E D O K
Žiaci začali viac dodržiavať naše pravidlá úspory energie a navzájom sa začali upozorňovať pri ich 
nedodržaní. Výsledkom bola a je úspora energií v našej škole.

F I N A N C I E  A   M A T E R I Á L
Projekt bol nenáročný na materiál. Využívali sme odpadový materiál a bežne dostupné suroviny 
a pomôcky, ktoré si žiaci priniesli z domu.

E X T E R N Á  P O M O C
Okrem žiakov na aktivite participovali školník, ekonómka, učiteľ informatiky, učiteľ výtvarnej vý-
chovy, učiteľ techniky. Pri zostavovaní aktivít som využila poznatky získané na zážitkových kurzoch 
organizovaných CEEV Živica na Zaježovej (viaceré kurzy) a zo štúdia rôznych materiálov a príručiek 
neziskových organizácií.

N A S L E D U J Ú C E  K R O K Y
Pokusy sa realizujú na vyučovacích hodinách. Vyrobené hračky tvoria súčasť kampane za menej 
odpadu, čím slúžia nielen pre vzdelávanie komunity obce, ale aj susedných obcí. Plagáty ABC 
úspory energie v našej škole sú súčasťou násteniek v triedach. Značky o úsporách energie sú stále 
na pôvodných miestach (aj keď niektoré musíme občas doplniť).

P R O P A G Á C I A
Časť našich aktivít sme prezentovali v rámci projektu Kids school eco learning v japonskom meste 
Kyoto v rámci 33 štátov sveta.
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P O U Č E N I E
Naše rovesnícke vzdelávanie nebolo náročné na financie, priestory ani na materiál. Potrebné je 
dať dohromady dobrý tím, ktorý má chuť pracovať a byť kreatívny.

SOLÁRNE HRAČKY S VYUŽITÍM 
RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ULICA PAVLA HOROVA, 
BRATISLAVA

Koordinátor:  Ingr id Jančiarová 

C I E Ľ
Využiť recyklovateľné materiály a hravou formou priblížiť žiakom potrebu využívať obnoviteľné 
zdroje energie.

A K C I A
Žiaci z druhého stupňa ZŠ vyrobili pre žiakov z prvého stupňa ZŠ solárne hračky, pričom využili 
odpadový materiál: staré CD a DVD, plechovky, PET fľaše. K tomuto materiálu pripevnili konštruk-
ciu so solárnym panelom, ktorú sme zakúpili vďaka grantovému programu Pomáhame vyrásť 
v predchádzajúcom školskom roku. Následne starší žiaci skonštruované hračky predviedli mlad-
ším spolužiakom na terase pri jednotlivých triedach. Vysvetlili im, prečo je dôležité šetriť energiou 
a využívať obnoviteľné zdroje energie. Keďže nad našou školou máme aj predškolákov, hračky naši 
žiaci predviedli aj im.

Aktivita sa konala počas projektového vyučovania ku Dňu Zelených škôl.

V Ý Z V Y
Žiaci si museli priniesť z domu drobné skrutkovače, pretože takéto v škole nemáme a bez nich 
nebolo možné hračky skonštruovať.

Z A P O J E N I E  Ž I A K O V
Akciu realizovali starší žiaci pod vedením učiteľky a učili pri tom mladších spolužiakov.

V Ý S L E D O K 
Žiaci zistili, ako je možné využiť odpadový materiál, a naučili sa, aké sú možnosti využitia obnovi-
teľných zdrojov energie. Pri učení sa dokonca aj zahrali. Hračky zostrojovali práve takí žiaci, ktorí 
na vyučovaní obyčajne robia problémy – vyrušujú, nedávajú pozor a zabávajú sa. Takáto zmena 
bola pre nich veľmi prínosná, mali možnosť ukázať, že sú manuálne zruční a vedia zhotoviť niečo 
pre mladších spolužiakov, a dokonca ich aj niečo naučiť.

F I N A N C I E  A   M A T E R I Á L 
Využili sme odpadové recyklovateľné materiály a materiál na konštrukciu sme zakúpili vďaka 
tomu, že sme boli úspešní v grantovom programe Pomáhame vyrásť.
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N A S L E D U J Ú C E  K R O K Y
Konštrukcie na hračky sa dajú využiť viackrát a z každej konštrukcie je možné zostrojiť až šesť rôz-
nych druhov hračiek, pričom je možné využiť rôzne odpadové materiály. V nasledujúcom období 
máme v pláne sa venovať v programe Zelenej školy téme Energia, a preto ich určite opäť využije-
me. Ak sa nám navyše podarí na škole zriadiť fotovoltické panely na výrobu teplej vody, bude to 
ďalším pokračovaním tejto peknej akcie.

P R O P A G Á C I A
Solárne hračky sme propagovali v miestnom časopise Devex, v regionálnej televízii, na webe školy 
a v školskom elektronickom časopise.

P O U Č E N I E
Umožnite vašim žiakom učiť sa trošku inak. Zapojte žiakov do výučby, nech vyskúšajú naučiť niečo 
svojich mladších spolužiakov. Aj starší žiaci sa radi hrajú a tvoria, umožnite im to. 
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Environmentálne výučbové 
programy 
MATERSKÁ ŠKOLA 

ENERGIA Z PRÍRODY, Materská škola  Lieskovec

C I E Ľ :  Deti sa oboznámia s rôznymi zdrojmi energie (veterná, slnečná, vodná) a na základe 
praktických ukážok pochopia princíp ich fungovania.
V E K :  materská škola

D O B A  T R V A N I A :  80 min. rozdelených do viacerých blokov 
P O Č E T  Ú Č A S T N Í K O V :  trieda

S C E N Á R :
1. Úvod do energie z prírody „Vietor, voda, slnko“ (10 min.)

Cieľ aktivity: Deti sa oboznámia s rôznymi zdrojmi energie.
Pomôcky: obrázky rôznych činností vo veľkosti A4 (kúpanie, pranie, pitie, sušenie bielizne, rast 
rastlín, solárny panel, vetroň…), viacero menších piktogramov, ktoré znázorňujú vietor, slnko, 
vodu (počet piktogramov závisí od počtu obrázkov činností)
Postup:

 → Po zemi poukladáme obrázky rôznych činností (aspoň toľko obrázkov, koľko je počet detí).
 → Najskôr si prejdeme všetky obrázky, povieme si, čo na nich deti vidia. Obrázky, ktoré deti 

nebudú poznať (napr. vetroň, solárny panel na streche domu), vysvetlíme.
 → Úlohou detí je priradiť jednotlivé piktogramy k obrázkom činností podľa toho, aký zdroj 

energie či živel pri činnosti využívame. Napríklad vodu na polievanie kvetov, pitie, pranie, 
kúpanie… Vietor na púšťanie šarkanov, sušenie bielizne, veternú elektráreň, na let vetro-
ňa… Slnko je potrebné na rast rastlín, sušenie bielizne, solárne panely nám ohrievajú vodu 
v domoch a pod.

 → Spoločne s deťmi zhrnieme, na čo sme prišli.

2. Veterná elektráreň (30 min.)
Cieľ aktivity: Deti sa oboznámia s veternou energiou.
Pomôcky: slamky, koráliky, drôtik, papier, obrázok veternej elektrárne, postup na výrobu vrtuľ-
ky 
Postup:

 → Na začiatku deťom na obrázku ukážeme, ako vyzerá veterná elektráreň, a opýtame sa, či už 
nejakú videli.

 → Deti si vyrobia vrtuľky.
 → Následne vonku vyskúšame silu vetra. V prípade, že vietor nefúka, pomôžeme si svojou 

vlastnou energiou – fúkaním.
 → Zhrnieme si spolu s deťmi, ako funguje veterná energia. Čim silnejšie fúka vietor (alebo my), 

tým sa vrtuľka točí rýchlejšie.
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3. Vodná energia (5 min.)
Cieľ aktivity: Deti sa oboznámia s vodnou energiou.
Pomôcky: model vodnej elektrárne z lega s diódkou alebo jednoduchý vodný mlyn
Postup:

 → Deti vezmeme k umývadlu a pustíme vodu na malú vodnú elektráreň z lega alebo na vodný 
mlyn. Pri rýchlejšom prúde sa diódka rozsvieti, pri menšom prúde nesvieti, mlyn sa točí 
rýchlejšie alebo pomalšie. Vysvetlíme deťom princíp vodnej energie.

4. Tepelná energia (5 min.)
Cieľ aktivity: Deti si na praktickej ukážke vyskúšajú, ako funguje tepelná energia – odovzdáva-
nie tepla.
Pomôcky: kľúč, teplomer (bezkontaktný)
Postup:

 → Bezkontaktným teplomerom odmeriame teplotu kľúča, ktorý je voľne položený na poličke.
 → Potom si kľúč podávame medzi deťmi. Každé dieťa mu odovzdá kúsok zo svojej tepelnej 

energie, tak ako slnko odovzdáva energiu našej zemi.
 → Na konci opäť odmeriame teplomerom teplotu kľúča. Rozdiel v teplote je citeľný aj doty-

kom.

5. Pátrači (30 min.)
Cieľ aktivity: Deti sa oboznámia s alternatívnymi zdrojmi energie vo svojom okolí.
Pomôcky: obrázok fotovoltického panelu, solárneho kolektora alebo iného zdroja alternatívnej 
energie, ktorý máme na naplánovanej trase
Postup:

 → Pred prechádzkou žiakom ukážeme obrázky a vysvetlíme im, že sa zahráme na pátračov.
 → Pátrači počas vychádzky sledujú, či majú niektoré domy nainštalované solárne kolektory 

alebo fotovoltické články (nájdeme si takú trasu, aby sme aspoň niekoľko takýchto domov 
videli).

 → S deťmi sa rozprávame o tom, na čo slúžia (ohrev vody, kúrenie, výrobu energie).

Tip:
Celý výučbový program je možné rozdeliť do celého dňa, poprípade do viacerých dní, pričom 
každý deň sa zameriame na jeden typ energie z prírody.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

DREVORUBAČI 

C I E Ľ :  Žiaci si zažijú problematiku trvalo udržateľného rozvoja a obnoviteľných zdrojov energie.

V E K :  12 +
D O B A  T R V A N I A :  45 min.
P O Č E T  Ú Č A S T N Í K O V :  3 – 30 účastníkov
P O M Ô C K Y :  „les“ (väčší kus zelenej látky), „stromy“ (vzory stromov nájdete v pracovnom 
liste), tabuľa alebo flipchart, fixky
P R I E S T O R :  trieda
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S C E N Á R :
1. Priebeh aktivity (30 min.)

Pomôcky: „les”, „stromy”, tabuľa alebo flipchart, pripravená tabuľka č. 1 (na tabuli alebo 
flipcharte), fixky
Postup:

 → Žiakom vysvetlíme, že sa na určitý čas stanú vlastníkmi pozemkov.
 → Do stredu miestnosti vložíme „les“ a do neho poukladáme 20 „stromov“, ktoré sme si vo-

pred pripravili.
 → Rozdelíme žiakov do 3 skupín a dáme im 1 minútu na vymyslenie si názvu skupiny.
 → Mená skupín zapíšeme do pripravenej tabuľky č.1 na tabuli alebo na flipcharte.

Tabuľka č. 1:

Skupina 1 
(názov)

Skupina 2 
(názov)

Skupina 3 
(názov)

Deň 1

Deň 2

Deň 3

Deň 4

Deň 5

Deň 6

Deň 7

Deň 8

Deň 9

Deň 10

 → Žiakom vysvetlíme situáciu:
Ste obyvateľmi obce Lesov. Váš pán starosta vyhlásil špeciálnu odmenu za každý strom, 
ktorý vypílite. Každý deň idete do lesa a rúbete stromy, ktoré vám prinášajú špeciálnu od-
menu. Za predaj dreva kupujete všetko, čo potrebujete alebo chcete. Na začiatku je v lese 
20 stromov. Okolo vás žijú aj ďalšie rodiny, ktoré sa tiež tešia na špeciálne odmeny za výrub 
dreva. Úlohou skupín žiakov (= rodín) je mať na konci aktivity čo najviac stromov.

 → Budeme hrať 10 kôl (jedno kolo predstavuje 1 deň zo života obyvateľov Lesova).
 → Každý deň môžeme vyrúbať 0, 1, 2 alebo 3 stromy – podľa toho, ako sa dohodneme v skupi-

ne. Potom ako rozhodneme o počte stromov v danom kole/dni, odoberieme určený počet 
stromov z lesa.

Informácia pre učiteľa:
 → Stromy, ktoré ostali v lese počas noci, dorastajú a rozširujú sa o 25 % (ak počet stromov nie 

je deliteľný 4, zaokrúhlime ich počet na najbližšie číslo deliteľné 4). Dorastené stromy vrá-
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time späť do lesa. Majme na mysli, že počet stromov neprekročí číslo 20, pretože na danom 
území viac stromov nedokáže rásť.

V prípade, že žiaci nerozumejú, vysvetlíme im zadanie ešte raz. Môžu mať tendenciu vyzvedieť 
viac informácií. Treba sa pridŕžať cieľa „Mať na konci aktivity čo najviac stromov“. Zmyslom je 
nastoliť atmosféru typickej súťaživej hry.

 → Hra končí po 10. kole alebo po vyrúbaní všetkých stromov, čo môže nastať aj po 4. kole.
 → Na konci spočítame všetkým skupinám súčet vyrúbaných stromov.
 → Pokiaľ ostal les vyrúbaný alebo takmer vyrúbaný, môžeme poukázať na to, že síce niektorá 

skupina dosiahla najvyšší počet vyrúbaných stromov, ale výherca nie je nikto, pretože všetci 
stratili do budúcna zdroj obživy.

Tip:
V prípade dostatku času si môžeme stromy vyrábať spolu so žiakmi a neskôr ich využiť 
na danú aktivitu.

2. Reflexia (15 min.)
Cieľ aktivity: Spoločne so žiakmi si zhrnúť priebeh hry a prepojiť ju s udržateľným rozvojom 
a obnoviteľnými zdrojmi energie.
Pomôcky: –
Postup: Je pravdepodobné, že stromy budú vyrúbané pred 10. kolom, prípadne na konci osta-
nú v lese 1 – 2 stromy. Opýtame sa žiakov:

 → Ako budete teraz získavať odmeny? Máte nejaký nápad, ako si ďalej privyrobiť?

Pokračujeme v diskusii:
 → Ako sa cítite teraz na konci aktivity? Ste spokojní s výsledkom? Kto je podľa vás víťaz a kto 

porazený?

Vysvetlime žiakom, že je niekoľko možností, ako pochopiť zadanie „Mať na konci aktivity čo 
najviac stromov“:
Buď tak, že každá skupina sa bude snažiť mať čo najviac vyrúbaných stromov. 
Alebo tak, že čo najviac stromov ostane v lese.
Ďalšia možnosť interpretácie zadania je, že skupiny sa snažia pri výrube stromov brať do úvahy 
limity lesa a myslieť na budúcnosť – život po 10. dni nekončí, a teda by mali dbať na udržateľné 
využívanie lesa.

 → Ako ste premýšľali tí, ktorí ste vyrúbali v každom kole maximálny počet stromov? Ako ste 
pracovali v skupine, rešpektovali názor druhých? Aký ste mali pocit, keď ste zistili, že už 
nemáte čo rúbať?

Vyzveme žiakov, aby sa pozreli na tabuľku zapisovaných údajov:
 → Ako ste sa cítili, keď ďalšie skupiny rúbali čo najviac stromov? Ako by ste robili túto aktivitu 

ešte raz, aby ste dokázali prežiť a aby vám les prinášal odmeny každý deň?

Preneste situáciu do reálneho života:
 → Viete povedať podobný príklad z reálneho života? Ktoré naše prírodné zdroje sú nadmerne 

spotrebovávané? Počuli ste už o biomase?
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Infobox o biomase:
Biomasa sú materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu vhodné na priemyselné a ener-
getické využitie. Z hľadiska produkcie energie je veľmi dôležitá najmä rastlinná bioma-
sa – fytomasa, t. j. všetko, čo rastie na poli či v lese – chemicky zakonzervovaná slnečná 

energia. Najväčším energetickým zdrojom biomasy je drevo. Biomasu možno využiť nielen 
na výrobu tepla, ale aj po splyňovaní a spálení plynu v kogeneračných jednotkách na výrobu 
elektrickej energie. Kvapalné a plynné formy biomasy (etanol, metanol, drevoplyn, bioplyn) 
možno použiť aj na pohon motorových vozidiel. Výhodou biomasy je, že sa každoročne ob-

novuje a pri rozumnom, udržateľnom a cieľavedomom využívaní môže predstavovať takmer 
nevyčerpateľný zdroj surovín a energie.

BIOMASAKER 
Využívanie biomasy na energetické účely má aj svoje úskalia, na ktoré na Slovensku zača-
lo poukazovať v roku 2014 lesoochranárske zoskupenie VLK kampaňou s týmto názvom. 

Cieľom kampane bolo zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových 
zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z dre-

vospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 
lesov (približne rozloha okresu Trnava) a ťažilo sa takmer 4 milióny kubíkov dreva na ener-
getické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého dreva je na lesných a nelesných plochách 

5,8 – 6 miliónov kubíkov.

Na východnom Slovensku je celkové ročné využiteľné množstvo drevnej biomasy zo 
všetkých zdrojov (lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel, ostatná drevinová 

vegetácia mimo lesa, komunálna zeleň) v Prešovskom a Košickom kraji spolu 530 000 ton. 
Ročná spotreba dendromasy v roku 2013 v Prešovskom a Košickom kraji bola približne 
1 000 000 ton. Ročný deficit dendromasy vhodnej na energetické využitie bol už pred 

dvoma rokmi 470 000 ton a nové spaľovne stále pribúdajú. Zdroje, ktorými sa tento deficit 
kompenzuje, sú:

 → využívanie dreva zaradeného do vyšších tried kvality na energetické účely,
 → znižovanie rubnej doby – času, za kedy má byť les vyrubaný,
 → prekračovanie predpísanej drevnej hmoty určenej na výrub v lesných porastoch,
 → nelegálna ťažba dendromasy v lesoch a mimo lesa,
 → výruby okolo lesných ciest,
 → dovoz zo zahraničia – Ukrajina, Poľsko, Maďarsko.

Viac informácií o tejto kampani nájdete na www.biomasaker.wolf.sk

Na základe tejto kampane poslanci 6. 12. 2018 stopli dotácie na biošitiepku od 1. 1. 2019.
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PRACOVNÝ LIST – DREVORUBAČI 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA TISÍCROČNÝ ODPAD 

C I E Ľ :  Žiaci sa kritickým pohľadom pozrú na využívanie jadrovej energie, používanie jadrového 
odpadu a zvážia etické otázky týkajúce sa tejto oblasti. 

V E K :  14 +
D O B A  T R V A N I A :  60 – 90 min.
P O Č E T  Ú Č A S T N Í K O V :  3 – 30
P O M Ô C K Y :  výroky o jadrovom odpade (pozri text aktivity), obrázky týkajúce sa jadrovej 
energie (môžete použiť pracovný list alebo vlastný výber obrázkov), papier, perá, prípadne výtvar-
né potreby 
P R I E S T O R :  trieda

S C E N Á R :
1. Úvod do aktivity (10 min.)

Cieľ: Žiaci sa naladia na problematiku jadrového odpadu.
Pomôcky: výroky o jadrovom odpade, obrázky týkajúce sa jadrovej energie
Postup:

 → Po triede rozmiestnime výroky o jadrovom odpade a obrázky týkajúce sa jadrovej energie.
 → Žiakov vyzvime, aby sa prešli po triede, prečítali si výroky a pozreli obrázky s cieľom zistiť, 

o aký druh energie a odpadu ide. Každý žiak si svoje zistenie napíše na malý papierik, potom 
všetky papieriky nalepme na veľký papier.

 → Spoločne si zhrňme výroky a doplňme žiakom informácie.

Výroky:
 → Je nebezpečný viac ako 90 000 rokov.
 → Tento čas je vypočítaný na základe polčasu rozpadu plutónia, ktorý je 24 000 rokov.
 → Nikto na svete ho zatiaľ nevie bezpečne uložiť na takéto dlhé obdobie.
 → Zatiaľ nikto z vedcov nevie odpovedať na otázku, ako na takú dlhú dobu uložiť odpad tak, 

aby neprišlo k ohrozeniu životného prostredia.
 → Odpad sa dá použiť na výrobu zbraní.
 → Vysoko rádioaktívny odpad obsahuje plutónium, ktoré je súčasťou nukleárnych zbraní.

2. Diskusia (15 min.)
Cieľ aktivity: Žiaci zhrnú priebeh aktivity a prepoja ju s trvalo udržateľným rozvojom a obnovi-
teľnými zdrojmi energie.
Pomôcky: –
Postup: Keď už žiaci vedia, že ide o jadrovú energiu a odpad z jadrovej energie, diskutujme 
o nasledujúcich otázkach:

 → Je etické, aby sme nechali zodpovednosť za jadrový odpad, ktorý je nebezpečný tisíce rokov, 
ďalším generáciám, ktoré sa ešte len narodia?

 → Ako by sa nám páčilo, keby nám napríklad starí Rimania alebo Gréci ponechali jadrový odpad, 
o ktorý by sme sa museli starať a vynakladať miliónové finančné čiastky na bezpečné skladova-
nie?

 → Ako by ste oznámili ľuďom, ktorí sa narodia o niekoľko storočí, že tam a tam je uložený nebez-
pečný jadrový odpad?



55

3. Vedci (30 min.)
Cieľ aktivity: Žiaci diskutujú o morálnej zodpovednosti za odpad, ktorý produkujeme, a za ne-
bezpečenstvá, ktoré spôsobí ďalším generáciám.
Pomôcky: perá, papiere, prípadne výtvarné pomôcky
Postup:

 → Žiakom povieme, že sa stávajú špičkovými vedcami a tí majú vyriešiť problém, ako oznámiť 
ľuďom, ktorí sa narodia počas nasledujúcich 90 000 rokov, že na určitom mieste je uložený 
vysoko rádioaktívny odpad. Pripomenieme im, že dnes nevieme rozlúštiť niektoré druhy 
starovekého písma, ktoré je staré len niekoľko storočí. Preto musia vymyslieť odkaz tak 
jasný, aby bol zrozumiteľný ľuďom aj o tisíce rokov neskôr.

 → Následne žiaci prezentujú svoje nápady celej triede.

Tip:
V prípade, že máme dostatok času, žiaci môžu svoje odkazy výtvarne znázorniť.
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PRACOVNÝ LIST – TISÍCROČNÝ ODPAD 
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STREDNÁ ŠKOLA 

S PAPIEROM NA MESIAC 
spracované podľa: Juhászová, A. – Hipš, J. – Ježeková, P., 2004

C I E Ľ :  Žiaci na názornej ukážke pochopia princíp exponenciálneho rastu a dozvedia sa, akú má 
súvislosť s populačnou explóziou.

V E K :  15 +
D O B A  T R V A N I A :  45 min.
P O Č E T  Ú Č A S T N Í K O V :  neobmedzený
P O M Ô C K Y :  pracovný list „Pravda alebo fikcia?“, papier formátu A4 (pre každého účastníka), 
papier formátu A3 (jeden kus)
P R I E S T O R :  trieda

S C E N Á R :
1. Pravda alebo fikcia? (15 min.)

Cieľ aktivity: Žiaci sa hravou formou zoznámia s témou globálnych problémov ľudstva a záro-
veň s témou exponenciálneho rastu, populačnou explóziou s prepojením na energiu potrebnú 
pre uživenie ľudstva, potravinovú bezpečnosť, energetické zdroje potravín a pod.
Pomôcky: pracovný list „Pravda alebo fikcia?“
Postup:

 → Žiakom vysvetlíme, že na úvod sa pozrieme na niekoľko faktov. Nebudú však vedieť, či ide 
o pravdu alebo lož. Mnohé výroky sa im budú zdať jasnou fikciou a nakoniec s prekvapením 
zistia, že je to krutá realita. Niektoré výroky, naopak, budú považovať za nespochybniteľné 
pravdy a ukáže sa, že je to výmysel.

 → Žiakov rozdelíme do 3 – 4 skupín, poprípade môžu pracovať aj samostatne (v tom prípade je 
nutné prichystať pracovný list pre každého žiaka).

 → Rozdáme im pracovné listy, na ktorých vypracovanie majú 10 minút. Pri výrokoch, o kto-
rých si myslia, že sú fikcia, by sa mali pokúsiť napísať správnu odpoveď. Dôležité je žiakov 
upozorniť, že nemajú tipovať, či ide o výrok pravdivý alebo nepravdivý, ale majú použiť svoje 
vedomosti.

 → Keď majú všetci vyplnený pracovný list, začneme sa spoločne pýtať: „Je pravda alebo fikcia, 
že…?“ a doplníme výrok z pracovného listu. Až keď všetky skupiny povedia, čo majú napísa-
né, prezradíme im správnu odpoveď.
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PRACOVNÝ LIST – PRAVDA ALEBO FIKCIA? 

1. Vysoko rádioaktívny odpad z jadrovej elektrárne je nebezpečný po dobu 7000 rokov.

Pravda
Fikcia

2. Celosvetové zásoby ropy nám vydržia asi 40 rokov, plynu 100 rokov a uhlia asi 200 rokov.

Pravda
Fikcia

3. Na svete je dnes 7,1 miliárd obyvateľstva, v roku 2050 nás bude 20 miliárd.

Pravda
Fikcia

4. Za rok ľudia vyrúbu prales o rozlohe Česka a Slovenska.

Pravda
Fikcia

5. Celosvetová živočíšna výroba vyrába viac skleníkových plynov ako všetky druhy dopravy.

Pravda
Fikcia

Správne odpovede:
1. Fikcia. Vysoko rádioaktívny odpad z jadrovej elektrárne je nebezpečný po dobu 90 000 rokov. 

Je to spôsobené tým, že polčas rozpadu plutónia, ktorý je jednou zo zložiek jadrového odpadu, 
je 24 000 rokov.

2. Celosvetové zásoby ropy nám vydržia ešte asi 40 rokov, plynu 100 rokov a uhlia asi 200 rokov. 
S určitými odchýlkami sa dnes väčšina odborníkov zhoduje, že údaje sú pravdivé.

3. Fikcia. Predpokladá sa, že v roku 2050 nás bude 9,1 miliárd.
4. Za rok ľudia vyrúbu prales o rozlohe Česka a Slovenska – pravda.
5. Celosvetová živočíšna výroba vyrába viac skleníkových plynov ako všetky druhy dopravy – 

pravda.

Zhrnutie: Dozvedeli sme sa, že na svete bude v roku 2050 cca 9,1 miliárd obyvateľov, čím sa zvyšu-
jú nároky na životné prostredie a množstvo spotrebovanej energie. V ďalšej časti sa pozrieme, ako 
funguje exponenciálny rast a ako súvisí s populačnou explóziou.

2. S papierom na mesiac (30 min.)
Cieľ aktivity: Žiaci si na praktickom príklade overia fungovanie exponenciálneho rastu a dajú si 
ho do súvislosti s populačnou explóziou.
Pomôcky: papier formátu A4 pre každého v skupine, papier formátu A3 (jeden kus)
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Postup:
Exponenciálny rast nie je len matematickou zaujímavosťou, ale aj reálnym problémom, ktorý 
má vplyv na životné prostredie. Rast populácie na našej planéte je premietnutím exponenci-
álneho rastu do reálneho sveta. Dôsledky, ktoré má nárast počtu obyvateľstva na planétu, sú 
napríklad väčšia spotreba energetických zdrojov, prírodných surovín, tvorba odpadu, potreba 
stále väčšieho množstva potravín, životného priestoru…

 → Spolu so žiakmi vytvoríme časovú os nárastu počtu obyvateľov na Zemi. Začneme rokom 
0 n. l. a skončíme rokom 2035 (viď os nižšie). Spytujeme sa žiakov, koľko podľa nich žilo 
v danom období na celom svete obyvateľov.

0 n. l. 1650 1950 2010 2035

200 mil. 500 mil. 2,4 mld. 6,5 mld. 8 – 12 mld.

 → Diskutujeme so žiakmi o tom, aký počet obyvateľov unesie naša planéta.
 → Položíme žiakom otázku, ako je možné, že od roku 0 n. l. do roku 1650 stúpne počet obyvateľov 

o 300 miliónov, pričom v roku 1950 je nás 2,4 mld. a o 54 rokov stúpne počet obyvateľov na 6,3 
mld. Nechajme žiakov, aby povedali všetky svoje riešenia.

 → Zatiaľ žiadne riešenie nekomentujeme a žiakom zadáme nasledovnú úlohu: Máte papier, ktoré-
ho hrúbka je 0,1 mm. Skúste tento papier preložiť čo najviackrát. Koľkokrát sa vám ho podarilo 
preložiť? Podarilo sa ho niekomu preložiť 42-krát?

 → Druhou časťou zadania je vypočítať: Aká bude konečná hrúbka papiera, keď ho preložíte 42-
krát?

 → Ponechajme žiakom dostatok času, aby sa pokúsili príklad vyriešiť. Svoje výsledky žiaci môžu 
hovoriť nahlas alebo nosiť napísané na lístočku, aby neovplyvňovali ostatných.

 → Keď nám všetci žiaci odovzdali svoje výsledky, spýtajme sa niektorých, ako k výsledku dospeli.
 → Ak nikto neprišiel k správnemu výsledku, povedzme ho žiakom a ukážme postup riešenia.

Výpočet výsledku:

V = S x 2n
V – výsledná hrúbka

S – hrúbka 1 listu papiera
n – počet prekladaní

V = 0,1 mm x 242 = 439 804 651 110,4 mm (439 804 km)

 → Povedzme žiakom, že keby sme skutočne mohli papier takto preložiť, tak za jeho pomo-
ci by sme sa mohli dostať na Mesiac. Vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom je menej ako 
400 000 km.

 → Pre jasnejšie pochopenie môžeme názorne na papieri formátu A3 ukázať, že papier nie je mož-
né preložiť 42-krát.

 → Spýtame sa žiakov, aký mal podľa nich súvis tento matematický príklad s populačným rastom. 
Dovysvetľujeme si princíp exponenciálneho rastu.

 → Opýtame sa žiakov: 
 → Ako súvisí exponenciálny rast a populačný rast s vplyvom na životné prostredie?
 → Má dosah na spotrebu energetických zdrojov?
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STREDNÁ ŠKOLA 

ARGUMENTAČNÁ HRA „POSVIEŤME SI  NA TO“

C I E Ľ :  Študenti sa prostredníctvom argumentačnej hry pozrú z viacerých uhlov pohľadu 
na problematiku výstavby vodného diela Slatinka. Zamyslia sa nad plusmi a mínusmi vodných diel 
ako zásobárňami vody pre elektrárne a spoznajú ich vplyv na krajinu a obyvateľstvo.

V E K :  15+
D O B A  T R V A N I A :  90 min.
P O Č E T  Ú Č A S T N Í K O V :  15 a viac
P O M Ô C K Y :  vytlačené obrázky krajiny (prírodná krajina, zastavané plochy, krajina s alterna-
tívnymi zdrojmi energie…), pracovný list Posvieťme si na to, vytlačené roly pre jednotlivé skupiny, 
podkladový materiál na naštudovanie si problematiky vodného diela Slatinka (informácie nájdete 
v prílohe č. 2 alebo na linku www.slatinka.sk/assets/Publikacie/preco-sme-proti-2015.pdf ) 
P R I E S T O R :  trieda

S C E N Á R :
1. Úvod do témy (15 min.)

Pomôcky: vytlačené obrázky krajiny, mapa územia 
Postup:

 → Sedenie v miestnosti si upravíme do kruhu. 
 → Do stredu poukladáme vytlačené obrázky krajín (dobré je mať viac obrázkov, ako je počet 

študentov).
 → Žiakov vyzveme, aby si poprezerali všetky obrázky krajiny a zobrali si obrázok krajiny, ktorá 

sa im páči, v ktorej by chceli žiť.
 → Následne si sadneme do kruhu a postupne každý opíše to, čo má na obrázku a prečo si 

vybral práve daný obrázok.

2. Príprava argumentov (15 min.)
Cieľ aktivity: Žiaci sa oboznámia s problematikou výstavby vodného diela a na základe svojich 
podkladov pripravia argumenty podporujúce zámery ich roly
Pomôcky: viackrát vytlačené jednotlivé roly.
Postup:

 → Študentov rozdelíme do štyroch skupín (pozri tip), pričom minimálny počet žiakov v skupi-
ne sú traja účastníci. Tí predstavujú:

 → ochranárov, 
 → vodohospodárov, energetikov,
 → investora,
 → štvrtá skupina sú obyvatelia okolitých obcí, ktorých je najviac.

 → po rozdelení rolí dostanú všetci podklady k svojej úlohe, ktorú budú zastávať (podklady 
k jednotlivým skupinám nájdete v pracovnom liste Posvieťme si na to);

 → študentom vysvetlíme, že majú 15 minút na ich prečítanie a na cvičenie si argumentov;
 → študenti si vyberú 3 argumenty, ktoré počas troch kôl postupne prednesú;
 → ochranári, vodohospodári/energetici a investor si spomedzi seba zvolia zástupcov, ktorí 

budú argumenty za danú skupinu prednášať (za každú skupinu jeden zástupca). Obyvatelia 
nemajú jedného zástupcu, ale každý obyvateľ zastupuje sám seba.
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Tip:
Pri rozdeľovaní do skupín môžeme zvoliť viacero spôsobov. Študentov môžeme rozdeliť pred 
samotnou aktivitou podľa zváženia, kto je dobrý v argumentovaní, silnejšia osobnosť a pod. 
Môžeme napríklad vytvoriť skupiny rovnakých farieb, žiakom nalepiť farebné papieriky 
na chrbát a oni sa bez slov zoradia do skupín. Ďalšou z možností je nechať ich ťahať si lístok 
s rolou, ktorú bude študent zastupovať, alebo nechať študentov, aby si sami vybrali, kým 
chcú byť. Pri náhodnom výbere roly sa však môže stať, že žiaci sa vo svojich úlohách nebudú 
cítiť komfortne alebo nie všetky roly budú zastúpené. 

3. Priebeh hry (50 min.)
Cieľ aktivity: Žiaci sa na výstavbu vodného diela pozrú z viacerých uhlov pohľadu, vyskúšajú si 
argumentáciu a budú hľadať plusy a mínusy vodných diel.
Pomôcky: –
Postup:

 → Vysvetlíme žiakom priebeh aktivity. Aktivita prebieha v 4 kolách. Na každé kolo máme 10 
minút, počas ktorých každá skupina prednesie jeden argument.

 → Učiteľ sa stáva moderátorom, ktorý celý priebeh koordinuje. Veľmi dôležité je si danú prob-
lematiku dopredu naštudovať, aby sme boli pripravení reagovať v priebehu aktivity.

 → Ako moderátor otvárame zasadnutie na mestskom zastupiteľstve a vyzveme zástupcov 
za jednotlivé skupiny, aby sa predstavili a predniesli svoj prvý argument za alebo proti vybu-
dovaniu vodného diela.

 → Odprezentujú sa jednotlivé skupiny, obyvatelia sa môžu vyjadriť, ak ich niekto oslovil a chcú 
sa pridať na niekoho stranu. Ak áno, postavia/posadia sa k danej skupine. Po prvom kole 
dostanú zástupcovia priestor, aby sa poradili so svojimi poradcami v skupine, čím chcú 
ďalej argumentovať.

 → Takto prebehne aj 2. a 3. kolo. Dôležité je, aby obyvatelia vždy dostali priestor na vyjadrenie sa.
 → Po 3. kole sa obyvatelia môžu vyjadriť, čo by ich presvedčilo, aby sa postavili na niektorú 

stranu záujmových skupín, napr. investor im dá odškodné v danej sume.
 → Následne zástupcovia skupín prednesú posledné argumenty, obyvatelia si vyberú, či ich 

niekto presvedčil.
 → Nasleduje ukončenie, a to spočítaním počtu obyvateľov, ktorí stoja za jednotlivými záujmo-

vými skupinami.

4. Záver argumentačnej hry (10 min.)
Cieľ aktivity: Spoločné zhrnutie priebehu aktivity.
Pomôcky: -
Postup: Spoločne si zhrnieme priebeh aktivity.

 → Aké boli najsilnejšie argumenty pre záujmové skupiny? Aké boli najsilnejšie argumenty pre 
obyvateľov? Čo bol pre vás najsilnejší moment? Kedy došlo k zvratu?

 → Poznáte zo svojho okolia podobný prípad? Aké plusy a mínusy mala výstavba vodného diela 
Slatinka? Aké plusy a mínusy majú malé vodné elektrárne?

Tip:
Ak máte vo svojom okolí podobný problém týkajúci sa napr. výstavby vodného diela, malej 
vodnej elektrárne, výstavby solárnych panelov, je dobré použiť problematiku z vášho okolia, 
ktorá bude žiakom bližšia. Pokúste sa zohnať podkladové materiály a pripravte si argumen-
tačnú hru podľa vzoru vyššie.
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POSVIEŤME SI  NA TO – PRACOVNÝ LIST Č. 1 

O C H R A N Á R I 

Na rieke Slatina pri Zvolene štátni úradníci už takmer 65 rokov plánujú výstavbu priehrady Slatin-
ka. Na tej istej rieke pritom už existujú dve nádrže – v horách pri mestečku Hriňová nádrž na pitnú 
vodu a druhá, z veľkej časti zanesená Môťová na úžitkovú vodu vo Zvolene. Vodné dielo Slatinka 
by malo zatopiť cca 260 ha územie – časť rekreačnej oblasti pri Môťovej, dedinu Slatinka a 12 km 
dlhé údolie s množstvom biotopov európskeho a národného významu.

Vy ako ochranári chcete zabrániť tomu, aby sa táto priehrada postavila. Zaplavené by bolo prírod-
ne mimoriadne cenné územie a je to veľmi neekologické riešenie.

Toto sú vaše argumenty:
 → Štát nemusí zabezpečiť vodu pre priemysel. Naopak, ten, kto potrebuje viac vody pre svoju 

prevádzku, musí nájsť riešenie, ako si ju zabezpečí. Mal by to urobiť tak, aby to bolo čo najeko-
logickejšie – aby míňal čo najmenej vody.

 → Jadrová elektráreň Mochovce, pre ktorú malo vodné dielo tiež slúžiť, nepočíta s vodou zo Sla-
tinky. Bolo by veľmi nepraktické dopravovať vodu zo 100 kilometrov vzdialenej vodnej nádrže.

 → Posudzovanie vplyvu nádrže Slatinka na životné prostredie (to, ako pomôže vodná nádrž za-
držať vodu v povodí Hrona), v ktorom sa tento variant vyhodnotil ako najlepší, bolo podľa vás 
nezákonné. Existujú oveľa lepšie, ekologickejšie varianty ako nádrž Slatinka.

 → Investor ani štát nemajú peniaze na výstavbu priehrady. Európska únia Slovensku odporučila, 
aby podporovalo udržateľnejšie, ekologickejšie projekty.

 → Odporúčame, aby vznikli namiesto jednej veľkej priehrady jazerá, rybníky, malé priehrady a po-
dobné šetrnejšie opatrenia.

 → Ekosystém rieky Hron sa nedá zachrániť výstavbou jednej veľkej nádrže – je potrebné regu-
lovať odbery vody pre priemysel,  nestavať ďalšie malé vodné elektrárne prehradzujúce celú 
rieku a obnoviť ramená a lužné lesy okolo rieky.

 → Okolie rieky Slatina je veľmi vzácnym územím, no kvôli plánovanej priehrade ho nemôžeme 
vyhlásiť za chránené.

V O D O H O S P O D Á R I ,  E N E R G E T I C I 

Na rieke Slatina pri Zvolene štátni úradníci už takmer 65 rokov plánujú výstavbu priehrady Slatin-
ka. Na tej istej rieke pritom už existujú dve nádrže – v horách pri mestečku Hriňová nádrž na pitnú 
vodu a druhá, z veľkej časti zanesená Môťová na úžitkovú vodu vo Zvolene. Vodné dielo Slatinka 
by malo zatopiť cca 260 ha územie – časť rekreačnej oblasti pri Môťovej, dedinu Slatinka a 12 km 
dlhé údolie s množstvom biotopov európskeho a národného významu.

Vy, vodohospodári a energetici, nemáte jasno v tom, či sa má vodné dielo Slatinka postaviť alebo 
nie. Vo svojich plánoch nepočítate s jeho výstavbou. V zásade si myslíte, že veľké vodné priehrady 
sú v poriadku, ale v prípade Slatinky si nie ste istí.

Toto sú vaše argumenty:
 → Vodná nádrž Slatinka by mohla byť užitočná v tom, že by pomohla zadržať vodu v krajine v po-

vodí Hrona, no počuli sme, že existujú aj lepšie riešenia, ako je stavba tejto vodnej nádrže.
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 → V jadrovej elektrárni Mochovce nepočítame s vodou zo Slatinky – máme k dispozícii vodu, 
ktorá je bližšie a postačuje nám.

 → Európska komisia financuje opatrenia prírode blízke, teda obnovu riečnych ramien, lužných 
lesov a odstraňovanie bariér na vodných tokoch, nedáva financie na výstavbu priehrad.

I N V E S T O R 

Na rieke Slatina pri Zvolene štátni úradníci už takmer 65 rokov plánujú výstavbu priehrady Slatin-
ka. Na tej istej rieke pritom už existujú dve nádrže – v horách pri mestečku Hriňová nádrž na pitnú 
vodu a druhá, z veľkej časti zanesená Môťová na úžitkovú vodu vo Zvolene. Vodné dielo Slatinka 
by malo zatopiť cca 260 ha územie – časť rekreačnej oblasti pri Môťovej, dedinu Slatinka a 12 km 
dlhé údolie s množstvom biotopov európskeho a národného významu.

Ste štátny podnik Vodohospodárska výstavba, ktorá je investorom priehrady Slatinka. Už takmer 
65 rokov plánujete jej výstavbu a vždy vám to niečo prekazí. Chcete toto vodné dielo už konečne 
postaviť. Máte k dispozícii mnohé páky, keďže za vami stojí štát. No doposiaľ nemáte úplne jasno, 
kto konkrétne bude z výstavby najviac profitovať a kto okrem štátu by mal byť investorom.

Toto sú vaše argumenty:
 → Nádrž by mohla slúžiť ako zásobáreň úžitkovej vody pre priemysel v okolí.
 → Nádrž bude slúžiť aj pre jadrovú elektráreň Mochovce.
 → Priehrada Slatinka bola Ministerstvom životného prostredia vyhodnotená ako najlepšie rieše-

nie na zadržanie vody v krajine v povodí Hrona.
 → Vodné dielo Slatinka je v pláne Banskobystrického kraja vedené ako verejnoprospešná stavba.
 → Vodné dielo zachráni ekosystém rieky Hron – zabezpečí dostatočný prietok v rieke pre odbery 

pre priemysel aj pre vodné organizmy a lesy v okolí rieky.

O B Y V A T E L I A 

Na rieke Slatina pri Zvolene štátni úradníci už takmer 65 rokov plánujú výstavbu priehrady Slatin-
ka. Na tej istej rieke pritom už existujú dve nádrže – v horách pri mestečku Hriňová nádrž na pitnú 
vodu a druhá, z veľkej časti zanesená Môťová na úžitkovú vodu vo Zvolene. Vodné dielo Slatinka 
by malo zatopiť cca 260 ha územie – časť rekreačnej oblasti pri Môťovej, dedinu Slatinka a 12 km 
dlhé údolie s množstvom biotopov európskeho a národného významu.

Ste obyvatelia oblasti, ktorá má byť zaplavená, alebo bývate blízko. Na váš názor sa počas 65 
rokov, odkedy sa vodné dielo Slatinka plánuje, nikto nepýtal. Niektorým z vás štát zobral v minu-
losti pod nátlakom domy a záhrady, iní len radi chodíte do blízkej rekreačnej oblasti, ktorá má byť 
sčasti zaplavená. Vodnú nádrž skôr nechcete alebo vám to je jedno. Myslíte si, že máte menšiu 
moc ovplyvniť stavbu, no skúšate to – organizujete protesty či petície.

Takto sa vás výstavba vodnej priehrady týka:
 → Vaše nehnuteľnosti boli v roku 1989 vyvlastnené štátom a vy ste sa stali iba nájomcami v rodi-

čovských domoch. Niektorí z vás sa cez súd neskôr dostali späť k vyvlastneným domom a zá-
hradám. Ak by sa vodná nádrž stavala, prišli by ste o svoje domy a pozemky – boli by zatopené.

 → Kvôli plánovej výstavbe vodného diela Slatinka je upravený územný plán tak, že na niektorých 
územiach nemôžete stavať a inde nemôžete existujúce domy modernizovať.
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 → Ak máte dom v oblasti, ktorá má byť zaplavená, nemôžete na ňom nič väčšieho opravovať 
alebo si na svojom pozemku postaviť nový dom. 

 → Využívanie lesov a poľnohospodárskej pôdy v okolí je obmedzené plánmi na priehradu. Ide 
o tak dlhé územie, že časť krajiny už zarástla a nedá sa využívať.

 → Mladí sa z dediny Slatina vysťahovali. Bola vám zrušená zastávka, obchod, škola, lekár.
 → Prišli by ste o obľúbenú rekreačnú oblasť Môťová, kam radi chodíte do prírody počas voľných 

dní.
 → Výstavba vodného diela Slatinka by sa mala platiť z verejných zdrojov, a teda aj vašich daní – 

doteraz stála príprava viac ako 10 miliónov eur. Ak by sa stavalo, stálo by to ešte 80 až 150 
miliónov eur.

POSVIEŤME SI  NA TO – PRACOVNÝ LIST Č. 2 

www.slatinka.sk/assets/Publikacie/preco-sme-proti-2015.pdf 
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 → GERHART, A. SCHMOLLGRUBER, Chr., 1994: Energia. ARGE Umwelteziehung 

 → KRAJHANZL, J., 2008: Ekopsychologie: psychologie pro časy environmentálních problémů. 
Sedmá generace: Společensko-ekologický časopis č. 5, s. 3. Hnutí Duha.

 → JUHÁSZOVÁ, A., HIPŠ, J., JEŽEKOVÁ, P. 2004: ENERGIA. Učím (sa) o Zemi s radosťou. CEEV 
Živica, Bratislava. 148 s. 

 → https://blog.mall.sk/byvanie/energeticke-triedy-spotrebicov-co-zname-
naju-a-na-co-su-vobec-dobre-660.html

 → www.ekolist.cz

 → https://energoklub.sk/sk/clanky/ako-sa-v-roku-2018-vyvijala-spotreba-a-vyroba-elektri-
ny-na-slovensku/ 

 → http://www.familyzone.sk/ako-vyrobit-vrtulku-veterny-mlyn/

 → http://www.jess.sk/sk/home/o-jadrovej-energetike/porovnanie-vyroby-elektrickej-ener-
gie-z-roznych-zdrojov

 → www.lektorskykruh.cz/wp-content/uploads/2014/12/LK-Skupinova-systemika-a-dynamika.pdf

 → www.lpi.usra.edu/education/skytellers/sun/activities/heat.shtml

 → https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_energy2_lesson02_activity1

 → https://www.scribd.com/doc/248435941/Solarna-chladni%C4%8Dka

 → www.setri.sk
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 → https://www.zivica.sk/energiavsuvislostiach/page/softver – bezplatný vzdelávací softvér pre 
interaktívne tabule. Výučbový softvér ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä 2. 
stupňa základných škôl

 → www.hraozemi.cz/energeticky-otrok.html – čo je energetický otrok a ako sa počíta slaveryfoot-
print.org/#where_do_you_live – animovaný výpočet energetických nárokov prostredníctvom 
atraktívnej online aktivity v anglickom jazyku: „Koľko otrokov pre mňa pracuje?“

 → http://www.sosna.sk/sebesta-nos/alternat-vne-rie-e- prehľadne spracované návody, ako 
svojpomocne postaviť rôzne alternatívne riešenia pre energiu – solárnu sprchu, sušičku, varič, 
chladničku a pod.

 → www.ciernalabut.sk – v rubrike Enviro sú rôzne odborné články zameraná aj na tému energie

 → www.setri.sk – portál zameraný na šetrenie energie

 → http://www.energia.sk / – informácie o všetkých druhoch energie, aktuality

 → http://www.platforma.ekofond.sk/ – pre žiakov

 → http://ekolist.cz/ – info z oblasti ekológie, prírody, ekológie, klímy, energetiky, dopravy, cesto-
vania

 → http://www.oze.stuba.sk/ – stránka venovaná obnoviteľným zdrojom energie fakulty elektro-
techniky a mechaniky STU

 → https://energoportal.org/ - stránka venovaná najmä samosprávam; obsahuje však dostatok 
informácií o zdrojoch energie, ako napr. mapu príkladov dobrej praxe zo samospráv v oblasti 
energie

P U B L I K Á C I E

Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou
Ide o publikáciu od profesora fyziky na univerzite v Cambridge. V knihe 
sa venuje najmä téme, čo možno pokladať za reálne pri využívaní ob-
noviteľných zdrojov energie, ktoré opatrenia prinesú skutočné úspory 
energie a ktoré sú len stratou času. Pre učiteľov publikácia prinesie 
kritický pohľad na energiu a praktické tipy zo života, ktoré môžu využiť 
aj pri práci so žiakmi.

https://www.siea.sk/materials/files/poradenstvo/publikacie/kniha_oze/EnergiaSChladnouHlavou_web_102013.pdf

