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ABSTRAKT  

Energeticky úsporné opatrenia výrazne prispievajú k znižovaniu emisií znečisťujúcich látok, ako aj 

skleníkových plynov a tak prispievajú k plneniu stratégií štátov v oblasti životného prostredia a zmeny 

klímy. Vietor je čisté palivo, veterné elektrárne (nazývané aj veterné parky) neprodukujú žiadne emisie 

a tak neznečisťujú ovzdušie, vodu a ani pôdu, pretože sa tu nespaľuje žiadne palivo na výrobu 

elektrickej energie.  

Kľúčové slová: veterná energia, veterná elektráreň 

 

ABSTRACT  

Energetic economy measure has high influence on decreasing pollutive emission of materials as well 

as green house gasses which are conducive to fulfill state’s strategies in environment area and 

climate changes. Wind is a clean energy, wind power plants do not produce any emissions. They do 

not pollute surrounding air, water nether the soil, because there is no fuel burning to produce energy. 
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VETERNÁ ENERGIA 
 
Veterná energia vzniká ako výsledok nepriamej slnečnej energie. Vietor je prúd vzduchu, ktorý vzniká 
v dôsledku rozdielov tlaku zohrievaných oblastí vzduchu v zemskej atmosfére. Pojem „vietor“ 
popisuje len horizontálnu časť prúdenia vzduchu. Samotné prúdenie vzduchu je vždy turbulentné, 
čoho dôkazom sú zmeny rýchlosti a smeru vetra. Veterná energia je nestály zdroj energie, ktorý závisí 
od počasia, času v priebehu dna a ročného obdobia. Veterná energia môže byt premenená na 
mechanickú (napríklad veterné mlyny používané na privádzanie vody) a elektrickú (veterné turbíny). 
[1] 
Veterné elektrárne premieňajú energiu prúdenia vzduchu na elektrickú energiu. Sila vetra sa oprie 
o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich. Točivá sila z rotora sa prenáša cez 
prevodovku, alebo priamo do elektrického generátora, kde sa vyrába jednosmerný, resp. striedavý 
prúd. Veterná elektráreň  pretransformuje kinetickú energiu vetra na mechanickú alebo elektrickú 
energiu. Mechanická energia sa najčastejšie používa na čerpanie vody.  
Všeobecne platí, že dobrá lokalita na stavbu veternej elektrárne je taká kde je priemerná rýchlosť vo 
výške 10 m nad zemou 4 ms-1, za ideálnu lokalitu sa pokladá taká kde sa táto hodnota pohybuje okolo 
6 ms-1. Rýchlosť vetra sa výrazne mení aj v priebehu roka, pričom najvyššia rýchlosť býva v zimných 
mesiacoch.  
Nevýhodou veterných elektrární je, že vietor menej predvidateľný jako slnečná energia, ale jeho 
dostupnosť je počas dňa dlhšia jako v prípade slnečného žiarenia. Veterná energia vykazuje sezónne 
zmeny intenzity a jej najväčšia intenzita je v zimných mesiacoch a naopak najnižia je počas leta. 
 
POTENCIÁL VYUŽITIA VETERNEJ ENERGIE NA SLOVENSKU  
 
Veterné elektrárne vyrábajú čistú energiu bez akýchkoľvek emisií spôsobujúcich klimatické zmeny či 
znečistenie ovzdušia. Takto vyrobená elektrina predstavuje domáci zdroj, za ktorý nemusíme platiť 
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účty zahraničným dodávateľom a stávame sa tak viac sebestačnými v zásobovaní elektrinou. 
Bohužiaľ, Slovensko vo využívaní všetkých obnoviteľných energetických zdrojov zaostáva a stále 
ostáva z približne 90% závislé na dovoze primárnych energetických zdrojov (uhlie, ropa, zemný plyn, 
urán) najmä z Ruska. 
Slovenská republika ako členská krajina EÚ je povinná v rámci svojich záväzkov prispievať k zvýšeniu 
podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkových zdrojoch. Majú sa tak znížiť negatívne dopady na 
životné prostredie, obrovská závislosť Európskej únie na importe fosílnych palív a zraniteľnosť pri 
fluktuácii cien energií.  
Rozhodujúcimi faktormi pre výstavbu veterného parku sú dobré veterné podmienky, možnosť 
pripojenia do distribučnej sústavy, nezasahovanie do chránených krajinných území, členitosť 
osídlenia jednotlivých území a zmena krajinného obrazu. Typická fáza plánovania projektu veternej 
energie od začiatku až po samotnú realizáciu výstavby veternej elektrárne a zavedením do prevádzky 
môže trvať 3 až 5 rokov. [2] 
V súčasnosti sa bežne budujú veterné elektrárne s výkonom 1,5 - 2,5 MW. Moderné veterné turbíny 
produkujú minimum hluku a sú akceptovateľné aj okolím. Predpokladaná životnosť turbín je 20 až 25 
rokov. Počas tohto obdobia má byť schopná pracovať približne 120 tisíc hodín. Náklady na inštaláciu 
vychádzajú okolo 1 mil. EUR/MW. 
Vhodnými miestami na využitie veternej energie sú tie oblasti, kde priemerná ročná rýchlosť vetra 
dosahuje vo výške merania 60 m minimálne 6,0 m/s. Územia s menšou priemernou rýchlosťou sa 
nepokladajú za vhodné, pretože sa neprodukuje dostatočný výkon. Vhodné oblasti pre inštalovanie 
veterných elektrární ležia v horských oblastiach a na nížinách. Výstavba veterných turbín je vylúčená 
na územiach národných parkov. Tým sa celkový potenciál výrazne redukuje. Hoci pre efektívne 
využívanie zostavajúceho potenciálu sú vhodné iba niektoré oblasti, ktoré predstavujú malú časť 
územia Slovenskej republiky, možno konštatovať, že existuje relatívne dosť vhodných lokalít na 
výstavbu veterných parkov. Treba však spomenúť, že okrem dobrých veterných podmienok, 
rozhodujúcim faktorom pre výstavbu veterného parku je aj možnosť pripojenia do distribučnej siete, 
nezasahovanie do chránených krajinných území a členitosť osídlenia jednotlivých území. Tieto faktory 
vylúčia veľa veterne vhodných lokalít. 
V súčasnosti, sa používajú turbíny s výkonom 1 500 až 2 000 kW a na základe doterajších skúseností 
možno predpokladať, že využiteľný potenciál Slovenska je cca 1 135 GWh – pri 600 MW 
inštalovaného výkonu. S dynamicky sa vyvíjajúcou technológiou veterných turbín sa tento potenciál 
môže zvýšiť až na 1 200 MW inštalovaného výkonu  pri ročnej produkcii 2 280 GWh elektriny. 
V poslednom období je zvýšený záujem o výstavbu veterných parkov v lokalitách, ktoré vykazujú 
dobre veterné podmienky na základe vlastných meraní rýchlosti vetra jednotlivých investorov. 
Výsledkom projektu zameraného na využívanie veterného potenciálu je napríklad štúdia o potenciáli 
veternej energie v regióne Spiš. 
Celkovo je možné bez podstatného vplyvu na bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektrickej energie 
postaviť na Slovensku 300 - 400 MW, čo predstavuje okolo 5% celkového inštalovaného výkonu 
elektroenergetických zariadení v Slovenskej republike. Pri využiteľnosti 1500 - 2000 hodín ročne to 
predstavuje výrobu na úrovni 600 GWh. 
Na Slovensku je momentálne v prevádzke len 9 veterných turbín v troch veterných parkoch 
pripojených na elektrickú sieť (parky Cerová, Ostrý Vrch a Skalité), v ktorých sa ročne vyrobí približne 
6 GWh elektriny. [2] 
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Obr. 1 Vhodné lokality na postavenie veterných elektrárni v SR. [3] 

 
Tab. 1 Potenciál veternej energie v jednotlivých oblastiach SR. [3] 

Lokalita 
Energetický potenciál 

[MW] 
Očakávaný výkon 

[MW] 
Ročná výroba [GWh] 

Košická kotlina 1 200 200 1 668,0 

Popradská kotlina 70 25 61,2 

Liptovská kotlina 30 10 27,8 

Dunajská kotlina 200 50 111,2 

Levická kotlina 126 50 122,3 

Spolu 1 626 335 1 992,1 

 
Tab. 2 Rýchlosť vetra za rok 2009 v Košickom kraji. [4] 

Mesiac 
Max. rýchlosť vetra 

[km/h] 
Min. rýchlosť vetra 

[km/h] 
Priemerná rýchlosť 

vetra [km/h] 

Január 58 0 10 

Február 45 0 11 

Marec 42 0 11 

Apríl 35 0 9 

Máj 47 0 9 

Jún 50 0 10 

Júl 39 0 6 

August 40 0 10 

September 40 0 9 

Október 58 0 10 

November 37 0 8 

December 45 0 10 

 
Veľkým negatívom je, že pri veterných elektrárňach vzniká veľký hluk, ktorý vytvárajú veterné 
turbíny. Tento hluk vzniká ako dôsledok turbulencie vzduchu pri prechode vrcholu listu rotora okolo 
stožiara turbíny a tiež ako dôsledok chodu prevodovky. No ďalším problémovým parametrom môže 
byť rušenie elektromagnetického poľa. Ale v súčasnosti sa listy rotorov vyrábajú z plastov alebo 
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dreva, ktoré neovplyvňujú elektromagnetické žiarenie. Ani turbíny, ktoré sú umiestnené v blízkosti 
letísk nemajú preukázateľný vplyv na radarové stanice. Ďalšími ekologickými nevýhodami veternej 
elektrárne sú negatívny vplyv na populácie voľne žijúcich vtákov a vizuálny vplyv na krajinu, keďže 
veterné turbíny sú viditeľné už z veľkej vzdialenosti. 
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