
Odkiaľ sa berie šťava v zásuvkách? 

Výroba elektrickej energie a jej vplyv na krajinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj ilustračného obrázku:  pixabay.com/sk/žiarovka-svetlo-lampa-elektrické-161393 

 

Anotácia:  

 

Aktivita sa zameriava na uvedomenie si dôležitosti elektrickej energie pre každodenný život modernej 

spoločnosti. Žiaci sa v nej stručne oboznámia s rôznymi druhmi elektrickej energie podľa spôsobu jej 

výroby. Analyzujú pozitíva aj negatíva produkcie elektrickej energie a v prípadovej štúdii skúmajú 

environmentálne, ekonomické a sociálne dopady najväčšej vodnej elektrárne sveta Tri rokliny v Číne. 

V reflexii vložia získané poznatky do kontextu Slovenskej republiky.  

Poznámka:  
 

Napriek tomu, že v obsahovom ani výkonovom štandarde inovovaného Štátneho vzdelávacieho štandardu 

pre geografiu nenájdeme pojmy ako elektrická energia, alternatívne zdroje energie, veľké infraštruktúrne 

diela a pod., rozhodli sme sa do príručky zaradiť aj takto koncipovaný učebný scenár (aktivitu). Sme 

presvedčení, že produkcia energie a jej vplyv na spoločnosť a životné prostredie sú témy, ktoré by mali 

tvoriť obsahovú náplň školskej geografie pre 21. storočie.  

 

Pomôcky:  

- kópie prílohy do každej skupiny (4-5 žiakov); 

- v ideálnom prípade projektor a počítač alebo veľké archy papiera (flipchartového alebo baliaceho) 

spolu s písacími potrebami (fixkami) do každej skupiny. 

https://pixabay.com/sk/%C5%BEiarovka-svetlo-lampa-elektrick%C3%A9-161393/


Evokácia:  

Na začiatku vyučovacej hodiny zatiahnite závesy alebo rolety, vypnite svetlo a všetky elektrické 

zariadenia. Žiakov vyzvite, aby zatvorili oči a predstavili si, aký efekt by na život v obci alebo meste, štáte 

a na celej Zemi malo, ak by na hodinu prestala fungovať elektrická sieť. Následne ich vyzvite, aby si 

predstavili, že elektrina nebude fungovať celý deň (24 hodín) alebo celý týždeň (7 dní). Poproste ich, aby 

sa s vami podelili o svoje pocity a výsledky uvažovania. Už vopred môžete na tabuľu načrtnúť tabuľku, do 

ktorej budete vpisovať ich postrehy:  

Čo by sa stalo, ak by prestala fungovať elektrina 

 1 hodinu 24 hodín 7 dní 

V mojom meste / obci 
 

 
  

V celej krajine 
 

 
  

Na celej Zemi 
 

 
  

 

Ak brainstorming stagnuje a nápady od žiakov neprichádzajú, môžete im pomôcť pomocnými otázkami: 

ako to postihne ekonomiku (poľnohospodárstvo, priemysel, služby...), ako infraštruktúru (doprava, 

komunikácie, zásobovanie...), ako sociálne aspekty (zdravotníctvo, bezpečnosť, dostupnosť k vode 

a jedlu, hygiene a pod...). 

 

Uvedomenie: 

Žiakov sa spýtajte, aké druhy elektrární poznajú. Aký podiel majú podľa nich jednotlivé druhy elektrární 

na celkovej produkcii elektrickej energie na Slovensku? 

Informácia pre vás: Poznáme tepelné (12 %), jadrové (57 %), vodné (17 %), veterné a slnečné (solárne) elektrárne 

(všetky ostatné 14 %). V zátvorke je uvedený ich približný podiel na výrobe celkovej elektrickej energie na Slovensku. 

Kde konkrétne - v blízkosti domova alebo na Slovensku – poznajú príklad každej zo spomínaných druhov 

elektrární? 

Spýtajte sa ich, či už počuli o obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojoch elektrickej energie. Čo podľa 

nich tieto pojmy znamenajú? Ktoré druhy výroby elektrickej energie možno zaradiť medzi obnoviteľné 

a ktoré medzi neobnoviteľné?  

Informácia pre vás: Za neobnoviteľné zdroje energie sú označované tie, ktorých množstvo je obmedzené, potenciálna 

regenerácia dlhodobá a hrozí ich skoré (v rade desiatok alebo stoviek rokov) úplné spotrebovanie. Väčšina elektrickej 

energie sa dnes vyrába z takýchto neobnoviteľných zdrojov, predovšetkým spaľovaním fosílnych palív v tepelných 

elektrárňach alebo štiepnou reakciou v jadrových elektrárňach. Elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje môžu byť: 

tepelné (využívajúce biomasu), vodné (vrátane prílivových), veterné, geotermálne alebo solárne.  

Rozdeľte žiakov do cca štvorčlenných skupín. Do každej skupiny rozdajte flipchartový (alebo iný veľký) 

papier a fixku – môžu však pracovať aj s vlastnými papiermi alebo zošitmi. 



Žiakom predstavte tabuľku, s ktorou budú pracovať. Môžete ju premietnuť cez projektor, rozdať jej kópiu 

do každej skupiny alebo ju len slovne opísať a načrtnúť na tabuľu: 

Druhy elektrární 
Ekonomické, environmentálne, sociálne (spoločenské)... 

výhody nevýhody 

Tepelné 

 

  

Jadrové 

 

  

Vodné 

 

  

Veterné 

 

  

Slnečné (solárne) 

 

  



Vysvetlite žiakom, že ich úlohou je so spolužiakmi v skupine vpísať do tabuľky, aké výhody (pozitíva) 

a aké nevýhody (negatíva) sa podľa nich spájajú s jednotlivými druhmi elektrární. Do úvahy by mali vziať 

ekonomické, spoločenské (sociálne) aj environmentálne dôsledky. 

Po cca 5 – 10 minútach vyzvite žiakov, aby prezentovali svoje výstupy. Jednou možnosťou je dať priestor 

postupne všetkým skupinám, alebo vybrať len niektoré z nich. Druhou možnosťou je, že žiaci budú 

v priebehu 2-3 minút (v tichosti) obchádzať plagáty ostatných skupín v triede, zoznamovať sa s ich 

obsahom a vzájomne diskutovať o jednotlivých riešeniach. 

 

Prípadová štúdia: Tri rokliny, Čína 

Žiakov v krátkosti informujte, že sa bližšie pozriete na prípad konkrétnej elektrárne. Nejde o hocijakú 

elektráreň, ale o najväčšiu a najvýkonnejšiu vodnú elektráreň sveta, ktorú vybudovali Číňania na rieke 

Jang-c’-ťiang.  

Ak uznáte za vhodné, môžete žiakov do témy vtiahnuť aj cez animáciu, ktorá zobrazuje ako vyzerala 

krajina pred a po vybudovaní priehrady Tri rokliny. Nájdete ju ako tretiu v poradí na adrese 

svs.gsfc.nasa.gov/3433.  Priehradu a elektráreň môžete žiakom predstaviť aj cez infografiku v angličtine - 

bit.ly/trirokliny alebo prostredníctvom fotografií a videí, ktoré vyhľadáte na internete. Na lokalizovanie 

priehrady je vhodné použiť aj program Google Earth.  

Do skupín rozdajte kópiu textu z prílohy č.1, kópiu diagramu s ružicou z prílohy č.2 a prázdny papier. 

Žiakom vysvetlite, že ich úlohou je preštudovať si text v prílohe a na základe prečítaného spoločne vyplniť 

nimi vytvorený diagram podľa prílohy č.2. Diagram si vo väčšom rozmere prekreslia na flipchartový 

(alebo iný) papier a do jeho okienok vpíšu odpovede na otázky, ktoré nájdu vo vzore diagramu.  

Upozornite ich, že nie všetky otázky možno zodpovedať na základe obsahu v texte – niekedy musia žiaci 

použiť aj vlastnú dedukciu. 

Alternatíva: V prípade, že nemáte dosť času na dokončenie úlohy (nechajte si dosť času aj na reflexiu), vyzvite 

žiakov aspoň k tomu, aby definovali pozitíva a negatíva výstavby priehrady a elektrárne Tri rokliny.  

Vyzvite vybrané skupiny, aby v rýchlosti prezentovali výsledky svojej práce pred ostatnými. So žiakmi 

diskutujte, či aj oni dospeli k podobným odpovediam, resp. ako sa ich odpovede odlišujú.   

 

Reflexia: 

So žiakmi diskutujte, napr. s použitím otázok:  

- Nájdite podobnosti a rozdiely medzi výstavbou Troch roklín a niektorých slovenských vodných diel 

(napr. Gabčíkovo, Čierny Váh, Oravská priehrada, Liptovská Mara alebo v súčasnosti pripravované a 

diskutované diela, ako sú Slatinka a Tichý potok).  

- Prečo plány na výstavbu takýchto diel vyvolávajú kontroverziu a búrlivé diskusie? Kto sa ich 

zúčastňuje? 

- Akú energiu podľa vás bude Slovensko vyrábať o 50 rokov? Myslíte si, že sa štruktúra jej výroby oproti 

dnešku zmení? Ak áno, prečo? 

- Slovensko sa podpísalo pod záväzok Klimatickej konferencie v Paríži znížiť emisie skleníkových 

plynov. Ako by sme podľa vás mohli čo najefektívnejšie dosiahnuť zníženie objemu na Slovensku 

vyprodukovaných skleníkových plynov?  

 

https://svs.gsfc.nasa.gov/3433
https://weekly.blog.gustavus.edu/files/2008/03/threegorgesdam.jpg


Príloha č. 1: 

Tri rokliny je názov priehrady a vodnej elektrárne na čínskej rieke Jang-c’-ťiang, v  ktorej povodí je 

sústredená značná časť obyvateľstva a hospodárstva krajiny. 

Priehradná hrádza vyrobená z betónu a ocele je dlhá 2335 m. Samotná nádrž pokrýva plochu viac ako 

1000 km2 a je 660 km dlhá – teda o polovicu dlhšia ako je vzdušná vzdialenosť medzi najzápadnejším a 

najvýchodnejším bodom Slovenska. Kvôli priehrade sa zvýšila hladina vody v rieke o niekoľko desiatok 

metrov.  

Oficiálne náklady na vybudovanie vodného diela boli vyčíslené na asi 20 miliárd eur, reálne však boli 

oveľa vyššie.  

Vodné dielo má najväčšiu hydroelektrickú kapacitu na svete: každý z 32 veľkých generátorov môže 

vyrobiť až 700 MW (kapacita celého vodného diela Gabčíkovo je 720 MW). Vyrobená elektrina mala 

pokrývať asi 10 % spotreby energie Číny, kvôli rastúcej spotrebe v krajine to však budú len cca 3 %.  

Priehrada pomohla lodnej doprave. Bolo postavených päť stupňov plavebných komôr. Dielo zabraňuje 

povodniam, ktoré oblasť po stáročia ohrozujú a len v 20. storočí spôsobili smrť státisícov ľudí. Počas 

období sucha pomáha priehrada zásobovať vodou milióny ľudí v mestách a farmárov na vidieku. 

Ak by sa elektrická energia z Troch roklín vyrobila v tepelných elektrárňach, bolo by na ňu potrebných až 

31 miliónov ton uhlia ročne.  

Kvôli výstavbe priehrady boli zatopené archeologické náleziská a miesta kultúrneho dedičstva svetového 

významu. Presťahovaných bolo asi 1,3 milióna ľudí, kompletne zatopených 17 veľkých a 140 menších 

miest a 3 tisíc obcí. Presídlení ľudia dostali len malú časť kompenzácii škôd a nákladov. Mnohí tvrdia, že 

dostali len polovicu rozlohy pôdy, ktorá im bola sľúbená. 

Výstavbou priehrady vznikli obrovské ekologické škody vrátane rastúceho rizika zosuvov pôdy. Oblasť v 

okolí priehrady je známa svojou biodiverzitou a mnoho zo živočíšnych a rastlinných druhov je 

ohrozených. Priehrada prispela napríklad k funkčnému vyhubeniu riečneho delfína Baiji. Čínska vláda na 

účel zníženia ekologických dopadov vyčlenila obrovské sumy. 

 

Príloha č.2:  

PRÍRODNÉ / ENVIRONMENTÁLNE 

Aké sú (pozitívne i negatívne) vplyvy na 

prírodu, životné prostredie, zmenu klímy? 

Aké sú dôsledky pre faunu (živočíchy) a aké pre 

flóru (rastlinstvo)? 

 
KTO ROZHODUJE? (POLITICKÉ) 

Kto rozhodol o polohe na výstavbu priehrady? 

Kto (a ako) rozhoduje o uhradení ekologických, 

ekonomických a sociálnych škôd? 

S akou motiváciou bola priehrada vybudovaná?  

EKONOMICKÉ 

Kto zaplatil ekonomické náklady na výstavbu? 

Kto bude hradiť prípadné ekonomické straty? 

Aký význam má priehrada pre ekonomiku Číny? 

SOCIÁLNE/KULTÚRNE 

Kto je najviac výstavbou priehrady postihnutý? 

Bolo poškodeným ponúknuté adekvátne 

odškodnenie? 

Ktoré skupiny ľudí budú z výstavby priehrady 

najviac profitovať? 


