


KTO SME?

• Základná škola Pavla Marcelyho na Drieňovej ulici v Bratislave

• sme skupinka troch SMART dievčat  , ktoré v tomto projekte 
vystupujú pod menom .S.V.K. → .strong.voltage.kids.

• sme rady, že sme sa mohli zapojiť do tohto projektu, lebo naša pani 
učiteľka sa snaží nás fyziku učiť zaujímavou formou



NÁŠ NÁZOV 

Názov našej skupiny vznikol zo začiatočných písmen našich mien:

• Simonka Kročitá

• Vikinka Tužinská

• Kristínka Tkáčová

a aby to bolo zaujímavejšie, tak aj:

.S.V.K.   .strong.voltage.kids.



NAŠE  SUPER  LOGO



2. ÚLOHA SÚŤAŽE 

CHYTRÍ ŽIACI - SMART NÁPAD:

• našou úlohou v tejto časti súťaže bolo nájsť u nás doma nejaký nedostatok, ktorý 
súvisí so spotrebou elektrickej energie a pokúsiť sa navrhnúť vlastný smart nápad 
ako tento nedostatok v našej domácnosti odstrániť

• spolupracovať s rodičmi

• navrhnúť smart nápad osobitne v každej rodine každého člena nášho teamu



2. ÚLOHA SÚŤAŽE

• napísať ako sa nám darilo pri realizácii nápadu u nás doma

• zdokumentovať to fotkami, alebo videom a ukázať stav PRED a PO realizácii nášho 
nápadu

...hmmm, na prvý pohľad to vyzerá veľmi jednoducho, ale teraz - s odstupom času už 
vieme, že v praxi to až také ľahké nebolo  .



TAK TEDA IDEME NA TO...



1. RODINA

SIMONKA 
KROČITÁ



1. RODINA

• Našej rodine sú „eco témy“ a aktivity súvisiace so zdravým životným prostredím a 
šetrením prírodných zdrojov veľmi blízke.

• Preto už niekoľko rokov robíme všetko preto, aby sme životné prostredie zaťažovali 
minimálne a správali sa rozumne a šetrne s ohľadom na našu planétu a jej životné 
prostredie.

• Bolo preto pre nás veľmi, naozaj veľmi náročné vymyslieť niečo nové, čo ešte 
doposiaľ nerobíme.



1. RODINA

Čo všetko robíme?

• Triedime odpad, snažíme sa neplytvať vodou (máme šetriace hlavice) a samozrejme 
neplytváme ani elektrickou energiou.

• Všetky elektrické spotrebiče máme nové: so spotrebou A++. 

• Využívame ich len vtedy keď to naozaj potrebujeme. Z elektrickej siete ich počas 
nepoužívania odpájame. 

• Žiarovky v lampách máme vymenené za LEDky. 

• Zbytočne nesvietime.

• V byte máme namontované termostaty, takže zbytočne nemíňame ani teplo.

• Na streche nášho domu máme umiestnené solárne panely a tie nám vždy, keď je to 
možné, vyhrievajú vodu na kúrenie a aj teplú vodu do kohútikov energiou zo slnka. 



1. RODINA

A tak sme chodili po byte a rozmýšľali čo by sme ešte mohli vylepšiť. Trvalo to 2 
týždne kým sme na to prišli 

• Jeden večer sa mama pozrela na malé stropné bodové svetlá v kuchyni a opýtala sa 
tatina, či sú aj tieto žiarovky už všetky vymenené za LEDky. 

• Tato sa na ne pozrel a s prekvapením povedal, že nie. Obaja si mysleli, že ich už 
dávno máme vymenené!

• Bola som šťastná, že sme konečne niečo objavili a že môžeme tieto stropné žiarovky 
v našej kuchyni vymeniť za LED-ky. 

• A tak sme ich kúpili a namontovali.



1. RODINA

Foto - výmena starých svetiel za nové LEDky:



1. RODINA

Foto PRED - klasická žiarovka: Foto PO - nová LED dióda:



1. RODINA

Naša kuchyňa s novými LED diódami:



1. RODINA

Záver:

• 5 ks klasických 50 W žiaroviek má za rok spotrebu 365 kWh.

• 5 ks 4,6 W LED diód má za rok spotrebu iba 6,716 kWh.

Úspora elektrickej energie za rok bude 358,284 kWh.



2. RODINA

VIKINKA 
TUŽINSKÁ



2. RODINA

• Využívanie elektrickej energie je každodennou súčasťou nášho života. Sprevádza nás 
od ranného vstávania až po večerné zhasnutie svetla pred spaním. 

• Aj naša rodina sa snaží žiť ekologicky. V byte máme LED žiarovky, zbytočne v 
izbách nesvietime a pri kúpe spotrebičov je pre nás jedným z najdôležitejších kritérií 
práve spotreba energie.

• Dlho sme rozmýšľali ako ešte zvýšiť úsporu energie v našej domácnosti.



2. RODINA

• Keďže sme 4-členná rodina, ktorá cez víkendy pravidelne varí a pečie, rozhodli sme 
sa usporiť energiu využitím zvyškového tepla v rúre.

• Naše obľúbené muffiny sme posledných 5 minút dopekali s teplotou na nule. 

• Zvyškové teplo sme potom využili na výrobu hrianok. A po niekoľkých minútach 
sme už mohli chrumkať . 



2. RODINA

FOTKY Z PEČENIA MUFFINOV...



2. RODINA

... A EŠTE UPEČIEME AJ HRIANKY



2. RODINA

Najpoužívanejším spotrebičom v našej domácnosti je televízor, na ktorom sme 
si nastavili eko riešenie pre väčšiu úsporu energie, ktoré zahŕňa:

• zníženie spotreby nastavením jasu obrazovky

• optimalizácia jasu obrazovky televízora podľa osvetlenia v miestnosti

• vypnutie TV, ak nie je signál

• automatické vypnutie po nastavenom čase



2. RODINA

Kde všade môžete usporiť energiu v domácnosti:

• izolujte

• neprekurujte miestnosti

• používajte úsporné svetelné zdroje

• vymeňte staré spotrebiče za novšie - úspornejšie 

• používajte pákové batérie

• nastavte správnu teplotu na ohrev TÚV

• pozor na stand-by režim elektrických spotrebičov

• dodržiavajte zásady pri varení a pečení



2. RODINA

Záver:

V závislosti od dodržiavania správnych zásad môže úspora energie presiahnuť 
až 60 %. 



3. RODINA

KRISTÍNKA 
TKÁČOVÁ



3. RODINA

• Zamerali sme sa na spotrebiče v domácnosti a naša úvaha bola, čo môžeme spraviť
pre úsporu elektrickej energie. Najprv prišli nápady ako vymieňať žiarovky za
úsporné, kúpiť nový spotrebič, ale to by sme sa zacyklili v bludnom kruhu, pretože
vývoj nezastavíme.

• A potom to prišlo. Jasné ako blesk z neba. Úplne jednoduché a predsa pre väčšinu
z nás „ťažko realizovateľné“. Stačí zmeniť návyky a našu pohodlnosť. Každý z nás
to môže zvládnuť a predsa sa nájde plno výhovoriek, prečo nie ... Je to ako s diétami
a zdravým životným štýlom. A pritom stačí iba zmeniť pohľad na svet.

• Takže, čo je tá kľúčová vec, na ktorú sme sa zamerali? Dámy a páni, privítajte
„hlavného hrdinu“ STAND BY režim.



3. RODINA

• Začali sme pátrať v technických dokumentoch a na internete a zistili sme, že prístroj,
ktorý je v režime stand-by spí alebo je takmer vypnutý, v skutočnosti spotrebúva
takmer rovnaké množstvo elektriny, ako keď sa aktívne využíva.

• Každý z nás má doma malých aj veľkých upírov, čo nám sajú elektrickú energiu
a teda aj peniaze (to by bolo kúpených štetcov , oblečenia, jedla, lístkov do kina,
...)

• Medzi najväčších spiacich žrútov patria staré televízory a stolné počítače. Až 70 %
energie sa dá usporiť výmenou starého monitora počítača za nový LED, ktorý má
navyše dlhšiu životnosť. Typický stredne veľký starší televízor má príkon 100 W, ak
je zapnutý. Po vypnutí diaľkovým ovládačom odoberá v priemere 5 W. Ak budete
sledovať televíziu 1 hodinu denne a v ostatnom čase je v pohotovostnom režime,
zaplatíte celkovo viac za spotrebu, keď je televízor vypnutý, než keď je zapnutý.



3. RODINA

• Keď sme si to všetko prečítali, začali sme počítať všetky spotrebiče, ktoré využívajú
STAND BY alebo inak povedané pohotovostný, alebo spiaci režim a ktoré sú u nás
v domácnosti. Pre ľahšiu orientáciu sme pátrali v tme . Prečo v tme? Vidieť
Vianoce aj v tomto čase pri toľkých blikajúcich svetielkach, diódach a ukazovačoch
času a v každej izbe, nás celkom omráčilo.

• Celkový zoznam bol nasledovný: elektrická rúra, mikrovlnná rúra, kávovar, práčka,
3x televízor, DVD prehrávač, herná konzola, UPC router, UPC zosilňovač,
2x notebook, počítač, monitor, reproduktory, Wifi router, elektrický vysávač a ako
samostatná kapitola boli 2 nabíjačky v zásuvkách.

• Zoznam bol dlhý a pri pátraní po informáciách aké sú spotreby jednotlivých
spotrebičov v STAND BY režime a po zadaní hodnôt, bola iba pre našu domácnosť
odhadovaná úspora okolo 95 eur ročne. A to už stojí za zamyslenie postaviť sa zo
sedačky a niečo s tým urobiť.



3. RODINA

• A v tomto okamihu sa začal u nás v domácnosti útok na všetky spotrebiče.

Zariadenia, ktoré nepoužívame často, sme vybrali zo zásuvky (elektrická rúra to

nebola ). Kúpili sme predlžovací kábel s multizásuvkovou lištou vybavenou

vypínačom, do ktorých sme zapojili celé kráľovstvo môjho brata Kubka.

• Všetky televízory poctivo vypíname nie diaľkovým ovládačom, ale diaľkovým

prstom. Obyčajne tato zavolá: „Kika vypni televízor!“.

• A ako ste na tom Vy?

• Záverom jedna kvízová otázka. Viete koľko by sme mohli usporiť energie, peňazí

v celosvetovom meradle? Medzinárodná energetická agentúra vo svojej správe „Viac

dát, menej energie“ poukazuje na niekoľko opatrení, ktorými by sa do roku 2025

dalo ušetriť okolo 600 TWh elektriny, čo je ekvivalentné odstaveniu

200 štandardných elektrární na uhlie s výkonom 500 MW a teda desiatky mld. eur.



3. RODINA

• Hľadanie upírov  a STAND BY pod kontrolou:



3. RODINA
Čerešnička na torte: úspora elektrickej energie - výmena elektrického zvlhčovača vzduchu 
za domácu fontánku:



ĎAKUJEME VÁM ZA POZORNOSŤ!

DÚFAME, ŽE SA VÁM NAŠA PREZENTÁCIA PÁČILA 


