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AKTUÁLNE VYDANIE 

10 - 12 
júna
2014

AQUA 2014

20. ročník medzinárodnej výstavy 

vodného hospodárstva, 

hydroenergetiky a ochrany 

životného prostredia, komunálnej 

techniky a rozvoja miest a obcí

14 - 17 
októbra

2014

ELO SYS 2014

20. ročník medzinárodného veľtrhu 

elektrotechniky, elektroniky, 

energetiky a telekomunikácií

KALENDÁR PODUJATÍ A VÝSTAV

Za krehkou krásou hľadajte sklo, propán-bután a veľa ručnej práce 
Originálne sklenené ozdoby z výrobného družstva Okrasa Čadca skrášľujú vo vianočnom období nielen interiéry 

domácností, ale aj nejeden verejný či firemný priestor. Tradičný čadčiansky výrobca, ktorý si v roku 2014 

pripomenie už 60 rokov svojej existencie, vyrába ručne fúkané a zdobené vianočné ozdoby od svojho vzniku 

takmer nezmeneným technologickým spôsobom. Aká je teda energetická náročnosť takejto, prakticky 

manufaktúrnej výroby? 
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O ČASOPISE ARCHÍV VYDANÍ PREDPLATNÉ INZERCIA KONTAKT

REPORTÁŽ

23. 04. 2014 | Vydané pred 7 dňami 

BIOMASA: Demonštračná 

prevádzka technológie IFBB 

prostredníctvom jednotky „Blue 

Conrad“

BIOMASA, združenie právnických 

osôb vo svojich priestoroch v 

Kysuckom Lieskovci organizuje dňa 

9. mája 2014 o 10.00 hod. workshop 

v rámci implementácie projektu 

DANUBENERGY: „Zlepšenie 

ekologickej efektivity výroby a 

dodávok bioenergie v pobrežných 

oblastiach povodia Dunaja a iných 

záplavových oblastiach v strednej 

Európe“. 

Infoservis PR

03. 04. 2014 | Vydané pred 27 dňami 

Medzinárodná konferencia o 

energetickej budúcnosti 

cestovného ruchu

V bulharskom meste Albena sa 9. 

mája tohto roka uskutoční 

medzinárodná konferencia 

„Spoločnosti pre rozvoj zeleného 

cestovného ruchu“. Cieľom 

konferencie je vyzdvihnúť úlohu 

cestovného ruchu v otázke 

energetickej budúcnosti. Práve toto 

odvetvie ponúka priestor na využitie 

moderných, účinných a dostupných 

prostriedkov v oblasti energetiky.

PR

17. 03. 2014 | Vydané pred 44 dňami 

Decentralizovaná výroba 

bioenergie z biomasy povodia 

Dunaja a ďalších brehových oblastí 

v strednej Európe

BIOMASA, združenie právnických 

osôb, v súčasnosti implementuje 

dva neinvestičné projekty. Jedným z 

nich je projekt DANUBENERGY z 

operačného programu Stredná 

Európa, ktorý sa zameriava na 

Prvý slovenský ORC príbeh s dobrým 
koncom 

Streda, 30.Apríl 2014 | Komunálna a priemyselná energetika

Jedným z energeticky efektívnych spôsobov 

kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla je 

organický Rankinov cyklus (ORC). Zatiaľ čo 

v zahraničí je táto technológia dobre známa 

a patrične využívaná, doma sme donedávna žiadne 

skúsenosti s ORC nemali. Dnes je situácia iná, 

v prevádzke je prvý slovenský organický Rankinov 

cyklus - v Krnči pri Topoľčanoch. 

Reportáž energetika ORC

Zvolenská teplárenská teplo a elektrina 
z uhlia aj biomasy 

Streda, 30.Apríl 2014 | Komunálna a priemyselná energetika

Zvolenská teplárenská, a. s., je po Žilinskej 

teplárenskej, a. s., druhou zo spoločností, ktoré vám 

predstavujeme v rámci seriálu o veľkých štátnych 

slovenských teplárňach. Aj zvolenská tepláreň má 

svoje technické i geografické špecifiká, ktoré sa oplatí 

priblížiť a postupne si tak vytvárať obraz 

o teplárenstve na Slovensku. 

Reportáž energetika
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trávne porasty v strednej Európe. 

Mnohé z nich boli identifikované 

ako plochy s mimoriadnou 

hodnotou z hľadiska zachovania 

biodiverzity a zároveň sú aj 

nevyužitými zdrojmi bioenergie.

BIOMASA Danubenergy OZE

20. 02. 2014 | Vydané pred 69 dňami 

SPP potvrdil pozíciu kľúčového 

dodávateľa energií

Slovenský plynárenský priemysel, 

a.s. (SPP) si z pohľadu objemu 

uzatvorených kontraktov udržal aj 

pre rok 2014 pozíciu kľúčového 

dodávateľa plynu na slovenskom 

trhu, s očakávaným trhovým 

podielom 64 %. 

Infoservis energetika SPP

20. 02. 2014 | Vydané pred 69 dňami 

SIEA začala spracovávať 

energetické audity verejných 

budov

Slovenská inovačná a energetická 

agentúra (SIEA) už spracováva 

podklady k prvým energetických 

auditom verejných budov. Do 

septembra 2015 majú energetickí 

špecialisti SIEA odovzdať 

energetické audity 250 objektov 

štátnej správy a miestnej 

samosprávy. 

Infoservis energetika SIEA

13. 02. 2014 | Vydané pred 76 dňami 

SIEA bude poskytovať bezplatné 

energetické poradenstvo aj priamo 

v obciach

Bezplatné energetické poradenstvo, 

ktoré poskytuje Slovenská inovačná 

a energetická agentúra v rámci 

projektu ŽIŤ ENERGIOU, bude 

záujemcom k dispozícii aj priamo v 

obciach a mestách. Do obcí, ktoré o 

poradenstvo požiadajú, by mali 

energetickí špecialisti SIEA 

vycestovať približne 80-krát.

Infoservis energetika SIEA

05. 02. 2014 | Vydané pred 84 dňami 

Môžu byť ceny tepla na Slovensku 

lacnejšie?

Slovensko a Fínsko - dve krajiny, 

dva odlišné prístupy a výrazné 

rozdiely v cene tepla a vybavenosti 

teplárenských systémov. Je 

regulácia brzdou alebo garantom 

lepších cien tepla? To boli hlavné 

témy slovensko-fínskej konferencie, 

ktorá porovnávala teplárenstvo 

(centrálne zásobovanie teplom) v 

oboch krajinách.

energetika konferencia Fínsko teplo

Ako sa mliekari k bioplynu dostali 

Streda, 30.Apríl 2014 | Komunálna a priemyselná energetika

Štandardných bioplynových staníc (BPS) 

prevádzkovaných výlučne poľnohospodármi je dnes 

na Slovensku už niekoľko desiatok a pomaly prestáva 

platiť, že ich okolie vníma ako technickú atrakciu. 

Previazanie prevádzky bioplynovej stanice s 

výrobnou prevádzkou priemyselného sektora je však 

naďalej zvláštnosťou. Projekty tohto druhu sú skôr 

ojedinelé a každý z nich je vďaka značným rozdielom 

v použitých technológiách originál. Do tejto kategórie 

projektov patrí aj nedávno skolaudovaná bioplynová 

stanica Tatranskej mliekarne v Kežmarku. 

Reportáž energetika kežmarok

Ako sa mliekari k bioplynu dostali 3731 x

Zvolenská teplárenská teplo a elektrina 

z uhlia aj biomasy

765 x

Za krehkou krásou hľadajte sklo, propán-

bután a veľa ručnej práce

516 x

Prvý slovenský ORC príbeh s dobrým 

koncom

383 x

Čo prinesie zákon o odpadoch? 322 x

OZE čakajú na mladých objaviteľov 314 x

Martinská teplárenská, a.s. smerom k 

menším zdrojom, ale k vyššej efektívnosti

161 x

Inštalovaný výkon elektrární v SR bol 

vlani 8 431 MW

115 x

Zhodnocovanie batérií a akumulátorov 107 x

Európska komisia odporúča minimálne 

zásady pre bridlicový plyn

106 x
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