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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

Elektromobilita prináša výrazné zlepšenie ekologických parametrov jazdy už pri 

porovnávaní absolútneho množstva emisií vyprodukovaných elektromobilom poháňaným 

elektrickou energiou z elektrizačnej sústavy SR a novým automobilom so spaľovacím 

motorom splňujúcim najnovšie emisné limity. Za ešte väčší prínos sa pokladá fakt, že 

využívaním elektromobilov sa úplne odstráni zdroj škodlivín na lokálnej úrovni Znižovanie 

úrovne pri zdroji emisií hluku, eráciách znížila zo súčasnej hladiny až o 70 %.Elektrické 

vozidlá sa vyznačujú výrazne nižšími prevádzkovými nákladmi než klasické vozidlá, a 

navyše nenesú riziko rastúcej ceny ropy zďaleka v takej miere ako autá poháňané palivami 

na báze ropy a jej derivátoch. Okrem ceny paliva je ďalšou podstatnou zložkou 

prevádzkových nákladov akéhokoľvek motorového vozidla aj cena údržby a servisných 

nákladov. 

kľúčové slová: 

Elektromobilita - výrazné zlepšenie ekologických parametrov emisií, znižovanie úrovne pri 

zdroja emisií hluku, výrazne nižšie prevádzkové náklady, cena údržby a servisných nákladov. 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

- Rozvoj a udržateľnosť elektromobility 

- Infraštruktúra nabíjacích staníc 

- Výstavba nabíjacích staníc 

- Starostlivosť o sieť elektronabíjacích staníc 

- Ekologický aekonomický potenciál elektromobility 

- Prínos elektromobility pre obyvateľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Odporúčania: 
2. Každý člen klubu v rámci svojich predmetov predloží súbor viacerých odborných videí aj 

s komentárom k materiálom. 

3. Na ďaľšom sedení ing. Komlósi zostaví zo získaných odborných materiálov od jednotlivých 

učiteľov ucelenú prácu. 

 

 

 

Záver: 

4. Toto sedenie je zamerané hlavne na získavanie a spracovanie materiálov v doposiaľ 

vyvinutých technológiách vo využití ako aj potenciálu riešenia elektromobility.  
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta – miestnosť/učebňa:- učebňa 0/1 

Dátum konania stretnutia: 08.06.2022 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠtechnická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠtechnická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠtechnická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠtechnická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠtechnická Galanta 

 

 


