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ENERGIEBEWEGUNG 
NIEDERÖSTERREICH

Johanna Mikl-Leitner
krajinská premiérka

„Uvedomelá spotreba elektrickej energie  
v domácnostiach má nesmierny prínos k dosiahnutiu 
našich energetických a klimatických cieľov.“

Stephan Pernkopf
krajinský vicepremiér

„Šetriť elektrinou je možné aj bez uskromňovania, 
vyskúšajte to tiež. A pomôžete aj prírode.“
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Šetrenie elektriny 
Tipy ako nakúpiť a ušetriť

Naša služba – energetické poradenstvo
Energetické poradenstvo pre staršie 
budovy priamo na miestetě

 ■ zvýšenie komfortu bývania,
zníženie nákladov na kúrenie

 ■ tepelná izolácia a renovácia okien
 ■ výmena kotlov a vhodný 

výber kuriva
 ■ optimalizácia vykurovaciaho 

systému
 ■ dotácie
 ■ úspora energie

Energetické poradenstvo 
pre novostavby

 ■ kurivá a vykurovacie systémy
 ■ optimálna tepelná izolácia
 ■ energetický index a dotácie na 

bývanie
 ■ ľahké i masívne stavby
 ■ nízkoenergetické a pasívne domy
 ■ komfortná vzduchotechnika

Obnoviteľné zdroje energie

 ■ solárne tepelné kolektory, 
fotovoltaika

 ■ pelety, drevná štiepka, drevo
 ■ tepelné čerpadlá

Poradenstvo pri špeciálnych témach

 ■ úspora elektrickej energie
 ■ inšpekcie vykurovacích systémov
 ■ ekologické stavebné materiály
 ■ elektromobilita
 ■ školenia, workshopy
 ■ obecné budovy
 ■ pouličné osvetlenie
 ■ audit ekonomických nákladov 

na energie

kompetentne
nezávisle
bezplatne

www.energieberatung-noe.at

Sme tu pre vás:
� +43 2742 221 44

Pondelok až piatok od 8.00 do 15.00
Streda od 8.00 do 17.00 hod.

Informácie, tipy, termíny na konzultáciu
a objednávanie brožúr

 elektriny 
 nakúpiť a ušetriť

Zapojte sa aj vy 
Obnova energie závisí na životnom štýle každého z nás.  
Či už šetrením elektriny, vykurovaním obnoviteľnou energiou,  
izoláciou domu, solárnou energiou alebo pestovaním vlastných  
potravín – každý energetický projekt môže byť inšpiráciou  
a motiváciou pre druhých a každá skúsenosť z neho je neoceniteľná.

www.energiebewegung.at 



Osvetlenie 

 ■ LED žiarovky sú oproti klasickým o  80% úspornejšie

 ■ dbajte na vhodnú farbu svetla a na vysoký index  
farebného podania (Ra)

 ■ klasické žiarovky vymeňte čo najskôr – najmä tam,  
kde svietia dlhodobo

Tepelná čerpadlá 

 ■ moderné čerpadlá majú regulovaný točivý moment  
a ušetria až 80% elektrickej energie

 ■ skúste pri starých čerpadlách znížiť výkon ak je  
v dome dosť tepla 

 ■ v lete kúrenie  úplne vypnite

Teplá voda

 ■ sprchovanie namiesto kúpania šetrí elektrickú energiu i vodu

 ■ teplotu v zásobníku na teplú vodu obmedzte na max. 60 °C

 ■ zásobník, potrubie i prípojky tepelne izolujte

Chladnička a mraznička

 ■ v chladničke stačí 6 °C  a v mrazničke -18 °C

 ■ udržujte ventilačné otvory čisté  
a raz za rok spotrebič odmrazte

 ■ mrazené potraviny jemne rozmrazte v chladničke

Umývanie riadu 

 ■ umývačka namiesto ručného umývania

 ■ znížte teplotu umývania a používajte eko programy

 ■ umývačku zapínajte až keď je plná
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Ako ušetriť

Prerastá vám účet za elektrinu cez hlavu?  
Ide to aj inak! 
Ukážeme vám, ako ľahko sa dá šetriť elektrinou 
a ako pomocou pár dobrých tipov ušetríte  
až 300 Eur ročne.

Ako nakúpiť: 

1. Najvyššia energetická trieda je z dlhodobého 
hľadiska najvýhodnejšia.

2. Všímajte si aj dodatočné informácie na 
štítkoch a pečatiach kvality ako napr.  
Energy Star, Blauer Engel, a pod.

3. Na webe www.topprodukte.at nájdete 
najúčinnejšie spotrebiče.

Pranie 

 ■ nízka pracia teplota vyperie bežné prádlo a  
je k nemu šetrná

 ■ predpierka nie je nutná

 ■ dbajte na optimálne naplnenie práčky 

Sušenie prádla

 ■ ak je to možné, sušte radšej na šnúre

 ■ prádlo pred sušením dôkladne vyžmýkajte

 ■ pri nákupe nového spotrebiča si zaobstarajte sušičku  
s tepelným čerpadlom

Varenie 

 ■ veľkosť platní musí byť rovnaká ako veľkosť hrnca  
a pri varení používajte pokrievku

 ■ používajte malé spotrebiče ako rýchlovarnú kanvicu,  
variče vajec, parné hrnce

 ■ využite zvyškové teplo

Pečenie 

 ■ funkcia horúceho vzduchu ušetrí oproti hornému  
ohrevu 20 °C 

 ■ rúru vypnite skôr a využite zvyškové teplo

 ■ predhrievanie zvyčajne nie je nutné

Výpočtová technika 

 ■ vypnite standby režim pomocou zásuvky s vypínačom

 ■ používajte laptop alebo tablet namiesto klasického PC  
a nastavte na nich šetriaci režim

 ■ modemy, routre, tlačiarne a pod. zapínajte len  
pri používaní
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Stromsparen Die besten Kauf- & Spartipps
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 Besser leben 

mit weniger Energie 

Die besten Tipps für niedrige Energiekosten

Fo
to

: W
ei

ng
ar

tn
er

Môj tip:
„Zistite pri osobnej  
konzultácii, akých žrútov 
elektriny máte doma a šetrite 
s ohľadom na prírodu.“

Herbert Greisberger  
riaditeľ  
Agentúra pre životné prostredie  
a energiu Dolného Rakúska

Ďalšie tipy na čítanie  
Brožúry „Šetrenie elektriny  
– tipy ako nakúpiť a ušetriť“  
a „Lepší život s menšou spotrebou“.

Stiahnite si ich zadarmo 
alebo objednajte na:  
www.energieberatung-noe.at


