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Všade na svete sa čoraz častejšie sklo-
ňuje slovné spojenie ochrana životného 
prostredia. Nie je to inak ani u nás. Všetci 
dýchame ten istý vzduch, takže sa od 
každého očakáva zodpovedný prístup 
k životnému prostrediu. Čoraz prudšie 
výkyvy teplôt, zhoršenie kvality ovzdušia, 
vyhynutie určitých druhov flóry a fauny,
prírodné katastrofy spôsobvoané zme-
nou klímy nám naznačujú, že sa nám 
počas krátkej existencie podarilo narušiť 
rovnováhu prírody.
Len vďaka ekologickému a zodpovedné-
mu mysleniu môžeme uchovať zdravé 
životné prostredie a farebné dary prírody 
pre našich potomkov. Ešte nie je všetko 
stratené, stačí, ak sa prestaneme vŕtať 

v zemi a pozdvihneme zraky k oblohe. 
Za 30 minút totiž odovzdá slnko zemi 
toľko energie, koľko spotrebujú všetci 
ľudia za celý rok. 
Obnova bytového domu sa nekončí vý-
menou okien a zateplením. Viacnásobne 
pozitívnym riešením je príprava teplej vo-
dy pomocou slnečnej energie. Zníži nám 
to náklady na ohrev vody, zvýši hodnotu 
bytov a v neposlednom rade ušetrí stov-
ky ton CO2 na jeden bytový dom. 
Pri návrhu solárneho systému sa zohľad-
ňuje priemerná intenzita slnečného žia-
renia vo vybranej lokalite, miesto ulože-
nia solárnych panelov (potrebná plocha, 
tienenie okolitých objektov, vzdialenosť 
panelov od zvyšku technológie), znečis-
tenie vzduchu, nadmorská výška a pod. 
Každá realizácia si vyžaduje vypracova-
nie precíznej energetickej bilancie, ktorá 
zohľadní energetické potreby objektu 
a na druhej strane aj zisk tepelnej ener-
gie z kolektorov. 
Ako určite viete, základnou filozofiou
spoločnosti ZEN – Zelená energia, s. r. o., 
je vyvíjanie činnosti so záujmom o ochra-

nu životného prostredia. Aby sme do-
siahli svoje ciele, naše realizácie sa pýšia 
komponentmi, ktoré majú nielen vysokú 
účinnosť, ale aj dlhú životnosť. Vďaka 
tomu sa zabezpečí solárny systém s mi-
nimálnymi nákladmi na údržbu a pred-
íde sa tak zbytočnému zaťažovaniu ži-
votného prostredia vyrábaním nových 
komponentov. 
Spoločnosť ZEN – Zelená energia, s. r. o., 
je pripravená zvýšiť využitie slnečnej 
energie v prospech bytových domov. 
Obráťte sa tak s dôverou so svojimi po-
žiadavkami na náš odborný tím, ktorý 
vám vypracuje riešenie solárneho systé-
mu s energetickou bilanciou, poradí pri 
získavaní štátnej dotácie, zrealizuje mon-
táž a spustí solárnu technológiu. 
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