
ZBYTOČNE 
NEPREKURUJME

Nastavme si hlavice na radiátoroch správne - ideálne, ak hlavice
necháme nastavené okolo stupňa 3. Každé zvýšenie teploty o 1°C
znamená 6 % energie navyše. Neprekrývajme radiátory. V zime
nevypínajme kúrenie úplne. Pri odchode na viac dní, nastavme
hlavice na stupeň 2. Je podstatne drahšie vykúriť celkom studené a
vlhké miestnosti, ako v nich udržiavať minimálnu teplotu. 

VYUŽÍVAJME DENNÉ
SVETLO

Ak je v kancelárii šero, nemusíme hneď použiť umelé osvetlenie.
Niekedy postačí vytiahnuť žalúzie a čítať si možno pri okne. No ak
už je potrebné zasvietiť, najhospodárnejšie sú svietidlá s priamym
osvetlením. Keď si čítame za stolom, stačí nám malá lampa, nie je
potrebné svietiť v celej  kancelárii.

Aj v zime musíme vetrať, aby sme zabránili hromadeniu škodlivých
látok v miestnosti. Za teplo, ktoré zbytočne vyletí von oknom, je
potrebné zaplatiť. Vetrajme tak, aby sa neochladili steny a
vnútorné zariadenie. 

VETRAJME KRÁTKO A
INTENZÍVNE

UPREDNOSTNIME ÚSPORNÉ
SVETELNÉ ZDROJE

 „Ledky“ (tzv. LED zdroje) usporia oproti kompaktným žiarivkám
takmer 30 % energie a keď „ledky“ vymeníme za klasické žiarovky,
úspora je až 90 %! Ich výhoda je aj v tom, že majú oveľa dlhšiu
životnosť ako žiarivky, nevadí im časté spínanie a intenzita
osvetlenia sa dá skvele regulovať. 

ZHASÍNAJME

Desatina elektriny v domácnosti sa spotrebuje na osvetlenie. Preto
ak odchádzame z miestnosti, v ktorej sa už nikto nenachádza, je
potrebné zhasnúť.

AKO UŠETRIŤ?

Tipy ako šetriť financie aj planétu.



OPRAVME KAŽDÝ
KVAPKAJÚCI KOHÚTIK

Cez kvapkajúci vodovodný kohútik môže za mesiac uniknúť vyše 3
300 litrov vody. Tento objem postačuje pri odporúčaných 3 litroch
za deň trom ľuďom na pitie na celý rok. Pre lepšiu predstavu to
zodpovedá 20 plným vaniam. Ak spozorujeme kvapkajúci kohútik,
upozornime na to Referát vnútorných služieb a údržby.

Ak si 2-krát denne zohrejeme 1 l vody a využijeme z neho iba
polovicu, ročne „vylejeme” do výlevky 365 l teplej vody. Za zbytočne
spotrebovanú elektrinu tak zaplatíme 6,8 €.

OHRIEVAJME LEN TOĽKO VODY,
KOĽKO NAOZAJ POTREBUJEME

ŠETRIME VODU

Podľa výskumu, najviac vody v kancelárskych budovách
spotrebúvajú toalety a chladiace systémy. Na toaletách preto
využívajme duálne ekologické šetrné splachovanie -  “veľké”
spláchnutie = veľké tlačidlo (6 litrov), “malé” spláchnutie = malé
tlačidlo (3 litre). Jedna osoba takto dokáže ušetriť 58% vody.

VYPÍNAJME KANCELÁRSKU
TECHNIKU

Vyberajme si energeticky úsporné modely elektroniky/techniky
(značka ENERGY STAR), takto dokážeme ušetriť až 30-60% energie.
Znížme si jas obrazovky a nastavte si šetrič, ktorý sa zapne po istom
čase. Pri odchode z kancelárie nenechávajme počítač v spánkovom
režime, ale úplne ho vypnime. Ideálne je všetky technológie odpojiť
zo zásuvky. 

TLAČME S ROZUMOM

Až 45% kancelárskeho odpadu tvorí práve papier. Ak je to možné,
miesto tlačenia dokumentov preto uprednostnime elektronickú
verziu dokumentu a emailovú komunikáciu. Ak už tlačíme,
využívajme úsporný eco režim a obojstrannú tlač.

ZDROJ:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

https://www.economy.gov.sk/setrime

