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• Globálne problémy

• Problémy v rámci EU
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Európske a globálne výzvy



Európske a globálne výzvy

• Zmeny klímy (napr. extrémy počasia)

• Závislosť na fosílnych palivách vo všeobecnosti

• Závislosť na dovoze fosílnych palív (dovoz EU v objeme 53%)

• Zdravotné problémy (napr. znečisťovanie ovzdušia)

• Neudržateľné konštrukcie (napr. vyčerpateľné zdroje fosílnych palív)

• Rastúci dopyt po energii (napr. rastúca ekonomika potrebuje viac energie)

• Neefektívne budovy



Pozrime sa na pár údajov!



Zmeny klímy sú reálne a spôsobujú zdravotné, sociálne a ekonomické problémy!

Zdroje: https://www.cdc.gov/climateandhealth/effects/default.htm https://www.iberdrola.com/environment/impacts-of-climate-change
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Závislosť od fosílnych palív vo všeobecnosti 

Zdroj: https://ourworldindata.org/fossil-fuels#what-share-of-primary-energy-comes-from-fossil-fuels

Podiel primárnej energie získanej z fosílnych palív, 2019



Závislosť od fosílnych zdrojov v Európe

Zdroj: https://ourworldindata.org/fossil-fuels#what-share-of-primary-energy-comes-from-fossil-fuels

Podiel primárnej energie získanej z fosílnych palív, 2019



Neudržateľné konštrukcie (napr. vyčerpateľné zdroje fosílnych palív)

Napríklad, podľa British 
Petroleum, Zem má zásoby
ropy na 53 rokov pri súčasnom
tempe spotreby

Zdroj: https://mahb.stanford.edu/library-item/fossil-fuels-run/
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Rastúci dopyt po energii v dôsledku rastu globálnej populácie

Zdroj: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpmmmp3/revision/

percentuálna zmena populácie, 2005-2050



Rastúci dopyt po energii v dôsledku plánovaného hospodárskeho rastu

BTU – Britská tepelná
jednotka

Zdroj: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpmmmp3/revision/4

Potreba mimo OECD bude predstavovať 
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Svetová 
spotreba 
energie

Dostupná 
energia (fosílna, 
hydro, štiepenie)

Deficit musí byť  doplnený 
alternatívnymi zdrojmi

Nedostatok začína v 
rokoch 2030-2050
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Predpokladaný nedostatok energie v budúcnosti, ak nič neurobíme

Zdroj: https://www.researchgate.net/figure/Projected-shortfall-of-energy-2-Fossil-
fuels-are-not-predicted-to-be-completely_fig13_3207709

Predpoklad stabilizácie 
svetovej populácie na 
úrovni 10 biliónov so 
spotrebou na úrovni 2/3 
spotreby USA z roku 
1985



Globálne: budovy sú jedným z najväčších konzumentov energií a zdrojom emisií CO2

Zdroj: https://www.worldgbc.org/news-media/%E2%80%9Ctime-running-out%E2%80%9D-curb-
energy-use-buildings-construction-meet-paris-climate-goals

Podiel globálnych CO2 emisií z energií podľa sektorov, 2015
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Ako to môžeme zmeniť?
Konkrétne výzvy pre európsky stavebný priemysel 



Európsky stavebný fond je starý a neefektívny

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en



Podiel spotreby energie budovami (2013)

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en

Zemný plyn Ropné produkty Tuhé palivá Elektrina Odvodené teplo Obnoviteľné zdroje



V Európe okolo 40% primárnej energie spotrebujú budovy

zdroj: https://epthinktank.eu/2016/07/08/energy-efficiency-in-buildings/energy-consuption-by-sector/

Spotreba energie v roku 2014 podľa sektorov v EU-28

Služby 

Bývanie 

Iné  

Priemysel 

Doprava  

Poľnohospodárstvo 

BUDOVY 



Spotreba energie podľa koncových užívateľov obytných budov (2013)

Zdroj : https://ec.europa.eu/energy/eu-buildings-factsheets_en

Vykurovanie  Chladenie Teplá voda Spotrebiče Varenie Osvetlenie 



Osobitné výzvy

Európsky stavebný fond je starý a neefektívny

Približne 40% primárnej energie spotrebujú budovy (a 60% tejto energie predstavuje dovoz
zemného plynu na vykurovanie a chladenie)

Viac ako 2/3 budov ostanú v prevádzke do roku 2050 a neskôr

Energetická efektívnosť budov sa musí zlepšiť!



Ciele politík EÚ

Boj proti klimatickým zmenám

Zníženie znečisťovania ovzdušia

Vyššia energetická efektívnosť

Väčšia energetická nezávislosť na európskej
úrovni

Viac energetickej bezpečnosti

Podpora ekonomiky

Vyššia udržateľnosť

• Aspoň 40% zníženie skleníkových
plynov

• Aspoň 32% podiel obnoviteľných
zdrojov zo spotreby energie

• Aspoň 32.5% energetická efektívnosť

Do roku 2030



Riadenie 
energetickej únie

Energetická efektívnosť

Nový dizajn trhu 
s elektrinou

Obnoviteľné zdroje

Reportovanie  
cien energií a 
nákladov

(Revidovaná 
smernica o 
obnov. zdrojoch)

(Vrátane 
prípravenosti na 
riziká)

(smernica o energetickej 
efektívnosti, Európska 
smernica o energetickej 
hospodárnosti budov)

Smernica o 
energetickej 
efektívnosti

Pracovný plán 
Ecodesign
2016-2019

Energetická 
hospodárnosť 
budov

• Záväzný cieľ 30% energetická 
efektívnosť do roku 2030

• Zoznam nových  skupín produktov
• Príspevok k cieľom cirkulárnej 

ekonomiky

• Podpora obnovy
• Chytrejšie  – ICT, intel. budovy
• Jednoduchšie

Zdroj: https://www.energy-community.org/dam/jcr:d1e7fdaf-6147-4d2d-87c3-
843abd5ad38d/EECG_EC_EPBD_062018.pdf

Čistá energia pre všetky európske balíčky
Správny regulačný rámec pre obdobie po 2020



Ambiciózne ciele stanovené v smerniciach EÚ sú súčasťou balíka Čistá energia pre
všetkých Európanov

EPBD
(Smernica o energetickej

hospodárnosti budov)

RES / RED
(Smernica o zdrojoch obnov. energií)

EED
(Smernica o energetickej

efektívnosti)

Všeobecná výroba a podpora energie
z obnoviteľných zdrojov

Energeticky efektívnejšie budovy s 
cieľom zlepšiť kvalitu života občanov
(nZEB)

Využívajte energiu efektívnejšie vo
všetkých fázach energetického
reťazca



Smernica o podpore využívania energie z obnovitelných zdrojov



Význam obnoviteľných zdrojov energie

• Energetický sektor je zodpovedný za viac ako 75 % emisií skleníkových plynov v EÚ. 

• Zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v rôznych odvetviach hospodárstva je preto
kľúčovým stavebným kameňom na dosiahnutie integrovaného energetického systému, ktorý spĺňa
ambície Európy v oblasti klimatickej neutrality.



Hlavný cieľ OZE = Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov

• Stanovil sa cieľ, aby EÚ do roku 2020 pokryla 
aspoň 20 % svojich celkových energetických 
potrieb obnoviteľnými zdrojmi a stala sa menej 
závislou od „zahraničných“ fosílnych palív.

• Smernica bola zmenená a doplnená a stanovila 
nový cieľ: do roku 2030 by najmenej 32 % 
energie malo pochádzať z obnoviteľných 
zdrojov s doložkou o možnej revízii smerom 
nahor do roku 2023.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN

Podiel energií z obnoviteľných 
zdrojov 2009-2030



Národné záväzné ciele

• Smernica špecifikuje národné záväzné ciele v oblasti 
obnoviteľnej energie na rok 2020 pre každú krajinu, pričom 
zohľadňuje jej východiskový bod a celkový potenciál pre 
obnoviteľné zdroje energie.

• Tieto ciele sa pohybujú od 10 % na Malte až po 49 % vo 
Švédsku.
• Maďarsko: 13% / Nemecko: 18% / Slovensko: 14%

Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN

Podiel energií z obnoviteľných 
zdrojov 2009-2030



Politické ciele OZE

• Úspora energie, zníženie emisií skleníkových plynov

• Podpora bezpečnosti dodávok energie

• Podpora technologického rozvoja a inovácií

• Podpora OZE v stavebníctve

• Poskytovanie príležitostí pre zamestnanosť a regionálny rozvoj

• Zabezpečenie prístupu k sieti a prevádzkyschopnosť slobodným spôsobom

• Definovanie kritérií udržateľnosti pre biopalivá/kvapaliny



Niektoré opatrenia OZE



Opatrenia: všeobecná podpora energie z obnoviteľných
nefosílnych zdrojov
▪ Vietor (na brehu a na mori)
▪ Solárna energia (solárna tepelná a fotovoltická)
▪ Geotermálna energia
▪ Energia okolia
▪ Prílivová, vlnová energia
▪ Vodná energia 
▪ Biomasa
▪ Skládkový plyn, plyn z čističky odpadových vôd a bioplyn



Opatrenia: povinné národné ciele

Premietnutie 32-percentného cieľa EÚ do individuálnych cieľov pre každý členský štát odrážajú 
rôzne východiská a potenciál.

Výpočet:
▪ rovnaké zvýšenie podielu každého členského štátu v roku 2005 váženého podľa ich HDP
▪ s ohľadom na minulé snahy

Na dosiahnutie cieľa možno použiť nasledovné:

▪ Podpora energetickej účinnosti a úspor
▪ Podporné schémy
▪ Opatrenia pre spoluprácu (t. j. energetická spolupráca)



Ciele 2020 a podiel OZE

2030 target

Zdroj: https://www.ca-res.eu/fileadmin/cares/PublicArea/CARES2FinalPublication/CA-RES_Executive_Summary_2016.pdf

Celkový podiel OZE v hrubej konečnej spotrebe energie v členských štátoch EU, na 
Islande a v Nórsku

Celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov(Smernica 2009/28/EC) 2014
Celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov(Smernica 2009/28/EC) cieľ 2020

https://www.ca-res.eu/fileadmin/cares/PublicArea/CARES2FinalPublication/CA-RES_Executive_Summary_2016.pdf


Národné akčné plány pre energiu z OZE
Všetky krajiny EÚ prijali národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré ukazujú, aké
opatrenia plánujú prijať, aby splnili svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Nové ciele pre obnoviteľnú energiu v roku 2030Obnoviteľné zdroje energie budú aj po roku 2020 zohrávať
kľúčovú úlohu pri pomoci EÚ pri plnení energetických potrieb.Krajiny EÚ sa už dohodli na novom cieli v 
oblasti obnoviteľnej energie, ktorý by do roku 2030 predstavoval aspoň 27 % konečnej spotreby energie v 
EÚ.

Tieto plány zahŕňajú sektorové ciele pre

• elektrina, 
• vykurovanie a chladenie, 
• doprava; 
• plánované politické opatrenia;
• rôzne kombinácie technológií obnoviteľných zdrojov, ktoré sa pravdepodobne budú využívať;
• plánované využitie mechanizmov spolupráce.

Nové ciele pre obnoviteľnú energiu v roku 2030

• Obnoviteľné zdroje energie budú aj po roku 2020 zohrávať kľúčovú úlohu pri pomoci EÚ pri plnení
energetických potrieb.

• Krajiny EÚ sa už dohodli na novom cieli v oblasti obnoviteľnej energie, ktorý by do roku 2030 
predstavoval aspoň 27 % konečnej spotreby energie v EÚ.



Príklad: nemecký akčný plán pre energiu z OZE

• Zníženie emisií skleníkových plynov na 40 % do 2020, 55 % do 2030, 70 % do 2040 a 80 
až 95 % do 2050, v porovnaní s referenčným rokom 1990;

• Zníženie spotreby primárnej energie na 20 % do 2020 a 50 % do 2050;

• Zvýšenie energetickej produktivity o 2.1 % za rok v porovnaní s konečnou energetickou
spotrebou;

• zníženie spotreby elektriny o 10 % do roku 2020 a o 25 % do roku 2050 v porovnaní s 
rokom 2008;

• Zníženie potreby tepla v budovách o 20 % do roku 2020, pričom potreba primárnej energie 
má do roku 2050 klesnúť o 80 % (v porovnaní s rokom 2008);

• Obnoviteľná energia dosiahne 18 % podiel na hrubej konečnej spotrebe energie do roku 
2020, 30 % do roku 2030, 45 % do roku 2040 a 60 % do roku 2050;

• Do roku 2020 dosiahne obnoviteľná energia podiel na hrubej spotrebe elektriny najmenej 35 
%, do roku 2030 50 %, do roku 2040 65 % a do roku 2050 80 %.



Opatrenia: Povinné národné celkové ciele pre obnoviteľnú energiu v 
doprave

Členské štáty musia od dodávateľov palív 
vyžadovať, aby do roku 2030 dodávali minimálne 
14 % energie spotrebovanej v cestnej a 
železničnej doprave ako energiu z 
obnoviteľných zdrojov.
▪ V rámci 14 % čiastkového cieľa v oblasti dopravy 

je určený cieľ pre pokročilé biopalivá,
▪ Podiel konečnej spotreby energie z biopalív v 

sektore dopravy bude najmenej 0,2 % v roku 
2022, najmenej 1 % v roku 2025 a najmenej 3,5 
% v roku 2030.



Opatrenia: Záruky pôvodu elektriny, tepla a chladu vyrobenej z OZE

• Členské štáty by mali zaviesť opatrenia na zaručenie pôvodu energie, aby koncovým
odberateľom preukázali podiel obnoviteľných zdrojov energie.

• V prepracovanom znení sa záruky pôvodu (guarantee of origin - GO) upravujú a rozširujú na 
obnoviteľný plyn. Bude povinné vydávať GO na vykurovanie a chladenie na požiadanie
výrobcu.

• Táto schéma poskytne zákazníkom zvýšenú úroveň transparentnosti a umožní im vybrať si
nákup obnoviteľných alebo neobnoviteľných zdrojov.



Opatrenia: Prístup k sieti a 
prevádzka

Členské štáty
▪ Mali by rozvíjať sieťovú infraštruktúru, 

inteligentné siete, skladovacie zariadenia a 
elektrizačnú sústavu

▪ Mali by zjednodušiť schvaľovacie postupy, 
zabezpečiť prenos a distribúciu elektriny z 
obnoviteľných zdrojov

▪ Mali by poskytovať prioritný alebo garantovaný 
prístup elektriny z obnoviteľných zdrojov do 
siete



Opatrenie: Podpora mechanizmov spolupráce

Smernica podporuje spoluprácu medzi krajinami EÚ (a s krajinami mimo EÚ), aby im pomohla
splniť ich ciele v oblasti obnoviteľnej energie. Táto spolupráca môže mať formu:

• Štatistické prenosy energie z obnoviteľných zdrojov (množstvo obnoviteľnej energie sa
odpočíta od pokroku jednej krajiny pri dosahovaní jej cieľa a pripočíta sa k pokroku inej
krajiny)

• Spoločné projekty obnoviteľnej energie (spolufinancovanie projektu obnoviteľnej energie v 
oblasti elektriny alebo vykurovania a chladenia, zdieľanie výslednej obnoviteľnej energie na 
účely splnenia ich cieľov)

• Spoločné systémy podpory obnoviteľnej energie (spoločná výkupná tarifa, spoločná
výkupná prémia alebo spoločný režim obchodovania s kvótami a certifikátmi)



Opatrenie: Viac obnoviteľných zdrojov v diaľkovom vykurovaní/chladení

Od roku 2020, v rámci diaľkového vykurovania a chladenia, by každý členský štát mal zvýšiť 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov a z odpadového tepla a chladu aspoň o 1 % ročne.

Dynamika sektoru diaľkového vykurovania a chladenia:

• právo odpojiť sa od neefektívnych sietí vykurovania a chladenia,

• právo byť informovaný o používaných palivách

• povinnosť ponúknuť dodávateľom tretích strán prístup k systémom diaľkového vykurovania v 
prípade, že vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov energie alebo prebytočného tepla a 
chladu.

Zdroj: 
https://keepwarmeurope.eu/fileadmin/user_upload/Resources/Policy_spotlights/KeepWarm_Policy_Spotlight_N_1.pdf



Opatrenia: podpora OZE v stavebníctve

• Členské štáty by mali stanoviť minimálne úrovne obnoviteľnej energie, ak je to technicky, 
funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

• Členské štáty zavedú do svojich stavebných predpisov a kódexov vhodné opatrenia s cieľom 
zvýšiť podiel všetkých druhov energie z obnoviteľných zdrojov v stavebníctve.



EED – Energy Efficiency Directive – Smernica o energetickej efektívnosti



EED – Smernica o energetickej efektívnosti

Ciele: všetky krajiny EÚ sú povinné využívať energiu efektívnejšie vo všetkých fázach 
energetického reťazca vrátane výroby energie, prenosu, distribúcie a konečnej spotreby
▪ Ciele energetickej účinnosti a energetické štítky podnecujú priemysel k inováciám a 

investíciám

! Energeticky efektívnejšie budovy ušetria energiu, znížia účty, vyriešia zdravotné problémy, 
znížia znečistenie ovzdušia a zlepšia kvalitu života ľudí

! Nižšia spotreba spôsobí, že Európa bude menej závislá od dovozu energie
Cieľ energetickej efektívnosti do r. 2030 aspoň 32.5%

Ciele Parížskej klimatickej dohody

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-
directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en


Štruktúra EED

Zdroj: http://eedguidebook.energycoalition.eu/index.html

Top 20 pre silnú implementáciu smernice EED
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Indikatívne ciele národnej efektívnosti (čl. 3)

Povinné úspory konc. odberateľov (čl. 7)

Oprávnenosť opatrení a úspor (čl. 7, príl)

Povinné a alternatívne schémy (čl. 7)

Obnova verej. 
budov (čl. 5)
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Na správnej ceste

Dosiahnutie cieľov

Stanovenie cieľov

Financovanie opatrení (čl. 20)

Národné stratégie  a plány pre obnovu budov(čl. 4)

Efektívnos
ť ponuky a 
dopyt (čl. 
14, 15)

Energetické 
služby (čl. 18)

Energ.  audit, 
syst. en. 
manaž. (čl. 5)

Verej. obstarávanie 
(čl. 6)

Kvalifikácia, 
akreditácia, 
certifikácia

Informácie pre 
účastníkov trhu

Meranie a 
fakturácia



Zníženie predaja energií

Tri hlavné medzisektorové ciele smernice EED sú:
▪ Pôvodný cieľ 20 % úspory energie EÚ: Všeobecným cieľom EED je „zabezpečiť dosiahnutie 

hlavného cieľa Únie 20 % v oblasti energetickej účinnosti do roku 2020 a pripraviť pôdu pre ďalšie 
zlepšenia energetickej účinnosti po tomto dátume“. Cieľ 20 % je definovaný ako maximálna spotreba 
primárnej energie 1 483 Mtoe alebo 1 086 Mtoe konečnej spotreby energie v roku 2020.

▪ Kľúčovým prvkom zmenenej a doplnenej smernice z roku 2018 je hlavný cieľ energetickej 
účinnosti do roku 2030 vo výške aspoň 32,5 %. V absolútnom vyjadrení to znamená, že spotreba 
energie v EÚ by nemala byť vyššia ako 1273 Mtoe primárnej energie a/alebo viac ako 956 Mtoe
konečnej energie.

▪ Indikatívne národné ciele energetickej účinnosti: pokiaľ ide o uvedenie do prevádzky, smernica o 
energetickej efektívnosti stanovuje, že členské štáty si musia stanoviť svoje vlastné celkové 
indikatívne vnútroštátne ciele energetickej účinnosti, ktoré Komisia vyhodnotí ako dostatočné alebo 
nie na dosiahnutie cieľa EÚ, a potom zváži navrhnutie záväzného cieľa.

▪ Vnútroštátny záväzný cieľ pre úspory pri konečnom využívaní energetických spoločností do roku 
2020: všeobecný záväzný cieľ dosiahnuť 1,5 % kumulatívne ročné úspory konečnej spotreby 

▪ Od roku 2021 do roku 2030 by sa mala znížiť ročná konečná energetická spotreba o 0,8 %

Mtoe = milión ton ropného ekvivalentu /ekvivalentu konečnej energetickej spotreby



Cieľ 2030 – spotreba primárnej energie

Zdroj: Európska komisia
Mtoe = milión ton ropného ekvivalentu /ekvivalentu konečnej energetickej spotreby
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Cieľ 2020 primárna energia Cieľ 2030 primárna energia

20% cieľ 2020 (1483Mtoe)

32% cieľ 2030 
(1273 Mtoe)

-175 Mtoe za 10rokov

-210 Mtoe za 10rokov



Indikatívne národné ciele do roku 2020

• %, Mtoe, GWh a ostatné
opatrenia sú tiež účinné

Zdroj: "Energy Financing Energy Efficiency Towards 2020 and beyond” - Dr. Tóth András
György https://slideplayer.com/slide/6981285/ Mtoe = milión ton ropného ekvivalentu /ekvivalentu konečnej energetickej spotreby



Alternatívne politické opatrenia na dosiahnutie zníženého cieľa konečnej
spotreby energie

Na dosiahnutie každoročného poklesu konečnej spotreby energie musia energetické 
spoločnosti realizovať opatrenia, ktoré pomôžu konečným spotrebiteľom zlepšiť energetickú 
efektívnosť. To môže zahŕňať zlepšenie vykurovacieho systému v domácnostiach spotrebiteľov, 
inštaláciu okien s dvojitým zasklením alebo lepšiu izoláciu striech na zníženie spotreby energie.

Krajiny EÚ môžu zaviesť aj alternatívne politické opatrenia, ktoré znížia konečnú spotrebu 
energie. Tieto opatrenia by mohli zahŕňať:

• Daň za energiu alebo CO2

• Finančné stimuly, ktoré vedú k zvýšenému využívaniu energeticky účinných technológií

• Nariadenia alebo dobrovoľné dohody, ktoré vedú k zvýšenému využívaniu energeticky účinných 
technológií

• Systémy energetického označovania nad rámec tých, ktoré sú už povinné podľa práva EÚ

• Školenia a vzdelávanie vrátane programov energetického poradenstva

viac info v článku 7: http://www.article7eed.eu/



Národné stratégie obnovy

Členské štáty vytvoria dlhodobú stratégiu na mobilizáciu investícií do obnovy fondu obytných a 
komerčných budov, verejných aj súkromných. Táto stratégia bude zahŕňať:

• prehľad národného fondu budov založený, ak je to vhodné, na štatistických vzorkách;
• identifikácia nákladovo efektívnych prístupov k obnove relevantných pre typ budovy a 

klimatickú oblasť;
• politiky a opatrenia na stimuláciu nákladovo efektívnych hĺbkových obnov budov vrátane

postupných hĺbkových obnov;
• perspektívny pohľad na usmernenie investičných rozhodnutí jednotlivcov, stavebného

priemyslu a finančných inštitúcií;
• odhad očakávaných úspor energie a ďalších výhod založený na dôkazoch



Program informovania spotrebiteľov a posilňovania ich postavenia

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu a 
uľahčenie efektívneho využívania energie malými 
odberateľmi energie vrátane domácich odberateľov. Tieto 
opatrenia môžu byť súčasťou národnej stratégie:
Rad nástrojov a politík na podporu zmeny správania, ktoré 
môžu zahŕňať:

• fiškálne stimuly; prístup k financiám, grantom alebo 
dotáciám;

• poskytovanie informácií;
• príkladné projekty;
• činnosti na pracovisku;
• nákladovo efektívne a ľahko dosiahnuteľné zmeny vo 

využívaní energie;
• informácie o opatreniach na dosiahnutie energetickej 

účinnosti.



Vzorová úloha budov verejných subjektov

• Každý rok by sa mali zrekonštruovať
3% budov, ktoré vlastní alebo
prenajíma orgán štátrnej správy, aby
boli energeticky účinnejšie.

• Cieľom je vytvoriť príklady pre širokú
verejnosť.

Obnovené komunitné centrum v Szentende (Maďarsko): výmena okien a 
dverí, zateplenie celej budovy

Zdroj: https://www.buildup.eu/en/news/overview-exemplary-role-public-buildings-under-energy-efficiency-
directive-eed https://endreikorkep.blog.hu/2015/12/21/tobb_kozepulet_is_megujult_szentendren

https://www.buildup.eu/en/news/overview-exemplary-role-public-buildings-under-energy-efficiency-directive-eed


„Zelené” verejné obstarávanie
• Centrálne vlády by tiež mali ísť príkladom prostredníctvom nákupu produktov, služieb a budov 

s vysokou energetickou účinnosťou, pokiaľ je to konzistentné.
• nákladová efektívnosť,
• ekonomická realizovateľnosť,
• širšia udržateľnosť,
• technická vhodnosť 
• a dostatočná konkurencia

• Smernica EED tiež nabáda členské štáty, aby uplatňovali tieto požiadavky verejného 
obstarávania na iné verejné orgány, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni, aby nasledovali 
úlohu príkladu

• Nabádať verejné orgány, aby pri zadávaní zákaziek na služby s významným energetickým 
obsahom zhodnotili možnosť uzatvárania dlhodobých zmlúv o energetickej efektívnosti (EPC), 
ktoré poskytujú dlhodobé úspory energie



Energetické audity sú povinné pre veľké firmy

▪ Smernica EED vyžaduje vysokokvalitné 
energetické audity v EÚ a zabezpečuje, 
aby veľké podniky podliehali pravidelným 
energetickým auditom aspoň každé štyri 
roky. (pozri kapitolu Energetické audity)



Podpora inteligentných meračov a ochrana práv spotrebiteľov

▪ EED plánovalo do roku 2020 zaviesť takmer 200 
miliónov inteligentných meračov pre elektrinu a 45 
miliónov pre plyn

▪ Všeobecným cieľom je dosiahnuť fakturáciu na 
základe spotreby pre každého používateľa.

▪ Rôzne štúdie a praktické skúsenosti ukázali, že to 
vedie k šetrnejšiemu využívaniu energie, čím sa 
spotreba energie v domácnostiach zníži najmenej o 
20 percent.

▪ Transparentnosť: EED tiež chráni práva 
spotrebiteľov tým, že získava jednoduchý a 
bezplatný prístup k údajom o spotrebe energie v 
reálnom čase a historickej spotrebe energie (napr. 
transparentné a ľahko zrozumiteľné vyúčtovanie)



Podpora efektívnosti centralizovaného vykurovania a chladenia

• Členské štáty by mali vykonať komplexné posúdenie 
potenciálu na uplatnenie vysoko účinnej kogenerácie a 
účinného diaľkového vykurovania a chladenia.

• Prijať primerané opatrenia na rozvoj efektívnej 
infraštruktúry centralizovaného vykurovania a chladenia 
a na využívanie obnoviteľných zdrojov a odpadu.

Óbuda mestská tepláreň: najvyššia budova v Budapešti



Pôvodné
náklady na 
energiu (pred
projektom GES)

Garantovaná úspora (použitá ako
platba za GES)
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Znížené náklady na energiu vďaka
implementácii GES)

Úspora
nákladov za
energiu

Zmluva o GES Koniec zmluvy
o GES

Podpora zmluvy o energetickej hospodárnosti (EPC)

• Zmluva o energetickej účinnosti (EPC) is a 
mechanism for organizing the energy efficiency
financing. je mechanizmus na organizovanie
financovania energetickej efektívnosti.

• EPC projekt je realizovaný spoločnosťou 
energetických služieb (ESCO), ktorá poskytuje 
rôzne služby, ako sú financie a garantované úspory 
energie.

• Odmena ESCO závisí od dosiahnutia 
garantovaných úspor. ESCO zostáva zapojený do 
procesu merania a overovania úspor energie počas 
doby splácania. ESCO a zmluvy o energetickej 
účinnosti sa väčšinou vyskytujú vo verejnom sektore 
a v menšej miere v priemyselných a komerčných 
stavebných sektoroch

Čas
Začiatok zmluvy o GES 
(implementácia opatrení na 
zníženie nákladov za
energiu)



EPBD – Smernica o energetickej hospodárnosti



Potreba všeobecnej regulácie energetickej hospodárnosti budov

75 % stavebného fondu EÚ - energeticky neefektívny " energia = odpad. 
Potreba zlepšiť existujúce budovy a používať inteligentné riešenia, energeticky účinné materiály pri 
výstavbe nových domov.

▪ znížiť celkovú spotrebu energie v EÚ
▪ nižšie emisie oxidu uhličitého

V priemere sa každý rok obnoví menej ako 1 % národného fondu budov.
Aby sme splnili naše klimatické a energetické ciele, súčasné tempo obnov by sa malo aspoň 
zdvojnásobiť.

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-
buildings-directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en


EPBD - Smernica o energetickej hospodárnosti

EPBD je hlavným právnym nástrojom v Európskej únii na zlepšenie energetickej hospodárnosti 
budov a bola prijatá v roku 2010 a zmenená a doplnená v roku 2018.
Ciele: vytvoriť lepšie a energeticky účinnejšie budovy – keďže predstavujú takmer 40 % 
spotreby energie – s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov a zároveň priniesť ďalšie výhody 
pre hospodárstvo a spoločnosť

1) dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky účinný a dekarbonizovaný stavebný 
fond prostredníctvom tepelnej izolácie, vykurovaním priestorov a teplou vodou, 
chladením, vetraním a osvetlením.

2) vytvoriť stabilné prostredie pre investičné rozhodnutia
3) umožniť spotrebiteľom a podnikom rozhodovať na základe väčšieho množstva informácií 

s cieľom ušetriť energiu a peniaze

Zdroj: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-
directive_en

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en


Celková konečná spotreba energie podľa typu budovy a podľa scenára
EPBD

Zdroj: https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-
the-use-of-bacs

SFH = rodinné
domy

MFH = bytové
domy
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https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-the-use-of-bacs


Znížené účty za energiu vďaka opatreniam EPBD

Zdroj: https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-
the-use-of-bacs
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https://www.slideshare.net/sustenergy/the-impact-of-the-revision-of-the-epbd-on-energy-savings-from-the-use-of-bacs


Nástroje a opatrenia EPBD



Dekarbonizácia fondu budov

• Dekarbonizácia vnútroštátneho fondu budov do roku 2050 s orientačnými míľnikmi na roky 
2030, 2040 a 2050, ktoré uľahčia nákladovo efektívnu transformáciu existujúcich budov 
na budovy s takmer nulovou potrebou energie (obytné aj nebytové)

• Členské štáty by mali zabezpečiť:
• do 31 decembra 2020 sú všetky nové budovy NZEB 
• po 31. decembri 2018 sú nové budovy užívané a vlastnené verejnými orgánmi NZEB. 

• Ciele by sa mali implementovať do národných energetických a klimatických plánov: do 
10. marca 2020 musia členské štáty poskytnúť Európskej komisii svoju novú stratégiu obnovy. 
To by malo zahŕňať aj podrobnosti o pokroku pri implementácii súčasnej stratégie, ktoré mali 
byť Európskej komisii poskytnuté v roku 2017.



Predpisy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie (nZEB) sa musia 
implementovať

(See the chapter about nZEB buildings)
Budova s takmer nulovou potrebou energie je budova s veľmi vysokou energetickou 
hospodárnosťou a takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebnej na 
užívanie takej budovy by malo byť do značnej miery pokryté energiou dodanou z 
obnoviteľných zdrojov, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov vyrobenej priamo na 
mieste alebo v blízkosti.
(Pozri kapitolu o nZEB)



Nákladovo optimálne minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť

EPBD: „Zabezpečiť, aby minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť 
budov alebo častí budov boli stanovené s cieľom dosiahnuť nákladovo 
optimálnu úroveň“

Čo to znamená?
"Úroveň energetickej hospodárnosti, ktorá vedie k najnižším nákladom počas 
odhadovaného ekonomického životného cyklu." (finančné a makroekonomické)
• Členské štáty tento predpoklad použijú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni na výpočet 

energetickej hospodárnosti budov (pozri kapitolu nZEB)

• Vykurovacie, chladiace alebo strešné systémy musia spĺňať požiadavky na energetickú 
hospodárnosť, ktorá je definovaná ako ročná spotreba primárnej energie v kWh/m2*



Všeobecné požiadavky na výpočet nákladovej optimálnosti

Zdroj: https://res.mdpi.com/d_attachment/energies/energies-11-01478/article_deploy/energies-11-01478.pdf

EEM musia
byť hodnotené
jednotlivo
alebo ako balík
opatrení, pre
zvolené RB, 
pre jednotlivé
budovy ako
celok a/alebo
pre prvky
budov.

Hodnotenie 
energetickej 
hospodárnosti 
zahŕňa 
definovanie 
konečnej 
energetickej 
spotreby budovy 
pre všetky 
použitia, výpočet 
dodanej energie a 
nakoniec 
spotrebu 
primárnej energie.

Cieľom 
prepracovanej 
smernice EPBD II je 
analyzovať celý 
životný cyklus 
počas procesu 
definovania 
nákladovo 
optimálnych 
úrovní. Hodnotenie 
nákladov má 
zahŕňať všetky 
náklady životného 
cyklu súvisiace s 
energiou a nielen 
zvyčajne zvažované 
investičné náklady

Musia
reprezentovať
vnútroštátny
fond budov
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5. 
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Myšlienka nákladovo optimálneho výpočtu a úrovní nZEB

Je potrebné vypočítať min. 10 variantov
na každú referenčnú budovu, aby sa
určila nákladovo optimálna úroveň

Zdroj: https://www.epbd-ca.eu/outcomes/2011-2015/CA3-CT-2015-4-Cost-optimal-levels-web.pdf

Celkové 
náklady

Budova 
nZEB

Nákla
dové 
opti-
mum

Finančný rozdiel

Situácia 2011 (príklad)

požiadavky

Primárna energetická spotrebaEnvironmentálna medzera



Systém energetických certifikátov

Pri predaji alebo prenájme budovy sa musia vydať 
energetické certifikáty a musia sa zaviesť kontrolné 
schémy vykurovacích a klimatizačných systémov.

(Pozrite si kapitolu o EPC)



Viac dôrazu na elektromobilitu

Elektromobilita je podporovaná zavedením minimálnych požiadaviek pre 
parkoviská s určitou veľkosťou a inej minimálnej infraštruktúry pre menšie 
budovy

Požiadavky:

• Minimálny počet nabíjcích bodov

• Zjednodušenie rozmiestnenia nabíjacích staníc

• Rozmiestnenie potrubnej infraštruktúry

• 1 nabíjacie miesto na budovu

• Cielené výnimky



Ukazovateľ inteligentnej pripravenosti - SRI

Tento ukazovateľ umožňuje hodnotiť inteligentnú pripravenosť budov (pripravenosť budov na inteligentné riešenia)

- poskytuje spoločný všeobecný rámec pre hodnotenie inteligentnej pripravenosti budov

- sa zameriava na to, aby bola pridaná hodnota inteligentnosti budov hmatateľnejšia pre používateľov budov, 
vlastníkov, nájomcov a poskytovateľov inteligentných služieb.

- Poskytuje informácie o technologickej pripravenosti budov na interakciu s ich obyvateľmi a energetickou sieťou a tiež 
demonštruje možnosti budovy pre efektívnejšiu prevádzku a lepšiu hospodárnosť prostredníctvom infoprmačných a 
komunikačných (IKT) technológií.

- posúdenie SRI začína určením, ktoré služby inteligentnej pripravenosti sú v budove prítomné, takže pomocou 
zoznamu sa tieto vplyvy a funkcie zahrnú do celkového skóre predstavujúce inteligentnú pripravenosť budovy.

- Celkový ukazovateľ pripravenosti budovy na inteligentné riešenia sa potom vypočíta na základe použitých technických 
systémov, ich služieb a úrovní funkcií, ktoré tieto služby dosahujú. Ide o vážený priemer ukazovateľov v rámci oblasti 
užívania budovy opro dosiahnuteľnému maximu. Oblastí, z ktorých pozostáva celkový ukazovateľ:

Zdroj: https://www.energyville.be/en/research/smart-readiness-indicator-buildings

Pripravenosť na

adaptáciu na 
potreby užívateľa

Pripravenosť na
uľahčenie údržby 
a hospodárnej 
prevádzky

Pripravenosť na
adaptáciu s ohľadom 
na situáciu v energ. 
sieti



Kontrola vykurovacích, chladiacich a vetracích systémov

- EPBD vyžaduje, aby členské štáty zaviedli kontroly zariadení na účely kombinovaného 
vykurovania/klimatizácie a vetrania s výkonom nad 70 kW.

- Na zabezpečenie optimálneho výkonu vykurovacích a klimatizačných systémov je potrebná 
pravidelná údržba a kontrola.

CIEĽ
Energetická efektívnosť, pretože chýbajúca kontrola a údržba vedie k výraznému 
zhoršeniu stavu systému a zbytočnej spotrebe energie.



Všeobecná podpora inteligentných technológií a blahobyt obyvateľov

• EPBD podporuje inteligentné technológie, členské štáty musia regulovať inštaláciu systémov 
automatizácie a riadenia budov a zariadenia, ktoré regulujú teplotu v miestnosti.

• V existujúcich budovách sa pri výmene generátorov tepla vyžaduje inštalácia takýchto samoregulačných 
zariadení, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

• (pozri Modul 5)

CIEĽ
Zdravie a pohoda užívateľov budov sa rieši napríklad vážením kvality vzduchu a 
vetrania



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami 
autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo 

Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 
Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


