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ÚVOD 

 

Energeticky efektívne riešenia v budovách sú v poslednom čase čoraz dôležitejšie. V 

poslednom desaťročí došlo k veľkému rozvoju a prelomu aj v oblasti využívania 

obnoviteľných zdrojov energie, a to najmä v oblasti fotovoltiky. V tejto kapitole sa 

uvádza prehľad aktuálnych zmien v spotrebe energie, energetickej efektívnosti a 

kapacite obnoviteľných zdrojov energie na celosvetovej, európskej a národnej úrovni. 

1.5.1 GLOBÁLNA ENERGETICKÁ ŠTATISTIKA  

 

Celosvetová spotreba energie budov ukazuje dosť smutný obraz, pokiaľ ide o emisie CO2 
a zmenu klímy. Za posledné desaťročie sa nedosiahol takmer žiadny pokrok. 

Celosvetová konečná spotreba energie v budovách vzrástla z 2 820 miliónov ton ropného 

ekvivalentu (Mtoe) v roku 2010 na približne 3 060 Mtoe v roku 2018, zatiaľ čo podiel 

fosílnych palív klesol len mierne, a to z 38 % v roku 2010 na 36 % v roku 2018. V dôsledku 

toho sa priame emisie z budov v roku  2018 zvýšili na niečo vyše 3 GtCO2. 

Emisie po roku 2013 klesli, a to najmä v dôsledku pokroku pri znižovaní uhlíkovej 

náročnosti výroby energie, v súčasnosti dopyt po energetických službách v budovách – 

najmä po elektrickej energii na chladenie, spotrebičoch a iných zástrčkách a pripojených 

zariadeniach – rastie rýchlejším tempom ako dostupnosť dekarbonizovanej energie, čo 

viedlo k opätovnému nárastu emisií súvisiacich s budovami. 

Energetická náročnosť budov 

Celosvetová rýchlosť znižovania energetickej náročnosti v sektore budov sa v posledných 

rokoch znížila z približne 2 % v roku 2015 na odhadované minimum 0,6 % v roku 2018, 

čo je výrazne menej ako zvýšenie podlahovej plochy o 2,5 % od roku 2017 do roku 2018 

(obrázok 1. 5.1). 

Dve tretiny krajín nemali v roku 2018 povinné energetické predpisy v budovách. Aby boli 

všetky krajiny v súlade s KBÚ, musia prejsť na povinné energetické predpisy v oblasti 

budov a viac ako 50 % nových budov sa musí do roku 2030 postaviť podľa noriem budov 

s takmer nulovou spotrebou energie v celosvetovom meradle. 
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Obrázok 1.5.1: Odhadovaná globálna výstavba budov v scenári udržateľného rozvoja, 

2018 – 2030 

1.5.2 Ciele EÚ v oblasti spotreby energie a OZE  

 

Cieľové hodnoty spotreby energie v EÚ na roky 2020 a 2030 boli stanovené v smernici 

2012/27/EÚ. Hoci sa členské štáty snažili priblížiť k svojim cieľom, väčšina z nich mala 

ťažkosti s plnením vnútroštátnych záväzkov. 

Zatiaľ čo v roku 2014 bola konečná energetická spotreba EÚ o 2,2 % nižšia ako cieľ na 

rok 2020, v roku 2018 bola o 3,2 % vyššia (aj keď sa podiel obnoviteľných zdrojov energie 

v tomto období zvýšil), čo ukazuje, že opatrenia na ochranu klímy neboli v posledných 

rokoch dostatočne účinné (obr. 1.5. 2). 
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Obrázok 1.5.2: Vývoj konečnej energetickej spotreby v EÚ-27 od roku 1990 do roku 

2018 

Štatistika EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov 

Hoci sa vyskytli ťažkosti pri znižovaní spotreby energie v EÚ, situácia je oveľa 

pozitívnejšia na strane obnoviteľných zdrojov energie. Podiel energie z obnoviteľných 

zdrojov dynamicky rastie vo väčšine členských štátov. Ich celkový podiel na konečnej 

spotrebe energie sa v EÚ v rokoch 2004 až 2018 takmer zdvojnásobil. 

 

Obrázok 1.5.3: Podiel energie z OZE na hrubej konečnej spotrebe energie (modrá: 

elektrina, červená: vykurovanie a chladenie, zelená: doprava)  

Zdroj: eea.europa.eu 



 

 5 

 

Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov má mnoho potenciálnych prínosov vrátane 

zníženia emisií skleníkových plynov, diverzifikácie dodávok energie a zníženej závislosti 

od trhov s fosílnymi palivami (najmä s ropou a plynom). Rast obnoviteľných zdrojov 

energie môže takisto stimulovať zamestnanosť prostredníctvom vytvárania pracovných 

miest v nových "ekologických" technológiách. 

EÚ by mala mať do roku 2020 20 % podiel na svojej hrubej konečnej spotrebe energie z 

obnoviteľných zdrojov; tento cieľ bol rozdelený medzi členské štáty EÚ s národnými 

akčnými plánmi navrhnutými tak, aby naplánovali cestu rozvoja obnoviteľných zdrojov 

energie. Niektorým krajinám sa podarilo dosiahnuť cieľovú úroveň, iným nie. 

Obrázok 1.5. 4 uvádza podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe v roku 2018 a ciele stanovené na rok 2020. Podiel obnoviteľných 

zdrojov energie na hrubej konečnej spotrebe energie predstavoval v EÚ v roku 2018 18,9 

% v porovnaní s 9,6 % v roku 2004. 

 

Obrázok 1.5.4: Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v členských štátoch EÚ v roku 

2018 

So zameraním na vykurovanie a chladenie budov predstavovala v roku 2004 energia z 

obnoviteľných zdrojov 11,7 % celkovej spotreby energie v EÚ. Do roku 2018 sa zvýšila na 

21,1 %, čo je významný pokrok. K tomuto rastu prispel nárast v priemyselných 

odvetviach, službách a domácnostiach. 

V posledných rokoch došlo k obrovskému nárastu kapacity slnečnej FV energie, ktorej 

významnú časť pokrývajú systémy pre domácnosť inštalované na strešných plochách 

budov.  Zvýšenie kapacity je vyvolané technologickými vylepšeniami a poklesom 



 

 6 

trhových cien, keďže slnečná FV energia zaznamenala za posledné desaťročie najväčšie 

zníženie nákladov na akúkoľvek obnoviteľnú technológiu. Slnečná FV energia sa stala 

lacnejšou ako väčšina výroby energie založenej na fosílnych palivách. Na úrovni 

domácností je cena fotovoltického systému v roku 2020 približne 1/3 jeho ceny pred 8 

rokmi. 

 

Obrázok 1.5.5: Globálne vážené priemerné vyrovnané náklady na elektrinu (LCOE) z 

technológií výroby energie z obnoviteľných zdrojov v úžitkovom meradle, 2010 a 2019. 

Zdroj: 1https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019  

 

Budúcnosť solárnej FV technológie v EÚ je tiež jasná. Podľa predpovedí na rok 2030: 

• v roku 2016 bude 300 000 pracovných miest súvisiacich so slnečnou energiou v 

porovnaní s 81 000 ekvivalentmi plného pracovného času (FTE) v roku 2016, 

• najmenej 20 % dopytu Európy po elektrickej energii bude pokrytých slnečnou 

energiou a 

• minimálne 30 miliónov solárnych striech inštalovaných v Európe. 

Pokiaľ ide o kapacitu slnečnej FV energie na obyvateľa, Nemecko je lídrom v EÚ s 

výkonom 590 W/inhab. Kapacity v Maďarsku v posledných rokoch rýchlo rastú a 

dosahujú 131 W/inhab. v roku 2019 (Eurobserv'er, 2020). 

Prudký rozvoj slnečnej a veternej energie v poslednom desaťročí prispel aj k rozhodnutiu 

Európskej komisie zvýšiť svoj cieľ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 

 
1 Vyrovnané náklady na energiu (LCOE) alebo vyrovnané náklady na elektrinu sú 
mierou priemerných čistých súčasných nákladov na výrobu elektriny pre výrobnú 
elektráreň počas jej životnosti. 

https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
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zo súčasných 32 % na 38 – 40 %, pričom návrh bude predložený do júna 2021. Vďaka 

tomu bude Európa lídrom vo svete v oblasti technológií energie z obnoviteľných zdrojov 

a pomôže dosiahnuť zvýšené ciele v oblasti emisií do roku 2030.  

Napriek tomu sa už v roku 2020 dosiahol významný míľnik: obnoviteľné zdroje energie 

pri výrobe elektriny v EÚ predbiehajú fosílne palivá. 

 

Obrázok 1.5.6: Podiel rôznych zdrojov energie na výrobe energie v EÚ (Ember) 

Nárast výroby energie z obnoviteľných zdrojov je spôsobený slnečnou a veternou 

energiou. Kapacity sa za posledné desaťročie znásobili. 

 

Obrázok 1.5.7: Podiel rôznych zdrojov energie na výrobe energie v EÚ (Ember) 
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Spotreba energie v budovách 

V období rokov 1990 – 2016 sa energetická efektívnosť odvetví konečnej spotreby v 

krajinách EÚ-28 zlepšila o 30 % pri priemernej ročnej miere 1,4 %/rok. Dôvodom bolo 

najmä zlepšenie v priemyselnom sektore (1,8 %/rok) a sektore domácností (1,6 %/rok). 

Energetická náročnosť odvetvia stavebníctva sa v Európe v rokoch 2000 až 2018 znížila 

o 20 % a podľa scenára udržateľného rozvoja Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) 

sa očakáva, že do roku 2030 klesne o ďalších 20 %. 

Distribúcia nových obydlí na základe energetickej efektívnosti sa v jednotlivých členských 

štátoch stále značne líši. 

 

Obrázok 1.5.8: Rozdelenie nových bytov podľa energetickej efektívnosti v rôznych 

členských štátoch EÚ (ZEBRA) 

Účinok stavebných predpisov je jasný, pokiaľ ide o priemernú spotrebu energie fondu 

budov v EÚ. V rokoch 1990 až 2016 sa priemerná spotreba vykurovania znížila o viac ako 

1 % ročne. Spotreba vykurovania nových bytov sa v tomto období znížila v priemere o 

0,7 % ročne, čo dokazuje, že stavebné predpisy sa sprísnili z hľadiska spotreby energie. 
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Obrázok 1.5.9: Vplyv stavebných predpisov na spotrebu tepla v EÚ v rokoch 1990 až 

2016 (EHP) 

Celková podlahová plocha budov v EÚ vykazovala stabilný stúpajúci trend, ktorý v roku 

2016 predstavoval približne 26 miliárd metrov štvorcových. Sektor domácností 

predstavoval približne 76 % celkovej podlahovej plochy. Priemerná ročná špecifická 

spotreba energie na meter štvorcový pre všetky typy budov bola v roku 2016 približne 

215 kWh/m 2. Nebytové budovy sú v priemere o 70 % energeticky náročnejšie ako 

obytné budovy (300 kWh/m 2 v porovnaní so 178 kWh/m2). 

Pokiaľ ide o konečnú spotrebu energie, vykurovanie priestorov si vo väčšine krajín EÚ 

vyžaduje viac energie ako iné druhy spotreby energie dohromady (s výnimkou 

niekoľkých stredomorských krajín). Ohrev vody a osvetlenie/elektrické spotrebiče sú 

zhruba na rovnakej úrovni. Celková spotreba energie na obydlie je vyššia v rozvinutejších 

a severnejších krajinách. 
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Obrázok 1.5.10: Spotreba energie podľa konečnej spotreby na obydlie v krajinách EÚ v 

roku 2016 (EHP) 

Bohužiaľ, polovica zvýšenia efektívnosti dosiahnutého prostredníctvom technologických 

inovácií v sektore domácností bola kompenzovaná rastúcim počtom elektrických 

spotrebičov a väčšími domácnosťami. Podlahová plocha na obyvateľa sa za 25 rokov 

zvýšila o viac ako 30 %. Európania žijú v čoraz energeticky úspornejších domoch, ale 

potrebujú čoraz viac životného priestoru, čo vedie k približne konštantnej spotrebe 

energie. 

Pokiaľ ide o elektrické spotrebiče, tempo rastu počtu televízorov je najrýchlejšie, ale 

najvýraznejším je dramatický nárast dopytu domácností po chladiacej energii. Celková 

spotreba energie domácností na chladenie priestoru bola v roku 2016 sedemkrát vyššia 

ako v roku 1990. 
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Obrázok 1.5.11: Spotreba energie na vykurovanie v EÚ (EHP) 

 

 

Obrázok 1.5.12: Spotreba energie elektrických spotrebičov v EÚ (EHP) 
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Obrázok 1.5.13: Spotreba energie na chladenie v EÚ (EHP) 

 

Obrázok 1.5.14: Faktory zmeny priemernej ročnej spotreby energie na domácnosť (EHP) 

 

Súčasný stav techniky 

Budovy s veľmi nízkou spotrebou energie sú navrhnuté tak, aby poskytovali výrazne vyšší 

štandard energetickej efektívnosti, ako je minimum požadované vnútroštátnymi 

stavebnými predpismi. Tieto budovy sú veľmi často navrhnuté bez tradičných 
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vykurovacích systémov a bez aktívneho chladenia. Výsledkom je 70 až 90 % úspora 

spotreby energie v porovnaní s existujúcim fondom budov. 

Definícia budov s veľmi nízkou spotrebou energie sa v rámci Európy výrazne líši. Rozdiely 

existujú z hľadiska absolútnej možnej úrovne spotreby energie; Metódy výpočtu a 

energetické toky zahrnuté v požiadavkách sa v jednotlivých krajinách líšia. 

Príklady takýchto budov sú:  

1. Passivhaus (Nemecko),  

2. BBC - Bâtiment Basse Consommation - Effinergie (Francúzsko),  

3. "zero" carbon house (Spojené kráľovstvo),  

4. Minergie (CH) 

 

Obrázok 1.5.15: Príklady budov s veľmi nízkou spotrebou energie v rôznych európskych 

krajinách (isover.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

 

1.5.3 REFERENCIE 

 

IEA-https://www.iea.org/reports/tracking-buildings-2019 

IRENA (2020): Renewable Power Generation Costs in 2019, International Renewable 

Energy Agency, Abu Dhabi. 

IEA (2019): Energy Transition Indicators, https://www.iea.org/articles/energy-

transitions-indicators 

European Commission (2020): Renewable Energy in Europe, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/ev

ents/documents/in_focus_renewable_energy_in_europe_en.pdf 

Eurobserv’er (2020): Photovoltaic Barometer 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics&oldid=420917#Over_one_fift

h_of_energy_used_for_heating_and_cooling_from_renewable_sources 

https://zebra-monitoring.enerdata.net/ 

 

 

 

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. 
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