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obnoviteľných zdrojoch energie



Spotreba energie v EÚ

• Zatiaľ čo v roku 2014 bola konečná spotreba energie o 2,2 % nižšia ako cieľ na 
rok 2020, v roku 2018 bola o 3,2 % vyššia ako cieľ na rok 2020 (aj keď sa podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov v tomto období zvýšil).

• Cieľové hodnoty na roky 2020 a 2030 sú stanovené v článku 3 smernice 
2012/27/EÚ:

•
• ciele Únie v oblasti spotreby energie do roku 2020:
• < 1 483 Mtoe primárnej energie alebo, 
• < 1 086 Mtoe konečnej energie.
•
• ciele Únie v oblasti spotreby energie do roku 2030:
• < 1 273 Mtoe primárnej energie a/alebo,  
• < 956 Mtoe konečnej energie.- 10%<



Rozdiel od cieľov spotreby primárnej energie na roky 2020 a 2030, EÚ-27

Spotreba primárnej energie Cieľ r. 2020 Cieľ r. 2030



Rozdiel od cieľov konečnej spotreby energie na roky 2020 a 2030, EÚ-27

Spotreba primárnej energie Cieľ r. 2020 Cieľ r. 2030



Štatistika EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

V roku 2018 predstavovala energia z obnoviteľných zdrojov 21,1 % celkovej spotreby 
energie na vykurovanie a chladenie v EÚ 

Významný nárast z 11,7 % v roku 2004

Masívny nárast vo všetkých sektoroch:

- priemyselný sektor, 
- služby,
- domácnosti (sektor stavebníctva).

ec.europa.eu



Štatistika EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

eea.europa.eu

Graf – Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie
EÚ-28 Doprava 
EÚ-28 Vykurovanie a chladenie 
EÚ-28 Elektrika



Štatistika OZE v Maďarsku

eea.europa.eu

Maďarsko - Doprava 
Maďarsko - Vykurovanie a chladenie 
Maďarsko - Elektrika

Graf – podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie



Štatistika OZE na Slovensku

eea.europa.eu

Graf – podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie
Slovensko - Doprava 
Slovensko - Vykurovanie 
a chladenie 
Slovensko - Elektrika



Štatistika  OZE v Nemecku

eea.europa.eu

Nemecko - Doprava 
Nemecko - Vykurovanie a chladenie 
Nemecko - Elektrika

Graf – podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie



Cieľ na rok 2020

% konečnej hrubej spotreby energie v r. 2018
v členských štátoch EÚ
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov 



Pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v EÚ-28

eea.europa.eu

ENERO28 – pokrok smerom k obnoviteľným zdrojom energie na úrovni členských štátov a EÚ-28
Podiel energie z OZE v EÚ-28 
Orientačná smernica EÚ-28 o 
energii z OZE  
Očakávané trendy OZE EÚ-28 
2020 trend v EU-28
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Pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti OZE v Maďarsku

eea.europa.eu
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ENERO28 – vývoj využívania OZE v Maďarsku

Podiel energie z OZE v Maďarsku
Orientačná smernica pre 
Maďarsko
Očakávaný trend pre       
Maďarsko
Trend pre Maďarsko



Pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti OZE na Slovensku

eea.europa.eu

ENERO28 – vývoj vyžívania OZE na Slovensku
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Pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti OZE v Nemecku

eea.europa.eu

Podiel energie z OZE v Nemecku
Orientačná smernica pre 
Nemecko
Očakávaný trend pre       
Nemecko
Trend pre Nemecko

ENERO28 – vývoj využívania OZE v Nemecku
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Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie, 2004 – 2018

Poznámka: znamená údaje, ktoré nie sú k dispozícii 
* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k kosovskému rozhodnutiu o nezávislosti.
Zdroj: Eurostat (online údaje)



EÚ plánuje zvýšiť cieľ v oblasti energie z OZE do roku 2030

Kritickým míľnikom je potvrdenie, že Európska komisia zvýši svoj 
cieľ v oblasti energie z OZE do roku 2030 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 OZE a pomôže dosiahnuť zvýšené ciele v oblasti emisií 
do roku 2030. Spoločnosť Solar zaznamenala najväčšie zníženie 
nákladov na akúkoľvek obnoviteľnú technológiu, výrazné 
zvýšenie efektívnosti a inovácie.

https://denispombriant.medium.co
m/geothermal-energy-for-
baseload-power-f94cc70c3e12

Veterná 
energia

Energia 
biomasy

Geotermálna energia

Solárna
energia

Vodná energia



V roku 2020 OZE predbiehajú fosílne palivá pri výrobe elektriny v EÚ

Obnoviteľné zdroje energie predbiehajú fosílne palivá

% podiel na výrobe elektriny v EÚ-27

Obnoviteľné zdroje energie
Fosílne palivá

Uhlie

Veterná a slnečná energia

Európsky energetický sektor v roku 2020, publikované spoločnosťami Ember a Agora Energiewende 25. januára 2021



Zvýšenie výroby energie z OZE v EÚ pod vedením slnečnej FV a veternej energie

Rast OZE poháňané veternou a solárnou energiou
% podiel na výrobe elektriny v EÚ-27

Fosílne palivo OZE Bioenergia ostatné OZE vietor

Európsky energetický sektor v roku 2020, publikované spoločnosťami Ember a Agora Energiewende 25. januára 2021



Existujúci a predpokladaný globálny rast distribuovanej kapacity fotovoltiky podľa 
segmentov, 2007 – 2024 

iea.orgKomerčné/priemyselné Bytový Mimo siete % distribuovaných v celkovej PV (pravá os)



Existujúci a predpokladaný rast kapacity solárnej FV energie v domácnostiach vo vybraných 
regiónoch, 2013 – 2024

Čína Severná Amerika Európa Ázia-Pacifik Ostatné

Zrýchlené obdobieHlavné obdobie



Inštalovaná kapacita solárnej fotovoltiky na obyvateľa v 
Európskej únii (EÚ-28) v roku 2019 podľa krajín

(vo wattoch na obyvateľa)

*prvých 19 krajín

© Statista 2020

Fotovoltaické kapacity na obyvateľa v EÚ



20 % pokles za jeden rok

Cena FV systému pre
domácnosť je teraz asi
1/3 jeho ceny pred 8

rokmi!

Cena fotovoltických panelov na nemeckom trhu
Priemerná spotová cena monokryštalického modulu na nemeckom trhu (eurocent za W)



Pokles nákladov na životný cyklus solárnej a veternej energie medzi 
rokmi 2010 – 2019 (vľavo) a očakávané náklady na životný cyklus do 
roku 2030 (vpravo) Zdroj: IRENA

Solárna   
fotovoltika

(PV)

Sústredená        
Solárna energia 

(CSP)

Veterné 
energia 

na pevnine

Veterné 
energia 
na mori Rozpätie 

nákladov   
na fosílne 

palivá



Štatistika slnečnej FV energie

Čoraz častejšie vidieť, že nižšie ceny sú zaručené trendrami, ako
sú priemerné ceny elektrickej energie uplatňované na trhu.

Rast kapacity fotovoltiky by mal stačiť na dosiahnutie aspoň 135 
GW do roku 2020

Predpokladá sa, že na konci roka 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.



Inštalovaný výkon najväčších európskych fotovoltických vývojárov
Hlavní európski vývojári solárnej fotovoltiky v roku 2018

Hlavní európski vývojári solárnej fotovoltiky v roku 2018

Nemecko

Nemecko

Nemecko

Nemecko

Taliansko

Nórsko

Francúzsko

Portugalsko

Spojené kráľovstvo



Budovy – globálna energetická štatistika

Celosvetová konečná spotreba energie v budovách vzrástla z 
2 820 Mtoe v roku 2010 na približne 3 060 Mtoe v roku 2018

Podiel fosílnych palív sa znížil len mierne, 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

Celosvetová rýchlosť znižovania energetickej náročnosti v 
sektore budov v posledných rokoch klesla, a to 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. 

https://ec.europa.eu/energy/news/eu-rules-energy-efficiency-buildings-share-
your-views_en?redir=1



Energetická efektívnosť v EÚ

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.

Tieto zlepšenia boli spôsobené zlepšeniami v priemyselnom sektore (1,8 %/rok) a sektore
domácností (1,6 %/rok). Polovica zvýšenia efektívnosti dosiahnutého prostredníctvom
technologických inovácií v sektore domácností však bola kompenzovaná rastúcim počtom
elektrických spotrebičov a väčšími domácnosťami.

Miera zlepšenia bola nižšia v odvetví dopravy (0,9 %/rok) a sektore služieb (1,1 %/rok).



Budovy – energetická štatistika EÚ

Energetická náročnosť sektora budov sa v Európe v rokoch 2000 až 2018 znížila o 20 % a podľa 
scenára udržateľného rozvoja (IEA) sa očakáva, že do roku 2030 klesne o ďalších 20 %.

V roku 2016 dosiahla konečná spotreba energie v EÚ-28 1 108 miliónov ton ropného ekvivalentu 
(Mtoe). Budovy (domácnosti a služby) spotrebovali približne 40 % tejto konečnej energie (26 % 
pre domácnosti a 14 % pre služby). 

V roku 2016 bola spotreba energie budov o 13 % vyššia ako jej hodnota z roku 1990.

Celková podlahová plocha budov predstavovala v roku 2016 v EÚ približne 26 miliárd m2. Sektor 
domácností predstavoval približne 76 % celkovej podlahovej plochy.

Na úrovni EÚ bola v roku 2016 priemerná ročná špecifická spotreba energie na meter štvorcový 
pre všetky typy budov približne 215 kWh/m2. Nebytové budovy sú v priemere o 70 % energeticky 
náročnejšie ako obytné budovy (300 kWh/m2 v porovnaní so 178 kWh/m2).



eea.europa.eu

Index energetickej efektívnosti EÚ-28 (ODEX) pre konečných spotrebiteľov v EÚ
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eea.europa.eu

Graf – Spotreba energie podľa konečnej spotreby na bývanie, 2016
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eea.europa.eu

Graf - Spotreba energie na vykurovanie v EÚ ako celku
Spotreba energie na vykurovanie 
obytných priestorov 
Spotreba energie na vykurovanie 
priestorov na štvorcový m 
Spotreba energie pri vykurovaní 
priestorov 
Trend podlahovej plochy



eea.europa.eu

Graf – Vplyv stavebných predpisov v EÚ

Priemerná spotreba tepla na byt Spotreba tepla na nových obyvateľov
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eea.europa.eu

Graf - Spotreba energie na chladenie
Celková spotreba energie podľa 
domácností na chladenie priestoru 
Spotreba energie domácnosťou na 
chladenie priestoru na meter 
štvorcový (na klimatizovanú 
podlahovú plochu)



eea.europa.eu

Graf - Spotreba energie elektrických spotrebičov

Spotreba energie elektrických 
spotrebičov na obydlie (okrem 
osvetlenia) 
Spotreba elektriny osvetlenia 
na obydlie 
Počet televízorov 
Počet chladničiek 
Počet práčok 
Špecifická spotreba televízorov
Špecifická spotreba 
chladničiek
Špecifická spotreba 
práčok



eea.europa.eu

Graf – Hnacie sily zmeny ročnej spotreby energie na domácnosť

Spotreba energie
na byt

(normálna klíma)

Viac spotrebičov Veľké domy Pokrok v efektívnosti 
(technický)

Iné správanie

Pr
ie

m
er

ná
 ro

čn
á 

zm
en

a



Primárna energetická 
spotreba nových 
bytových domov do 
roku 2020

eea.europa.eu

Graf – Spotreba primárnej energie nových bytových domov



Odhadovaná globálna výstavba budov v scenári udržateľného rozvoja, 2018 – 2030 (IEA)

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.

Dobrovoľný alebo bez energetického kóduPovinný energetický kód budovy



Distribúcia nových obydlí v krajinách EÚ (v roku 2014) podľa rôznych stavebných noriem 
(napr. budov s takmer nulovou spotrebou energie)

Rozloženie nového obydlia podľa radarového grafu budov s takmer nulovou spotrebou energie

Stavebný zákon Lepšie ako stavebný zákon Národná definícia budov s takmer nulovou spotrebou energie

Lepšie ako budovy s takmer nulovou spotrebou energie



Spotreba energie v budovách - najnovší 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. 

Veľmi často sú navrhnuté bez tradičných vykurovacích systémov a bez aktívneho chladenia. Ich výsledkom 
je úspora spotreby energie vo výške 70 až 90 % 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: 
- Passiv Haus (Nemecko), 
- BBC - Bâtiment Basse Consommation - Effinergie (Francúzsko), 
- “nulový" carbon dom (Spojené kráľovstvo), 
- Minergie (Švajčiarsko) ...



Spotreba energie v budovách - najnovší stav techniky

isover.com

PRIMÁRNA ENERGIA FINÁ<<<LNA ENERGIA

Štítok pasívneho 
domu

Francúzsko

Švajčiarsko

Pomer primárnej 
energie/konečnej energie 

v prípade elektriny

• Rôzne rozsahy 
• Rôzne metódy výpočtu 
• Rôzne normy



Súčasný stav techniky 

scotframe.co.ukV blízkosti pasívneho domu Permormance - Nemecko Pasívny dom Maryville - Spojené kráľovstvo

Názory a stanoviská vyjadrené v tejto publikácii sú výhradnou zodpovednosťou autora (autorov) a 
nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej komisie. 



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.


