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Názov skupiny P.č. Názov indikátora
Trendy sektora relevantné k ŽP 1. Hrubá domáca spotreba energie

2. Výroba a spotreba elektriny
3. Konečná energetická spotreba
4. Energetická náročnosť hospodárstva SR
5. Podiel energetiky na tvorbe HDP

Interakcie sektora so ŽP
(náročnosť sektora na zdroje a
vplyvy sektora na ŽP)

6. Emisie skleníkových plynov z energetiky
7. Emisie hlavných znečisťujúcich látok z energetiky
8. Odpadové vody z energetiky
9. Odpady z energetiky
10. Rádioaktívne odpady

Politické, ekonomické a sociálne
aspekty

11. Obnoviteľné zdroje energie
12. Cena elektriny a zemného plynu
13. Náklady na ochranu životného
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Nový klimaticko-energetický balík do roku 2030, ktorý hlavy štátov a vlád následne prijali v októbri 2014, má 
premostiť ciele 20-20-20 s víziou nízkouhlíkovej ekonomiky v roku 2050. V ňom sa lídri členských štátov EÚ 
dohodli do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s rokom 1990, zvýšiť podiel OZE v 
energetickom mixe EÚ na 27 % (cieľ je záväzný len na úrovni EÚ), znížiť spotrebu energie o 27 % (nezáväzný 
cieľ) a novým cieľom je zvýšiť prepojenosť energetických sietí členských štátov na úroveň 15 %. Okrem toho 
rámec zahŕňa kľúčovú reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami.
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Celková spotreba tuhých palív má dlhodobo klesajúci trend. Domáce hnedé uhlie v súčasnosti predstavuje cca 
80 % spotreby hnedého uhlia potrebnej na výrobu elektriny a tepla. Zohráva významnú úlohu pri zabezpečení 
bezpečnosti dodávok elektriny. Ostatné potrebné množstvo hnedého uhlia a všetko čierne uhlie sa zabezpečuje 
dovozom. V ťažbe hnedého uhlia sa predpokladá postupný pokles a z dlhodobého hľadiska nemožno považovať 
ťažbu hnedého uhlia za dostatočnú na pokrytie potrieb výroby elektriny a tepla. Surovinová politika SR pre oblasť 
nerastných surovín vyjadruje celospoločenský záujem túto energetickú surovinu naďalej efektívne ťažiť.
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V roku 2014 bolo v SR vyrobených 27 254 GWh elektriny. V období rokov 2000 – 2014 poklesla výroba 
elektriny o cca 11,7 %, ktorý bol ovplyvnený odstavením JE V1 Jaslovské Bohunice a ďalších blokov v tepelných 
elektrárňach. Už dnes má SR nízkouhlíkový mix zdrojov výroby elektriny, nakoľko podiel bezuhlíkovej výroby 
sa pohybuje na úrovni viac ako 75 %. Najvyšší podiel na výrobe elektriny mali v roku 2014 jadrové elektrárne 
(56,9 %). Za nimi nasledovali vodné elektrárne (16,8 %), tepelné elektrárne (12,8 %) a ostatné elektrárne  
(11,8 %). Podiel fotovoltických elektrárni predstavoval 1,7 % z celkovej výroby. Z dlhodobého hľadiska v 
SR postupne klesá výroba elektriny v tepelných elektrárňach a rastie význam jadrovej energie a energie  
z OZE.
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V súlade so Stratégiou energetickej bezpečnosti SR (2008), ktorá určuje postup stanovenia cieľov po roku 
2016 bol v Národnom programe reforiem pre roky 2011 - 2014 stanovený cieľ úspor do roku 2020 vo výške  
11 % priemernej konečnej energetickej spotreby v rokoch 2001 - 2005, čo predstavuje úspory vo výške 45,5 PJ. 
Bez započítania KES spoločností ETS je tzv. korigovaný cieľ úspor KES v roku 2020 len 34,3 TJ (MH SR, 2011). Na 
základe odporúčaných metód pre vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré vydala Európska komisia, možno konštatovať, 
že SR splnila ciele stanovené pre rok 2010.

Energetika a životné prostredie v SR 2014
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Tuhé palivá sa v roku 2014 najmenej podieľali na celkovej konečnej energetickej spotrebe. Ich konečná energetická 
spotreba za obdobie rokov 2001 – 2014 klesla z 36 159 TJ v roku 2001 na 18 764 TJ v roku 2014 (pokles o  
48,1 %). Najvyšší podiel na tejto spotrebe mal v roku 2014 sektor priemyslu (71,5 %), nasledovali sektory obchodu 
a služieb (23,9 % podiel) a domácnosti (4,4 % podiel). Podiel pôdohospodárstva bol v roku 2014 len minimálny  
(0,2 %). KES tuhých palív v období rokov 2001 – 2014 klesla vo všetkých sledovaných sektoroch (pôdohospodárstvo 
pokles o 80,7 %, domácnosti pokles o 74,3 %, priemysel pokles o 49,1 % a obchod a služby pokles o 30,2 %).
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Emisie CO mali za obdobie rokov 2008 – 2013 rastúci trend ako v sektore dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu, tak aj v domácnostiach. Do roku 2013 stúpli emisie zo sektora dodávka elektriny, plynu, pary 
a studeného vzduchu o 38,8 %. Emisie z domácností za rovnaké obdobie mali mierny rastúci trend a stúpli o cca  
2,9 %. Sekcia D sa v roku 2013 podieľala 1,8 % a domácností 17,6 % na celkových emisiách CO. Vývoj emisií CO 
je vo veľkej miere ovplyvňovaný vývojom výroby ocele a železa v prevádzke U.S.Steel, s.r.o., Košice a spaľovaním 
dreva v domácnostiach.
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Emisie nemetánových prchavých organických látok (NM VOC) mali v období rokov 2000 – 2013 rastúci 
trend v subsektore spaľovacie procesy I (nárast o 20,4 %) rovnako aj v subsektore spaľovacie procesy II (nárast  
o 55,6 %).

Pri emisiách perzistentných organických látok (POPs) bol za obdobie rokov 2000 – 2013 dosiahnutý pokles 
emisií všetkých sledovaných POPs (PCDD/PCDF, PCB a PAH) v subsektore spaľovacie procesy I (PCB o 
52,4 %, PAH o 18,4 %, PCDD/PCDF o 2,8 %). Zo spaľovacích procesov II bol za rovnaké obdobie dosiahnutý 
pokles pri emisiách PCDD/PCDF (34,5 %) a PCB (29,1 %), opačný trend bol pri emisiách PAH, ktoré za rovnaké 
obdobie narástli o cca 59,5 %. Podiel emisií PAH na celkových emisiách PAH v roku 2013 bol takmer 84 %. 
Prispela k tomu zvýšená spotreba dreva v sektore SP II (vykurovania domácností).
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Podiel OZE v sektore doprava mal v období rokov 2001 – 2014 rastúci trend a vzrástol z 2,5 % v roku 2001 na 
6,6 % v roku 2014. Najvýraznejší podiel má bionafta, v roku 2014 jej podiel predstavoval 75,2 %.
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Súhrn cieľov v sektore energetiky vo vzťahu k životnému prostrediu 
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Energetická efektívnosť                
Dosiahnuť prechodného národného 
indikatívneho cieľa úspor energie 
pre tretí rok (2010) vo výške 3 % 
konečnej energetickej spotreby t.j. 
12 405 TJ. 

Koncepcia energetickej 
efektívnosti SR (2007) 2010              

 
Ciele podľa smernice 2012/27/EÚ 
Dosiahnuť úroveň konečnej 
energetickej spotreby (KES) v roku 
2020 105 TWh / 378 PJ 
Dosiahnuť úroveň primárnej 
spotreby energie v roku 2020 191 
TWh / 686 PJ 

Akčný plán energetickej 
efektívnosti na roky 
2014 – 2016 
s výhľadom do roku 
2020  (2014) 

    2016        

                
Zvýšiť energetickú efektívnosť 
meranú na konečnej spotrebe 
energie o 11 % oproti priemeru 
rokov 2001 – 2005. 

Národný program 
reforiem SR na roky 
2011-2014 (2011) 

                                                                                                                                   2020 
    

                
Nasledujúcich 5 rokov (2017 – 2021) 
dosiahnuť cieľa úspor 0,5 % 
konečnej energetickej spotreby 
ročne. 

Koncepcia energetickej 
efektívnosti SR (2007) 2021   

                
Pre roky 2022 – 2030 cieľ úspor 0,1 
% konečnej spotreby ročne. 

Koncepcia energetickej 
efektívnosti SR (2007) 2030 

                
Obnoviteľná energia                
Finančná podpora produkcie 
biomasy na energetické využitie. 
Zavádzanie technológií prípravy a 
energetického využívania biomasy 
do praxe (od ťažby, zberu až po 
výrobu a spracovanie) - podpora 
vedy, výskumu a vzdelávania 

Akčný plán využívania 
biomasy na roky 2008 – 
2013 (2008)  

2013           

                

Energetika a životné prostredie v SR 2014
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Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov 
energie na hrubej konečnej 
energetickej spotrebe na 14 %, čo 
predstavuje 1 572 ktoe (66 PJ) 
energie z obnoviteľných zdrojov  

Národný akčný plán pre 
energiu z OZE, Národný 
program reforiem SR na 
roky 2011 – 2014 
(2010) 

2020    

                
10 % podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov energie v doprave               

Národný akčný plán pre 
energiu z OZE (2010) 2020    

                
Elektrina z obnoviteľných zdrojov 
energie                

4 % výroby elektriny z OZ energie 
bez veľkých vodných elektrárni z 
celkovej spotreby elektriny, čo 
predstavuje 1 240GWh. 

Stratégia vyššieho 
využitia obnoviteľných 
zdrojov energie v SR 
(2007) 

2010             

                
7 % výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie bez veľkých 
vodných elektrárni z celkovej 
spotreby elektriny, čo predstavuje 
2300GWh. 

Stratégia vyššieho 
využitia obnoviteľných 
zdrojov energie v SR 
(2007) 

2015         

                
Podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov na výrobe elektrickej energie 
24 %   

Národný akčný plán pre 
energiu z OZE (2010)                                2020    

                
Teplo z obnoviteľných zdrojov 
energie                

Výroba tepla z obnoviteľných 
zdrojov energie: Spolu: 27 500 TJ z 
toho: 
Biomasa: 25 000 TJ, Bioplyn: 2 000 
TJ, Geotermálna energia: 200 TJ, 
Slnečná energia: 300 TJ 

Stratégia vyššieho 
využitia obnoviteľných 
zdrojov energie v SR 
(2007) 

2010             

                
Výroba tepla z obnoviteľných 
zdrojov energie: Spolu: 43 000 TJ z 
toho: 
Biomasa: 37 000 TJ, Bioplyn: 4 000 
TJ, Geotermálna energia: 1 000 TJ, 
Slnečná energia: 1 000 TJ. 

Stratégia vyššieho 
využitia obnoviteľných 
zdrojov energie v SR 
(2007) 

2015         
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Podiel energie z OZ energie na 
výroba tepla a chladu 14,6 %  

Národný akčný plán pre 
energiu z OZE (2010)                           2020    

                
Biopalivá                
Prijať národné indikatívne ciele 
náhrady motorových palív 
vyrobených na báze ropy 
biopalivami vyjadrené referenčnými 
hodnotami 3,20 %; 4,00 %; 4,90 % 
a 5,75 %. 

Národný program 
rozvoja biopalív (2005) 2010             

Uvádzať na trh pohonné látky s 
obsahom biopalív v referenčnej 
hodnote vypočítanej z energetického 
obsahu celkového množstva 
pohonných látok uvedených na trh, 
ktorá je: 

Zákon 492/2010 Z.z.               

3,8%  2011             
3,9%  2012            
4,0%  2013           
4,5%  2014          
5,5%  2015         
5,5%  2016        
5,8%  2017       
7,2%  2018      
7,5%  2019     
8,5%  2020    

 
  záväzné ciele 
  odporúčané a navrhované ciele 
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