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ENERGETIKA

KĽÚČOVÉ OTÁZKY 
A KĽÚČOVÉ ZISTENIA

Aký je stav a smerovanie energetiky vo vzťahu 
k životnému prostrediu?
SR patrí medzi krajiny s vysokou dovoznou závislosťou 
a väčšinu primárnych energetických zdrojov (PEZ) dová
ža. K najvýznamnejším domácim energetickým zdrojom 
patrí biomasa, hnedé uhlie a lignit. Slovensko je trvalo 
závislé od dovozu ropy a zemného plynu (vlastné zdro
je tvoria cca 5 %), čierneho uhlia a jadrového paliva. 
Z pohľadu štruktúry použitých PEZ mala SR v roku 2015 
vyvážený podiel jednotlivých zdrojov.

Hrubá domáca spotreba (HDS) zaznamenala za obdo
bie rokov 2001 – 2015 s miernymi výkyvmi pokles. Vývoj 
štruktúry jednotlivých zdrojov je charakteristický zníže
nou spotrebou plynných a tuhých palív a jadrového pa
liva. Naopak, v rovnakom období výrazne stúpla hrubá 
domáca spotreba obnoviteľných zdrojov.

V sledovanom období rokov 2000 – 2016 došlo k po
klesu výroby elektriny. SR má už dnes nízkouhlíkový mix 
zdrojov elektriny, keďže podiel bezuhlíkovej výroby pred
stavuje cca tri štvrtiny celej výroby. Viac ako polovica 
vyrobenej elektriny v roku 2016 pochádzala z jadrových 
elektrární. Na druhom mieste boli v roku 2016 vodné 
elektrárne.
 
Trend vývoja konečnej energetickej spotreby (KES) v ob
dobí rokov 2001 – 2015 poukazuje na pokrok dosiahnutý 
pri znižovaní konečnej energetickej spotreby. Najvýraz
nejšie poklesla KES tuhých palív, tepla a plynných palív. 
Na druhej strane stúpla KES kvapalných palív a mierne 
vzrástla aj spotreba elektriny. Pozitívom je výrazný ná
rast KES obnoviteľných zdrojov a odpadov. Plynné pa
livá mali napriek poklesu v roku 2015 najvyšší podiel 
na celkovej KES.
Spomedzi sektorov mal v roku 2015 najväčší podiel 
na KES sektor priemyslu, nasledovaný sektormi dopra
va, domácnosti a obchod a služby. Sektor pôdohospo
dárstva sa na KES podieľal len minimálne. Za celé sle
dované obdobie rokov 2001 – 2015 mala KES klesajúci 
trend vo všetkých sektoroch s výnimkou sektora dopra

vy. Za pozitívum môžeme považovať pokles KES v po
sledných rokoch aj v tomto sektore.

Od roku 2001 dochádzalo k poklesu energetickej ná
ročnosti (EN) hospodárstva SR, ktorá k roku 2015 klesla 
o cca polovicu. Napriek priaznivému vývoju má SR sied
mu najvyššiu EN spomedzi krajín EÚ 28.
Vývoj energetickej náročnosti v jednotlivých sektoroch 
podľa konečnej energetickej spotreby je v období rokov 
2001 – 2015 celkovo pozitívny. EN mala klesajúci trend 
v sektoroch pôdohospodárstva, priemyslu a domác
ností. Nárast EN v tomto období bol v sektore dopravy. 
Pozitívom je vývoj v posledných rokoch, kedy dochádza 
k poklesu EN aj v tomto sektore.

Aké sú interakcie energetiky a životného prostre-
dia?
V porovnaní s rokom 1990 poklesli emisie skleníkových 
plynov z energetiky k roku 2015 o viac ako polovicu (bez 
započítania sektora LULUCF). Rovnako v strednodobom 
porovnaní emisie skleníkových plynov klesli. Väčšina 
emisií pochádzala zo spaľovania a transformácie fosíl
nych palív. Klesol podiel emisií zo stacionárnych zdrojov, 
problémom ostáva spaľovanie fosílnych palív v domác
nostiach. Napriek tomuto výraznému poklesu pripadla 
v roku 2015 až polovica z celkových emisií skleníkových 
plynov na energetiku.

V období rokov 2008 – 2015 bol pozitívny trend dosiah
nutý pri emisiách NOX, CO a PM10 zo sekcie D, naopak 
rastúci trend bol za rovnaké obdobie zaznamenaný 
pri emisiách SOX, PM2,5 a NMVOC, ktorý bol ovplyvnený 
najmä medziročným nárastom. V rozmedzí rokov 2001 
– 2015 došlo k poklesu emisií PCDD/PCDF, vzrástli však 
emisie PCB a PAH. V prípade emisií ťažkých kovov nastal 
pokles pri emisiách Pb, Hg, Cu, As, Cr, Ni a Se.

Na celkovom objeme odpadových vôd sa v období rokov 
2006 – 2016 najviac podieľala elektroenergetika. Množ
stvo objemu odpadových vôd malo s výnimkou rokov 
2012 – 2014, kedy bolo ovplyvnené elektrárňou Vojany, 
klesajúci trend. Objem odpadových vôd z teplárenstva 
varíroval, pozitívny je pokles jeho objemu v posledných 
rokoch.

Podiel energetiky na celkovej produkcii odpadov bol 
v roku 2016 cca 11 %. V odpade dominoval ostatný od
pad.
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VZŤAH ENERGETIKY A ĽUDSKÉHO ZDRAVIA

BILANCIA ENERGETICKÝCH ZDROJOV/ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Sektor energetiky svojou činnosťou ovplyvňuje všetky zlož-
ky životného prostredia, a tým priamo či nepriamo aj ľudské 
zdravie. Najviac ovplyvnenou zložkou je ovzdušie, ktoré je 
znečisťované najmä emisiami skleníkových plynov a ďalších 
znečisťujúcich látok, ktoré sa uvoľňujú pri spaľovacích pro-
cesoch. Skleníkové plyny majú preukázaný vplyv na zmenu 
klímy, ktorá priamo (zmenené poveternostné podmienky 
– vlny horúčav, extrémne zrážky, povodne atď.) aj nepria-
mo (zmeny v kvalite potravy a vody, rozšírenie prenášaných 
ochorení, alergií a pod.) vplýva na ľudské zdravie.
K ďalším znečisťujúcim látkam zo sektora energetiky, ktoré 
výrazne vplývajú na kvalitu ovzdušia a zdravie ľudí, patria 
emisie oxidov dusíka, síry, polycyklických aromatických uh-
ľovodíkov, nemetánových prchavých organických látok a 
najmä emisie prachových častíc PM

2,5 a PM10. Zatiaľ čo emisie 
väčšiny látok sa darí znižovať, veľkým problémom ostávajú 
emisie prachových častíc, ktoré pochádzajú najmä z vykuro-

vania domácností.
Tieto častice ľahko prenikajú do dýchacích ciest, pričom sa 
spravidla v ovzduší nachádzajú aj s ďalšími znečisťujúcimi 
látkami, ako aj látkami s karcinogénnymi vlastnosťami, kto-
rých menšie častice prenikajú až do pľúcnych mechúrikov. 
Po prieniku dráždia sliznice dýchacích ciest, môžu spôsobiť 
zmeny štruktúry a funkcie riasinkového epitelu, zvýšiť pro-
dukciu hlienu či znížiť samočistiacu schopnosť dýchacích 
ciest a pod. Pri vyšších koncentráciách môžu viesť k ná-
rastu celkovej chorobnosti i úmrtnosti, najmä na ochorenia 
srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Dlhodobé vystavenie 
zvýšeným koncentráciám má za následok vyššiu úmrtnosť 
na choroby srdcovo-cievnej a respiračnej sústavy vrátane 
rakoviny pľúc a s tým súvisiace skrátenie strednej dĺžky živo-
ta. V súčasnosti spôsobuje vystavenie prachovým časticiam 
z antropogénnych zdrojov stratu 8,6 mesiaca predpoklada-
nej dĺžky života európskej populácie.

SR je chudobná na primárne palivovo-energetické zdro-
je (PEZ). Takmer 90 % PEZ sa dováža. Medzi domáce PEZ 
možno zaradiť hnedé uhlie, vodnú energiu a biomasu. Naj-
väčší podiel spomedzi domácich PEZ pripadol v roku 2015 
na drevo. Na druhom mieste bolo hnedé uhlie, ktoré zohráva 
významnú úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti dodávok 
elektriny a tepla. Ostatné hnedé uhlie a všetko čierne uhlie 
sa zabezpečuje dovozom. Väčšina plynu sa dováža z Rus-
kej federácie. Rovnako takmer celý objem ropy sa dováža 
z Ruskej federácie a Azerbajdžanu prostredníctvom ropovo-
du Družba. Podiel domácej ťažby zemného plynu a ropy je 

minimálny. Z Ruskej federácie je tiež dovážané jadrové pa-
livo, ktorého dovoz je zabezpečený dlhodobými zmluvami. 
K najvýznamnejším domácim energetickým zdrojom patrí 
biomasa, hnedé uhlie a lignit. Slovensko je trvalo závislé 
od dovozu ropy a zemného plynu (vlastné zdroje činia cca 
5 %), čierneho uhlia a jadrového paliva.

Z pohľadu štruktúry použitých PEZ má SR vyvážený po-
diel jednotlivých energetických zdrojov na hrubej domácej 
spotrebe (tzv. energetický mix). Pozitívom je dlhodobý po-
kles spotreby tuhých palív a nárast spotreby OZE.

Graf 088 I Energetický mix v roku 2015
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ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Jedným z dlhodobých cieľov energetickej politiky SR orien-
tovanej na ochranu životného prostredia je znižovanie ener-
getickej náročnosti hospodárstva SR, definovanej ako podiel 
hrubej domácej spotreby energie (HDS) k vytvorenému HDP. 
Od roku 2001 do roku 2015 poklesla energetická náročnosť 

SR o 52,5 %. Tento pokles je výsledkom nárastu HDP s.c.10 
(cca 76,4 %) a súčasného poklesu HDS (cca 16,1 %). Rovna-
ko náročnosť poklesla aj medziročne (o cca 1,1 %). Napriek 
priaznivému trendu mala SR v roku 2015 siedmu najvyššiu 
energetickú náročnosť spomedzi krajín EÚ 28.

Graf 089 I Vývoj energetickej náročnosti, hrubej domácej spotreby energie a HDP s.c.10

Graf 090 I Medzinárodné porovnanie energetickej náročnosti v roku 2015

Zdroj: ŠÚ SR

Zdroj: Eurostat
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SR si stanovila cieľ úspor energie do roku 2020 vo výške 11 % 
priemernej konečnej energetickej spotreby v rokoch 2001 
– 2005. Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti 
priniesla zmeny v tejto oblasti, najmä požiadavku vyjadrenia 
národného indikatívneho cieľa vo forme absolútnej hodnoty 
primárnej energie (PES) (hrubá domáca spotreba po odráta-

ní neenergetickej spotreby) a absolútnej hodnoty konečnej 
energetickej spotreby (KES) v roku 2020. Národný indikatívny 
cieľ energetickej efektívnosti SR pre konečnú energetickú 
spotrebu v roku 2020 je 378 PJ. Spotreba primárnej energie 
by sa mala v roku 2020 znížiť na úroveň 686 PJ. 

Primárna spotreba energie bola v roku 2015 na úrovni 
639 583 TJ. Oproti predchádzajúcemu roku 2014 stúpla pri-
márna spotreba energie o cca 2,0 %. V rokoch 2001 – 2015 
klesla PES s miernymi výkyvmi o cca 17,5 %.

Konečná energetická spotreba dosiahla v roku 2015 
hodnotu 382 904 TJ a v porovnaní s rokom 2001 kles-

la o cca 13,8 %. V medziročnom porovnaní s rokom 2014 
stúpla konečná spotreba o 4,1 %.
Spomedzi sektorov mal v roku 2015 najväčší podiel na cel-
kovej energetickej spotrebe priemysel (36,2 %) nasledovaný 
tromi sektormi: doprava (23,7 %), domácnosti (21,7 %) a ob-
chod a služby (16,7 %). Najnižší, len 1,7 % podiel, mal sektor 
pôdohospodárstva.

Graf 091 I Vývoj primárnej energetickej spotreby a konečnej energetickej spotreby

Graf 092 I Vývoj konečnej energetickej spotreby v sektoroch hospodárstva
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Objem vyrobenej elektriny v roku 2016 predstavoval 
27 452 GWh. SR úž má v súčasnosti nízkouhlíkový mix zdro-
jov elektriny, keďže podiel bezuhlíkovej výroby elektriny sa 
pohyboval v roku 2016 na úrovni 80 %. Najvýraznejší podiel 

na výrobe elektriny mali v roku 2016 tradične jadrové elek-
trárne. Z dlhodobého hľadiska postupne klesá výroba elek-
triny v tepelných elektrárňach a rastie význam jadrovej 
energie a energie z OZE.

V oblasti obnoviteľných zdrojov SR prijala národný cieľ 14 % 
podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej 
energetickej spotrebe v roku 2020 v porovnaní s rokom 2005. 
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov postupne rastie a za 
obdobie rokov 2005 – 2015 sa zvýšil podiel zo 6,7 % v roku 
2005 na 12,9 % v roku 2015. Rovnako došlo k nárastu podielu 
aj v medziročnom porovnaní.

V roku 2015 pochádzalo 22,7 % vyrobenej elektriny z OZE. 
Najviac elektriny bolo vyrobenej vo vodných elektrárňach, 
z toho dôvodu je množstvo elektriny vyrobenej z OZE v SR 
závislé od vhodných hydrologických podmienok. Vďaka 
podpore obnoviteľných zdrojov došlo v posledných rokoch 
k nárastu výroby elektriny v solárnych elektrárňach.
Podiel energie z OZE pri výrobe tepla a chladu bol v roku 
2015 na úrovni 10,8 % s dominantným podielom využitia bio-
masy.

Graf 093 I Výroba elektriny podľa zdroja v roku 2016

Graf 094 I Vývoj podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej
energetickej spotrebe

Zdroj: SEPS, a. s. 

Zdroj: MH SR, ŠÚ SR 
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Graf 095 I Medzinárodné porovnanie podielu energie z OZE v roku 2015

Graf 096 I Vývoj emisií skleníkových plynov z energetiky
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VPLYV ENERGETIKY, TEPLÁRENSTVA A PLYNÁRENSTVA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Energetika má spomedzi sektorov najvyšší podiel na emi-
siách skleníkových plynov, ktorý bol v roku 2015 na úrovni 
50,3 % (20 740,5 Gg CO2 ekvivalentu) z celkových emisií skle-
níkových plynov v SR. Do roku 2015 emisie skleníkových ply-
nov z energetiky klesli v porovnaní s rokom 1990 o 58,4 %. 
Tento priaznivý trend je výsledkom zvýšenia podielu služieb 

na tvorbe HDP, zvýšenia podielu zemného plynu v palivovej 
základni, štrukturálnych zmien a poklesu spotreby energie 
v energeticky náročných odvetviach. Oproti predchádzajú-
cemu roku 2014 stúpli emisie skleníkových plynov z energe-
tiky v roku 2015 o cca 0,7 %.
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Graf 098 I Vývoj emisií POPs v sektore energetiky

Graf 097 I Vývoj emisií SO2, NOx, CO, NMVOC, PM2,5 a PM10 v sektore Dodávka elektriny,
plynu, pary a studeného vzduchu

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ

Energetika je významným producentom emisií SOX, NOX, 
CO, NMVOC, PM10 a PM2,5. V tomto sektore sú zahrnuté Sek-
cia D Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 
(klasifikácia podľa SK NACE) a individuálne vykurovanie a 
chladenie domácností.

V období 2008 – 2015 bol dosiahnutý pozitívny trend pri 
emisiách NOX, CO a PM10 zo sekcie D, aj keď emisie PM10 me-
dziročne stúpli. Naopak, negatívny trend bol dosiahnutý pri 

emisiách SOX, ktoré narástli najmä medziročne (72,8 %) a na 
celkových emisiách sa podieľali v roku 2015 viac ako 70 %. 
Rovnako negatívny trend bol aj pri emisiách PM2,5 a NMVOC. 
Výrazný nárast emisií NMVOC bol spôsobený aj rekalkulá-
ciou dát zavedením novej metodiky. Za rovnaké obdobie 
klesli z domácností len emisie SOX, hoci medziročne aj tie 
stúpli. Emisie ostatných látok mali rastúci trend. Podiel do-
mácností (vykurovanie a chladenie) na celkových emisiách 
PM10 a PM2,5 bol v roku 2015 na úrovni 74,2 % a 84,1 %.

V bilancii emisií perzistentných organických látok (POPs) 
a emisií ťažkých kovov (ŤK) spadá do sektora energetiky 
energetický priemysel, výrobný priemysel a stavebníctvo, 
doprava, ostatné sektory, ostatné spaľovanie a fugitívne 
emisie.
V rozmedzí rokov 2001 – 2015 došlo k poklesu emisií dioxí-
nov a furánov (PCDD/PCDF), vzrástli však emisie poly-

cyklických aromatických uhľovodíkov (PAH) a emisie 
polychlórovaných bifenylov (PCB). Medziročne bol zazna-
menaný nárast u všetkých troch skupín POPs. Energetika 
patrí k významným producentom emisií POPs. V roku 2015 
bol podiel PAH z energetiky na celkových emisiách PAH 
na úrovni 92,3 %, podiel PCDD/PCDF na úrovni 81,1 % a PCB 
na úrovni 54,4 % na celkových emisiách PCB.

SO2 NOx CO NMVOC PM10 PM2,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
50

100

150

200

250

In
de

x 
20

08
 =

 1
00

PAH PCDD/PCDF PCB

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

25

50

75

100

125

150

In
de

x 
20

01
 =

 1
00



VPLYV HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2016 121

Pri emisiách ťažkých kovov (ŤK) z energetiky v roku 2015 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2014 stúpli emisie 
prvkov Zn a As, emisie ostatných ŤK klesli. V období rokov 

2001 až 2015 nastal nárast v emisií Zn a Cd. Emisie ostatných 
ŤK klesli. Na celkových emisiách ŤK sa z energetiky viac ako 
60 % podieľajú emisie Hg, Zn, Cd, Cr a Pb.

Na celkovom objeme vypúšťaných odpadových vôd sa zo 
sektora energetiky najviac podieľala elektroenergetika. Od-
padové vody, ktoré produkujú elektrárne, majú predovšet-
kým charakter vôd z technologických a chladiacich proce-
sov, v menšej miere sa na odpadových vodách podieľajú 

splaškové vody. Odpadové vody z technológií sú znečistené 
chemicky, v prípade jadrových elektrární v primárnom okru-
hu aj rádiochemicky. U vôd, ktoré sa využívajú na chladenie, 
dochádza prevažne k tepelnému znečisteniu.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015 bol v roku 2016 
zaznamenaný pokles (4,0 %) objemu vypúšťaných odpado-
vých vôd z elektroenergetiky. Rovnako aj množstvo odpado-
vých vôd z teplárenstva medziročne pokleslo (4,1 %). 

V roku 2016 bolo v sektore dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu vyprodukovaných  957 777,61 ton odpa-

du umiestneného na trh, čo predstavuje zvýšenie produk-
cie o cca 58,2 % oproti roku 2015. Nebezpečný odpad pred-
stavoval len 0,95 % (9 084,16 t) a ostatný odpad až 99,05 % 
(948 693,45 t). Na celkovej produkcii odpadov podľa klasifi-
kácie ekonomických činností sa táto sekcia v roku 2016 po-
dieľala cca 11 %.

Graf 099 I Vývoj množstva emisií ťažkých kovov z energetiky

Graf 100 I Vývoj objemu vypúšťaných odpadových vôd z energetiky
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