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1. SUMÁR 

Získané výsledky prieskumu potvrdili trend zlepšovania environmentálneho správania sa a znižovania 

energetickej potreby domácností, zvlášť rodinných domov s individuálnym vykurovaním (prevažne tuhé 

palivá). Nové výsledky a rozšírené zisťovanie poskytli údaje aj na úrovni krajov. Štatistická vzorka bola 

vyberaná s ohľadom na reprezentatívnosť v jednotlivých krajoch. 

Realita slovenskej geografie nám už viackrát ukázala, že regionálne rozdiely v kvalite ovzdušia pri 

vzniku nežiadúcich javov (smogové situácie) sú veľké. Preto je dôležité zbierať údaje na čo najmenšej 

územnej jednotke. 

Z environmentálneho hľadiska je potešiteľné, že spotreba fosílnych tuhých palív klesla v priemere 

o 5 %, spotreba palivového dreva na kúrenie a ohrev vody o viac ako 3 % a vzrástla spotreba drevených 

peliet a brikiet, ako aj uhoľných brikiet o približne 1,5 % oproti roku 2017. Celková spotreba tuhých palív 

klesla o 9 %, čo je možné pripísať zníženiu energetickej potreby domácností zvýšením efektivity 

vykurovania a znížením energetickej náročnosti budov. 

Zvýšilo sa percento zateplených a rekonštruovaných rodinných domov, obnovili sa spaľovacie 

zariadenia v domácnostiach. Z celkového počtu spaľovacích zariadení evidovaných v domácnostiach 

sa znížil počet klasických kotlov (o 31 %), krbov a krbových kachlí (o 23 %) a elektrických bojlerov  

(o 33 %). Naopak zvýšil sa počet automatických kotlov (o 3 %) a kotlov na zemný plyn (o 10 %). Celkový 

počet spaľovacích zariadení sa znížil o 6,5 %, čo si vysvetľujeme práve tým, že domácnosti investujú 

do nových zariadení a vyraďujú zastarané. Aj to sú výsledky vhodnej environmentálnej politiky, rôznych 

programov a schém adresovaných do tohto sektoru. 

Veľký objem získaných údajov, realizované analytické práce sa podpísali pod to, že SHMÚ-OEaB 

(Odbor Emisie a biopalivá) spracovával výsledky skoro rok. Náročné analýzy na detailnej úrovni 

jednotlivých štruktúr získaných vstupných údajov boli základom pre spracovanie výsledkov a ich 

správnu interpretáciu. Obidve štatistické zisťovania v priebehu troch rokov (2017 a 2019) boli 

realizované na rovnakom metodickom základe a s rovnakým tímom expertov. To je dôležitá informácia 

z hľadiska porovnateľnosti získaných údajov. 

 

2. ÚVOD 

Pred dvomi rokmi, v novembri 2018, sme informovali médiá o výsledkoch riešenia projektu 

financovaného z nenávratného príspevku EUROSTAT-u, ktorý sa venoval problematike emisií 

z vykurovania domácností. Jednou z kľúčových úloh projektu bolo vykonanie pilotného štatistického 

zisťovania, realizovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ŠÚ SR),  na získanie nových 

dôležitých údajov o spotrebe palív, typoch a veku malých spaľovacích zariadení používaných 

v domácnostiach, a tiež ďalších údajov. Prieskum bol zameraný na rodinné domy (resp. domácnosti) 

používajúce tuhé palivá ako hlavný zdroj pre vykurovanie, ohrev vody či varenie. Bol zrealizovaný na 

reprezentatívnej vzorke 2 100 rodinných domov so 74 percentnou návratnosťou. Dosiahnuté výsledky 

boli prezentované a zverejnené na viacerých fórach a záverečné správy je možné nájsť aj na webovej 

stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) http://www.shmu.sk/sk/?page=2339.  

http://www.shmu.sk/sk/?page=2339


 
 

 
V nadväznosti na dosiahnuté výsledky, SHMÚ – (OEaB), investoval ďalšie peniaze, čas a znalosti, aby 

získané cenné štatistické údaje ďalej doplnil, spresnil a rozšíril: po dvoch rokoch, v roku 2019, 

v spolupráci so ŠÚ SR bolo zopakované štatistické zisťovanie. Po podpise bilaterálnej zmluvy medzi 

SHMU a ŠÚ SR sa zrealizoval prieskum domov s individuálnym vykurovaním. Databáza sčítania 

obyvateľov bytov a domov v 2011 (SODB2011) bola východiskom pre identifikáciu opory výberu = 

všetky domácnosti spĺňajúce nasledovné kritériá: 

- 1. dom obývaný;  

- 2. typ domu: rodinný dom, dvojdom, radový dom;  

- 3. typ vykurovania: ústredné lokálne, etážové, samostatné vykurovacie teleso;  

- 4. tuhé palivo ako primárny zdroj energie na vykurovanie; 

ŠÚ SR urobil náhodný výber domácností z opory výberu použitím príslušného štatistického softvéru. 

Vybraných bolo 4 100 domácností. Pri výbere bola zohľadnená podmienka, nezaradenia  domácnosti, 

ktorá už bola zapojená do prvého štatistického prieskumu v roku 2017. Opytovatelia ŠÚ SR navštívili 

vybrané domácnosti, z ktorých poskytlo požadované informácie viac ako 3 000 domácností (73,5 %). 

Tabuľka 1: Podiel vybraných a vyšetrených domácností po krajoch 

Región 
Počet domácností vo 

výbere 
Počet spolupracujúcich 

domácností 
Percento (%) 

vyšetrených domácností 

1. Bratislavský 60 43 71,67 

2. Trnavský 200 142 71,00 

3. Trenčiansky 490 359 73,27 

4. Nitriansky 360 253 70,00 

5. Žilinský 940 691 73,51 

6. Banskobystrický 940 707 75,21 

7. Prešovský 660 489 74,09 

8. Košický 450 330 73,33 

Slovensko celkovo 4 100 3 014 73,49 

Dotazník s otázkami sa skladal z troch častí: A – údaje o dome, B – údaje o palivách a C – údaje 

o spaľovacích zariadeniach. Dotazník obsahoval veľké množstvo otázok, ktorých zodpovedanie zabralo 

v priemere 45 minút s pomocou vyškoleného opytovateľa ŠÚ SR.  

Podobne ako v predošlom prieskume aj spracovanie výsledkov na základe získaných informácií z 

nového prieskumu zabralo SHMÚ skoro rok, nakoľko sa jednalo o veľké množstvo údajov. 

Unikátnosť získaných údajov nás presvedčila, že je potrebné  zverejniť ich na národnej úrovni a dovoľuje 

nám (oproti predchádzajúcemu zisťovaniu) aj ich prezentáciu na úrovni 8 samosprávnych krajov. Na 

rozdiel od získaných údajov z roku 2017 sú nové údaje komplexnejšie, širšie a spresňujú nám 

predchádzajúce výsledky, nadväzujú na ne a poskytujú nám obraz v časovom horizonte 3 rokov, v 

ktorom je možné analyzovať aj trendy. 

3. VÝSLEDKY 

Prezentované výsledky sú odhadmi skutočných hodnôt za celkovú populáciu domácností SR 

vykurujúcich tuhým palivom s intervalmi spoľahlivosti na hladine významnosti 95 %. Ako 

vstupné údaje pre výpočet týchto odhadov boli použité údaje a informácie získané v rámci vyššie 

uvedeného výberového štatistického zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív 

v domácnostiach.  



 
 

 
Najzaujímavejšie body z časti A – údaje o domoch, ktoré vykurujú tuhými palivami: 

- V roku 2017 bolo rekonštruovaných od roku 2011 (posledné sčítanie domov a bytov) len 

celkovo 21 % domov, zatiaľ čo v roku 2019 sa tento podiel priblížil k 50 %. Najviac 

rekonštruovaných domov bolo v BB a ZA kraji.  

- Z toho vyplýva, že tempo rekonštrukcie starých domov sa za posledné roky zvýšilo, k čomu 

prispeli mnohé štátne schémy a dotácie. 

- Najviac rekonštruovaných domov malo vymenené okná (90 %), najmä v posledných 10 rokoch 

je vidieť akcelerujúci trend, menej domov prešlo izoláciou obvodových múrov (60 %), menej ako 

tretina všetkých rekonštrukcií v domoch sa týkala zateplenia striech. 

- Viac ako polovica všetkých opýtaných domov/domácností vykuruje skoro celú obytnú plochu 

domu (viac ako 90 %), zatiaľ čo v roku 2017 väčšina opýtaných vykurovala od 60-80 % obytnej 

plochy domu. 

- 60-70 % rodinných domov v prepočte na bytovú jednotku na Slovensku má obytnú plochu 

v rozmedzí 81-160 m2, pričom najviac vysoko-metrážnych domov (nad 240 m2) je v ZA kraji 

a najviac nízko-metrážnych (menej ako 80 m2) domov je v BA kraji. 

- Naopak, menej ako 40 % celkovej plochy vykurujú najmä v BB, KE a NR krajoch, aj keď takto 

vykuruje nižšie percento opýtaných. 

- Najvyššie percento opýtaných vykuruje na teplotu 22°C (skoro tretina), v drvivej väčšine sa 

vykurujú domy na teploty medzi 20-24°C. 

- V tejto súvislosti nás zaujímala aj klimatizačná technika, v priemere má klimatizáciu 1,55 % 

rodinných domov, najviac v TT kraji (9,5 %) najmenej v ZA kraji (0,1 %), samozrejme to súvisí 

aj s klimatickými podmienkami kraja. Z celkového počtu klimatizácií je až tretina mobilných. 

Klimatizáciu využíva väčšina domácností 30 dní do roka. 

Najzaujímavejšie body z časti B – údaje o palivách pre domy, ktoré vykurujú tuhými palivami: 

Pri energetických médiách sme v novom prieskume rozšírili a spresnili ich charakteristiku a vyhodnotili 

sme najčastejšie používané palivá podľa účelu ich použitia na úroveň krajov. Kým v predchádzajúcich 

výsledkoch vyšlo ako najviac používané palivo drevo, v novom prieskume bol tento fakt korigovaný 

a rozšírený o nové skutočnosti.  

- Z hľadiska množstva obstarávaného paliva, jednoznačne vedie palivové drevo, ktoré 

predstavuje takmer 84 %, čo je v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom (vtedy množstvo 

obstarávaného dreva predstavovalo 85 % celkových palív) pokles o 1 % (Obrázok 1). 



 
 

 
Obrázok 1: Podiel množstva jednotlivých druhov palív zakúpených/obstaraných1 za rok 

 

- Priemerná spotreba dreva sa drží na úrovni 7,3 tony za rok na domácnosť. Pozoruhodné je, že 

priemerná spotreba drevených peliet a brikiet na domácnosť je v priemere len 3,3 tony za rok 

na sezónu; z toho vyplýva, že alternatívne palivá šetria čas na skladovanie (pretože sú 

upravené tak, že sa môžu priamo spotrebovať), priestor (zaberajú menej miesta, keďže je ich 

merná spotreba nižšia) a peniaze. 

- 89 % domácností využíva drevo ako palivo na kúrenie alebo ohrev teplej vody (pokles oproti 

92 % v roku 2017), najviac je zastúpený PO, ZA a BB kraj. 

- Vykurovanie palivovým drevom v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom kleslo o viac ako 

3 %, naopak vzrástol počet domácností, ktoré využívajú pre túto aktivitu alternatívne zdroje 

energie (eko hrášok, kaly alebo solárnu energiu – sú zahrnuté pod „inými palivami“) alebo 

elektrinu. 

- Ak by sme sčítali všetky nefosílne energetické zdroje, priblížime sa k 66 %; spolu s elektrinou, 

ktorej výroba na Slovensku nepatrí medzi uhlíkovo najnáročnejšie v rámci krajín EÚ, je tento 

podiel skoro 80 %, čo je priaznivé číslo z hľadiska environmentálnej politiky (v roku 2017 toto 

číslo predstavovalo 72 %). 

- Až 45 % domácností sa pri ohreve vody spolieha na elektrinu, nasleduje palivové drevo (30 %) 

a propán-bután/LPG (10 %); pre porovnanie: v roku 2017 elektrinou ohrievalo vodu 42 % 

domácností, palivovým drevom 28 % domácností a 8 % zemným plynom.  

- zaujímavý údaj je, že v BB kraji bolo zakúpené/obstarané až 30 % z celkového množstva dreva; 

naopak v BA kraji je to len jednopercentný podiel (Obrázok 2). 

                                                 
1 Platí pre odhady za celkovú danú štatistickú populáciu, z ktorej bola vybraná vzorka a na ktorú boli urobené dopočty – 
domácnosti v rodinných domoch kúriace tuhým palivom 



 
 

 
Obrázok 2: Podiel krajov na množstve zakúpených/obstaraných palív1 za rok 

 

- Nepríjemným faktom je, že z celkového množstva domácností, ktoré používajú palivové drevo 

vzrástol počet tých, čo sa priznali, že drevo vôbec neskladujú a pritom tvrdia, že nekupujú suché 

drevo (viac ako 18 %), táto hodnota je dvojnásobná oproti hodnote z roku 2017 (10 %). 

Predpokladáme, že to bolo spôsobené tým, že v prvom prieskume neboli správne vyplnené 

dotazníky.  

- Na druhú stranu v roku 2017 bolo 50 % domácností, ktoré drevo nesušia, alebo ho spália 

v sezóne, kedy ho kupovali. A v roku 2019 bolo 67 % domácností, ktoré drevo skladovali viac 

ako rok, alebo kupovali suché drevo. 

- Väčšina domácností nakupuje drevo od domácich predajcov, zo zahraničia je to najmä Česká 

republika. 

- V roku 2019 sme zaznamenali zvýšenie využívania zemného plynu, elektriny, drevených brikiet 

a peliet, čo môže naznačovať prechod na modernejšie technológie (Tabuľka 2). 

Tabuľka 2: Podiel domácností, ktoré využívajú vybrané palivové médium 

ZDROJ ENERGIE 
VYKUROVANIE OHREV VODY 

2017 2019 2017 2019 

Zemný plyn 15,6 % 16,6 % 12,2 % 14,9 % 

Elektrická energia 8,0 % 13,9 % 65,6 % 64,9 % 

Drevené pelety a brikety 7,1 % 8,7 % 3,8 % 4,3 % 

Najzaujímavejšie body z časti C – údaje o spaľovacích zariadeniach v domoch, ktoré vykurujú tuhými 

palivami: 

- Je samozrejmé, že viaceré domácnosti majú viac spaľovacích zariadení, resp. diverzifikujú ich 

účel (napr. ohrev vody bojlerom, kúrenie kotlom a pod.). 

- Najvyššie percento (30 %) predstavujú v domácnostiach elektrické bojlery, v tomto čísle je 

zarátané aj podlahové kúrenie; v počte nasledujú klasické kotly, ktorými ešte stále kúri skoro 

tretina domácností; krby a krbové kachle využíva 22 % domácností (Obrázok 3). 
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- Pri vykurovaní elektrickým bojlerom, drvivá väčšina domácností (viac ako 90 %) používa bojler 

s výkonom do 10 kW. 

Obrázok 3: Zastúpenie jednotlivých spaľovacích zariadení v domácnostiach1 na Slovensku v roku 2019 

 

- Pri porovnaní podielu zariadení v domácnostiach je badateľný posun k modernejším 

zariadeniam (Obrázok 4). 

Obrázok 4: Podiel druhov zariadení v zisťovaniach v roku 2017 a 2019 

  

- Mimoriadne dobrou správou je, že klesol priemerný vek klasických, splyňovacích 

a automatických kotlov na 11 rokov, pričom až 44 % týchto zariadení nie je starších ako 10 

rokov a viac ako 92 % nie je starších ako 20 rokov (len si pripomeňme, že priemerný vek týchto 

zariadení v predchádzajúcom prieskume bol viac ako 12 rokov; najnovšie zariadenia sú BA 

kraji). 

- Pri zastúpení jednotlivých typov palív, jednoznačne prevláda palivové drevo (skoro 79 %) 

(Obrázok 5), po prepočte na kraje sa najviac palív spotrebuje v BB (27 %), ZA (23 %) a PO 

(15 %) kraji (Obrázok 6). 
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Obrázok 5: Zastúpenie jednotlivých typov palív pre spaľovanie v kotloch1 na Slovensku v roku 2019 

 

 

Obrázok 6: Zastúpenie jednotlivých krajov z hľadiska spotreby tuhých palív v kotloch1 za rok 2019 

 

- Z Obrázku 7 je zrejmé, že zatiaľ čo najčastejšie sa v domácnostiach spaľuje palivové drevo, 

z hľadiska jeho efektivity vykurovania alebo ohrevu vody je to najhoršia alternatíva, 

najúspornejšie je vykurovať drevenými briketami.  

- Priemerný vek kotlov na tuhé palivo je 11 rokov. Priemerný vek krbových kachieľ a pecí je až 

16,5 roka; pričom najnovšie zariadenia (priemerne 8 rokov staré) sú v BA a TT kraji. 
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Obrázok 7: Merná spotreba na domácnosť podľa druhu paliva v kotloch1 za rok 2019 
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