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Hlavné zistenia 

 

Zmena klímy 

Priemerná teplota na celom svete sa oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou zvýšila približne o 1 

stupeň Celzia. Za hlavnú príčinu považujú vedci1 nárast emisií skleníkových plynov, predovšetkým CO2 – 

oxidu uhličitého, v súvislosti s ľudskou činnosťou, predovšetkým spaľovaním fosílnych zdrojov energie.  

Zhruba polovica vypustených emisií CO2 sa vracia naspäť do pôdy alebo oceánov, zvyšok ostáva 

v ovzduší. V dôsledku rastu vypustených emisií koncentrácia CO2 v ovzduší rastie od začiatku 

prístrojových meraní v roku 2058. V roku 2018 dosahovala v priemere 408 molekúl oxidu uhličitého na 

milión molekúl vzduchu. Pred priemyselnou revolúciou to bolo 280 čiastočiek na milión. Pre dlhodobú 

stabilitu podnebia, teda oteplenie do 1 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou, je 

potrebná koncentrácia do 350 častíc na milión. Koncentrácia rastie čoraz rýchlejším tempom. Kým v 60-

tych rokoch rástla v priemere o 0,6 častice za rok, v poslednej dekáde je to 2,3 častice za rok.2 

V rokoch 2014-16 sa zastavil rast globálnych emisií CO2, v rokoch 2017-18 ale opäť stúpli na rekordné 

úrovne3. V roku 2017 emisie stúpli o 1,6 %, nasledujúci rok o 2,1 % a v roku 2019 podľa predbežných 

odhadov o 0,6.4 Staršie medzinárodné dohody, ktorých cieľom bolo znížiť emisie, sa tak ukázali ako 

nedostatočné. Ide najmä o dohody z Rio de Janeira v roku 1992, Kyota v roku 1997 - v platnosti od 2005 

a Dohy z roku 2012. Uvedené dohody zaväzovali k zníženiu emisií najmä vyspelé štáty, kde emisie aj 

skutočne klesali. Od roku 2007 je viditeľný pokles emisií v USA aj EÚ, pravdepodobne vďaka 

intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V USA je to aj vďaka rozmachu ťažby 

bridlicového plynu, ktorý pri nižšej cene umožňuje nahrádzať „špinavšie“ uhlie. V roku 2018 emisie CO2 

v USA stúpli. V rokoch 2000-11 došlo k prudkému rastu emisií v Číne, do roku 2017 nasledovala stagnácia 

a v rokoch 2017-18 opäť prudký rast. Rast emisií v Indii sa v celom sledovanom období zrýchľuje. V SR 

emisie klesli v rokoch 1990-2017 o 44 %. Medzi top 10 emitentmi CO2 je len jeden štát EÚ – Nemecko na 

 
1 Pozri napríklad: https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806  
2 Zdroj: https://dennikn.sk/1460056/dennik-n-bude-uverejnovat-udaje-o-co2-v-atmosfere-je-ho-tu-najviac-za-tri-
miliony-rokov/  
3 Zdroj: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions  
4 Zdroj: Global Carbon Budget 2019, https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/ 

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
https://dennikn.sk/1460056/dennik-n-bude-uverejnovat-udaje-o-co2-v-atmosfere-je-ho-tu-najviac-za-tri-miliony-rokov/
https://dennikn.sk/1460056/dennik-n-bude-uverejnovat-udaje-o-co2-v-atmosfere-je-ho-tu-najviac-za-tri-miliony-rokov/
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/
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6. mieste s 2 % globálnych emisií, celá EÚ je na 3. mieste po Číne a USA. Emisie na hlavu v roku 2017: 

India: 1,8 tony; EÚ a Čína – 7 ton (SR – 6,5 tony); USA – 16 ton. 5 

Výskum organizácie Climate Accountability Institute z USA pripisuje 63 percentám oxidu uhličitého a 

metánu emitovaných medzi rokmi 1751 až 2010 iba 90 subjektom. Päťdesiat z nich sú spoločnosti 

vlastnené investormi, ako Chevron, Peabody, Shell a BHP Billiton. Tridsaťjeden z nich sú štátne 

spoločnosti, ako Saudské Aramco a Statoil, a deväť z nich sú vládne odvetvia v krajinách ako Čína, Poľsko 

a bývalý Sovietsky zväz.6 Popredným štátnym znečisťovateľom je Saudská spoločnosť Aramco, ktorá 

sama vyrobila 4,38 % z celosvetového súčtu. 

Z celosvetového hľadiska vyvoláva znepokojenie postoj Číny k využívaniu uhlia na energetické účely. Kým 

v EÚ sa od neho ustupuje, Čína na základe politiky prijatej v rokoch 2014 až 2016 plánuje uviesť do 

prevádzky bloky s výkonom 245 GW, čo je porovnateľný výkon, aký majú v súčasnosti všetky uhoľné 

elektrárne v USA. V novembri 2019 to uviedla americká ekologická organizácia Global Energy Monitor.7 

Podľa nej takto Čína  brzdí globálny pokrok v znižovaní emisií. 

Pokiaľ bude pokračovať nárast emisií skleníkových plynov, bude pokračovať rast priemernej teploty vo 

svete s negatívnym vplyvom na ekosystémy ako aj životy veľkej časti ľudí. Bez akýchkoľvek opatrení by 

podľa projekcií Climate Action Tracker8 priemerná teplota stúpla o 4,1-4,8 stupňa Celzia do roku 2100. Pri 

splnení už schválených a realizovaných opatrení by bol teplotný nárast o 3,1-3,7 stupňa, pri splnení 

všetkých prísľubov o 2,6-3,2 stupňa. Na dodržanie teplotného nárastu do 2 stupňov je potrebné prijať 

ďalšie opatrenia. 

Dňa 18.9.2019 zverejnil francúzsky klimatologický inštitút IPSL najnovšiu prognózu oteplenia do konca 

21. storočia, ktorá počíta s výrazne rýchlejším a intenzívnejším otepľovaním ako doterajšie modely. Ak 

bude trend vypúšťania emisií skleníkových plynov pokračovať rovnakým tempom, do konca storočia 

musíme počítať v rámci najhoršieho scenára s globálnym oteplením o 6,5-7 (6-7,5) stupňov Celzia oproti 

obdobiu pred priemyselnou revolúciou.  

Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC, vedecký orgán OSN): Ak sa naplní najhorší scenár (oteplenie cca 

o 4 stupne Celzia do roku 2100), hladiny morí môžu stúpnuť najviac o 1,1 metra (15 milimetrov za rok), 

 
5 Zdroj: Global Carbon Project, http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 
6 http://climateaccountability.org/carbonmajors.html 
7 https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/out-of-step/ 
8 https://ourworldindata.org/grapher/future-greenhouse-gas-emission-scenarios?time=1990..2100  

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
http://climateaccountability.org/carbonmajors.html
https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/out-of-step/
https://ourworldindata.org/grapher/future-greenhouse-gas-emission-scenarios?time=1990..2100
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v lepšom scenári (zníženie emisií a oteplenie do 2 stupňov) o 0,6-0,8 metra, v najlepšom scenári o 0,4 

metra, resp. 4 mm ročne. V 20. storočí stúpla hladina cca o 15 cm. Podľa štúdie z roku 20199 žije na 

území do 1 metra nad hladinou morí 250 miliónov ľudí. Rovnaká štúdia predpokladá, že v najhoršom 

scenári môže hladina morí stúpnuť do konca storočia o 2 metre, pričom do tejto úrovne v súčasnosti žije 

630 miliónov ľudí. 

V roku 2016 podpísala väčšina štátov sveta tzv. Parížsku dohodu, ktorá stanovuje nezáväzný cieľ udržať 

nárast priemernej globálnej teploty na výrazne menej ako do 2 stupňov Celzia do roku 2100 v porovnaní 

s priemernou teplotou pred priemyselnou revolúciou, resp. snažiť sa obmedziť zvýšenie teploty najviac 

do 1,5 stupňa. Pokles emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou je vzhľadom na doterajší vývoj a tiež 

chýbajúce záväzky hlavných znečisťovateľov vrátane USA, Číny a Indie málo pravdepodobný. Aby sa 

podarilo obmedziť otepľovanie planéty o 1,5 stupňa, museli by sa podľa Medzivládneho panelu OSN do 

roku 2030 znížiť emisie CO2 o 45 %. Do roku 2050 by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda nulová 

bilancia vypustených a pohltených emisií CO2. 

Globálne zníženie emisií CO2 si vyžaduje globálnu akciu, úsilie EÚ či rozvinutého sveta nestačí (to 

neznamená, že tu netreba konať). Podľa predpovedí Medzinárodnej energetickej agentúry bude globálne 

do roku 2040 síce rásť spotreba OZE, ale v rozvíjajúcich sa štátoch aj spotreba ropy, plynu a uhlia. 

Globálne bude rásť spotreba ropy aj plynu, uhlie bude stagnovať vďaka poklesu spotreby vo vyspelom 

svete. To znamená, že ak má dôjsť k poklesu emisií CO2, musí sa buď zásadne zvýšiť efektívnosť 

používania fosílnych zdrojov na celom svete (zníženie emisií pri rovnakej spotrebe), alebo sa musí 

koordinovane na celom svete obmedziť spotreba fosílnych zdrojov (obmedzenie vo vyspelom svete 

nebude stačiť). 

Podľa štúdie Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny10 je na udržanie nárastu globálnej priemernej 

teploty do 2 stupňov Celzia oproti predindustriálnej dobe potrebné vynaložiť len v sektore energetiky 

investície vo výške v priemere za dostupné modely 2,19 biliónov USD ročne v stálych cenách z roku 2010 

v období 2016-35, čo je 2,1 % každoročného svetového HDP. Po zahrnutí ďalších sektorov, ako napríklad 

doprava, sa potrebná investícia podľa OECD zvýši na 6,38 bilióna USD ročne, čo je 6 % svetového HDP. 

Pre splnenie teplotného cieľa do 1,5 stupňa Celzia sú potrebné investície ešte vyššie. Len v sektore 

energetiky dosahujú v priemere 2,53 % HDP, podľa rôznych modelov však môžu byť v rozpätí 1,5-4,0 % 

HDP, čo signalizuje značnú mieru neistoty. 

 
9 https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z  
10 https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/
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Celkové škody spôsobené globálnym otepľovaním odhaduje štúdia citovaná Medzivládnym panelom pre 

klimatické zmeny11 v čistej súčasnej hodnote na 551 biliónov USD (t.j. viac než 5-násobok globálneho 

HDP) v roku 2100  v prípade oteplenia o 3,7 stupňa Celzia, resp. na 69 bilióna USD (približne dve tretiny 

svetového HDP) v prípade oteplenia o 2 stupne Celzia, resp. na 54 biliónov USD (viac než polovicu 

svetového HDP) v prípade oteplenia o 1,5 stupňa Celzia.  

Environmentálne ciele EÚ 

EÚ sleduje v environmentálnej politike komplex cieľov v troch oblastiach: 

• V oblasti zachovania prírodného bohatstva sa pre rok 2020 plnia len 2 ciele, ktoré sa týkajú 

ohraničenia chránených oblastí na súši a na moriach, čiastočne sa plní cieľ o zmiernení dopadov 

zhoršenej kvality ovzdušia na ekosystémy. Zvyšné ciele sa neplnia (napríklad ochrana 

biodiverzity, pôdy a vodných ekosystémov). Trendy za posledných 10-15 rokov sú väčšinou 

negatívne alebo zmiešané. Napríklad v novembri 2019 viacerí vedci napísali otvorený list12 

členom Europarlamentu, podľa ktorého viedla Spoločná poľnohospodárska politika EÚ k 

zintenzívneniu poľnohospodárskych postupov vrátane úprav krajiny, drastickému nárastu 

využívania pesticídov a frekvencie kosenia, rozširovaniu zavlažovania a ničeniu pasienkov. Pritom 

existuje vedecký konsenzus, že tieto činnosti viedli v rokoch 1980 až 2015 k poklesu populácií 

vtáctva na európskych farmách o viac ako 55 %. Podľa štúdie 63 prírodných rezervácií v 

Nemecku medzi rokmi 1989 a 2016 populácia hmyzu klesla o 76 %. 

• V oblasti efektívnosti a nízkouhlíkovej ekonomiky sú trendy za posledných 10-15 rokov väčšinou 

pozitívne a pre rok 2020 sa plnia 4 ciele, vrátane dvoch kľúčových - znižovanie emisií a zvyšovanie 

podielu OZE. Tretí kľúčový cieľ - zvyšovanie energetickej efektívnosti - sa pravdepodobne v roku 

2020 nepodarí splniť keďže konečná spotreba energie od roku 2014 rastie. Už pre rok 2030 sa 

neplní ani jeden z kľúčových 3 cieľov, rovnako ani pre rok 2050 – Európska komisia pritom 

navrhuje ich sprísnenie. 

• V oblasti dopadov na zdravie a kvalitu života sú trendy skôr zmiešané, ale pre rok 2020 sa neplnia 

žiadne ciele. Pre rok 2030 sa očakáva splnenie dvoch cieľov – poklesu koncentrácie 

znečisťujúcich látok v ovzduší a ich dopadov na zdravie ľudí. 

 
11 https://tyndall.ac.uk/sites/default/files/publications/briefing_note_risks_warren_r1-1.pdf  
12 https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/open-letter-reform-cap 

https://tyndall.ac.uk/sites/default/files/publications/briefing_note_risks_warren_r1-1.pdf
https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/open-letter-reform-cap
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V oblasti efektívnosti a nízkouhlíkovej ekonomiky EÚ sleduje tri hlavné ciele13: 

1. Zníženie emisií skleníkových plynov (CO2, N2O, PFC) v porovnaní s rokom 1990 o 20 % do roku 

2020, o 40 % do roku 2030 a o 80 % do roku 2050. Európska komisia v roku 2018 predložila víziu 

dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, teda vyrovnanú bilanciu vypustených a pohltených 

emisií skleníkových plynov. EÚ osobitne sleduje znižovanie emisií v sektoroch spadajúcich pod 

systém obchodovania s emisnými kvótami (ETS) a v sektoroch mimo tohto systému: 

• Pre emisie v sektoroch ETS (najmä energetika, priemysel a letecká doprava vnútri EÚ), 

ktoré tvoria približne 40 % celkových emisií, platí cieľ znížiť emisie oproti roku 2005 o 21 

% do roku 2020, o 43 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050.  

• Pre emisie mimo sektorov ETS (najmä doprava, budovy, poľnohospodárstvo a odpadové 

hospodárstvo), ktoré tvoria približne 60 % celkových emisií, platí cieľ znížiť emisie oproti 

roku 2005 o 30 % do roku 2030. Pre jednotlivé členské štáty platia od mája 2018 

osobitné ciele ako aj trajektórie pre ich dosiahnutie s prihliadnutím na výšku HDP a 

nákladovú efektívnosť. 

2. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 % do roku 2020, na 

32 % do roku 2030 a na 55 % do roku 2050. Pre jednotlivé členské štáty platia osobitné ciele do 

roku 2020 s prihliadnutím na ich východiskovú pozíciu a tiež potenciál pre využívanie OZE. 

Súčasne sa členské štáty s Európskou komisiou dohadujú na cieľoch pre rok 2030. 

• EÚ osobitne sleduje zavádzanie OZE do palív v doprave, kde platí cieľ pre každú členskú 

krajinu dosiahnuť aspoň 10 % podiel biopalív do roku 2020 a 14 % do roku 2030. 

3. Zvýšenie energetickej účinnosti, t.j. zníženie primárnej spotreby energie oproti základnému 

scenáru o 20 % do roku 2020, o 32,5 % do roku 2030 a o 33 % do roku 2050.  

Príklad Slovenska ukazuje, že plnenie jedného cieľa môže znižovať šance na plnenie iného cieľa, resp. že 

plnenie viacerých cieľov naraz nemusí byť nákladovo efektívne. Konkrétne tlak na zvyšovanie podielu 

OZE môže byť v rozpore s efektívnym dosahovaním cieľa pre znižovanie emisií CO2. V roku 2017 bol 

podiel OZE na Slovensku 11,5 %, pričom medziročne už druhý rok po sebe klesol. Cieľ do roku 2020 je pre 

Slovensko 14 % a ministerstvo hospodárstva varuje, že nebude splnený. V decembri 2018 Slovensko 

navrhlo cieľ 18 % do roku 2030, Európska komisia však odporúča zvýšiť tento cieľ na 24 %. Ministerstvo 

 
13 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en
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hospodárstva v dokumente z novembra 201914 navrhuje zvýšiť cieľ z 18 % na 19,2 % a alternatívne 

najviac na 20 %, pričom varuje pred vyššími nákladmi (investície 4,3 miliardy eur pri cieli 19,2 % a 5 

miliárd eur pri cieli 20 %), zvýšením emisií CO2 (v dôsledku prechodu pri vykurovaní zo zemného plynu na 

biomasu) a zvýšením ceny energií (v dôsledku zavádzania drahších technológií). 

Európska komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera pracujúca do novembra 2019 sa rozsiahlo 

zaoberala ďalším vývojom v EÚ pod vplyvom klimatických zmien v dokumente s názvom Európska 

dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne 

hospodárstvo.15 Predstavila ju v novembri 2018 a stala sa aj východiskom pre jej nástupkyňu. Prihlásila sa 

k dosiahnutiu nulovej bilancie emisií skleníkových plynov do roku 2050. Do roku 2050 by malo viac ako 

80 % elektrickej energie pochádzať z obnoviteľných zdrojov a 15 % z jadra. Vo všetkých druhoch 

dopravy majú byť vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami, ktoré majú efektívne alternatívne hnacie 

sústavy. V priemysle sa majú existujúce zariadenia zásadne modernizovať alebo sa úplne nahradia, aby sa 

dospelo k nulovej bilancii emisií skleníkových plynov. V poľnohospodárstve by vyšší dopyt po drevnej 

biomase mohol viesť na desatine poľnohospodárskej pôdy k ďalšej diverzifikácii súčasných obchodných 

modelov. V budovách sa má prejsť na iné palivo vo veľkej väčšine domácností, ktoré budú používať 

vykurovanie založené na obnoviteľných zdrojoch. Komisia si veľa sľubuje od zachytávania a ukladania 

CO2, kde chce vyvinúť oveľa väčšie úsilie v oblasti výskumu a inovácií.  

V súčasnosti sa do energetického systému a súvisiacej infraštruktúry investujú približne 2 % HDP. V 

záujme dosiahnutia hospodárstva s nulovými emisiami skleníkových plynov by sa to muselo zvýšiť na 

2,8 % (alebo približne 520 – 575 miliárd EUR ročne). V porovnaní so základným scenárom to znamená 

značné dodatočné investície v rozsahu od 175 do 290 miliárd EUR ročne. Pri riadení tohto prechodu budú 

zohrávať dôležitú úlohu environmentálne dane, systémy stanovovania cien uhlíka a zmena štruktúry 

subvencií. Mali by sa uplatňovať dane a stanovovanie cien uhlíka, aby sa kompenzoval negatívny 

environmentálny vplyv a podporilo zvyšovanie energetickej účinnosti, znižovanie emisií skleníkových 

plynov a posilňovanie obehového hospodárstva. 

Európska environmentálna agentúra publikuje každý rok správu o priebežnom plnení hlavných cieľov EÚ. 

Správa z roku 201916 predpovedá, že všetky tri ciele môže na základe aktuálneho stavu splniť do roku 

2020 deväť štátov EÚ (medzi nimi aj Slovensko) a do roku 2030 tri štáty. Ďalších sedem štátov (medzi 

 
14 Návrh Integrovaného národného energetického klimatického plánu na roky 2021-2030 predložený v októbri 2019 
do medzirezortného pripomienkového konania: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/772  
15 https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf 
16 https://www.eea.europa.eu//publications/trends-and-projections-in-europe-1 

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/772
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-1
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nimi aj Slovensko) avizovalo, že plánuje prijať dodatočné opatrenia, aby tieto ciele dosiahli. Ciele do roku 

2030 by bez prijatia ďalších opatrení nemalo splniť 18 členov. Správa tiež uvádza: 

• Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli medzi rokmi 1990 až 2017 o 21,7 %. Cieľ do roku 2020 by 

mohol byť splnený, bez ďalších opatrení ale nebude splnený cieľ do roku 2030. Odhad podľa 

doterajších ohlásených politík hovorí o znížení na 36 % namiesto plánovaných 40 %.  

• V roku 2017 je z konečnej spotreby energie 17,5 % z obnoviteľných zdrojov, v roku 2018 by to 

malo byť 18 %. Cieľ do roku 2020 zatiaľ nie je splnený a môže byť dosiahnutý len za predpokladu 

intenzívnejšieho zavádzania obnoviteľných zdrojov. Splnenie cieľa do roku 2030 si vyžaduje 

ďalšie zrýchlenie rastu podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie. Od roku 

2005 využívanie energie z OZE ako podiel hrubej konečnej spotreby energie narastá 

medziročne v priemere 0,7 percenta. Na splnenie cieľa v roku 2030 by sa musel priemerný 

ročný rast v EÚ  zvýšiť aspoň na 1,1 percenta. 

• V roku 2017 bola primárna spotreba energie o 4-5 % vyššia ako cieľ pre rok 2020, pričom 

medziročne stúpla. V roku 2018 by mala stúpnuť o 0,1 %. Ak sa tento trend nezvráti, cieľ roka 

2020 bude ohrozený. Ak má byť splnený cieľ do roku 2020 a následne aj 2030, musí dôjsť 

k výraznejšiemu poklesu spotreby energie. Členské štáty budú musieť prijať nové politiky 

a aplikovať dodatočné opatrenia. 

Nová Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyen avizovala sprísnenie cieľov. Emisie 

skleníkových plynov by napríklad mohli klesnúť najmenej o 50 % a smerovať k zníženiu o 55 % do roku 

2030; do roku 2050 by sa EÚ mohla zaviazať dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Zvažovaným návrhom je aj 

zavedenie tzv. uhlíkového cla. To by chránilo domácich výrobcov pred dovozom produktov od 

konkurentov mimo EÚ, ktorí nie sú zaťažení poplatkami za vypúšťanie skleníkových plynov.  

S priznaním, že súčasné politiky znížia do roku 2050 emisie skleníkových plynov iba o 60 %, predstavila 

Európska komisia v decembri 2019 Európsky ekologický dohovor (The European Green Deal). Do leta 

2020 predloží plán, aby zníženie emisií dosiahlo v roku 2030 najmenej 50 % s cieľom smerovať k 55 % v 

porovnaní s rokom 1990. Potvrdila tak cieľ, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým klimaticky 

neutrálnym kontinentom. Komisia predpokladá, že na dosiahnutie týchto cieľov bude do roku 2030 

treba 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku 2018. Ide 
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pritom o konzervatívny predpoklad, ktorý nezohľadňuje napríklad náklady potrebné na kompenzáciu 

postihnutých regiónov.17 

Jedným z nástrojov na znižovanie emisií v EÚ je systém obchodovania s emisnými kvótami v EÚ, ktorý bol 

zavedený v roku 2005 a pokrýva tvorbu emisií pri výrobe elektriny a v priemysle, ako aj pri leteckej 

doprave vnútri EÚ. V rokoch 2017-2019 došlo po viacročnej stagnácii na nízkych úrovniach k prudkému 

rastu cien emisných povoleniek z cca 7 eur na tonu na približne 26 eur na tonu emisií. Dôvodom je 

najmä tzv. "Market Stability Reserve", čo je opatrenie, ktoré od roku 2019 znižuje ponuku dostupných 

kvót (cieľom bolo zvýšiť ceny) a tiež schválenie EÚ Smernice, ktorá v rokoch 2021-30 zavádza cieľ znížiť 

emisie CO2 v systéme ETS o 43 % oproti roku 2005. Tým stúpol dopyt po povolenkách a tiež ich ceny. 

Dlhodobá stagnácia cien na nízkych úrovniach a ich náhle prudké zvýšenie svedčia o ťažkej 

predvídateľnosti budúceho vývoja, čo komplikuje podmienky na dlhodobé plánovanie pre firmy a teda aj 

ich motiváciu na prechod na čistejšie technológie. 

Elektrické autá 

Jednotkové náklady na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a na výrobu 

elektrických áut prudko klesajú, čím sa postupne stávajú konkurencieschopné fosílnym zdrojom energie, 

resp. v horizonte niekoľkých rokov autám so spaľovacími motormi. Dotovanie výroby energie zo (zatiaľ) 

nekonkurencieschopných a teda drahších OZE a dotovanie drahších elektrických áut nemusí byť 

efektívne, pokiaľ existujú lacnejšie alternatívy. 

Emisie CO2 z áut predstavujú 12 % z celkových emisií CO2 v EÚ. V roku 2009 EÚ zaviedla požiadavku, 

podľa ktorej mali byť v prechodnom období 2012-15 emisie CO2 z nových áut v priemere najviac 

130 g/km, čo zodpovedá spotrebe 5,6 litra na 100 km pri benzínových autách a 4,9 litra na 100 km pri 

naftových autách. Tento cieľ bol splnený s predstihom v roku 2013. V roku 2018 dosiahli priemerné 

emisie pri nových autách 120,4 g/km, čo je pokles zo 140 g/km v roku 2010. V prechodnom období 2020-

21 EÚ požaduje, aby emisie CO2 pri nových autách klesli v priemere na najviac 95 g/km, čo zodpovedá 

spotrebe 4,1 litra na 100 km pri benzínových autách a 3,6 litra na 100 km pri naftových autách. 

Splnenie tohto limitu je málo pravdepodobné, keďže priemerné emisie po viacročnom poklese stúpli 

zo 117,9 g/km v roku 2016 na 120,6 g/km v roku 2018. Podľa štúdie Európskeho združenia výrobcov 

automobilov18 je hlavným dôvodom pokles záujmu ľudí o autá s naftovým motorom (napríklad kvôli 

 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf   
18 https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10
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obmedzeniam pri vstupe starších áut do mestských centier v Paríži alebo Bruseli) a súčasne vyšší záujem 

o benzínové vozidlá. Naftové motory produkujú menej emisií CO2 než benzínové pre nižšiu priemernú 

spotrebu paliva (emisie CO2 sú 2640 g/liter pre naftu a 2392 g/liter pre benzín19). Na druhej strane, 

spaľovaním nafty vzniká viac rakovinotvorných látok a nebezpečného prachu20. Ďalším dôvodom 

zvýšeného množstva emisií je dlhodobo rastúca popularita väčších áut, ako sú SUV a crossovery. 

Za prekročenie emisných cieľov EÚ hrozia automobilkám pokuty vo výške 95 eur na auto za každý jeden 

gram nad limitom. Pri výpočte limitov pre výrobcov sú zvýhodnené autá s emisiami pod 50 g/km, ktoré sa 

počítajú v 2-násobnom počte v roku 2020, v 1,67-násobnom počte v roku 2021 a v 1,33-násobnom počte 

od roku 2022 (ide o tzv. superkredity).21 Výrobcovia áut v reakcii na požiadavky EÚ plánujú a realizujú 

masívne investície do výroby elektromobilov, ktoré sú považované za autá s nulovými emisiami. Súčasne 

požadujú podporu vlád pri týchto investíciách ako aj finančné stimuly pre elektrickú mobilitu.22  

Záujem o elektrické autá je zatiaľ nízky najmä kvôli vysokým cenám, nižšiemu dojazdu a slabej 

infraštruktúre na ich dobíjanie. Progres je ale rýchly, ceny bateriek rýchlo klesajú a približne od roku 2025 

bude cena výkonu auta na benzín a elektrického auta približne rovnaká. 

Podiel elektrických áut je zatiaľ nízky. V roku 2018 boli tržby z predaja nových áut v EÚ pri  elektrických 

autách 2 % a pri hybridných 3,8 %23. Podľa niektorých prognóz stúpne podiel elektrických áut v horizonte 

20 rokov na 20-30% z celkového trhu. To by znamenalo existenčné ohrozenie rafinérií, ktoré kvôli 

vysokým fixným investíciám potrebujú udržať vyťaženosť kapacít vo výrobe nad 90%24. Masívny prechod 

na elektrické autá bez zavedenia spotrebnej dane vytvorí prepady daňových príjmov. 

Z pohľadu emisií CO2 je pri elektrických autách kľúčový energetický mix pri výrobe elektriny25. Dlhodobo 

by mal stúpnuť podiel OZE, čo pri emisiách zvýhodňuje elektrické autá. 

Dotácie a zdaňovanie fosílnych zdrojov energie 

 
19 http://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2  
20 SME 25.9.2019, https://ekonomika.sme.sk/c/22217585/emisie-z-novych-aut-uz-druhy-rok-
stupaju.html#ixzz60cPzUjzi 
21 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  
22 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-
automobilky/  
23 https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10  
24 Zdroj: Slovnaft, a.s. 
25 Zdroj: Štúdia Ifo, https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-
credentials/a-48460328  

http://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2
https://ekonomika.sme.sk/c/22217585/emisie-z-novych-aut-uz-druhy-rok-stupaju.html#ixzz60cPzUjzi
https://ekonomika.sme.sk/c/22217585/emisie-z-novych-aut-uz-druhy-rok-stupaju.html#ixzz60cPzUjzi
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10
https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-48460328
https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-48460328
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Štáty na celom svete podľa OECD26 významne dotujú fosílne zdroje energie (SR: výroba elektriny 

z hnedého uhlia, výnimky zo spotrebných daní na fosílne zdroje) a nedostatočne využívajú zdanenie 

fosílnych zdrojov energie.  

• Dotácie fosílnych zdrojov v 44 štátoch (OECD+G20+Kolumbia) klesli z rekordných cca 230 miliárd 

USD v roku 2013 na  cca 140 miliárd USD v roku 2017. V rokoch 2013-16 klesali aj globálne 

dotácie z rekordných cca 600 miliárd USD na cca 320 miliárd USD, avšak v roku 2017 stúpli na cca 

340 miliárd USD.27 

• Spomedzi 44 štátov produkujúcich 80 % celosvetových emisií CO2 využívajú zdaňovanie emisií 

CO2 v miere potrebnej pre adekvátne zníženie dopadu na klímu (30 eur na tonu CO2 – ani táto 

úroveň ale nestačí na splnenie cieľov Parížskej dohody) v sektoroch mimo cestnej dopravy (kde 

vzniká 85 % všetkých emisií) len 4 štáty: Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko a Dánsko. Efektívna daň 

na uhlie, ktorého spaľovanie tvorí najviac škodlivých emisií, je v priemere za všetkých 44 štátov 

blízka nule. Zdaňovaná nie je ani spotreba palív v medzinárodnej leteckej a námornej doprave, 

ktoré vo väčšine prípadov (výnimkou je napr. letecká doprava vnútri EÚ) ani nie sú zahrnuté do 

systému obchodovania s emisnými kvótami. Počet štátov so zavedenou uhlíkovou daňou stúpa 

– k 1.7.2018 ich bolo 20 spomedzi 44 sledovaných štátov. V priemere najvyššiu uhlíkovú daň 

platia v Nórsku, Švajčiarsku a Švédsku. Nárast uhlíkovej dane na úroveň 30 eur na tonu CO2 by 

v 44 sledovaných štátoch generoval verejné príjmy vo výške cca 1 % HDP.28 

Demokratickí poslanci v USA vo februári 2019 navrhli rezolúciu Green New Deal, ktorej cieľom je 

prostredníctvom masívnych verejných investícií dosiahnuť okrem iného nulové emisie skleníkových 

plynov pri výrobe elektriny, či zásadné zníženie emisií v doprave. Rezolúcia neskôr neprešla schvaľovaním 

v Senáte. V reakcii na prípravu rezolúcie zverejnilo v januári 2019 spolu 45 uznávaných ekonómov návrh 

na zavedenie uhlíkovej dane29, ktorý následne podpísalo viac ako 3000 ekonómov (vrátane 27 nositeľov 

Nobelovej ceny). Návrh predpokladá postupné zvyšovanie dane na emisie oxidu uhličitého, pričom 

výnosy by sa vracali občanom. Na trh by sa tak vyslal cenový signál, ktorý by zabezpečil stabilitu pre 

potrebné dlhodobé investície do OZE. Riešenia by priniesol trh, namiesto komplikovaných regulácií, 

alebo verejných investícií, ktoré nemusia byť efektívne. Návrh tiež požaduje zaviesť cezhraničný 

 
26 Zdroj: OECD, http://www.oecd.org/newsroom/taxes-on-polluting-fuels-are-too-low-to-encourage-a-shift-to-low-
carbon-alternatives.htm  
27 http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf  
28 http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf  
29 https://www.clcouncil.org/economists-statement/?utm_source=GDPR&utm_campaign=30d8264894-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_7c51e322b7-30d8264894-  

http://www.oecd.org/newsroom/taxes-on-polluting-fuels-are-too-low-to-encourage-a-shift-to-low-carbon-alternatives.htm
http://www.oecd.org/newsroom/taxes-on-polluting-fuels-are-too-low-to-encourage-a-shift-to-low-carbon-alternatives.htm
http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf
https://www.clcouncil.org/economists-statement/?utm_source=GDPR&utm_campaign=30d8264894-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_7c51e322b7-30d8264894-
https://www.clcouncil.org/economists-statement/?utm_source=GDPR&utm_campaign=30d8264894-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_7c51e322b7-30d8264894-
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vyrovnávací systém, ktorý bude chrániť domácich výrobcov a motivovať aj iné štáty k zavedeniu uhlíkovej 

dane.30 

V júni 2019 spísali ekonómovia z Európskej únie podobnú petíciu31, v ktorej žiadajú postupné 

zvyšovanie spoplatnenia emisií CO2 buď cez systém obchodovania s emisnými kvótami alebo 

prostredníctvom uhlíkovej dane, ktorá by pokrývala sektory vyňaté z obchodovania s emisnými kvótami, 

teda najmä dopravu a bývanie, osobitne medzinárodnú leteckú a námornú dopravu. Spoplatnenie emisií 

považujú ekonómovia za najefektívnejší spôsob ich zníženia a zabránenia klimatickým zmenám. 

Ekonómovia odporúčajú zvážiť zavedenie cezhraničného vyrovnávacieho mechanizmu pre zabezpečenie 

konkurencieschopnosti dotknutých subjektov. Výnosy z dane by sa mali použiť na podporu inovácií 

a kompenzáciu sociálnych a distribučných dôsledkov spoplatnenia emisií CO2. 

Porovnanie dopadov zavedenia uhlíkovej dane a dotácií zelených projektov 

 Uhlíková daň Dotácie na „zelené“ projekty 

Administratíva Nízka Vysoká 

Meranie dopadov/efektívnosti Jednoduché Náročné 

Riziko plytvania Nie je Je 

Dopad na verejné financie, 
ceteris paribus 

Zvýšenie príjmov (priestor pre 
zníženie iných daní) 

Zvýšenie výdavkov (potreba 
zvýšenia daní) 

Dopad na životné prostredie Plošné obmedzenie 
znečisťovateľov 

Selektívne posilnenie 
„čistejších“ postupov 

Dopad na ceny produktov Rast cien Neutrálny dopad, resp. zníženie 
cien „zelených“ produktov 

Dopad na chudobnejších ľudí Zvýšenie výdavkov (dá sa 
kompenzovať znížením iných 

daní, napr. z práce) 

Bez priameho dopadu, resp. 
dostupnejšie „zelené“ produkty 

(riziko transferu bohatším) 

Dopad na chudobnejšie štáty Vyšší (znevýhodnenie 
„špinavých“ zdrojov, ktorých je 
v chudobnejších štátoch viac) 

Nižší (transfer „čistejším“ 
zdrojom, ktorých je 

v chudobnejších štátoch menej) 

Dopad na motivácie 
spotrebiteľov 

Silný (zasiahne každého) Slabší (zasiahne len 
spotrebiteľov „zelených“ 

produktov) 

Politická priechodnosť v EÚ Potreba konsenzu v daňových 
otázkach 

Netreba konsenzus 

Dopad na podnikateľské 
prostredie 

Zhoršenie kvôli vyššej dane pre 
všetkých (dá sa kompenzovať 

znížením iných daní) 

Zhoršenie kvôli preferovaniu 
dotovaných subjektov 

Zdroj: Autor 

Uhlíková daň by mala v princípe reflektovať negatívne externality spaľovania fosílnych zdrojov: 

 
30https://bruegel.org/2019/02/the-economists-statement-on-carbon-dividends-and-the-green-new-deal/ 
31 http://www.eaere.org/statement/  

https://bruegel.org/2019/02/the-economists-statement-on-carbon-dividends-and-the-green-new-deal/
http://www.eaere.org/statement/
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• Klimatické zmeny a ich negatívne dôsledky na ľudstvo aj prírodné bohatstvo 

• Zhoršenie kvality ovzdušia a následne aj zdravia populácie 

• Prírodné škody spôsobené ťažbou a prepravou fosílnych zdrojov 

 

Odporúčania 

1. Podporovať znižovanie dotácií na fosílne zdroje energie, ako aj odstraňovanie výnimiek zo 

zdaňovania fosílnych zdrojov energie. Informovať verejnosť o výške dotácií a neželaných 

environmentálnych dôsledkoch využívania podporovaných zdrojov energie. 

2. Informovať verejnosť o rozdieloch v zdaňovaní rôznych zdrojov energie v závislosti od ich 

uhlíkovej stopy, resp. škodlivosti. Diferencovať a primerane zvyšovať spotrebné dane na fosílne 

zdroje energie v závislosti od ich uhlíkovej stopy, resp. množstva vypúšťaných škodlivých látok.  

3. Podporovať zavádzanie a harmonizáciu environmentálnych daní a poplatkov v EÚ, t.j. napríklad 

poplatkov za skládkovanie odpadu, daní a poplatkov za motorové vozidlá v závislosti od objemu 

ich emisií CO2, spotrebných daní na fosílne zdroje energie použité pri vykurovaní, v priemyselnej 

výrobe a v doprave (vrátane leteckej a námornej), a podobne. 

4. Rozšíriť systém ETS aj na leteckú a námornú dopravu. 

5. Monitorovať uhlíkovú stopu rôznych produktov vnútri EÚ aj dovážaných do EÚ. Postupne 

zlepšovať informovanosť spotrebiteľov o uhlíkovej stope produktov. 

6. Zaviesť postupne rastúcu a harmonizovanú uhlíkovú daň v EÚ, ktorá by zohľadňovala uhlíkovú 

stopu rôznych produktov. V prípade dovážaných produktov zaviesť na rovnakom princípe 

uhlíkové clo, resp. cezhraničný vyrovnávací systém, ktorý bude chrániť EÚ výrobcov a motivovať 

aj iné štáty k zavedeniu uhlíkovej dane (inšpirácia od iniciatívy ekonómov v USA). 

7. Získané peniaze využiť na: 

a. Dočasnú kompenzáciu ľudí postihnutých environmentálnymi opatreniami 

b. Zníženie iných daní, najmä škodlivých pre ekonomický rast (napr. daní a odvodov z práce) 

c. Výskum a vývoj čistejších technológií 

d. Rýchlejšiu implementáciu čistejších technológií, ktoré sú efektívne, teda 

konkurencieschopné v porovnaní s tradičnými technológiami 
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8. Rozhodnutia o dotáciách, investíciách, resp. reguláciách robiť na základe analýz efektívnosti 

(hodnota za peniaze), t.j. dopredu vyčísľovať prínosy aj náklady plánovaných zmien v porovnaní 

so scenárom bez zmien, resp. s dostupnými alternatívami; pokiaľ to je možné, vyčísľovať 

náklady v prepočte na jednotku (napr. tonu ušetrených emisií CO2 za jeden rok) tak, aby sa 

uľahčila porovnateľnosť rôznych alternatív32. 

9. Znižovať dotácie na výrobu energie z neefektívnych OZE a dotácie pri kúpe drahých elektroáut, 

pokiaľ analýza preukáže neefektívnosť (nízku konkurencieschopnosť), resp. existenciu alternatívy 

s vyššou hodnotou za peniaze. 

10. Na základe analýz efektívnosti prehodnotiť a zreálniť environmentálne ciele EÚ ako aj opatrenia 

potrebné na dosiahnutie cieľov. Príkladom je cieľ, podľa ktorého sa majú od roku 2021 znížiť 

emisie CO2 pri nových autách v priemere na najviac 95 g/km. Analýza by mala vyčísliť náklady 

v súkromnom aj verejnom sektore potrebné na dosiahnutie cieľa, resp. na jeho prípadné 

zmiernenie a odloženie na obdobie, keď budú elektromobily vzhľadom na technologický rozvoj 

konkurencieschopnejšie klasickým autám. 

11. Reformovať Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ tak, aby sa zvrátil trend likvidácie 

biodiverzity. 

Návrh otázok pre Európsku komisiu 

Pri dotačných rozhodnutiach EÚ odporúčam položiť otázku na vyčíslenie vynaložených dotácií na 

jednotku želaného prínosu, aby bolo možné porovnať efektívnosť rôznych dotačných politík. Napríklad 

pri dotáciách na kúpu elektrických automobilov, na odstavenie elektrární na báze fosílnych zdrojov, alebo 

na výmenu plynových kotlov by mala EK, resp. členské štáty vyčísliť výšku dotácie v prepočte na jednotku 

znížených emisií CO2 (napr. tonu za jeden rok). 

Pri každom environmentálnom cieli EÚ odporúčam položiť otázku na vyčíslenie nákladov (potrebných 

investícií) na splnenie cieľa v porovnaní so scenárom bez zmien, resp. s dostupnými alternatívami; a to 

pokiaľ možno v prepočte na jednotku želaného prínosu. Pokiaľ to je relevantné, spýtať sa aj na výšku 

škody, ktorá vznikne v prípade scenára bez zmien. Napríklad: 

 
32 Pozri napríklad článok Martina Vlachynského z INESS: https://e.dennikn.sk/1692955/stat-kupil-tonu-co2-za-364-
eur/  

https://e.dennikn.sk/1692955/stat-kupil-tonu-co2-za-364-eur/
https://e.dennikn.sk/1692955/stat-kupil-tonu-co2-za-364-eur/
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• Aké náklady v súkromnom aj verejnom sektore si vyžiada splnenie cieľa33, podľa ktorého by 

v prechodnom období 2020-21 malo dôjsť k zníženiu emisií CO2 pri nových autách v priemere na 

najviac 95 g/km?  

• Aké sú tieto náklady v prepočte na tonu ušetrených emisií CO2 za jeden rok? 

• Nakoľko je splnenie tohto cieľa reálne vzhľadom na to, že priemerné emisie po viacročnom 

poklese stúpli podľa European Environment Agency zo 117,9 g/km v roku 2016 na 120,6 g/km 

v roku 2018? 

 

  

 
33 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
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Podrobnejšie podklady 

 

Skleníkové plyny 

Pod skleníkové plyny v zemskej atmosfére sa zaraďujú vodná para, oxid uhličitý, metán a oxid dusný. Ak 

by v atmosfére neboli, na Zemi by bol večný mráz.  

Hlavným skleníkovým plynom je oxid uhličitý (CO2). V roku 2018 dosiahli koncentrácie skleníkových 

plynov maximá od začiatku modernej priemyselnej éry. Celosvetovo spriemerované mólové frakcie CO2 

tvorili 408 častíc na milión častíc vzduchu. Pri metáne (CH4) dosiahla koncentrácia 1 869 častíc na 

miliardu častíc vzduchu pri oxide dusnom (NO2) 331 častíc na miliardu častíc vzduchu. Hodnoty CO2, 

NH4 a N2O tvoria 147 %, 259 % a 123 % úrovne spred priemyselnej revolúcie.34   

Zmena podnebia sa väčšinou spája s rastom podielu CO2. Metánu je v atmosfére 200-násobne menej, ale 

ide o omnoho silnejší skleníkový plyn. Napriek nízkemu podielu v porovnaní s CO2 sa podieľa na 

skleníkovom efekte až jednou pätinou. Ešte nebezpečnejšie je, že za posledné tri storočia rastie jeho 

koncentrácia viac ako  trojnásobne rýchlejšie, než je to pri CO2.   

Mapovanie vzniku metánu je omnoho ťažšie ako pri oxide uhličitom. Produkujú ho bylinožravce a 

termity. Vzniká pri pestovaní ryže, pri rozklade organických látok napríklad na skládkach či pri spaľovaní 

biomasy. Ďalším zdrojom sú úniky pri ťažbe ropy, zemného plynu a uhlia, ako úniky pri doprave zemného 

plynu. Veľa je ho uloženého v permafroste. Preto je nadpriemerné otepľovanie v severnej Ázii a Amerike, 

zaznamenané v poslednom čase, mimoriadne nebezpečné. Rozmŕzaním permafrostu sa uvoľňuje do 

ovzdušia metán, ktorý tam bol uväznený celé tisícročia.    

Z dlhodobého hľadiska je metán nestabilnejší ako CO2. Hoci má 20- až 30-násobne vyššiu schopnosť 

ohrievať atmosféru, rozkladá sa v priebehu niekoľkých desaťročí. Oxidu uhličitému to trvá až stovky 

rokov. 

Vývoj emisií CO2  

 
34 Zdroj: https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-
high-impact-weather    
 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
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Priemerná teplota na celom svete sa oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou zvýšila približne 

o 1 stupeň Celzia. Za hlavnú príčinu považujú vedci nárast emisií skleníkových plynov, predovšetkým CO2 

– oxidu uhličitého, v súvislosti s ľudskou činnosťou, predovšetkým spaľovaním fosílnych zdrojov energie. 

Graf: Otepľovanie vo svete

 
Zdroj: The Economist, 19.9.2019, The climate issue 
 

Komentár: Farebné prúžky zobrazujú priemernú teplotu na celom svete pre každý rok od polovice 19. 

storočia. Modré prúžky znamenajú studenšie roky a červené prúžky teplejšie roky v porovnaní s 

priemerom za roky 1971-2000. Kumulatívne došlo v uvedenom období k otepleniu približne o 1 stupeň 

Celzia. 
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Graf: Otepľovanie v SR 

 

Priemerné ročné teploty na Slovensku od rokov 1901 do 2018 z dát Berkeley Earth. Za hranicu medzi 

modrou a červenou určil klimatológ Ed Hawkins priemerné teploty z rokov 1971-2000. (zdroj: Ed 

Hawkins/Show Your Stripes) 

Zdroj: https://klimatickazmena.sme.sk/#ixzz602z16unv 

Koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší rastie od začiatku meraní v roku 1958. V súčasnosti sa dostala 

nad 400 čiastočiek na milión. Znamená to, že jeden milión molekúl vzduchu obsahuje vyše 400 molekúl 

oxidu uhličitého. Pred priemyselnou revolúciou bola táto koncentrácia 280 čiastočiek na milión. Pre 

dlhodobú stabilitu podnebia, teda oteplenie do 1 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou 

revolúciou, je potrebná koncentrácia do 350 častíc na milión. Koncentrácia rastie čoraz rýchlejším 

tempom. Kým v 60-tych rokoch rástla v priemere o 0,6 častice za rok, v poslednej dekáde je to 2,3 častice 

za rok.  

Polovica vypustených CO2 sa síce vráti na Zem (do pôdy či morí, čo zasa spôsobuje prekyslenie oceánov), 

ale asi polovica emisií zostáva vo vzduchu. CO2 v atmosfére zostáva veľmi dlho. Podľa jednej štúdie sa 65 

až 80 percent CO2 rozpadne od 20 do 200 rokov, no v prípade zvyšku sú to storočia až tisícročia. 

  

https://klimatickazmena.sme.sk/#ixzz602z16unv
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide
https://www.bbc.com/news/science-environment-48150645
https://www.theguardian.com/environment/2012/jan/16/greenhouse-gases-remain-air
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Graf: koncentrácia CO2 v atmosfére 

 
Zdroj: https://dennikn.sk/1460056/dennik-n-bude-uverejnovat-udaje-o-co2-v-atmosfere-je-ho-tu-najviac-
za-tri-miliony-rokov/  

V rokoch 2014-16 sa zastavil rast globálnych emisií CO2, v rokoch 2017-18 ale opäť stúpli na rekordné 

úrovne35. V roku 2017 emisie stúpli o 1,6 %, v roku 2018 o 2,1 %. Výpočty ukazujú, že v roku 2019 by sa 

mohli emisie CO2 z fosílnych zdrojov zvýšiť o 0,6 %.36  

Všeobecne bude rok 2019 s veľkou pravdepodobnosťou rekordný. Zavŕši tak desaťročie mimoriadneho 

globálneho teplého podnebia, ustupovania oceánskeho ľadu a rekordnej hladiny oceánov, čo je 

dôsledkom ľudskej činnosti. Priemerné teploty za päťročné obdobie rokov 2015 až 2019 a desaťročné 

obdobie rokov 2010 až 2019 budú rekordmi za celé obdobie sledovania. 

Podľa posledných údajov Svetovej meteorologickej organizácie bola v roku 2018 koncentrácia CO2 

v priemere 407,8 častice na milión, rok predtým bol priemer 405,5. Ide o priemer údajov z celkovo 129 

staníc celej planéte. Ľudstvo vypúšťa každý rok rekordné množstvo emisií. Svetová meteorologická 

organizácia odhaduje, že sa to podľa súčasných nastavených politík nezmení do roku 2030. 

V správe Environmentálneho programu OSN z novembra 2019 sa píše, že aby sa svet dostal na cestu 

k otepleniu planéty najviac o 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou érou, musel by do roku 

2030 znižovať emisie každoročne o 7,6 percenta. Cieľ sa podľa súčasných scenárov nenaplní. Ak by aj 

 
35 Zdroj: http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions  
36 Zdroj: Global Carbon Budget 2019, https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/ 
 

https://dennikn.sk/1460056/dennik-n-bude-uverejnovat-udaje-o-co2-v-atmosfere-je-ho-tu-najviac-za-tri-miliony-rokov/
https://dennikn.sk/1460056/dennik-n-bude-uverejnovat-udaje-o-co2-v-atmosfere-je-ho-tu-najviac-za-tri-miliony-rokov/
http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/
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všetky krajiny implementovali sľuby z Paríža 2015, k čomu majú mnohé ďaleko, tak by sa teplota do 

konca storočia zvýšila podľa správy o 3,2 stupňa. 

Viaceré štáty už oznámili svoj cieľ byť uhlíkovo neutrálne do roku 2050 (vrátane Slovenska), no mnohé 

stále nie. „Krajiny G20 spoločne tvoria 78 percent emisií, no iba päť z nich oznámilo dlhodobý záväzok 

o uhlíkovej neutralite,“ píše sa v správe Svetovej meteorologickej organizácie.37  

 

Merania z posledných rokov potvrdzujú, že celosvetové  emisie CO2 stále prudko stúpajú. Vidieť to 

na nasledujúcom grafe. Hoci sa za najviditeľnejší zdroj považuje ropa, jej objem sa v poslednom 

polstoročí na emisiách viacmenej zachováva alebo len mierne stúpa. Naopak, štafetu preberá zemný 

plyn, ktorý sa v polovici minulého storočia používal na energetické účely minimálne.  Takmer 

neutíchajúcu vzostupnú krivku má na svedomí aj uhlie.  

  

 
37 https://dennikn.sk/1668185/emisie-neklesnu-este-desat-rokov-bod-zlomu-moze-byt-blizsie-tri-spravy-pred-
samitom-o-klime-biju-na-poplach/?ref=mpm 

https://dennikn.sk/1668185/emisie-neklesnu-este-desat-rokov-bod-zlomu-moze-byt-blizsie-tri-spravy-pred-samitom-o-klime-biju-na-poplach/?ref=mpm
https://dennikn.sk/1668185/emisie-neklesnu-este-desat-rokov-bod-zlomu-moze-byt-blizsie-tri-spravy-pred-samitom-o-klime-biju-na-poplach/?ref=mpm
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Graf: Zdroje a oblasti produkcie oxidu uhličitého 

 
Zdroj: https://www.economist.com/briefing/2019/09/21/the-past-present-and-future-of-climate-change 
 

Hlavným motorom rastu emisií CO2 je Čína. V tomto ukazovateli predstihla USA, ktoré už emisie 

obmedzujú. Európa je za posledné tri desaťročia prevažne na zostupnej krivke. Rozvíjajúci svet sa stáva 

stále významnejším hráčom a popri Číne v ňom vyniká hlavne India. 

Predchádzajúce tvrdenia podporujú aj informácie z ďalších grafov. Príspevok Číny a Indie v emitovaní 

CO2 predstihuje Európsku úniu a USA dohromady. Neplatí to, ak emisie rozpočítame na obyvateľov. 

V produkcii CO2 na hlavu je India len na zlomku toho, čo vypustia USA. Čína sa vďaka mohutnému 

rozvoju a environmentálnej necitlivosti v produkcii CO2 na hlavu vyrovnáva Európskej únii. Uhlie ostáva 

od začiatku 21. storočia stále najväčším znečisťovateľom. 

 

 

  

https://www.economist.com/briefing/2019/09/21/the-past-present-and-future-of-climate-change
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Graf: Emisie CO2 z fosílnych zdrojov energie 

 
Zdroj: Global Carbon Budget 2018, https://www.earth-syst-sci-data.net/10/2141/2018/  
 

Znepokojujúce je, že postoj k uhliu v Číne je opačný ako v ostatnom svete. Kým v EÚ sa ustupuje od 

využívania uhlia na energetické účely, Čína na základe politiky prijatej v rokoch 2014 až 2016 plánuje 

uviesť do prevádzky bloky s výkonom 245 GW, čo je porovnateľný výkon, aký majú v súčasnosti všetky 

uhoľné elektrárne v USA. V novembri 2019 to uviedla americká ekologická organizácia Global Energy 

Monitor.38 V súčasnosti sú v Číne vo výstavbe alebo v rekonštrukcii kapacity s výkonom 147,7 GW, čo je 

takmer rovnaký výkon, ako majú uhoľné elektrárne v celej EÚ. Podľa Global Energy Monitor takto Čína  

brzdí globálny pokrok v znižovaní emisií. 

 

Klimatické zmeny  

 
38 https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/out-of-step/ 

https://www.earth-syst-sci-data.net/10/2141/2018/
https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/reports/out-of-step/
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Priemerná globálna teplota vzrástla podľa Svetovej meteorologickej organizácie za prvých desať 

mesiacov roka 2019 o 1,1 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou.39  

Graf: Otepľovanie atmosféry Zeme po priemyselnej revolúcii  

 
Zdroj: read:https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-
global-heat-and-high-impact-weather   

Vzostup hladiny oceánov sa od začiatku satelitných meraní v roku 1993 zrýchlil v dôsledku topenia 

ľadovcov v Grónsku a v Arktíde. Minimálny rozsah arktického ľadu bol v septembri 2019 druhým 

najnižším od čias sledovania. Morská voda absorbujúca CO2 je o 26 percent kyslejšia ako na začiatku 

priemyselnej éry, čo spôsobuje ďalšie zhoršovanie životných podmienok pre morské ekosystémy.  

Ohrievanie Zeme nebolo rovnomerné. Nezvyčajne teplé boli v roku 2019 rozsiahle oblasti Arktídy. 

Mimoriadne teplá bola americká Aljaška. Teplejšia bola oproti doterajšiemu priemeru väčšina 

pozemných oblastí. Týkalo sa to južnej Ameriky, Európy, Afriky, Ázie a Oceánie, Aljašky. Na rozdiel od 

 
39 Zdroj: https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-
high-impact-weather 
 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
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toho bola veľká oblasť Severnej Ameriky chladnejšia ako priemer za posledný rok.40 Nerovnomerné 

ohrievanie Zeme prispieva k rýchlemu roztápaniu súvislej ľadovej pokrývky na severnej pologuli.41  

Graf: Otepľovanie atmosféry Zeme v závislosti od zemepisnej šírky 

 

Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-

arctic-will-be-felt-far-afield 

 

Predchádzajúci graf ukazuje, že najrýchlejšie sa otepľuje Arktída, kde bola v roku 2018 teplota o 3 stupne 

Celzia vyššia ako v priemere za roky 1951-80. Na južnej pologuli stúpla teplota v rovnakom čase o menej 

ako 1 stupeň. 

Ľadová pokrývka v Arktíde sa v priebehu roka mení, postupne však jeho objem klesá a speje k úplnému 

zániku. Najstarší a najhrubší morský ľad v Severnom ľadovom oceáne leží pozdĺž oblúka dlhého približne 

2 000 km, rozprestierajúceho sa od západného kanadského súostrovia až po severné pobrežie Grónska. 

Klimatické modely naznačujú, že tento región stratí ako posledný svoju trvalú ľadovú pokrývku. O 

 
40 Zdroj: https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-
high-impact-weather 
 
41 https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-
felt-far-afield 

https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-felt-far-afield
https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-felt-far-afield
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-felt-far-afield
https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-felt-far-afield
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podnebí alebo vlastnostiach morského ľadu v tejto vzdialenej a nehostinnej oblasti je však známe 

pozoruhodne málo. Ľadová pokrývka v regióne je veľmi dynamická.42 

 

Obrázok: Roztápanie ľadovej pokrývky v Severnom ľadovom oceáne   

 
 
Zdroj: https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-
arctic-will-be-felt-far-afield 
 
Globálna priemerná teplota za obdobie január až október 2019 bola 1,1 ± 0,1 ° C nad hodnotami spred 

priemyselnej revolúcie  (1850 - 1900). Päťročné (2015 - 2019) a desaťročné (2010 - 2019) priemery sú 

takmer určite najteplejším päťročným obdobím a desaťročím v histórii merania. Od osemdesiatych 

rokov 20. storočia bolo každé nasledujúce desaťročie teplejšie ako posledné.43  

 
42 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL083722 
43 https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-
impact-weather 

https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-felt-far-afield
https://www.economist.com/graphic-detail/2019/09/21/the-consequences-of-a-rapidly-warming-arctic-will-be-felt-far-afield
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL083722
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
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Obrázok: Zmena teploty atmosféry od priemyselnej revolúcie v rozličných častiach Zeme  

 

Zdroj: https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-
heat-and-high-impact-weather 

Ukazuje sa, že rok 2019 bude v meraniach historicky výnimočný. Dôsledkom otepľovania bolo sucho, 

ktoré v roku 2019 zasiahlo hlavne juhovýchodnú Áziu, Východnú Austráliu, strednú Ameriku. V Austrálii 

zaznamenali v prvých desiatich mesiacoch roka 2019 najväčšie sucho od roku 1902. V Európe sa vyskytli 

horúčavy, počas ktorých zaznamenali rekordné hodnoty nameraných maximálnych teplôt vo Francúzsku, 

Nemecku, Veľkej Británii či Fínsku. Najviac to bolo Francúzsku (46 stupňov Celzia). Vznikali mimoriadne 

požiare, v juhoamerickej Amazónii najväčšie za posledných 10 rokov. Na druhej strane ničili viaceré štáty 

vysoké zrážky a povodne. Týkalo sa to hlave USA, Kanady, severného Ruska, južnej Ameriky 

a juhozápadnej Ázie. Záplavy postihli hlavne východnú Afriku a Irán. 

Mimoriadne poveternostné podmienky v roku 2019 dopadli priamo na obyvateľov. V Európe to boli pod 

vplyvom tepla stovky úmrtí. Zvýšilo sa riziko prenosu tropických chorôb prenášaných komármi. V Afrike 

zas desiatky miliónov ľudí ohrozila a ohrozuje nízka úroda spôsobená nedostatkom sezónnych zrážok. 

V Etiópii, Somálsku, Keni a Ugande sa dostalo do ohrozenia hladom 12,3 milióna ľudí, v Afganistane až 

13,5 milióna. Sťaženie obživy je jedným z motorov migrácie smerujúcej do Európy.  Po rokoch 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
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upokojovania situácie sa hroziaci hlad stáva opäť fenoménom. V roku 2018 trpelo hladom viac ako 820 

miliónov ľudí. Zmena klímy a extrémy počasia boli v 33 štátoch postihnutými potravinovými krízami 

dôvodom nepokojov.44 

 

Najväčší svetoví znečisťovatelia 

Výskum organizácie Climate Accountability Institute z USA pripisuje 63 percentám oxidu uhličitého a 

metánu emitovaných medzi rokmi 1751 až 2010 iba 90 subjektom. Päťdesiat z nich sú spoločnosti 

vlastnené investormi, ako sú Chevron, Peabody, Shell a BHP Billiton. Tridsať jeden z nich sú štátne 

spoločnosti, ako sú Saudské Aramco a Statoil, a deväť nich sú vládne odvetvia v krajinách ako Čína, 

Poľsko a bývalý Sovietsky zväz.45   

  

 
44 https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-
impact-weather 
45 http://climateaccountability.org/carbonmajors.html 
 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-global-heat-and-high-impact-weather
http://climateaccountability.org/carbonmajors.html
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Graf: Globálne emisie a príspevok najväčších znečisťovateľov  

 
Zdroj: Climate Accountabilty Institute, 
http://climateaccountability.org/images/Carbon_Majors_and_Global_1810_2017_lg.jpg 

Do roku 2017 spolu 20 najvýznamnejších spoločností prispelo k 35 % celkového množstva oxidu 

uhličitého a metánu súvisiaceho so získavaním energetických zdrojov. Celosvetovo to predstavuje od 

roku 1965 celkovo 480 miliárd ton ekvivalentu oxidu uhličitého (GtCO2e).  

  

http://climateaccountability.org/images/Carbon_Majors_and_Global_1810_2017_lg.jpg
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Tabuľka: Najväčšie firmy produkujúce oxid uhličitý a ich príspevok k svetovej produkcii 

 
Zdroj: Climate Accountabilty Institute,  
http://climateaccountability.org/pdf/TopTwenty%20Rank%201965-2017.png 

Dvanásť z 20 najväčších spoločností je vo vlastníctve štátu a ich extrakcie spolu zodpovedajú za 20 % 

celkových emisií. Popredným štátnym znečisťovateľom je Saudská spoločnosť Aramco, ktorá sama 

vyrobila 4,38 % z celosvetového súčtu.  

 

Aká bude budúcnosť v klimatických zmenách? 

Staršie medzinárodné dohody, ktorých cieľom bolo znížiť emisie, sa ukázali ako nedostatočné. Ide najmä 

o dohody z Rio de Janeira v roku 1992, Kyota v roku 1997 - v platnosti od 2005 a Dohy z roku 2012. 

Uvedené dohody zaväzovali k zníženiu emisií najmä vyspelé štáty, kde emisie aj skutočne klesali.  

Od roku 2007 je viditeľný pokles emisií v USA aj EÚ, pravdepodobne vďaka intenzívnejšiemu využívaniu 

obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V USA je to aj vďaka rozmachu ťažby bridlicového plynu, ktorý pri 

nižšej cene umožňuje nahrádzať „špinavšie“ uhlie. V roku 2018 emisie CO2 v USA stúpli. V rokoch 2000-

11 došlo k prudkému rastu emisií v Číne, do roku 2017 nasledovala stagnácia a v rokoch 2017-18 opäť 

http://climateaccountability.org/pdf/TopTwenty%20Rank%201965-2017.png
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prudký rast. Rast emisií v Indii sa v celom sledovanom období zrýchľuje. V SR emisie klesli v rokoch 1990-

2017 o 44 %.  

Medzi top 10 emitentmi CO2 je len jeden štát EÚ – Nemecko na 6. mieste s 2 % globálnych emisií, celá 

EÚ je na 3. mieste po Číne a USA. Emisie na hlavu v roku 2017: India: 1,8 tony; EÚ a Čína – 7 ton (SR – 6,5 

tony); USA – 16 ton. 46 

Podľa niektorých vedcov sa nárast teploty a s ním spojené klimatické zmeny môžu dostať do „bodu 

zlomu“, keď sa vymknú spod kontroly a možností na ich zvrátenie ľudskou činnosťou. Vedecký magazín 

Nature v novembri 2019 zverejnil komentár, v ktorom označil za body zlomu (tipping points) napríklad 

roztopenie Arktídy, topenie pevninského ľadu v Grónsku a Antarktíde, topenie permafrostu, ktoré do 

ovzdušia vypustí ďalšie kvantá CO2 a metánu, zmenu cirkulácie v Atlantickom oceáne (vrátane Golfského 

prúdu) či premenu Amazonského pralesu na savanu.47  

Významným zdrojom rastu emisií bude v roku 2019 Čína. Podľa prepočtov majú jej emisie medziročne 

stúpnuť o 2,6 %. Prepočty sa opierajú o údaje za január až september 2019. Pri hlavnom energetickom 

zdroji, ktorým je čierne uhlie, spotreba narastie o necelé jedno percento, ale pri rope až o 6,9 % 

a zemnom plyne dokonca o 9,1 %.  Opačným smerom sa budú pohybovať USA. Tam by emisie mali v roku 

2019 medziročne klesnúť o 1,7 %. Najvýznamnejšou mierou sa na tom budú podieľať znižujúca sa 

spotreba uhlia (až o 10,5 %). EÚ ako tretí najvýznamnejší znečisťovateľ bude na tom podobne ako USA 

a jeho emisie CO2 klesnú v roku 2019 o 1,7 %. Smerom nadol sa emisie pohnú rovnako ako v USA vďaka 

desatinovému poklesu emisií z uhlia. Za zmienku stojí ešte India, ktorá má z globálnych svetových hráčov 

najnižšie emisie na obyvateľa a tým pádom aj najväčší potenciál na vyššiu produkciu skleníkových plynov. 

Napriek spomaleniu ekonomického rastu a komplikáciou s ťažbou uhlia spôsobenú prírodnými 

katastrofami, jej emisie CO2 stúpnu v roku 2019 o 1,8 %. 48 

Pokiaľ bude pokračovať nárast emisií skleníkových plynov, bude pokračovať rast priemernej teploty vo 

svete s negatívnym vplyvom na ekosystémy ako aj životy veľkej časti ľudí. Bez akýchkoľvek opatrení by 

podľa projekcií Climate Action Tracker49 priemerná teplota stúpla o 4,1-4,8 stupňa Celzia do roku 2100. 

 
46 Zdroj: Global Carbon Project, http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 
47 https://dennikn.sk/1668185/emisie-neklesnu-este-desat-rokov-bod-zlomu-moze-byt-blizsie-tri-spravy-pred-
samitom-o-klime-biju-na-poplach/?ref=mpm 
 
48 Zdroj: Global Carbon Budget 2019, https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/ 
 
49 https://ourworldindata.org/grapher/future-greenhouse-gas-emission-scenarios?time=1990..2100  

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
https://dennikn.sk/1668185/emisie-neklesnu-este-desat-rokov-bod-zlomu-moze-byt-blizsie-tri-spravy-pred-samitom-o-klime-biju-na-poplach/?ref=mpm
https://dennikn.sk/1668185/emisie-neklesnu-este-desat-rokov-bod-zlomu-moze-byt-blizsie-tri-spravy-pred-samitom-o-klime-biju-na-poplach/?ref=mpm
https://www.earth-syst-sci-data.net/11/1783/2019/
https://ourworldindata.org/grapher/future-greenhouse-gas-emission-scenarios?time=1990..2100
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Pri splnení už realizovaných opatrení by bol teplotný nárast o 3,1-3,7 stupňa, pri splnení všetkých 

prísľubov o 2,6-3,2 stupňa. Na dodržanie teplotného nárastu do 2 stupňov je potrebné prijať ďalšie 

opatrenia. Svetová meteorologická organizácia je zmierlivejšia a varuje, že ak svet momentálne neprijme 

opatrenia, svet bude čeliť do konca tohto storočia zvýšeniu teploty až o 3 stupne Celzia.   

Dňa 18.9.2019 zverejnil francúzsky klimatologický inštitút IPSL najnovšiu prognózu oteplenia do konca 

21. storočia, ktorá počíta s výrazne rýchlejším a intenzívnejším otepľovaním ako doterajšie modely. Ak 

bude trend vypúšťania emisií skleníkových plynov pokračovať rovnakým tempom, do konca storočia 

musíme počítať v rámci najhoršieho scenára s globálnym oteplením o 6,5-7 (6-7,5) stupňov Celzia oproti 

obdobiu pred priemyselnou revolúciou.  

Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC, vedecký orgán OSN): Ak sa naplní najhorší scenár (oteplenie cca 

o 4 stupne Celzia do roku 2100), hladiny morí môžu stúpnuť najviac o 1,1 metra (15 milimetrov za rok), 

v lepšom scenári (zníženie emisií a oteplenie do 2 stupňov) o 0,6-0,8 metra , v najlepšom scenári o 4 mm 

ročne. V 20. storočí stúpla hladina cca o 15 cm. 

Podľa štúdie z roku 201950 žije na území do 1 metra nad hladinou morí 250 miliónov ľudí. Rovnaká štúdia 

predpokladá, že v najhoršom scenári môže hladina morí stúpnuť do konca storočia o 2 metre, pričom do 

tejto úrovne v súčasnosti žije 630 miliónov ľudí. 

  

 
50 https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z
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Graf: Projekcie emisií CO2 pre celý svet 

 
Zdroj: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-
emissions?fbclid=IwAR1Ah_I3de678EJCQznalFPcvPDeEXrx58nGt4KVbvje1JFHdS4Q1dgUwps 

Medzinárodná energetická agentúra EEA upozorňuje na priepasť medzi prísľubom energie pre všetkých a 

skutočnosťou, že takmer jedna miliarda ľudí na svete stále nemá prístup k elektrine. Najnovšie vedecké 

dôkazy zdôrazňujú potrebu rýchleho znižovania globálnych emisií skleníkových plynov, ale súčasné 

energetické systémy sú výrazne závislé na fosílnych palivách. Preto sa tvorcovia rozhodnutí o energii 

musia viac ako inokedy dôkladne a na základe dôkazov preskúmať, v čom sú a aké dôsledky majú na 

výber. Svetový energetický výhľad neposkytuje predpoveď toho, čo sa stane. Namiesto toho poskytuje 

súbor scenárov, ktoré skúmajú rôzne možné budúcnosti. 

Aktuálny scenár politík podľa EEA ukazuje, čo sa stane, ak svet bude pokračovať svojou súčasnou cestou 

bez akýchkoľvek ďalších zmien v politike. V tomto scenári sa dopyt po energii každý rok bude zvyšovať o 

1,3 % do roku 2040, pričom ďalšie úsilie o zvýšenie účinnosti bude limitované. Toto by viedlo k 

neustálemu zvyšovaniu emisií súvisiacich s energiou a k zvyšovaniu napätia takmer vo všetkých 

aspektoch energetickej bezpečnosti. 

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions?fbclid=IwAR1Ah_I3de678EJCQznalFPcvPDeEXrx58nGt4KVbvje1JFHdS4Q1dgUwps
https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions?fbclid=IwAR1Ah_I3de678EJCQznalFPcvPDeEXrx58nGt4KVbvje1JFHdS4Q1dgUwps
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Scenár ohlásených politík zahŕňa súčasné politické zámery a ciele. EEA doňho zahrnula politické ciele 

ohlásené doteraz. Ak by sa tieto ciele napĺňali, energetický dopyt by sa do roku 2040 zvyšoval o 1 % 

ročne. Nízko uhlíkové zdroje na čele so solárnou fotovoltikou by dodali viac ako polovicu tohto rastu, 

ďalšou tretinou by sa podieľal zemný plyn. Napriek rozšírenému uplatňovaniu čistých energií by 

rozhodujúcim momentom ostal celosvetový rast populácie a globálnej ekonomiky. Došlo by k spomaleniu 

produkcie emisií, ale tie by stále stúpali a vrchol by nenastal pred rokom 2040. V súvislosti s ďalším 

rastom emisií CO2 sa hľadajú odpovede na otázku, aká rozsiahla bude celosvetová teplotná zmena. 

Budúcnosť naznačuje nasledujúci graf. 

Graf: Scenáre budúceho vývoja emisií CO2 a zvýšenia globálnej teploty 

 

Zdroj: https://www.economist.com/briefing/2019/09/21/the-past-present-and-future-of-climate-change 

 

 

Graf ukazuje, ako bude vyzerať teplotná zmena v závislosti od rozličných scenárov vypúšťania emisií CO2. 

Oteplenie o 1,5 stupňa Celzia oproti obdobiu pred priemyselnou revolúciou nastane do roku 2030  

podľa každého predstaveného scenára. K otepleniu o 2 stupne dôjde v prípade dodržania záväzkov z 

Parížskej zmluvy krátko po roku 2050 (o 2,5 stupňa do roku 2060). V prípade pokračujúceho prudkého 

nárastu emisii CO2 sa oteplí o 2 stupne už okolo roku 2040 (o 2,5 stupňa okolo roku 2050 a o 3 stupne po 

https://www.economist.com/briefing/2019/09/21/the-past-present-and-future-of-climate-change
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roku 2060). Ak sa príjmu celosvetové radikálne zásahy, ešte do roku 2100 čisté emisie CO2 klesnú do 

záporných čísel a nehrozí oteplenie nad úroveň 2 stupňov.  

Scenár trvalo udržateľného rozvoja v zmysle Parížskej dohody uvažuje o naplnení cieľov trvalo 

udržateľnej energie. Ráta s tým, že udrží do roku 2100 nárast globálnej teploty pod 2 ° C. Ak by sa 

podarilo presadiť cieľ, že by sa teplota mala znížiť napríklad o 1,6 až 1,7 ° C, potom by bod zlomu, kedy by 

emisie CO2 z energetického sektora a priemyslu začali klesať, nastal po roku 2020 a do roku 2050 by sa 

emisie znížili na menej ako polovicu súčasnej úrovne. 

 

Medzinárodné dohody proti klimatickej zmene 

Parížska dohoda 

V roku 2016 podpísala väčšina štátov sveta tzv. Parížsku dohodu, ktorá stanovuje nezáväzný cieľ udržať 

nárast priemernej globálnej teploty na výrazne menej ako do 2 stupňov Celzia do roku 2100 v porovnaní 

s priemernou teplotou pred priemyselnou revolúciou, resp. snažiť sa obmedziť zvýšenie teploty najviac 

do 1,5 stupňa. Pokles emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou je vzhľadom na doterajší vývoj a tiež 

chýbajúce záväzky hlavných znečisťovateľov vrátane USA, Číny a Indie málo pravdepodobný. Aby sa 

podarilo obmedziť otepľovanie planéty o 1,5 stupňa, museli by sa podľa Medzivládneho panelu OSN do 

roku 2030 znížiť emisie CO2 o 45 %. Do roku 2050 by sa mala dosiahnuť uhlíková neutralita, teda nulová 

bilancia vypustených a pohltených emisií CO2. 

Závery Parížskej dohody: 

• Rámcový dohovor OSN o zmene klímy. Prijatý v roku 2015, v roku 2016 daný na podpis. 

• (Nezáväzný) Cieľ je udržať nárast teploty výrazne menej ako do 2 stupňov Celzia do roku 2100 

v porovnaní s priemernou teplotou pred priemyselnou revolúciou, resp. snažiť sa obmedziť 

zvýšenie teploty najviac do 1,5 stupňa. 

• Aby sa podarilo obmedziť otepľovanie planéty o 1,5 stupňa, museli by sa podľa Medzivládneho 

panelu OSN do roku 2030 znížiť emisie CO2 o 45 %. Do roku 2050 by sa mala dosiahnuť uhlíková 

neutralita, teda nulová bilancia vypustených a pohltených emisií CO2. 

• Vyzýva jednotlivé štáty, aby doručili nové národné klimatické záväzky, a to každých 5 rokov 

s reflexiou na najnovšie technológie, vedecké a ekonomické trendy. 
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• K obmedzeniu emisií skleníkových plynov sa zaviazalo 195 krajín, ktoré majú predstaviť vlastné 

kroky do roku 2020. 

• Najväčší znečisťovatelia – Čína, Spojené štáty, India, Rusko a Japonsko – sa nepridali ku krajinám, 

ktoré sa zaviazali, že do roku 2050 dosiahnu takzvanú uhlíkovú neutralitu. 

• USA sa pod vedením prezidenta Donalda Trumpa zaviazali odstúpiť od parížskej klimatickej 

dohody. Oficiálnym dôvodom je snaha odľahčiť záťaž na ekonomiku a podporiť priemysel 

naviazaný na ropu, zemný plyn a uhlie. Odstúpenie by malo formálne prebehnúť v rokoch 2019-

20. Pôvodný prísľub USA podpísaný predchádzajúcim prezidentom Barackom Obamom bol 

zníženie skleníkových plynov o 26-28 % do roku 2030 oproti roku 2005. 

• Európska investičná banka (EIB) sa na podporu Parížskej dohody v roku 2015 zaviazala investovať 

100 miliárd dolárov do klimatických projektov počas piatich rokov. Najmenej polovica 

financovania EIB bude podporovať klimatickú a environmentálnu udržateľnosť do roku 2025. Ide 

o nárast zo súčasných 30 %. 

• EIB si dala za cieľ uvoľniť bilión eur v investíciách z verejného a súkromného sektora na 

klimatickú a environmentálnu udržateľnosť počas 10 rokov do 2030. Nová energetická úverová 

politika EIB navrhuje postupne vyradiť do konca roka 2020 energetické projekty, ktoré počítajú 

iba s fosílnymi palivami. 

 

Závery klimatického samitu OSN, ktorý sa konal 23. septembra 2019 v New Yorku: 

• 67 krajín prisľúbilo posilniť do roka 2020 svoj boj proti zmene klímy a 77 krajín vrátane 

Slovenska (ako aj 93 súkromných spoločností a viac ako 100 miest) sa zaviazalo k cieľom, ktoré 

povedú k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. 

• EÚ zastupoval predseda Európskej rady Donald Tusk, ktorý oznámil plán vyčleniť najmenej 25 % 

z dlhodobého rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy. Tiež načrtol plán, aby sa EÚ do roku 

2050 stala uhlíkovo neutrálnou. 

• Spolu 32 štátov vrátane Nemecka a Slovenska sa zaviazalo zastaviť výstavbu uhoľných elektrární. 

• Fínsko sa chce stať prvou industrializovanou krajinou, ktorá pohltí viac oxidu uhličitého, než 

vyprodukuje.  

• Pakistan, ktorý za posledných päť rokov vysadil miliardu stromov, sa zaviazal vysadiť ďalších 

desať miliárd v najbližších piatich rokoch.  
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• Grécko uviedlo, že do roku 2021 zakáže jednorazové plasty a do roku 2028 postupne ukončí 

používanie „najšpinavšieho uhlia“. 

Zdroje: 

• https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement  

• The Economist, 24.9.2019: United Nations Climate Action Summit on September 23rd, 2019 

• HN, 21.10.2019, Zelená budúcnosť, ktorá myslí na každého, Emma Navarro a Vazil Hudák, 

viceprezidenti EIB 

 

Madridský Summit 

Zástupcovia 196 štátov a Európskej únie sa 15. decembra 2019 v Madride po dvoch týždňoch dohodli na 

záverečnom vyhlásení z rokovania klimatickej konferencie OSN (COP25). Jeho súčasťou však nebola 

dohoda týkajúca sa stanovenia pravidiel pre obchodovanie s emisnými povolenkami, ktorá bola jedným z 

hlavných cieľov tohto summitu. Diskusiu o tomto bode tak delegáti odsunuli až na budúci rok, keď sa v 

Glasgowe uskutoční ďalší klimatický summit OSN. 

Obchodovanie s emisnými povolenkami je dôležité, lebo jednotlivé štáty tak môžu časť znižovania 

množstva skleníkových plynov aplikovať v zahraničí. Celosvetovo by sa tak malo množstvo skleníkových 

plynov znižovať rýchlejšie. Súčasťou vyhlásenia sú len veľmi vágne formulácie. Čilská ministerka pre 

životné prostredie Carolina Schmidtová členom pléna pripomenula ich prísľub, že v roku 2020 vypracujú 

prísnejšie ciele na ochranu klímy na rok 2030.51 

Dohodu v Madride mali podľa médií zablokovať štáty ako Brazília, Saudská Arábia, India a Čína. 

  

Spoločný prístup k fosílnym zdrojom 

Globálne zníženie emisií CO2 si vyžaduje globálnu akciu, úsilie EÚ či rozvinutého sveta nestačí (to 

neznamená, že tu netreba konať). Podľa predpovedí Medzinárodnej energetickej agentúry bude globálne 

do roku 2040 síce rasť spotreba OZE, ale v rozvíjajúcich sa štátoch aj spotreba ropy, plynu a uhlia. 

 
51 https://www.teraz.sk/najnovsie/klimaticky-summit-osn-nedosiahol-zhodu/435956-clanok.html 
 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.teraz.sk/najnovsie/klimaticky-summit-osn-nedosiahol-zhodu/435956-clanok.html
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Globálne bude rásť spotreba ropy aj plynu, uhlie bude stagnovať vďaka poklesu spotreby vo vyspelom 

svete. To znamená, že ak má dôjsť k poklesu emisií CO2, musí sa buď zásadne zvýšiť efektívnosť 

používania fosílnych zdrojov na celom svete (zníženie emisií pri rovnakej spotrebe), alebo sa musí 

koordinovane na celom svete obmedziť spotreba fosílnych zdrojov (obmedzenie vo vyspelom svete 

nebude stačiť). 

Graf: Projekcia dopytu po energetických zdrojoch v rokoch 2017-2040 

 

Odhad počtu rokov, kým sa pri súčasnej výške produkcie vyčerpajú známe rezervy fosílnych zdrojov52: 

• Uhlie: 114 rokov 

• Zemný plyn: 53 rokov 

• Ropa: 51 rokov 

Emisie CO2 v gramoch za kilowatthodinu počas životného cyklu rôznych zdrojov výroby elektrickej 

energie53: 

• Uhlie: 820 

• Zemný plyn: 490 

• Biomasa: 230 

 
52 Zdroj: https://ourworldindata.org/how-long-before-we-run-out-of-fossil-fuels  
53 Zdroj: IPCC, 2014, str. 7: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf  

https://ourworldindata.org/how-long-before-we-run-out-of-fossil-fuels
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-iii.pdf
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• Solárne fotovoltické elektrárne: 48 

• Geotermálne zdroje: 38 

• Koncentrované solárne zdroje (koncentrujú slnečné žiarenie na menšie plochy): 27 

• Vodné elektrárne: 24 

• Jadrové elektrárne: 12 

• Veterné elektrárne mimo pevniny: 12 

• Veterné elektrárne na pevnine: 11 

Tri štvrtiny emisií CO2 produkuje 12 krajín54: 

• Čína: 29 % 

• USA: 14 % 

• India: 7 % 

• Rusko: 5 % 

• Japonsko: 4 % 

• Nemecko, Kórea, Irán, Saudská Arábia, Kanada: po 2 % 

Svetové emisie do ovzdušia podľa znečisťujúcej látky (v %, za rok 2015): 

• CO2: 81,2 % 

• Metán: 10,6 % 

• Oxid dusný: 5,5 % 

• Hydrofluorované uhľovodíky: 2,5 % 

Emisie skleníkových plynov v EÚ podľa odvetvia (v %, za rok 2015): 

• Energetika: 78 % 

• Poľnohospodárstvo: 10,1 % 

• Priemyselné postupy: 8,7 % 

• Odpadové hospodárstvo: 3,2 % 

Emisie skleníkových plynov podľa krajín EÚ (v kilotonách CO2, za rok 2015)55: 

 
54 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions  

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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• Nemecko: 902 

• Veľká Británia: 503 

• Francúzsko: 457 

• Taliansko: 433 

• Poľsko: 386 

• ... 

• Slovensko: 41 

 

Podľa štúdie Medzivládneho panela pre klimatické zmeny56 je na udržanie nárastu globálnej priemernej 

teploty do 2 stupňov Celzia oproti predindustriálnej dobe potrebné vynaložiť len v sektore energetiky 

investície vo výške v priemere za dostupné modely 2,19 biliónov USD ročne v stálych cenách z roku 2010 

v období 2016-35, čo je 2,1 % každoročného svetového HDP. Po zahrnutí ďalších sektorov, ako napríklad 

doprava, sa potrebná investícia podľa OECD zvýši na 6,38 bilióna USD ročne, čo je 6 % svetového HDP. 

Pre splnenie teplotného cieľa do 1,5 stupňa Celzia sú potrebné investície ešte vyššie. Len v sektore 

energetiky dosahujú v priemere 2,53 % HDP, podľa rôznych modelov však môžu byť v rozpätí 1,5-4,0 % 

HDP, čo signalizuje značnú mieru neistoty. 

Celkové škody spôsobené globálnym otepľovaním odhaduje štúdia citovaná Medzivládnym panelom pre 

klimatické zmeny57 v čistej súčasnej hodnote na 551 biliónov USD (t.j. viac než 5-násobok globálneho 

HDP) v roku 2100  v prípade oteplenia o 3,7 stupňa Celzia, resp. na 69 bilióna USD (približne dve tretiny 

svetového HDP) v prípade oteplenia o 2 stupne Celzia, resp. na 54 biliónov USD (viac než polovicu 

svetového HDP) v prípade oteplenia o 1,5 stupňa Celzia. 

 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 

Podľa štúdie Renewables 2019 Global Status Report58 tvorili v roku 2017 moderné obnoviteľné zdroje 

energie 10,6 % konečnej spotreby energie vo svete. Najväčší podiel pripadal na OZE použité na výrobu 

 
55 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 
56 https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/  
57 https://tyndall.ac.uk/sites/default/files/publications/briefing_note_risks_warren_r1-1.pdf  
58 https://www.ren21.net/gsr-2019/chapters/chapter_01/chapter_01/ 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/
https://tyndall.ac.uk/sites/default/files/publications/briefing_note_risks_warren_r1-1.pdf
https://www.ren21.net/gsr-2019/chapters/chapter_01/chapter_01/
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tepla (biomasa, slnko, geotermálna energia), vodné elektrárne, nasledujú ďalšie OZE použité na výrobu 

elektriny (vietor, slnko, biomasa, geotermálna energia) a najmenší podiel majú biopalivá použité 

v doprave. 

Graf: Odhadový podiel OZE na celkovej finálnej spotrebe 

 

 

Z pohľadu jednotlivých sektorov sa OZE najviac využívajú pri výrobe elektriny (na OZE tu pripadá podiel 

26 % v roku 2016), ďalej pri výrobe tepla a chladu (9,8 %) a v doprave (3,3 %). 
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Graf: Využívanie energie z OZE podľa odvetví 

 

 

Priemerný ročný nárast spotreby moderných OZE v rokoch 2006-16 stúpla o 4,5 %. Pre porovnanie, 

spotreba fosílnych zdrojov a jadrovej energie v rovnakom čase rástla v priemere o 1,4 %.  

Graf: Podiel energie OZE na celkovej energetickej spotrebe  
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Vo výrobe elektriny od roku 2010 rastie podiel nových inštalovaných zdrojov, ktoré využívajú OZE. 

Zhruba od roku 2012 je podiel nových elektrární na báze OZE vyšší ako podiel nových elektrární na báze 

fosílnych zdrojov. 

Graf: Podiel energie z OZE na ročných prírastkoch celkových energetických zdrojov 

  

 

Spomedzi nových elektrární na báze OZE pribúdajú najrýchlejšie slnečné a veterné elektrárne, 

najpomalšie elektrárne na biomasu a geotermálnu energiu. 

Graf: Ročné prírastky energie z OZE podľa technológií 
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Zdroje na báze OZE vyrobili 26,2 % elektriny ku koncu roka 2018, pričom najviac pripadá na vodné 

elektrárne (15,8 %), veterné elektrárne (5,5 %), slnečné elektrárne (2,4 %) a bio-elektrárne (2,2 %). 

Graf: Odhadovaný podiel elektriny z OZE na celkovej produkcii  

 

 

OZE využívajú vo významnej miere popri rozvinutom svete aj v Číne a Indii. 

Graf: Kapacita energie o OZE podľa štátov
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V roku 2018 tvorili variabilné OZE v deviatich štátoch viac ako 20 % výroby elektriny. Na prvom mieste je 

Dánsko s podielom 51 % pripadajúcim na variabilné OZE. 

Graf: Podiel výroby elektriny z k rozličných zdrojov OZE 

 

 

Jednotkové náklady na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a na výrobu 

elektrických áut prudko klesajú, čím sa postupne stávajú konkurencieschopné fosílnym zdrojom energie, 

resp. v horizonte niekoľkých rokov autám so spaľovacími motormi. 

Nasledujúci graf porovnáva jednotkové náklady na výrobu elektriny z OZE s nákladmi fosílnych zdrojov 

(ich rozsah je daný reálnym vývojom v čase jednej generácie) a tiež vývoj medzi rokmi 2010-17. 

Zobrazené sú zdroje uvedené v danom roku do prevádzky. Zreteľný je pokles priemerných jednotkových 

nákladov pri OZE zo slnka aj vetra. Najmä pri slnku je ten pokles obrovský. OZE podľa tohto už sú vo 

väčšine prípadov konkurencieschopné s fosílnymi zdrojmi. V najbližších rokoch sa očakáva ďalší pokles 

jednotkových nákladov. 
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Graf: Vývoj jednotkových nákladov na rôzne zdroje elektrickej energie – Global Levelized Cost of Energy 

(LCOE) from Utility-Scale Renewable Power Generation Technologies (IRENA, 2017) 

 

 

Najbežnejšou metodikou pre porovnanie efektívnosti rôznych zdrojov energie je výpočet tzv. 

Vyrovnaných nákladov energie (Levelized Cost Of Energy - LCOE). Tento ukazovateľ meria náklady 

životného cyklu vrátane výstavby a prevádzky elektrárne ako podiel k objemu vyrobenej elektriny počas 

prevádzky elektrárne. Na základe najnovších štúdií náklady na takmer všetky elektrárne založené na báze 

obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli zavedené do prevádzky v roku 2017, pokračovali v poklese. V 

prípade biomasy, vodných zdrojov, geotermálnej energie a veterných elektrární na pevnine sa náklady 

dostali do pásma nákladov typických pre fosílne zdroje a v niektorých prípadoch boli ešte lacnejšie.  

Tabuľka: Indikátory poklesu nákladov pre zdroje na báze slnka a vetra 

  Percentuálny pokles 
nákladov na inštaláciu 

Obdobie Percentuálny 
pokles LCOE 

Solárne fotovoltické moduly  68 2010-2017 73 
Koncentrované solárne termo technológie  27 2010-2017 33 
Veterné elektrárne na pevnine  20 2010-2017 22 
Veterné elektrárne mimo pevniny  2 2010-2017 13 

Zdroje: 
 https://energypedia.info/wiki/The_Economics_of_Renewable_Energy 

https://energypedia.info/wiki/The_Economics_of_Renewable_Energy
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International Renewable Energy Agency (IRENA). (2017). Renewable Power Generation Costs in 2017. 
Retrieve From: https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf 

 

Environmentálne ciele EÚ 

EÚ sleduje v environmentálnej politike tri hlavné ciele59: 

1. Zníženie emisie skleníkových plynov (CO2, N2O, PFC) v porovnaní s rokom 1990 o 20 % do roku 

2020, o 40 % do roku 2030 a o 80 % do roku 2050. EÚ osobitne sleduje znižovanie emisií 

v sektoroch spadajúcich pod systém obchodovania s emisnými kvótami (ETS) a v sektoroch mimo 

tohto systému: 

• Pre emisie v sektoroch ETS (najmä energetika, priemysel a letecká doprava vnútri EÚ), 

ktoré tvoria približne 40 % celkových emisií, platí cieľ znížiť emisie oproti roku 2005 o 21 

% do roku 2020, o 43 % do roku 2030 a o 90 % do roku 2050.  

• Pre emisie mimo sektorov ETS (najmä doprava, budovy, poľnohospodárstvo a odpadové 

hospodárstvo), ktoré tvoria približne 60 % celkových emisií, platí cieľ znížiť emisie oproti 

roku 2005 o 30 % do roku 2030. Pre jednotlivé členské štáty platia od mája 2018 

osobitné ciele ako aj trajektórie pre ich dosiahnutie s prihliadnutím na výšku HDP a 

nákladovú efektívnosť. 

2. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 % do roku 2020, na 

32 % do roku 2030 a na 55 % do roku 2050. Pre jednotlivé členské štáty platia osobitné ciele do 

roku 2020 s prihliadnutím na ich východiskovú pozíciu a tiež potenciál pre využívanie OZE. 

Súčasne sa členské štáty s Európskou komisiou dohadujú na cieľoch pre rok 2030. 

• EÚ osobitne sleduje zavádzanie OZE do palív v doprave, kde platí cieľ pre každú členskú 

krajinu dosiahnuť aspoň 10 % podiel biopalív do roku 2020 a 14 % do roku 2030. 

3. Zvýšenie energetickej účinnosti, t.j. zníženie primárnej spotreby energie oproti základnému 

scenáru o 20 % do roku 2020, o 32,5 % do roku 2030 a o 33 % do roku 2050.  

Podrobnejší rozpis cieľov 

 

 
59 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en  

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Jan/IRENA_2017_Power_Costs_2018.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en
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Environmentálny akčný program 2020: „Dobrý život v rámci možností našej planéty“60  

1. Zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 20 % oproti roku 1990 

2. 20 % z konečnej spotreby energie musí byť z obnoviteľných zdrojov energie 

3. Zlepšenie energetickej efektívnosti o 20 %, teda 20-percentné zníženie v primárnej spotrebe 

energie oproti prognózam na rok 2020 podľa základného energetického scenára EK z roku 2007 

4. 10 % zníženie emisií CO2 v sektoroch, ktoré nepatria do systému ETS, teda emisie z dopravy, 

poľnohospodárstva a odpadu 

5. 10 % z dopravných palív musí byť z obnoviteľných zdrojov energie 

6. Znížiť hrubé odlesňovanie tropických oblastí aspoň o 50 % v porovnaní s úrovňami roku 2008 

7. Obnoví sa najmenej 15 % degradovaných ekosystémov 

8. V porovnaní s rokom 2013 o 100 % viac posúdení biotopov a o 50 % viac posúdení druhov v 

rámci smernice o biotopoch musí vykazovať zlepšený stav ochrany; a o 50% viac posúdení 

druhov v rámci smernice o vtákoch musí vykazovať bezpečný alebo zlepšený stav 

9. Priemerný autopark (novo-registrované autá) musí splniť emisnú normu maximálne 95 g/km 

10. Ochrana druhov a biotopov závislých alebo ovplyvnených poľnohospodárstvom a lesným 

hospodárstvom musí vykazovať merateľné zlepšenie 

11. Zásoby rýb a moria v Európe musia byť zdravšie. Rybolov nemôže mať významný nepriaznivý 

vplyv na druhy a ekosystémy 

12. Musia byť identifikované invázne cudzie druhy a nájdené spôsoby, ako zabrániť tomu, aby nové 

invazívne druhy narušili európsku biodiverzitu 

13. EÚ musí zintenzívniť svoj príspevok k zabráneniu globálnej straty biodiverzity 

14. Znížiť koncentráciu jemných tuhých častíc v ovzduší o 75% a koncentráciu prízemného ozónu 

o 60% oproti roku 2000 

15. Zníženie okysľovania a eutrofizácie o 55%  oproti roku 2000 

16. Zníženie obsahu síry v lodných palivách na 0.5%  

 

  

 
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN#d1e40-171-1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN#d1e40-171-1
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Ciele do roku 203061 

1. Zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 % oproti roku 1990 

2. 32 % z konečnej spotreby energie musí byť z obnoviteľných zdrojov energie 

3. Zlepšenie energetickej efektívnosti o 32,5 %, teda 20-percentné zníženie v primárnej spotrebe 

energie oproti prognózam na rok 2030 podľa základného energetického scenára EK z roku 2007 

4. Každý členský štát musí znížiť emisie skleníkových plynov v odvetviach, ktoré nie sú súčasťou 

ETS, napr. cestná doprava, najmenej o 30 % oproti roku 2005 

5. 14 % z dopravných palív musí byť z obnoviteľných zdrojov energie 

6. Každý členský štát musí  zaistiť, že emisie z využívania pôdy nemôžu presahovať ich absorpciu. To 

znamená, že lesy alebo orné pôdy musia absorbovať aspoň toľko koľko sa pri ich obrábaní 

vypustí  

7. Úplný zákaz používania fluorovaných plynov  

8. Recyklovať 60% komunálneho odpadu 

9. Recyklovať 70% odpadov z obalov  

10. Znížiť objem skládok na najviac 10% komunálneho odpadu 

11. Recyklačné ciele: papier a lepenka: 85% železné kovy: 80% hliník: 60% sklo: 75% plast: 55% 

drevo: 30% 

 

Ciele do roku 2050 

1. Zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 80% oproti roku 1990 

2. 55 % z konečnej spotreby energie musí byť z obnoviteľných zdrojov energie 

3. Aspoň 33% zníženie konečnej spotreby energie oproti roku 2005  

 

Pre zníženie emisií skleníkových plynov v odvetviach, ktoré nie sú súčasťou ETS (t. j. doprava okrem 

letectva, budovy, poľnohospodárstvo a odpady), majú jednotlivé členské štáty určené právne záväzné 

ciele podľa miestnych podmienok (tzv. Effort Sharing)62. Každý členský štát musí zadefinovať a 

implementovať národné politiky a opatrenia pre obmedzenie emisií skleníkových plynov mimo ETS. Patrí 

 
61 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en, https://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-
green-economy-in-europe 
62 https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_en  

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe
https://ec.europa.eu/clima/policies/effort_en
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k nim podporovanie verejnej dopravy, štandardy energetickej hospodárnosti budov, efektívnejšie 

poľnohospodárske postupy a premena živočíšneho odpadu na bioplyn. 

Nástroje politiky EÚ na boj proti zmene klímy 

1. Schéma obchodovania s emisiami ETS. 45% emisií EÚ zahrnutých. Energetika, výroba a letecká 

doprava v rámci EÚ.  

2. Dotácie na využívanie technológie CCS, ktorá zachytáva a ukladá uhlík pri priemyselných 

procesoch  

3. Superkredity. Každý výrobca áut ich môže využiť pri výpočte priemeru emisií a to tým, že zaráta 

svoj najmenej znečisťujúci automobil viac ako jeden krát  

4. Systém únie na monitorovanie, nahlasovanie a overovanie emisií CO2 z lodí (MRV)  

5. Program LIFE na financovanie opatrení na ochranu životného prostredia. Pre prírodu 

a biodiverzitu je k dispozícii rozpočet vo výške 1 155 000 000 EUR na roky 2014-2020 

6.  Program Horizont 2020 je hlavným zdrojom financií pre ekologické inovácie 

 

Aktuálny stav 

Európska environmentálna agentúra (EEA) publikuje každý rok správu o priebežnom plnení hlavných 

cieľov EÚ. Správa z roku 201963 predpovedá, že všetky tri ciele môže na základe aktuálneho stavu splniť 

do roku 2020 deväť štátov EÚ (medzi nimi aj Slovensko) a do roku 2030 tri štáty. Ďalších sedem štátov 

(medzi nimi aj Slovensko) avizovalo, že plánuje prijať dodatočné opatrenia, aby tieto ciele dosiahli. Ciele 

do roku 2030 by bez prijatia ďalších opatrení nemalo splniť 18 členov. Správa tiež uvádza: 

a. Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli medzi rokmi 1990 až 2017 o 21,7 %. Cieľ do roku 

2020 by mohol byť splnený, bez ďalších opatrení ale nebude splnený cieľ do roku 2030. 

Odhad podľa doterajších ohlásených politík hovorí o znížení na 36 % namiesto 

plánovaných 40 %. 

b. V roku 2017 je z konečnej spotreby energie 17,5 % z obnoviteľných zdrojov, v roku 2018 

by to malo byť 18 %. Cieľ do roku 2020 zatiaľ nie je splnený a môže byť dosiahnutý len za 

predpokladu intenzívnejšieho zavádzania obnoviteľných zdrojov. Splnenie cieľa do roku 

2030 si vyžaduje ďalšie zrýchlenie rastu podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej 

 
63 https://www.eea.europa.eu//publications/trends-and-projections-in-europe-1 

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-1
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spotrebe energie. Od roku 2005 využívanie energie z OZE ako podiel hrubej konečnej 

spotreby energie narastá medziročne v priemere 0,7 percenta. Na splnenie cieľa v roku 

2030 by sa musel priemerný ročný rast v EÚ  zvýšiť aspoň na 1,1 percenta. 

c. V roku 2017 bola primárna spotreba energie o 4-5 % vyššia ako cieľ pre rok 2020, pričom 

medziročne stúpla. V roku 2018 by mala stúpnuť o 0,1 %. Ak sa tento trend nezvráti, cieľ 

roka 2020 bude ohrozený. Ak má byť splnený cieľ do roku 2020 a následne aj 2030, musí 

dôjsť k výraznejšiemu poklesu spotreby energie. Členské štáty budú musieť prijať nové 

politiky a aplikovať dodatočné opatrenia. 

d. Z dopravných palív je z obnoviteľných zdrojov v roku 2017 7,6 % 

e. Celkovo degradácia ekosystémov  a strata biodiverzity EU pokračuje a nepodarilo sa ju 

zastaviť.64 

Európa dosiahla významný pokrok v oblasti efektívnosti využívania zdrojov a v rámci obehového 

hospodárstva. Najnovšie trendy však naznačujú spomalenie pokroku v takých oblastiach ako napr. 

znižovanie emisií skleníkových plynov a priemyselných emisií, znižovanie vzniku odpadu, zvyšovanie 

energetickej efektívnosti a podielu energie z obnoviteľných zdrojov. Pri pohľade do budúcna je zrejmé, že 

súčasné tempo pokroku nebude postačovať na splnenie cieľov do rokov 2030 a 2050 v oblasti klímy 

a energetiky.  

V správe s názvom Životné prostredie Európy – stav a  perspektíva 2020, ktorá sa vydáva raz za päť rokov 

a ktorá je najkomplexnejším environmentálnym hodnotením, aké kedy Európa vykonala, EEA konštatuje, 

že bez naliehavých opatrení v priebehu najbližších 10 rokov nedosiahne Európa svoje ciele do roku 2030 

zamerané na riešenie alarmujúcej miery straty biodiverzity, rastúcich vplyvov zmeny klímy a nadmernej 

spotreby prírodných zdrojov. Európa čelí environmentálnym výzvam bezprecedentného rozsahu a 

naliehavosti.65  

V hlavnom zámere, v znižovaní emisií CO2, Európska únia podľa EEA zatiaľ plní ciele stanovené do roku 

2020, ale pri súčasných existujúcich opatreniach sa ciele do roku 2030 a 2050 nepodarí naplniť. 

 

Graf: Trendy a projekcie v oblasti emisií skleníkových plynov v EÚ-28, 1990 – 2050 

 
64 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf 
65 https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/stav-zivotneho-prostredia-europy-2020 

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf
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Zdroj: https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report 
 
V oblasti zachovania prírodného bohatstva (prvá skupina cieľov v nasledujúcej tabuľke) na pre rok 2020 

plnia len 2 ciele, ktoré sa týkajú ohraničenia chránených oblastí na súši a na moriach, čiastočne sa plní 

cieľ o zmiernení dopadov zhoršenej kvality ovzdušia na ekosystémy. Zvyšné ciele sa neplnia (napríklad 

ochrana biodiverzity, pôdy a vodných ekosystémov). Trendy za posledných 10-15 rokov sú väčšinou 

negatívne alebo zmiešané.  

 

V oblasti efektívnosti a nízkouhlíkovej ekonomiky sú trendy za posledných 10-15 rokov väčšinou 

pozitívne a pre rok 2020 sa plnia 4 ciele, vrátane dvoch kľúčových - znižovanie emisií a zvyšovanie podielu 

OZE. Tretí kľúčový cieľ - zvyšovanie energetickej efektívnosti - sa pravdepodobne v roku 2020 nepodarí 

splniť keďže konečná spotreba energie od roku 2014 rastie. Už pre rok 2030 sa neplní ani jeden z 

kľúčových 3 cieľov, rovnako ani pre rok 2050 – Európska komisia pritom navrhuje ich sprísnenie. 

 

V oblasti dopadov na zdravie a kvalitu života sú trendy skôr zmiešané, ale pre rok 2020 sa neplnia žiadne 

https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
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ciele. Pre rok 2030 sa očakáva splnenie dvoch cieľov - poklesu koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší 

a ich dopadov na zdravie ľudí. 

Tabuľka: Prehľad plnenia environmentálnych cieľov Európskej únie 

 

Zdroj: https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report 

 

https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
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Odporúčania Európskej environmentálnej agentúry66 

Dosiahnutie vízie týkajúcej sa nízkouhlíkového hospodárstva a udržateľnosti je podľa EEA stále možné. 

V správe sa uvádza sedem kľúčových oblastí, v ktorých je potrebné uskutočniť odvážne kroky, aby sa 

Európa mohla vrátiť na cestu plnenia svojich cieľov a ambícií do roku 2030 a  2050. 

1. Realizovať nevyužitý potenciál existujúcich environmentálnych politík. Vykonávaním súčasných 

politík v plnom rozsahu by Európa významne pokročila k dosiahnutiu svojich environmentálnych 

cieľov do roku 2030. 

2. Osvojiť si udržateľnosť ako rámec pre tvorbu politiky. Vytváranie dlhodobých politických rámcov 

so záväznými cieľmi – počnúc potravinovým systémom, chemikáliami a využívaním pôdy – prispeje 

k podnecovaniu a usmerňovaniu koherentných opatrení v rámci oblastí politiky a spoločnosti. 

3. Riadiť medzinárodné kroky smerom k udržateľnosti. EÚ by mala využívať veľký diplomatický 

a ekonomický vplyv na podporu prijímania ambicióznych medzinárodných dohôd v takých 

oblastiach, ako je biodiverzita a využívanie zdrojov. 

4. Podporovať inovácie v celej spoločnosti. Zmena súčasného smerovania bude úzko závisieť od 

vzniku a šírenia rôznych foriem inovácií, ktoré môžu podnietiť nové spôsoby myslenia a života. 

5. Zvýšiť investície a preorientovať finančný sektor na podporu udržateľných projektov a podnikov. 

Toto si vyžaduje, aby boli verejné prostriedky využívané na podporu inovácií a riešení blízkych 

prírode, udržateľného obstarávania, ako aj na podporu ovplyvnených sektorov a regiónov. 

Znamená to aj zapojenie finančného sektora do udržateľných investícií vykonávaním akčného 

plánu EÚ o udržateľnom financovaní. 

6. Riadiť riziká a zabezpečiť sociálne spravodlivý prechod. Pre úspešné riadenie prechodu 

k udržateľnému rozvoju bude potrebné, aby spoločenstvá uznali potenciálne riziká, príležitosti 

a kompromisy a navrhli spôsoby, ako ich zvládnuť. Politiky EÚ a členských štátov zohrávajú 

zásadnú úlohu pri dosahovaní „spravodlivých prechodov“ a zabezpečujú, aby sa na nikoho 

nezabudlo. 

7. Zlepšovať vedomosti a know-how. Toto znamená ďalšie zameranie na pochopenie systémov, 

ktoré majú vplyv na environmentálne tlaky, cesty k udržateľnému rozvoju, perspektívne iniciatívy 

a prekážky, ktoré bránia zmene. Na riadenie rýchlo sa meniaceho sveta investovaním 

do vzdelávania a zručností je nevyhnutné, aby sa pokračovalo v budovaní kapacít. 

 
66 https://www.eea.europa.eu/sk/highlights/stav-zivotneho-prostredia-europy-2020 
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Plány do budúcnosti 

Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 

neutrálne hospodárstvo67  

V novembri 2018 predstavila Európska komisia dlhodobú strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, 

konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo.  

EÚ, ktorá je zodpovedná za 10 % globálnych emisií skleníkových plynov, je svetovým lídrom pri prechode 

na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov. Už v roku 2009 si EÚ stanovila cieľ znížiť 

emisie do roku 2050 o 80 – 95 %. Spotreba energie sa  v rokoch 1990 až 2016 znížila takmer o 2 %, emisie 

skleníkových plynov o 22 %, zatiaľ čo HDP sa zvýšil o 54 %. 

Cieľom tejto dlhodobej stratégie je potvrdiť záväzok Európy zohrávať vedúcu úlohu v globálnom boji 

proti zmene klímy a predstaviť víziu, ktorá môže viesť k dosiahnutiu nulovej bilancie emisií skleníkových 

plynov do roku 2050 prostredníctvom sociálne spravodlivého prechodu nákladovo efektívnym 

spôsobom. Zdôrazňujú sa v nej príležitosti, ktoré táto transformácia ponúka občanom a hospodárstvu 

EÚ, a zároveň sa identifikujú budúce výzvy. V rámci navrhovanej stratégie sa neplánujú začať nové 

politiky a ani Európska komisia nemá v úmysle zrevidovať ciele do roku 2030. Jej cieľom je určiť 

smerovanie politík EÚ v oblasti klímy a energetiky a rámec, ktorý EÚ považuje za svoj dlhodobý príspevok 

k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody týkajúcich sa teploty v súlade s cieľmi OSN v oblasti udržateľného 

rozvoja, ktoré ďalej ovplyvnia širší súbor politík EÚ. Touto stratégiou sa začína dôkladná diskusia s 

účasťou európskych politických činiteľov a občanov vo všeobecnosti o tom, ako by sa EÚ mala pripraviť 

na plnenie cieľov do roku 2050 a na následné predloženie európskej dlhodobej stratégie k Rámcovému 

dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy do roku 2020. 

Energetika: Vo všetkých analyzovaných možnostiach sa energetický systém pohybuje smerom k nulovej 

bilancii emisií skleníkových plynov. V súčasnosti viac ako polovica dodávok elektrickej energie v Európe 

nie je spojená s emisiami skleníkových plynov. Do roku 2050 bude viac ako 80 % elektrickej energie 

pochádzať z obnoviteľných zdrojov (čoraz viac pôjde o energiu na mori). Spolu s podielom jadrovej 

 
67 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf 
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energie zodpovedajúcemu približne 15 % to bude tvoriť základ bezuhlíkového európskeho energetického 

systému. Stále je potrebné využiť viaceré zdroje energie z obnoviteľných zdrojov, najmä energiu z 

oceánov. Dôležitú úlohu spočívajúcu v podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie v obytných 

budovách budú zohrávať aj spotrebitelia, ktorí sami vyrábajú energiu (výrobcovia-spotrebitelia), a 

miestne komunity. Prechod na energetický systém, ktorý je do veľkej miery decentralizovaný a ktorého 

základom budú obnoviteľné zdroje energie, si bude vyžadovať inteligentnejší a flexibilný systém založený 

na zapojení spotrebiteľov, zvýšenej prepojenosti, zdokonalenom uskladňovaní energie využívanom vo 

veľkom meradle, reakcii na strane spotreby a riadení prostredníctvom digitalizácie. 

Doprava: K dekarbonizácii systému mobility musia prispieť všetky druhy dopravy. To si vyžaduje 

systémový prístup. Jeho prvým predpokladom je, aby boli vo všetkých druhoch dopravy vozidlá s nízkymi 

a nulovými emisiami, ktoré majú efektívne alternatívne hnacie sústavy. Železničná nákladná doprava by 

sa mala v porovnaní s cestnou dopravou stať konkurencieschopnejšia, pretože odstraňuje prevádzkové a 

technické prekážky medzi vnútroštátnymi sieťami a komplexne podporuje inovácie a efektívnosť. Kým sa 

nedočkáme nových technológií, ktoré umožnia elektrifikovať viac druhov dopravy než dnes, budú 

dôležité alternatívne palivá. Okrem toho sa v strednodobom až dlhodobom horizonte môžu stať 

konkurencieschopnými vodíkové technológie (ako napr. elektrické vozidlá a plavidlá založené na 

palivových článkoch). Krátkodobou alternatívou pre nákladnú dopravu na dlhé vzdialenosti by mohol byť 

aj skvapalnený zemný plyn. V letectve musí dôjsť k prechodu na moderné biopalivá a bezuhlíkové e-

palivá, pričom pri zlepšovaní efektívnosti zohráva úlohu hybridizácia a iné zlepšenia v leteckej 

technológii. V námornej doprave na dlhé vzdialenosti a v prípade ťažkých úžitkových vozidiel môžu 

zohrávať úlohu nielen biopalivá a bioplyn, ale aj e-palivá (palivá vyrobené použitím obnoviteľných 

zdrojov energie), ak sú bezuhlíkové, v celom svojom výrobnom reťazci. E-palivá sa môžu používať v 

konvenčných motoroch vozidiel; využíva sa pritom existujúca infraštruktúra na dopĺňanie paliva. Ďalší 

významný pokrok vo výskume a vývoji je potrebný v prípade výroby dekarbonizovaných palív, ako aj 

automobilových technológií, ako sú palivové články batérií a motory na vodíkový pohon. Prechod na 

nulovú bilanciu emisií do roku 2050 si takisto vyžaduje potrebnú infraštruktúru, t. j. dokončenie základnej 

transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) do roku 2030 a súhrnnú sieť do roku 2050. 

Priemysel: Dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov v mnohých prípadoch znamená, že 

existujúce zariadenia treba zásadne modernizovať alebo ich úplne nahradiť. V krátkodobom horizonte sa 

za sľubnejšie a účinnejšie spôsoby zvyšovania konkurencieschopnosti považujú digitalizácia a 

automatizácia, ktoré by mali viesť k zvýšeniu efektívnosti a zníženiu emisií skleníkových plynov. Rovnako 
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ako v akomkoľvek inom odvetví koncového použitia sa kombináciou elektrifikácie, zvýšeného využívania 

vodíka, biomasy a obnoviteľného syntetického plynu môžu znížiť emisie súvisiace s energiou pri výrobe 

priemyselného tovaru. Priemyselné emisie sa vyskytujú najviac v oceliarskom, cementárenskom a 

chemickom priemysle. V nasledujúcich 10 až 15 rokoch sa technológie, ktoré už sú známe, budú musieť 

osvedčiť v celom rozsahu; niektoré z nich už sú skutočne testované v malom rozsahu, napr. primárna 

výroba ocele na báze vodíka.  

Poľnohospodárstvo: Výsledkom poľnohospodárskej výroby budú vždy emisie skleníkových plynov iných 

ako CO2, ale vďaka efektívnym a udržateľným výrobným metódam ich možno do roku 2050 znížiť. Čoraz 

dôležitejšiu úlohu budú zohrávať inovácie. Digitalizácia a inteligentné technológie sú základom presného 

poľnohospodárstva, v ktorom sa optimalizuje aplikácia hnojív a prípravkov na ochranu rastlín. V EÚ stále 

existujú výrazné rozdiely v produktivite stád hovädzieho dobytka, čo poskytuje priestor na ďalšie 

zlepšovanie. Spracovaním hnoja v anaeróbnych digestoroch by sa znížili emisie skleníkových plynov iných 

ako CO2 a vznikal by bioplyn. Zásoby oxidu uhličitého v poľnohospodárskych pôdach možno zvýšiť tak, že 

sa pôda nebude obrábať a použijú sa krycie plodiny, čím sa obmedzí narušenie stavu pôdy a erózia pôdy. 

Zachovanie a ďalšie zvyšovanie prirodzeného záchytu CO2 lesmi, pôdami a poľnohospodárskymi pôdami 

a pobrežnými mokraďami má pre úspech stratégie zásadný význam, pretože umožňuje kompenzáciu 

zvyšných emisií z odvetví, v ktorých je dekarbonizácia najproblematickejšia, vrátane samotného 

poľnohospodárstva. Vyšší dopyt po drevnej biomase by mohol viesť až na 10 % poľnohospodárskej pôdy 

v EÚ k ďalšej diverzifikácii súčasných obchodných modelov poľnohospodárstva. Vzniknú tak nové 

možnosti, ako opätovne využívať doteraz nevyužívanú pôdu, ako aj zmeniť účel v súčasnosti využívanej 

pôdy na výrobu biopalív na báze potravín. 

Budovy: Energetická efektívnosť bude zohrávať ústrednú úlohu pri dekarbonizácii priemyselných 

procesov, ale veľká časť zníženia dopytu po energii sa bude týkať budov v odvetviach bývania aj služieb, 

na ktoré v súčasnosti pripadá 40 % spotreby energie. Vzhľadom na to, že väčšina bytového fondu, ktorý 

bude existovať v roku 2050, existuje už aj dnes, bude si to vyžadovať vyššie miery obnovy, prechod na iné 

palivo vo veľkej väčšine domácností, ktoré budú používať vykurovanie založené na obnoviteľných 

zdrojoch (elektrina, diaľkové vykurovanie, plyn z obnoviteľných zdrojov alebo slnečná tepelná energia), 

šírenie najefektívnejších výrobkov a zariadení, inteligentné systémy riadenia budov/zariadení a vylepšené 

materiály na izoláciu. 

Zachytávanie a ukladanie CO2 ešte nedosiahlo etapu komercializácie, zabrzdila ho nedostatočná 

demonštrácia technológie a ekonomickej uskutočniteľnosti, regulačné prekážky v niektorých členských 
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štátoch a obmedzené akceptovanie zo strany verejnosti. Ak sa má zachytávanie a ukladanie oxidu 

uhličitého zrealizovať v nasledujúcom desaťročí v celom rozsahu, bude potrebné vyvinúť oveľa väčšie 

úsilie v oblasti výskumu, inovácií a demonštrácie, aby sa zabezpečilo jeho zavádzanie v prípade už 

uvedených možností (t. j. energeticky náročné priemyselné odvetvie a závody využívajúce biomasu a 

uhlíkovo neutrálne syntetické palivá).  

Vývoj HDP: Podľa jednotlivých použitých modelov by mal byť reálny HDP v roku 2050 celkovo 2,5-krát 

väčší ako v roku 1990, a to aj v prípade, že dôjde k úplnej dekarbonizácii. Trajektória kompatibilná s 

nulovou bilanciou emisií skleníkových plynov sprevádzaná koherentným podporným rámcom bude mať 

mierne pozitívny až pozitívny vplyv na HDP: predpokladané prínosy v porovnaní so základným scenárom 

by do roku 2050 mali predstavovať až do 2 % HDP. Tieto odhady navyše nezahŕňajú prínosy, ktoré by 

vyplývali z toho, že sa EÚ vyhne škodám spôsobeným zmenou klímy a súvisiacim nákladom na adaptáciu 

na ňu. 

Investície: Modernizácia a dekarbonizácia hospodárstva EÚ budú stimulovať významné dodatočné 

investície. V súčasnosti sa do energetického systému a súvisiacej infraštruktúry investujú približne 2 % 

HDP. V záujme dosiahnutia hospodárstva s nulovými emisiami skleníkových plynov by sa to muselo zvýšiť 

na 2,8 % (alebo približne 520 – 575 miliárd EUR ročne). V porovnaní so základným scenárom to znamená 

značné dodatočné investície v rozsahu od 175 do 290 miliárd EUR ročne. Väčšinu týchto investícií budú 

musieť uskutočniť súkromné podniky a domácnosti. Na podporu takýchto investícií je mimoriadne 

dôležité, aby Európska únia a členské štáty ponúkali jasné, dlhodobé signály s cieľom usmerniť 

investorov, zabrániť uviaznutým aktívam, zvýšiť udržateľné financovanie a čo najproduktívnejšie 

nasmerovať finančné prostriedky na inovačné opatrenia v oblasti čistej energie. Keď sa dosiahne 

hospodárstvo s čistými nulovými emisiami skleníkových plynov nad rámec existujúcich opatrení 

týkajúcich sa znečistenia ovzdušia, zníži sa počet predčasných úmrtí spôsobených jemnými tuhými 

časticami o viac ako 40 % a finančné náklady súvisiace s poškodením zdravia o viac ako 200 miliárd EUR 

ročne. Návrh Európskej komisie zintenzívniť začleňovanie problematiky zmeny klímy aspoň na 25 % v 

nasledujúcom viacročnom finančnom rámci je dôkazom toho, že rozpočet EÚ by mal aj naďalej fungovať 

ako katalyzátor na mobilizovanie udržateľných súkromných a verejných investícií a nasmerovanie 

podpory zo strany EÚ na prechod na čistú energiu tam, kde je to najviac potrebné. Kľúčovú úlohu pri 

podpore prechodu na nulovú bilanciu emisií zohráva finančný sektor, keďže môže presmerovať toky 

kapitálu a investície k potrebným riešeniam a zároveň zlepšiť efektívnosť výrobných procesov a znížiť 

náklady súvisiace s financovaním. Preorientovanie súkromného kapitálu na udržateľnejšie investície si 
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vyžaduje dobre fungujúcu úniu kapitálových trhov. Pri riadení tohto prechodu budú zohrávať dôležitú 

úlohu environmentálne dane, systémy stanovovania cien uhlíka a zmena štruktúry subvencií. Mali by sa  

uplatňovať dane a stanovovanie cien uhlíka, aby sa kompenzoval negatívny environmentálny vplyv a 

podporilo zvyšovanie energetickej účinnosti, znižovanie emisií skleníkových plynov a posilňovanie 

obehového hospodárstva. 

 

Správa o pokroku opatrení EÚ v oblasti klímy za rok 201968  

V Správe o pokroku opatrení EÚ v oblasti klímy za rok 2019 z októbra 2019 Európska komisia uviedla, že 

členské štáty plánujú spôsob, akým dosiahnu splnenie svojich cieľov na rok 2030 v rámci spoločného 

úsilia. Ak sa plánované politiky vykonajú, EÚ by mohla do roku 2030 znížiť emisie podľa právnych 

predpisov o spoločnom úsilí v porovnaní s rokom 2005 o 27 – 28 %. Ide o zrejmý pokrok v porovnaní s 

existujúcimi politikami, prostredníctvom ktorých by sa do roku 2030 emisie znížili o 20 %. Na dosiahnutie 

cieľa v oblasti zníženia emisií pri spoločnom úsilí na úrovni 30 % však členské štáty budú musieť určiť 

dodatočné opatrenia. Európska komisia niekoľkým členským štátom odporučila, aby vo svojich 

konečných návrhoch národného energetického a klimatického plánu ďalej špecifikovali svoju stratégiu na 

dosahovanie cieľa v odvetviach nezaradených do ETS14 na celé obdobie rokov 2021 – 2030. 

 

 

 

 
 
 
 
Graf: Vývoj plnenia troch hlavných environmentálnych cieľov EÚ 

 
68 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0559:FIN:SK:PDF 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2019:0559:FIN:SK:PDF
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 Zdroj: https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-
and-energy  
 

Európsky ekologický dohovor (The European Green Deal)  

 

Nová Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyen avizovala hneď od začiatku sprísnenie cieľov. 

Emisie skleníkových plynov by napríklad mohli podľa nového cieľa klesnúť najmenej o 50 % a smerom k 

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
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55 % do roku 2030 a do roku 2050 by sa EÚ mohla zaviazať dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. V pláne je aj 

zahrnutie námorného sektora, dopravy a výstavby do systému ETS a časom zníženie bezplatných kvót 

pridelených leteckým spoločnostiam. Zvažovaným návrhom je tiež zavedenie tzv. uhlíkového cla. To by 

chránilo domácich výrobcov pred dovozom produktov od konkurentov mimo EÚ, ktorí nie sú zaťažení 

poplatkami za vypúšťanie skleníkových plynov. V podstate sa jedná o zdanenie emisií CO2, ktoré vznikajú 

pri výrobe produktov mimo EÚ a sú následne dovezené do EÚ.  

Komisia potvrdila tieto plány predložením novej stratégie. V decembri 2019 predstavila Európsky 

ekologický dohovor. Komisia  priznala, že súčasné politiky znížia do roku 2050 emisie skleníkových plynov 

iba o 60 %. Do leta 2020 predloží plán na zvýšenie cieľa, aby zníženie emisií dosiahlo v roku 2030 

najmenej 50 % a ešte ambicióznejšie až 55% v porovnaní s rokom 1990. Ambíciou je, aby sa Európa 

stala do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. Popri stanovení konkrétnych opatrení 

zameraných na dosiahnutie cieľov do roku 2030, by mala Komisia prísť aj s realistickým plánom na 

dosiahnutie cieľov v roku 2050. 

Politické reformy majú zabezpečiť účinné stanovovanie cien uhlíka v ekonomike. To povzbudí zmeny v 

správaní spotrebiteľov a podnikov a uľahčí zvýšenie udržateľných verejných a súkromných investícií. 

Komisia navrhne revíziu smernice o zdaňovaní energie. 

Vybrané ciele v jednotlivých oblastiach: 

• zásobovanie čistou,  dostupnou a bezpečnou energiou (prepojenie energetických zdrojov vrátane 

OZE, zvýšenie energetickej účinnosti výrobkov, rozvinutie plného potenciálu veternej energie na 

mori) 

• pretvorenie priemyslu na čisté a obehové hospodárstvo (dekarbonizovanie a modernizovanie 

energeticky náročných typov odvetví, stimulovanie rozvoja nových trhov s klimaticky 

neutrálnymi a obehovými výrobkami) 

• výstavba s použitím energeticky a materiálovo účinných postupov (podpora investícií do 

energetickej efektívnosti budov, rozvíjanie inovačných možností financovania) 

• zrýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú mobilitu (zníženie emisií  v doprave, zvýšenie 

objemu železničnej dopravy, podpora budovania nabíjacích a čerpacích staníc pre 13 miliónov 

vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, ktoré sa očakávajú na európskych cestách) 
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• vytvorenie spravodlivého, zdravého a ekologického potravinového systému (stratégia „z farmy 

na stôl“ prispievajúca k vybudovaniu obehového hospodárstva – od produkcie po spotrebu, 

účinnejšie systémy produkcie potravín, udržateľnejšie spracovanie a preprava) 

• ochrana a obnova ekosystémov a biodiverzity (zvýšenie kvality a množstva európskych lesov s 

cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie, podpora dovozu, ktorý 

nevedie k odlesňovaniu v oblastiach nachádzajúcich sa mimo EÚ) 

• dosiahnuť nulové znečistenie v prostredí bez jedovatých látok (predchádzať znečisteniu ovzdušia, 

vody a pôdy, zníženie miery znečistenia pochádzajúceho z veľkých priemyselných zariadení, 

zníženie znečistenia používaním nadbytočných živín v poľnohospodárstve). 

Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si vynúti značné investície. Komisia predpokladá, že 

na dosiahnutie aktuálnych cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 bude treba 260 miliárd eur 

dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku 2018. Tieto investície si budú 

vyžadovať mobilizáciu verejných a súkromných sektorov. Komisia predloží začiatkom roka 2020  

investičný plán pre udržateľnú Európu, ktorý pomôže uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % 

dlhodobého rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie 

Európska investičná banka ako európska klimatická banka. Aby mohol k financovaniu ekologickej 

transformácie prispieť súkromný sektor, Komisia v roku 2020 predloží stratégiu ekologického 

financovania. 

 

Zodpovednosť za produkciu i spotrebu 

Merať z celosvetového hľadiska efektívnosť environmentálnych politík neznamená len sledovať 

produkciu skleníkových plynov v jednotlivých štátoch, ale rovnako si všímať dovozy energeticky 

náročných produktov zo zahraničia. Z hľadiska Zeme je jedno, kde sa takýto produkt vyrobil.  

Pri zaužívanom pohľade, kde sa hľadí primárne na produkciu, vychádzajú lepšie štáty, ktoré viac tovarov 

dovážajú, ako tie, čo vyvážajú. Tým sa skresľuje bilancia vyspelých štátov patriacich do prvej skupiny pred 

rozvíjajúcim sa svetom, kam patria hlavne Čína a India.  

Graf: Emisie CO2 v rozdielne bohatých štátoch 
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Zdroj: The Economist, 17. 10. 2019: Greta Thunberg accuses rich countries of “creative carbon accounting”, 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/10/17/greta-thunberg-accuses-rich-

countries-of-creative-carbon-accounting 

Z grafov vyplýva, že emisie CO2 v Číne či Indii z vlastnej spotreby sú nižšie ako z produkcie. Inými slovami 

časť emisií ide na vrub zákazníkov v štátoch, kam sa časť produkcie vyváža. To dokazujú krivky v USA či 

Európskej únii, kde emisie zo spotreby sú vyššie ako z domácej produkcie. Spodný graf potvrdzuje, že 

vyspelé štáty vo všeobecnosti nesú časť zodpovednosti za to, že sa v rozvíjajúcich sa štátoch produkujú 

skleníkové plyny. Žiadať od Ruska, ktoré je s nízkou spotrebou tovarov na ľavom okraji grafu, to isté, čo 

od Veľkej Británie, ktorá je s vysokým podielom dovážaných produktov na opačnom konci grafu, je 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/10/17/greta-thunberg-accuses-rich-countries-of-creative-carbon-accounting
https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/10/17/greta-thunberg-accuses-rich-countries-of-creative-carbon-accounting
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neprimerané. Podobne, tlačiť na Čínu ako najväčšieho emitenta CO2 na svete, aby prijala na základe 

svojej celkovej produkcie politiku uhlíkovej neutrality, nie je namieste. 

Apelujúc na zodpovednosť vlád jednotlivých štátov sveta treba zvažovať ďalšie okolnosti komplikujúce 

výpočet uhlíkovej stopy pri pohybe tovarov. Vypúšťanie CO2 nesúvisí iba s výrobou, ale aj s dopravou či 

skladovaním produktov, kde vznikajú nové emisie. Spravodlivý prístup by mal tiež zvažovať, z akých 

podmienok vychádzajú jednotlivé štáty, koľko možných energeticky obnoviteľných zdrojov im ponúka 

príroda, do akej miery sú zodpovedné za vlastný energetický mix. Iné je to napríklad vo Švédsku 

disponujúcom obnoviteľnými zdrojmi na rozdiel od Poľska, ktoré stále stavia energetiku na uhlí. 

Aký prístup teda zaujať? Časopis The Economist napríklad vidí riešenie v prevzatí „plnej zodpovednosti 

spotrebiteľa za svoj uhlík“. Spotrebiteľ by mal byť dostatočne informovaný, aby prijal správne 

rozhodnutie.69 Všeobecne, svet by mal prejsť na spotrebúvanie tovarov, ktoré majú čistejšiu uhlíkovú 

stopu. To sa dá dosiahnuť vtedy, keď ľudia budú vedieť, koľko CO2 je za produktom, ktorý dostanú do rúk 

– od jeho výroby, cez jeho skladovanie, dopravu a distribúciu. Uvedomelosť ľudí má svoje hranice, 

a preto časopis uvažuje aj inom, administratívnom riešení. Za špinavé tovary, teda tie, čo po sebe 

zanechávajú veľa emisií, by sa mala platiť klimatická daň.     

 

  

 
69 Zdroj: The Economist, https://www.economist.com/leaders/2019/10/17/the-right-way-to-measure-carbon-
emissions?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/therightwaytomeasurecarbonemissionscarbonreductiontargets&fbclid=IwAR1IOcD
swAO9R207rNP0MrCuAWJkCyjtNy9qY5Rez42S7-edzK82wBWNkG4 

https://www.economist.com/leaders/2019/10/17/the-right-way-to-measure-carbon-emissions?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/therightwaytomeasurecarbonemissionscarbonreductiontargets&fbclid=IwAR1IOcDswAO9R207rNP0MrCuAWJkCyjtNy9qY5Rez42S7-edzK82wBWNkG4
https://www.economist.com/leaders/2019/10/17/the-right-way-to-measure-carbon-emissions?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/therightwaytomeasurecarbonemissionscarbonreductiontargets&fbclid=IwAR1IOcDswAO9R207rNP0MrCuAWJkCyjtNy9qY5Rez42S7-edzK82wBWNkG4
https://www.economist.com/leaders/2019/10/17/the-right-way-to-measure-carbon-emissions?fsrc=scn/fb/te/bl/ed/therightwaytomeasurecarbonemissionscarbonreductiontargets&fbclid=IwAR1IOcDswAO9R207rNP0MrCuAWJkCyjtNy9qY5Rez42S7-edzK82wBWNkG4
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Environmentálne ciele na Slovensku 

Základný prehľad environmentálnych cieľov pre Slovensko uvádza Stratégia environmentálnej politiky SR 

do roku 2030, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR a vláda ju schválila vo februári 

2019.70  

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo v októbri 2019 do medzirezortného pripomienkového konania 

návrh Integrovaného národného energetického klimatického plánu na roky 2021-203071, ktorý je 

aktualizáciou Energetickej politiky SR z roku 2014. Konečnú verziu plánu má Slovensko predložiť 

Európskej komisii do konca roka 2019. Návrh uvádza nasledovné merateľné environmentálne ciele pre 

SR: 

• Dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. 

• Znížiť emisie skleníkových plynov v sektoroch obchodovania s emisiami o 43 % oproti roku 2005 

(cieľ definuje Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030). Na Slovensku pokrýva 

európska schéma obchodovania s emisiami ETS okolo 50 % skleníkových plynov. 

• Znížiť emisie skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami (non-ETS) o 20 % 

do roku 2030 (podiel sa zvyšuje z pôvodne deklarovanej a Európskou komisiou schválenej úrovne 

12 %). 

• Zvýšiť podiel OZE v konečnej spotrebe energie na 14 % do roku 2020 a na 19,2 %, resp. 

alternatívne na 20 % do roku 2030. Pôvodný cieľ, ktorý SR predložila Európskej komisii v 

decembri 2018 bol 18 % do roku 2030; Európska komisia ho odporúčala zvýšiť na 24 %. Cieľu 

19,2 % zodpovedá 27,3 % podiel OZE vo výrobe elektriny, čo je podľa Ministerstva hospodárstva 

„na hranici  technických možností elektrizačnej sústavy SR”. 

• Zvýšiť podiel OZE v doprave na 14 % do roku 2030. 

• Zlepšiť energetickú efektívnosť o 30,3 %. V roku 2017 bola energetická náročnosť v SR siedma 

najvyššia v EÚ, avšak má klesajúci trend, keď sa v rokoch 2000-2015 podľa Eurostatu znížila o 

50,8 %. 

• Zvýšiť mieru recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 60 % do roku 2030; znížiť mieru 

skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 25 % do roku 2035 (cieľ definuje Stratégia 

environmentálnej politiky SR do roku 2030). 

 
70 https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf  
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/772  

https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/772
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• Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty všetkých verejných 

obstarávaní do roku 2030 (cieľ definuje Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030). 

Tabuľka: Celoeurópske a národné ciele 

Ciele EÚ a SR EÚ 2030 SR 2030 

Emisie skleníkových plynov (k r. 1990) - 40 % Nie sú stanovené 

ciele pre jednotlivé 

členské štáty 

Emisie v sektore ETS (k r. 2005) - 43 % 

Emisie skleníkových plynov v non-ETS (k r. 2005) - 30 % - 20 % 

Podiel OZE spolu 32 % 19,2 % alt. 20,0 % 

Podiel OZE v doprave 14 % 14 % 

Energetická efektívnosť 32,5 % 30,3 % 

Prepojenie elektrických sústav 15 % 52 % 

Zdroj: Integrovaný národný energetický klimatický plán, Ministerstvo hospodárstva SR, november 2019 

V roku 2016 boli emisie skleníkových plynov na Slovensku o 44,5 % nižšie oproti roku 1990. S predstihom 

boli teda nižšie ako cieľ pre rok 2030. V roku 2017 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov 11,5 % spotreby 

energie na Slovensku, pričom tento podiel druhý rok po sebe klesol. Ministerstvo hospodárstva pripúšťa 

riziko, že nebude naplnený záväzný cieľ dosiahnuť 14-percentný podiel energie z OZE do roku 2020. 

Náklady na zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 19,2 % do roku 2030 rezort odhaduje na 

4,3 miliardy eur. V prípade 20-percentného cieľa by to bolo o 700 miliónov viac. 

Ako sa uvádza v návrhu Integrovaného národného energetického klimatického plánu: 

• Ambicióznejšie ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov (t.j. nad úroveň 19,2 % do roku 2030) 

„významne znižujú flexibilitu členského štátu znižovať emisie CO2 v iných sektoroch efektívnym 

spôsobom“. Rezort tiež považuje za „problematické až nemožné“ zvyšovať podiel obnoviteľných 

zdrojov nad rámec cieľa po tom, čo budú do prevádzky uvedené rozostavané bloky v jadrovej 

elektrárni Mochovce. 

• Jediná alternatíva zvýšenia celkového podielu OZE v roku 2030 z 19,2 % na 20 % je v oblasti 

výroby tepla. To by znamenalo vyššie využitie biomasy vrátane výroby bioplynu, tepelných 

čerpadiel, solárnych panelov a geotermálnej energie v centrálnom zásobovaní teplom. Proti 

vyššiemu využitiu OZE v sektore tepla pôsobí vysoká úroveň plošnej plynofikácie, pri ktorej má 

prístup k zemnému plynu viac ako  90% obyvateľov. Prechod na biomasu zo zemného plynu 
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v rodinných domoch je preto problematický z hľadiska kvality ovzdušia, čo by mohlo ohroziť 

dodržanie legislatívy EÚ. 

• SR má vzhľadom na vysoký podiel jadrových zdrojov  na výrobe elektriny a vysoký podiel 

zemného plynu v teplárenstve jednu z najnižšie emisných energetík v EÚ. Istý priestor na 

dekarbonizáciu energetiky je už iba v náhrade uhlia nízko-emisným zdrojmi, v opatreniach 

energetickej efektívnosti a v dekarbonizácii dopravy. Po nahradení tuhých fosílnych palív 

obnoviteľnými zdrojmi energie budeme mať v SR jednu z najmenej emisných energetík v celej EÚ 

(konkrétne siedmu emisne najmenej náročnú energetiku v celej EÚ z pohľadu CO2 intenzity 

výroby elektrickej energie a tepla) a teda potenciál na výraznejšiu implementáciu OZE je 

potrebné hľadať v krajinách, kde sa tuhé fosílne palivá využívajú vo väčšej miere - tam 

implementácia OZE a dekarbonizácia bude omnoho viac nákladovo efektívna. 

Tabuľka: Aktuálny podiel energie z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe v SR 

 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 

Obnoviteľné zdroje energie – výroba tepla a chladu (%) 10,8 9,9 9,8 

Obnoviteľné zdroje energie – výroba elektrickej energie (%) 22,7 22,5 21,3 

Obnoviteľné zdroje energie – doprava (%) 8,5 7,5 7,0 

Celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie (%) 12,9 12,0 11,5 

Zdroj: Integrovaný národný energetický klimatický plán, Ministerstvo hospodárstva SR, november 2019 

Tabuľka: Odhadované trajektórie podielu OZE na konečnej spotrebe energie v SR  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OZE - výroba tepla a chladu v (%) 13,0 14,3 14,6 15,2 16,1 16,7 17,5 18,1 18,5 19,0 

OZE – výroba elektriny (%) 22,4 23,4 23,9 24,4 24,8 25,9 26,4 26,7 27,0 27,3 

OZE – doprava (%) 8,3 8,5 8,6 8,7 9,0 9,5 10,1 10,9 12,6 14,2 

Celkový podiel OZE (%) 14,0 15,0 15,4 15,8 16,4 17,1 17,8 18,2 18,7 19,2 

Zdroj: Integrovaný národný energetický klimatický plán, Ministerstvo hospodárstva SR, november 2019 

Ministerstvo hospodárstva považuje za „optimistické“ aj dosiahnutie cieľa pre zvýšenie energetickej 

efektívnosti, resp. pre pokles primárnej spotreby energie do roku 2030. Realistický scenár predpokladá 

zvýšenie efektívnosti o 28,3 %, ambiciózny scenár o 30,32 %, pričom cieľ EÚ je 32,5 %. 
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Graf: Podiel jednotlivých sektorov na celkových emisiách skleníkových plynov v SR, 2016 

 
Zdroj: Integrovaný národný energetický klimatický plán, Ministerstvo hospodárstva SR, november 2019 – 
graf na základe dát SHMÚ 

 

 

Komunálny odpad 

V rokoch 2000 až 2016 klesla produkcia komunálneho odpadu v EÚ na obyvateľa v priemere o 7%. 

Napriek tomu môžeme v rôznych členských krajinách sledovať rôzne trendy: produkcia odpadu sa zvýšila 

napríklad v Dánsku, Nemecku a Grécku, zatiaľ čo v Bulharsku, Španielsku a Maďarsku sa znížila. V 

absolútnych číslach na osobu produkujú najviac odpadu Dáni a Malťania, najmenej Rumuni, Poliaci, Česi 

a Slováci. Bohatšie štáty majú tendenciu produkovať viac odpadu v priemere na obyvateľa, ku vyšším 

číslam ale prispieva aj turizmus napríklad na Cypre či Malte.   

Podľa Eurostatu sa produkcia odpadu na Slovensku od roku 2005 (273 kg na obyvateľa) zvýšila v roku 

2016 o viac ako 70 kg (348 kg na obyvateľa).72  

  

 
72 https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-hospodarstvo-v-eu-
fakty-a-cisla 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla
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Tabuľka: Produkcia a nakladanie s komunálnym odpadom v EÚ  

 

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-

hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla 

https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20180328STO00751/odpadove-hospodarstvo-v-eu-fakty-a-cisla


70 
 
 

V roku 2017 produkcia odpadu stúpala, keď priemerný Slovák vyrobil približne 378 kilogramov. Podľa 

Eurostatu je to zhruba toľko, koľko vygeneroval priemerný Rumun v roku 2007. Kým však Slovensko za 

sledovaných desať rokov tento ukazovateľ zvýšilo takmer o 30 percent, Rumunom sa ho v rovnakom čase 

podarilo v rovnakej miere aj zredukovať. V žiadnej inej krajine EÚ sa produkcia nezvýšila tak rapídne ako 

na Slovensku. EÚ za desať rokov evidovala pokles vyprodukovaného odpadu o 7,1 percenta. Predvlani 

dosiahol priemer podľa Eurostatu 486 kilogramov na hlavu. 

Pravdou je aj to, že Slovensko bolo v roku 2017 štvrtým štátom s najnižšou produkciou komunálneho 

odpadu na obyvateľa v Európskej únii. Najmenej  ho vyprodukovali Rumunsko, Poľsko a Česko. 

Miera recyklácie dosiahla vlani na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu doterajšie maximum na 

úrovni 38 percent. Podiel zhodnocovaného komunálneho odpadu, teda recyklovaného alebo energeticky 

zhodnoteného odpadu predstavoval minulý rok 45 percent. Na Slovensku však napriek tomu vlani 

dominovalo skládkovanie, a to s podielom 54 percent.  

Graf: Produkcia komunálneho odpadu v Európe 

 
Zdroj: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104873/eurostat-produkcia-komunalneho-odpadu-v-eu-

v-roku-2017.aspx 

 

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104873/eurostat-produkcia-komunalneho-odpadu-v-eu-v-roku-2017.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104873/eurostat-produkcia-komunalneho-odpadu-v-eu-v-roku-2017.aspx
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Európska únia má cieľ do roku 2035 recyklovať minimálne 65 percent komunálneho odpadu a maximálne 

desať percent ukladať na skládkach. Slovensko, rovnako ako niekoľko ďalších krajín, dostalo výnimku a na 

dosiahnutie kritérií si môže uplatniť päťročný odklad.  

Graf: Recyklovaný a kompostovaný komunálny odpad v Európe (%) 

 
Zdroj: Európska environmentálna agentúra, údaje z https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/daviz/municipal-waste-recycled-and-composted-4#tab-chart_4 
 

Nový  zákon o odpadoch na Slovensku 

V novembri 2019 schválila NR SR novelu zákona o odpadoch.  Podľa nej sa zakazuje skládkovať 

neupravený odpad. Táto úprava musí byť najvhodnejšia nato, aby sa čo najviac obmedzili negatívne 

vplyvy na životné prostredie a zdravie ľudí. Novela stanovuje ciele recyklácie pre komunálny odpad, a to 

do roku 2030 triediť a recyklovať 60 % a do roku 2035 – 65 % odpadov z celkového vyprodukovaného 

komunálneho odpadu. 

Novela zvýhodňuje výrobcov environmentálne priaznivejších výrobkov. Zavádza sa ekomodulácia, 

kolektívne organizácie združujúce výrobcov tak budú musieť zohľadniť vo svojich cenníkoch 

recyklovateľnosť, trvanlivosť či možnosti opätovného použitia výrobku. V praxi to znamená, že výrobca, 

ktorého výrobok alebo obal je ľahšie recyklovateľný, bude niesť nižšie náklady ako výrobca, ktorého 

výrobok je ťažko recyklovateľný. 
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Od 3. júla 2021 bude na Slovensku zakázané uvádzať na trh niektoré jednorazové plastové výrobky. Týka 

sa to tanierov, príborov, miešadiel na nápoje, slamiek, paličiek od balónov, vatových tyčiniek do uší, ale 

aj nádob na potraviny nápojových obalov a pohárov na nápoje vyrobených z expandovaného 

polystyrénu. Dopredávať tieto výrobky sa bude môcť do konca roka 2021.73 

Transpozícia EÚ legislatívy (Smernica Rady EÚ z roku 1999), resp. rozsudku Súdneho dvora EÚ 

„Malagrotta“ z roku 2014: odpad uložený na skládku musí prejsť úpravou, t.j. minimálne triedením 

a stabilizáciou organickej frakcie najmä potravinového odpadu (zdroj metánu), ktorý sa môže zberať so 

zmesovým komunálnym odpadom. 

Marián Christenko, viceprezident CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) v 

priebehu schvaľovania zákona v NR SR: „Náklady na výstavbu zariadenia na mechanicko-biologickú 

úpravu odpadu s kapacitou 40-tisíc ton ročne sa pohybujú na úrovni približne 10 miliónov eur. Keďže na 

Slovensku sa v roku 2018 uložilo na skládku asi 1,2 milióna ton komunálneho odpadu, predstavuje 

investícia do 30 takýchto zariadení približne 300 miliónov eur. Získanie investície v stovkách miliónov eur 

nie je jedinou podmienkou. Zariadenia je potrebné naprojektovať, pripraviť zámery na prehodnotenie 

vplyvov na životné prostredie, prejsť procesom EIA, vybaviť územné rozhodnutia a na to integrované 

stavebné a prevádzkové povolenie, technológiu obstarať, postaviť a uviesť do prevádzky. Na zmenu sa 

musia pripraviť aj mestá a obce, ktoré musia rátať s tým, že kým v tomto roku stojí uloženie tony odpadu 

na skládke priemerne 35 eur bez poplatku odvádzaného do Envirofondu, onedlho bude stáť 60 až 90 eur. 

… Podľa názoru odbornej odpadárskej komunity najskorším možným termínom uvedenia zmeny do 

praxe je rok 2025. A aj to za predpokladu, že bezodkladne po prijatí novely bude nasledovať tvorba 

kvalitne spracovaného akčného plánu, ktorý bude okrem financovania technológie riešiť aj ďalšie 

súvislosti.”74 

 

 

Dotácie a zdaňovanie fosílnych zdrojov energie 

 
73 https://www.minzp.sk/spravy/2019/november/jednorazovym-plastom-definitivne-odzvoni.html 
74 https://komentare.hnonline.sk/komentare/2007396-novela-zakona-o-odpadoch-moze-priniest-do-
systemu-chaos 

https://www.minzp.sk/spravy/2019/november/jednorazovym-plastom-definitivne-odzvoni.html
https://komentare.hnonline.sk/komentare/2007396-novela-zakona-o-odpadoch-moze-priniest-do-systemu-chaos
https://komentare.hnonline.sk/komentare/2007396-novela-zakona-o-odpadoch-moze-priniest-do-systemu-chaos
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Štáty na celom svete podľa OECD75 významne dotujú fosílne zdroje energie (SR: výroba elektriny 

z hnedého uhlia, výnimky zo spotrebných daní na fosílne zdroje) a nedostatočne využívajú zdanenie 

fosílnych zdrojov energie.  

Dotácie fosílnych zdrojov v 44 štátoch (OECD+G20+Kolumbia) klesli z rekordných cca 230 miliárd USD v 

roku 2013 na  cca 140 miliárd USD v roku 2017. V rokoch 2013-16 klesali aj globálne dotácie z rekordných 

cca 600 miliárd USD na cca 320 miliárd USD, avšak v roku 2017 stúpli na cca 340 miliárd USD.76 

Graf: Vývoj dotácií fosílnych zdrojov energie v 44 štátoch (OECD+G20+Kolumbia) 

  
Zdroj: http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf   

 

  

 
75 Zdroj: OECD, http://www.oecd.org/newsroom/taxes-on-polluting-fuels-are-too-low-to-encourage-a-shift-to-low-
carbon-alternatives.htm  
76 http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf  

http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/taxes-on-polluting-fuels-are-too-low-to-encourage-a-shift-to-low-carbon-alternatives.htm
http://www.oecd.org/newsroom/taxes-on-polluting-fuels-are-too-low-to-encourage-a-shift-to-low-carbon-alternatives.htm
http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf
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Graf: Vývoj dotácií fosílnych zdrojov energie na celom svete 

  
Zdroj: http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf  

Ako uvádza OECD77, pre adekvátne zníženie dopadu na klímu by mali byť emisie CO2 zdaňované vo výške 

najmenej 30 eur na tonu CO2. Ani táto úroveň ale nestačí na splnenie cieľov Parížskej dohody 

a pravdepodobne je nižšia ako náklady spôsobené emisiou jednej tony CO2 v súčasnosti.  

Spomedzi 44 štátov produkujúcich 80 % celosvetových emisií CO2 využívajú zdaňovanie emisií CO2 vo 

výške aspoň 30 eur na tonu v sektoroch mimo cestnej dopravy (kde vzniká 85 % všetkých emisií) len 4 

štáty: Švajčiarsko, Holandsko, Nórsko a Dánsko; na ktoré pripadajú 3 % emisií CO2 sledovaných štátov. 

Spolu je v sektoroch mimo cestnej dopravy nejakou formou zdaňovaných 18 % emisií CO2, zvyšných 82 % 

nie je zdaňovaných vôbec. Tento prepočet nezohľadňuje nepriame zdaňovanie emisií prostredníctvom 

systému obchodovania s emisnými povolenkami, kde však bola cena v minulosti väčšinou hlboko pod 

úrovňou 30 eur za tonu. 

Efektívna daň na uhlie, ktorého spaľovanie tvorí najviac škodlivých emisií, je v priemere za všetkých 44 

štátov blízka nule. Zdaňovaná nie je ani spotreba palív v medzinárodnej leteckej a námornej doprave, 

ktoré vo väčšine prípadov (výnimkou je napr. letecká doprava vnútri EÚ, ktorá je zahrnutá do systému 

obchodovania s emisiami) ani nie sú zahrnuté do systému obchodovania s emisnými kvótami.  

 
77 http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf 

http://www.oecd.org/fossil-fuels/data/OECD-Fossil-Fuels-Support-database-brochure-2019.pdf
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf
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Počet štátov so zavedenou uhlíkovou daňou stúpa – k 1.7.2018 ich bolo 20 spomedzi 44 sledovaných 

štátov. V priemere najvyššiu uhlíkovú daň platia v Nórsku, Švajčiarsku a Švédsku. Nárast uhlíkovej 

dane na úroveň 30 eur na tonu CO2 by v 44 sledovaných štátoch generoval verejné príjmy vo výške cca 

1 % HDP. 

Graf: Zdaňovanie emisií CO2 vo vybraných štátoch 

 
Zdroj: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf  

 

Graf: Uhlíková daň v 20 zo 44 štátov OECD+G20+Kolumbia 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf
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Zdroj: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf 
 

 

 

 

Graf: Využívanie energetických daní v 44 štátoch EOCD+G20+Kolumbia 

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf
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Zdroj: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf 
  

http://www.oecd.org/tax/tax-policy/brochure-taxing-energy-use-2019.pdf
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Iniciatívy ekonómov v USA a EÚ 

Demokratickí poslanci v USA vo februári 2019 navrhli rezolúciu Green New Deal, ktorej cieľom je 

prostredníctvom masívnych verejných investícií dosiahnuť okrem iného nulové emisie skleníkových 

plynov pri výrobe elektriny, či zásadné zníženie emisií v doprave. Rezolúcia neskôr neprešla schvaľovaním 

v Senáte. V reakcii na prípravu rezolúcie zverejnilo v januári 2019 spolu 45 uznávaných ekonómov návrh 

na zavedenie uhlíkovej dane78, ktorý následne podpísalo viac ako 3000 ekonómov (vrátane 27 nositeľov 

Nobelovej ceny). Návrh predpokladá postupné zvyšovanie dane na emisie oxidu uhličitého, pričom 

výnosy by sa vracali občanom. Na trh by sa tak vyslal cenový signál, ktorý by zabezpečil stabilitu pre 

potrebné dlhodobé investície do OZE. Riešenia by priniesol trh, namiesto komplikovaných regulácií, 

alebo verejných investícií, ktoré nemusia byť efektívne. Návrh tiež požaduje zaviesť cezhraničný 

vyrovnávací systém, ktorý bude chrániť domácich výrobcov a motivovať aj iné štáty k zavedeniu uhlíkovej 

dane.79 

V júni 2019 spísali ekonómovia z Európskej únie podobnú petíciu80, v ktorej žiadajú postupné zvyšovanie 

spoplatnenia emisií CO2 buď cez systém obchodovania s emisnými kvótami alebo prostredníctvom 

uhlíkovej dane, ktorá by pokrývala sektory vyňaté z obchodovania s emisnými kvótami, teda najmä 

dopravu a bývanie, osobitne medzinárodnú leteckú a námornú dopravu. Spoplatnenie emisií považujú 

ekonómovia za najefektívnejší spôsob ich zníženia a zabránenia klimatickým zmenám. Ekonómovia 

odporúčajú zvážiť zavedenie cezhraničného vyrovnávacieho mechanizmu pre zabezpečenie 

konkurencieschopnosti dotknutých subjektov. Výnosy z dane by sa mali použiť na podporu inovácií 

a kompenzáciu sociálnych a distribučných dôsledkov spoplatnenia emisií CO2. 

 

Obchodovanie s emisnými povolenkami v EÚ 

Systém obchodovania s emisnými kvótami v EÚ bol zavedený v roku 2005 a pokrýva tvorbu emisií pri 

výrobe elektriny a v priemysle, ako aj pri leteckej doprave vnútri EÚ. V rokoch 2017-2019 došlo po 

viacročnej stagnácii na nízkych úrovniach k prudkému rastu cien emisných povoleniek z cca 7 eur na tonu 

na približne 26 eur na tonu emisií. Dôvodom je najmä tzv. "Market Stability Reserve", čo je opatrenie, 

 
78 https://www.clcouncil.org/economists-statement/?utm_source=GDPR&utm_campaign=30d8264894-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_7c51e322b7-30d8264894-  
79https://bruegel.org/2019/02/the-economists-statement-on-carbon-dividends-and-the-green-new-deal/ 
80 http://www.eaere.org/statement/  

https://www.clcouncil.org/economists-statement/?utm_source=GDPR&utm_campaign=30d8264894-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_7c51e322b7-30d8264894-
https://www.clcouncil.org/economists-statement/?utm_source=GDPR&utm_campaign=30d8264894-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_7c51e322b7-30d8264894-
https://bruegel.org/2019/02/the-economists-statement-on-carbon-dividends-and-the-green-new-deal/
http://www.eaere.org/statement/
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ktoré znižuje ponuku dostupných kvót (cieľom bolo zvýšiť ceny) a tiež schválenie EÚ Smernice, ktorá v 

rokoch 2021-30 zavádza cieľ znížiť emisie CO2 v systéme ETS o 43 % oproti roku 2005. Tým stúpol dopyt 

po povolenkách a tiež ich ceny. Dlhodobá stagnácia cien na nízkych úrovniach a ich náhle prudké 

zvýšenie svedčia o ťažkej predvídateľnosti budúceho vývoja, čo komplikuje podmienky na dlhodobé 

plánovanie pre firmy a teda aj ich motiváciu na prechod na čistejšie technológie. 

Graf: Vývoj cien emisných povoleniek v EÚ za posledných 5 rokov 

Zdroj: https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances 

 

Obchodovanie s emisnými povolenkami na Slovensku 

Novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami schválenou v NR SR v septembri 2019 sa upravujú 

pravidlá takto: 

• Zriaďuje tzv. Modernizačný fond, do ktorého pôjde 30 % príjmov z emisných povoleniek. 

Európska smernica o Systéme EÚ pre obchodovanie s emisnými povolenkami (EÚ ETS - 

Emissions Trading System in the European Union) odporúča aspoň 50 %.  

https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-european-emission-allowances


80 
 
 

• Doteraz išli všetky príjmy do štátneho rozpočtu. Rezort životného prostredia každý rok rokoval 

s ministerstvom financií o pridelení peňazí do Envirofondu, v praxi sa pridelilo cca 10-20 % 

z príjmov za predaj povoleniek.  

• Prostriedky Modernizačného fondu bude možno od roku 2021 použiť na modernizáciu podnikov, 

ktoré majú energeticky náročnú výrobu (na novelu tlačili najmä US Steel, Železiarne Podbrezová, 

ďalším uchádzačom môžu byť Slovenské elektrárne, ktoré potrebujú nový zdroj tepla po 

plánovanom ukončení spaľovania uhlia v Novákoch v roku 2023), s cieľom znížiť ich emisie 

• Peniaze sa budú prideľovať na základe výziev a predložených projektov (podrobné pravidlá sa 

určia v roku 2020) 

• V roku 2019 sa očakávajú príjmy z predaja emisných povoleniek 240 mil. eur 

• Pri cene 25 eur za tonu by sa cez Modernizačný fond malo prerozdeliť do roku 2030 cca 1,5 

miliardy eur. 

 

Emisie CO2 pri používaní automobilov 

Emisie CO2 z áut predstavujú 12 % z celkových emisií CO2 v EÚ. V roku 2009 EÚ zaviedla požiadavku, 

podľa ktorej mali byť v prechodnom období 2012-15 emisie CO2 z nových áut v priemere najviac 

130 g/km, čo zodpovedá spotrebe 5,6 litra na 100 km pri benzínových autách a 4,9 litra na 100 km pri 

naftových autách. Tento cieľ bol splnený s predstihom v roku 2013. V roku 2018 dosiahli priemerné 

emisie pri nových autách 120,4 g/km, čo je pokles zo 140 g/km v roku 2010.  

V prechodnom období 2020-21 EÚ požaduje, aby emisie CO2 pri nových autách klesli v priemere na 

najviac 95 g/km, čo zodpovedá spotrebe 4,1 litra na 100 km pri benzínových autách a 3,6 litra na 100 

km pri naftových autách. Splnenie tohto limitu je málo pravdepodobné, keďže priemerné emisie po 

viacročnom poklese stúpli zo 117,9 g/km v roku 2016 na 120,6 g/km v roku 2018.  

Podľa štúdie Európskeho združenia výrobcov automobilov81 je hlavným dôvodom nárastu priemerných 

emisií pri registrovaných autách pokles záujmu ľudí o autá s naftovým motorom (napríklad kvôli 

obmedzeniam pri vstupe starších áut do mestských centier v Paríži alebo Bruseli) a súčasne vyšší záujem 

o benzínové vozidlá. Naftové motory produkujú menej emisií CO2 než benzínové pre nižšiu priemernú 

 
81 https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10  

https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10
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spotrebu paliva (emisie CO2 sú 2640 g/liter pre naftu a 2392 g/liter pre benzín82). Na druhej strane, 

spaľovaním nafty vzniká viac rakovinotvorných látok a nebezpečného prachu83. Ďalším dôvodom 

zvýšeného množstva emisií je dlhodobo rastúca popularita väčších áut, ako sú SUV (športové úžitkové 

automobily) a crossovery. 

Osobné automobily dnes celosvetovo spotrebujú takmer štvrtinu vyťaženej ropy. Ak sa v tomto 

segmente udeje zmena štruktúry dopytu, bude to mať významný efekt. A to sa práve deje, lebo stúpa 

obľuba väčších a menej úsporných automobilov. Podiel SUV sa za posledné desaťročie zdvojnásobil. 

Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency, IEA) spočítala, že na svete je dnes 

vyše 200 miliónov SUV, pričom v roku 2010 ich bolo iba 35 miliónov. SUV majú podiel na celosvetovom 

predaji automobilov 40 %, kým pred desiatimi rokmi bol iba 20 %.84  Ako vidno na nadchádzajúcom grafe, 

predajnosť SUV rastie vo všetkých končinách sveta. 

 

  

 
82 http://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2  
83 SME 25.9.2019, https://ekonomika.sme.sk/c/22217585/emisie-z-novych-aut-uz-druhy-rok-
stupaju.html#ixzz60cPzUjzi 
84 Zdroj: https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-
passenger-car-market 
 

http://ecoscore.be/en/info/ecoscore/co2
https://ekonomika.sme.sk/c/22217585/emisie-z-novych-aut-uz-druhy-rok-stupaju.html#ixzz60cPzUjzi
https://ekonomika.sme.sk/c/22217585/emisie-z-novych-aut-uz-druhy-rok-stupaju.html#ixzz60cPzUjzi
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
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Graf: Podiel SUV na celkovom predaji automobilov na hlavných trhoch, 2010-2018 (%) 

 
Zdroj: https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-

in-passenger-car-market 

Problémom SUV je, že spotrebujú o štvrtinu viac energie ako automobily strednej veľkosti. To zároveň 

kontrastuje so skutočnosťou, že merná spotreba iných automobilov klesá. IEA vypočítala, že ak dopyt po 

SUV bude rásť podobne ako v poslednom desaťročí, do roku 2040 by tieto vozidlá prispeli k celkovému 

dopytu po rope dvoma miliónmi barelov denne, čím by sa kompenzovali úspory takmer 150 miliónov 

elektrických automobilov. Vývoj predaja SUV, ktoré sa elektrifikujú ťažko, tak ovplyvní bilanciu rastu CO2 

v ovzduší.  

  

https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
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Graf: Zmena v celkových emisiách CO2 podľa energetických sektorov, 2010-2018 (Mt CO2) 

 
Zdroj: https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-

in-passenger-car-market 

 

Graf: Vývoj priemerných emisií CO2 v EÚ z novo-registrovaných automobilov 

 
Zdroj: https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10  

 

https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
https://www.iea.org/commentaries/growing-preference-for-suvs-challenges-emissions-reductions-in-passenger-car-market
https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10
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Za prekročenie emisných cieľov EÚ hrozia automobilkám pokuty vo výške 95 eur na auto za každý jeden 

gram nad limitom. Pri výpočte limitov pre výrobcov sú zvýhodnené autá s emisiami pod 50 g/km, ktoré sa 

počítajú v 2-násobnom počte v roku 2020, v 1,67-násobnom počte v roku 2021 a v 1,33 násobnom počte 

od roku 2022 (ide o tzv. superkredity).85 Výrobcovia áut v reakcii na požiadavky EÚ plánujú a realizujú 

masívne investície do výroby elektromobilov, ktoré sú považované za autá s nulovými emisiami. Súčasne 

požadujú podporu vlád pri týchto investíciách ako aj finančné stimuly pre elektrickú mobilitu.86  

Graf: Priemerné emisie CO2 členských štátov EÚ z novo-registrovaných automobilov 

 
Zdroj: https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10  

 

Záujem o elektrické autá je zatiaľ nízky najmä kvôli vysokým cenám, nižšiemu dojazdu a slabej 

infraštruktúre na ich dobíjanie. Progres je ale rýchly, ceny bateriek rýchlo klesajú a približne od roku 

2025 bude cena výkonu auta na benzín a elektrického auta približne rovnaká. 

Graf: Doterajší a očakávaný vývoj ceny batérie pre elektrické autá 

 
85 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  
86 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-
automobilky/  

https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/527735-bez-podpory-statu-nebude-rozvoj-elektromobility-varuju-automobilky/
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Podiel elektrických áut je zatiaľ nízky. V roku 2018 boli tržby z predaja nových áut v EÚ pri  elektrických 

autách 2 % a pri hybridných 3,8 %87. Podľa niektorých prognóz stúpne podiel elektrických áut v horizonte 

20 rokov na 20-30% z celkového trhu. To by znamenalo existenčné ohrozenie rafinérií, ktoré kvôli 

vysokým fixným investíciám potrebujú udržať vyťaženosť kapacít vo výrobe nad 90%88. Masívny prechod 

na elektrické autá bez zavedenia spotrebnej dane vytvorí prepady daňových príjmov. 

Z pohľadu emisií CO2 je pri elektrických autách kľúčový energetický mix pri výrobe elektriny89. Dlhodobo 

by mal stúpnuť podiel OZE, čo pri emisiách zvýhodňuje elektrické autá. 

 
87 https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10  
88 Zdroj: Slovnaft, a.s. (na základe konzultácia autora) 
89 Zdroj: Štúdia Ifo, https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-
credentials/a-48460328  

https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_progress_report_2019.pdf#page=10
https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-48460328
https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-48460328
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Graf: Rozdiely v emisiách CO2 medzi spaľovacím a elektrickým motorom, energetický mix v Nemecku 

 
 

 

Výpočet je zo štúdie nemeckého inštitútu Ifo, pričom vychádza z energetického mixu Nemecka pri výrobe 

elektrickej energie, kde fosílne zdroje tvoria menej ako polovicu. Podľa autorov by mal podiel fosílnych 

zdrojov v Nemecku dočasne cca do roku 2025 stúpnuť (dlhodobo by mal výrazne klesnúť kvôli nárastu 

OZE), keďže fosílne zdroje čiastočne nahradia výpadok zatváraných jadrových elektrární. Kľúčový pri 

porovnaní je podiel fosílnych zdrojov v energetickom mixe krajiny a tiež objem emisií pri výrobe batérií.  
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Graf: Energetický mix pri výrobe elektrickej energie v Nemecku 

 
Zdroj: https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-

48460328 

 

Európska komisia schválila na začiatku decembra 2019 projekt spoločného európskeho záujmu, ktorý 

spoločne ohlásili Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko a Švédsko na podporu 

výskumu a inovácií technológie výroby batérií do elektromobilov. Sedem členských štátov poskytne v 

nasledujúcich rokoch 3,2 miliardy EUR na financovanie tohto projektu, od ktorého sa očakáva, že do 

neho pritečie vo forme súkromných investícií ďalších 5 miliárd EUR. Ukončenie celého projektu sa 

https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-48460328
https://www.dw.com/en/ifo-study-casts-doubt-on-electric-vehicles-climate-saving-credentials/a-48460328
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plánuje na rok 2031. Margrethe Vestagerová, viceprezidentka Európskej komisie zodpovedná za 

hospodársku súťaž uviedla, že „výroba batérií v Európe je pre naše hospodárstvo a spoločnosť strategicky 

zaujímavá z hľadiska jej potenciálu, z hľadiska čistej mobility a energie, tvorby pracovných miest, 

udržateľnosti a konkurencieschopnosti.“90 

 

Elektromobilita na Slovensku 

Vláda SR schválila v marci 2019 Akčný plán rozvoja elektromobility z dielne rezortu hospodárstva. 

Materiál obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré by mali byť realizované do dvoch rokov. Cieľom je 

nielen zvýšiť počet elektromobilov na našich cestách, ale aj rozvoj potrebnej infraštruktúry, či investície 

do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. Jednou z priorít akčného plánu je budovanie 

infraštruktúry. „Ministerstvo hospodárstva SR plánuje podporiť budovanie nabíjacích staníc pre 

samosprávy. Cieľom je podpora budovania potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov," vysvetlil 

minister Žiga. Podpornú schému týkajúcu sa nabíjacích staníc v rámci štrukturálnych fondov má v gescii 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Po vzore Česka či Nemecka je potrebné vytvoriť stabilný finančný 

rámec v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V súčasnosti sa už budujú nabíjacie 

stanice prostredníctvom európskej finančnej schémy CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na 

prepájanie Európy). V prípade nabíjacích staníc sa počíta aj so zjednodušením administratívneho procesu 

pri ich výstavbe. Legislatívne by sa mala upraviť aj povinnosť budovať nabíjaciu infraštruktúru na nových 

parkoviskách. V súčasnosti je na Slovensku približne 250 nabíjacích staníc.91 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v  júli 2019 historicky prvú výzvu na podporu výstavby verejne 

prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily. Podpora je určená pre obce, vyššie územné celky. V 

prvom kole výzvy je vyčlenených pol milióna eur a žiadosti bolo možné podávať do prvého októbra. 

Minimálna výška dotácie na kúpu elektronabíjačky, ktorú môže samospráva získať, je 2 500 eur. 

Maximálna výška je stanovená na päťtisíc eur. Žiadatelia musia mať aspoň päť percent vlastných zdrojov, 

 
90 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705 
91 https://www.mhsr.sk/press/mh-pokracuje-v-podpore-elektromobility-vlada-suhlasila-s-planom-jej-
rozvoja 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705
https://www.mhsr.sk/press/mh-pokracuje-v-podpore-elektromobility-vlada-suhlasila-s-planom-jej-rozvoja
https://www.mhsr.sk/press/mh-pokracuje-v-podpore-elektromobility-vlada-suhlasila-s-planom-jej-rozvoja
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95 percent nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Po vyhodnotení prvého kola plánuje rezort 

vyhlásiť druhé.92 

V septembri 2019 NR SR schválila novelu zákona č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR. Novela zákona bude v platnosti od 1. novembra 2019. 

• Ide o súčasť plnenia záväzkov Slovenska voči EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 

palivá a energetickej efektívnosti. Zároveň je novela súčasťou tzv. Akčného plánu rozvoja 

elektromobility v SR. Cieľom novely zákona je podpora a zvýšenie predajov vozidiel na 

alternatívne palivá, vrátane plne elektrických vozidiel. 

• Podľa analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy sa štát chystá v dotáciách rozdeliť sumu 5 mil. 

eur v roku 2019 z rozpočtu SR. Ide o pokračovanie podpory, ktorá bola v rámci pilotných 

projektov realizovaná v rokoch 2016 a 2017, pričom bola zastavená v polovici roka 2018. 

• SME 18.9.2019: V súčasnosti je v SR registrovaných vyše 1000 elektroáut (z toho cez 500 pribudlo 

v rokoch 2017-18) a viac ako 6-tisíc hybridných osobných áut. Počet prudko rástol po spustení 

dotácií. Pre porovnanie, v roku 2018 bolo registrovaných vyše 92-tisíc osobných vozidiel. 

Svetovým lídrom v počte predaných elektromobilov na obyvateľa je Nórsko (2018: takmer 

polovica predaných áut). 

• Na nové elektrické, alebo inak ekologické vozidlo bude možné požiadať o dotáciu na všetky 

vozidlá z kategórie L, M a N do maximálnej výšky (konkrétne podmienky určí MH SR až 

v jednotlivých výzvach): 

a. 10 000 €, ak ide o vozidlá kategórie M1 a N1 (osobné autá a dodávky), 

b. 25% z celkovej obstarávacej ceny vozidla, okrem vozidiel kategórie M1 a N1, 

c. 35% z celkovej obstarávacej ceny vozidla, ak žiadateľ súčasne vyradil z evidencie vozidiel 

vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov  

• O dotáciu možno požiadať na vozidlo (konkrétne podmienky určí MH SR až v jednotlivých 

výzvach): 

1. na stlačený (CNG), alebo skvapalnený (LNG) zemný plyn, alebo na skvapalnený ropný plyn 

(LPG), pričom vozidlo môže mať nádrž aj na iný druh paliva. 

2. najmenej jednu pohonnú jednotku využívajúcu minimálne 15% objemu biopalív 

 
92 https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/mh-sr-vyznamne-podpori-vystavbu-nabijacich-stanic-pre-
elektromobily.htm 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=467295
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/mh-sr-vyznamne-podpori-vystavbu-nabijacich-stanic-pre-elektromobily.htm
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/mh-sr-vyznamne-podpori-vystavbu-nabijacich-stanic-pre-elektromobily.htm
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3. najmenej jednu pohonnú jednotku na elektrický pohon a možno ho dobíjať z externého 

zdroja elektrickej energie, čo sú plug-in hybridy (PHEV) 

4. na výhradne elektrický pohon s batériou alebo vodíkovými článkami. 

• Štát prispeje formou dodatočnej (až po zaplatení kúpnej sumy) dotácie iba na nové vozidlá 

(najviac 2 roky od kúpy) zakúpené a prihlásené v SR. 

Dňa 16. 12. 2019 o 12:00 bola spustená online registrácia na dotácie pre elektromobily a celá suma 

bola rezervovaná v priebehu 3 minút a 41 sekúnd. Záujemcovia si rezervovali dotáciu na 786 

ekologických áut prostredníctvom 668 žiadostí. Výrazne vyšší záujem bol o autá s čisto elektrickým 

pohonom, ktoré si chce kúpiť takmer 90 percent úspešných žiadateľov. Celkovo požiadali o dotáciu na 

689 elektromobilov a 97 plug-in hybridov, potvrdil pre TREND Maroš Stano, hovorca rezortu 

hospodárstva.93 Celková dotačná suma bola  6 mil. eur. 

NR SR schválila v októbri 2019 novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú pripravilo 

Ministerstvo dopravy a výstavby. Vlastníkom novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac 

ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, pribudne 

nová povinnosť zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia. Nové a 

významne obnovované existujúce budovy s viac ako desiatimi parkovacími miestami budú musieť 

zabezpečiť infraštruktúru vedenia, najmä rozvody na elektrické káble, s cieľom zabezpečiť neskoršiu 

inštaláciu nabíjacích staníc na elektrické vozidlá. Nové a obnovované nebytové budovy majú mať zároveň 

najmenej jednu nabíjaciu stanicu na elektromobily.  

 

Poľnohospodárstvo 

Predstavitelia vedeckých inštitúcií European Ornithologists Union, European Mammal Foundation, 

Societas Europaea Herpetologica, Societas Europaea Lepidopterologica, Butterfly Conservation Europe 

upozornili v novembri 2019 členov Európskeho parlamentu na negatíva Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky EÚ. Tá viedla k zintenzívneniu poľnohospodárskych postupov vrátane úprav krajiny, drastického 

nárastu využívania pesticídov a frekvencie kosenia, rozširovaniu zavlažovania a ničeniu pasienkov. 

Jednoznačný vedecký konsenzus spočíva v tom, že tieto činnosti viedli v rokoch 1980 až 2015 k poklesu 

 
93 https://www.etrend.sk/podnikanie/takmer-4-minuty-a-dotacia-na-elektromobil-je-fuc-toto-vsetkych-caka-2.html 

https://www.etrend.sk/podnikanie/takmer-4-minuty-a-dotacia-na-elektromobil-je-fuc-toto-vsetkych-caka-2.html
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populácií vtáctva na európskych farmách o viac ako 55 %. Podľa štúdie 63 prírodných rezervácií v 

Nemecku medzi rokmi 1989 a 2016 populácia hmyzu klesla o 76 %. Podobné trendy zažívajú aj iné 

skupiny zvierat a rastlín, ktoré závisia od biotopov poľnohospodárskej pôdy.   

Spoločná poľnohospodárska politika podľa vedcov mení vidiecke oblasti na zelené púšte neobývateľných 

monokultúr s maximálnym výnosom. Ekologizačné opatrenia v rámci 1. piliera Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky sú do veľkej miery neúčinné na udržanie alebo obnovu biodiverzity a príliš 

často sú nedostatočne kontrolované. Súčasné agroenvironmentálne programy sú nedostatočne 

financované a nedostatočne zamerané na to, aby sa splnila miera poškodenia biodiverzity 

poľnohospodárskej pôdy. Hĺbkové analýzy tiež ukazujú, že návrh Európskej komisie na spoločnú 

poľnohospodársku politiku po roku 2020 neprináša skutočnú reformu a dokonca riskuje nižšie ambície.  

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky musí podľa vedcov zabezpečiť trvalo udržateľné a 

diverzifikované poľnohospodárstvo prostredníctvom priestorovo zameraných opatrení podporujúcich 

menšie poľnohospodárske podniky, ktoré vykonávajú trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a udržiavajú 

poľnohospodársku pôdu s vysokou prírodnou hodnotou. Modely ukazujú, že ak sa tieto opatrenia 

implementujú správne, mohli by prispieť k obnove biodiverzity a vidieckej ľudskej populácie. Tieto 

výhody sa dajú dosiahnuť skutočným zosúladením budúcej politiky s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja 

OSN. Napríklad osobitné financovanie biodiverzity v poľnohospodárskych podnikoch môže viesť k tomu, 

že extenzívne pasenie bude pre chovateľov hospodárskych zvierat uskutočniteľnou a 

konkurencieschopnou možnosťou.94 

 
94 https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/open-letter-reform-cap 

https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/open-letter-reform-cap

