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aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na 

energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. 
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MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

Údaje získané zo sčítania domov a bytov, ktoré sa realizuje každých 10 rokov, poskytujú najdetailnejšie 

dáta o segmente rodinných (a bytových) domov na Slovensku. Posledné sčítanie bolo realizované 

v období medzi rokom 2020 a 2021. Dáta, ktoré boli pri sčítaní zozbierané predstavujú najaktuálnejšie 

informácie o segmente rodinných domov (RD), s ktorými môžu verejné politiky, ale aj odborná 

verejnosť pracovať. Nasledujúce odstavce sumarizujú najdôležitejšie zistenia a odpovedajú na otázku, 

čo vieme o rodinných domoch na Slovensku. V tomto zhrnutí sú z dôvodu zjednodušenej interpretácie 

použité zaokrúhlené čísla. Presné čísla je možné nájsť v kapitolách 1 až 8. 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 Na Slovensku je postavených približne 1 080 000 rodinných domov v ktorých je 1 110 000 bytov. 

 Približne 750 000 (necelých 70 %) rodinných domov je starších ako 40 rokov (s rokom výstavby 

pred r. 1981). 430 000 rodinných domov (40 %) je starších ako 60 rokov a viac ako 900 000 (84 %) 

má viac ako 20 rokov. 

 Priemerný rok (aritmetický predpoklad) výstavby domov na Slovensku je rok 1968. Z pohľadu 

zdroja energie na vykurovanie sú najstaršie domy vykurované pevným palivom (priemerný rok 

výstavby je rok 1958). Pri rodinných domoch vykurovaných plynom je to rok 1971 a pri domoch 

vykurovaných elektrinou až rok 1987. 

 Zatiaľ čo v období rokov 1919 – 1980 bol najväčší prírastok nových rodinných domov v regiónoch 

mimo Bratislavského kraja (BSK), najväčší podiel domov s obdobím výstavby po roku 2000 

prislúcha Bratislavskému kraju.  

 Podiel nových domov postavených po roku 2000 v BSK je 3 krát vyšší ako v ostatných regiónoch 

(Západné, Stredné a Východné Slovensko), kde tempo výstavby po roku 1980 výrazne kleslo.  

 Priemerná podlahová plocha bytu v rodinnom dome na Slovensku je 123,22 m2. Priemernú 

podlahovú plochu má medzi regiónmi najväčšiu Bratislavský kraj (130,79 m2).  

 Z výsledkov sčítania vyplýva, že v období pred rokom 1919 sa z pohľadu podlahovej plochy stavali 

najmenšie domy. Veľkosť domov rokmi rástla a domy s najväčšiu podlahovou plochou sa stavali 

v rokoch 1981 – 2000, kedy priemerná podlahová plocha bytu v RD dosahuje 144,26 m2. Od tohto 

obdobia priemerná plocha domu opäť klesá. Najvýraznejší pokles vidieť v BSK, kde sa dnes 

v porovnaní všetkých regiónov stavajú najmenšie domy (priemerná podlahová plocha bytu v RD je 

119,85 m2). 
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          MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 

 75 % všetkých rodinných domov (približne 810 000) je postavených prevažne z tehál (tehly, 

tvárnice, tehlové bloky). 110 000 (10 %) rodinných domov má nosnú konštrukciu kombinovane 

z kameňa a tehál, 31 000 (3 %) má drevenú nosnú konštrukciu. 

 Takmer 63 % (necelých 690 000) bytov v rodinných domov na Slovensku je vykurovaných 

zemným plynom, viac ako 28 % (310 000) vykuruje pevným palivom (napr. uhlie, drevo, drevené 

pelety, koks) a necelých 6 %  (66 000) elektrinou.  

 Podiel typu zdroja energie na vykurovanie sa zároveň výrazne líši v rôznych regiónoch a taktiež 

v tom kedy bol dom postavený.  Plynom vykurujú najviac domy v Bratislavskom kraji (až 82 %). 

Najmenej ich je na strednom Slovensku (40 %), v ktorom viac ako 52 % domov nemá plynovú 

prípojku. Pravdepodobne z tohto dôvodu je v stredoslovenskom regióne dominantným zdrojom 

pevné palivo, ktorým vykuruje takmer polovica obyvateľov (49 %).  

 Z pohľadu obdobia výstavby je viditeľný trend v postupnom ústupe domov vykurovaných pevným 

palivom s nástupom domov vykurovaných plynom v priebehu celého 20. storočia. Po roku 2001 

však narastá podiel domov vykurovaných elektrinou a dominantné postavenie plynu sa začína 

znižovať (čo najlepšie ilustruje Graf 6). 

 Viac ako milión rodinných domov (94 %) vykuruje lokálne, teda má vlastný kotol (alebo iný lokálny 

systém) na vykurovanie. 

 Plynovú prípojku má na Slovensku vyše 750 000 rodinných domov (69 %) a takmer 330 000 (30 

%) ju nemá.  

 Najväčší podiel domov s plynovou prípojkou je v Bratislavskom kraji (85 %) a najnižší je na 

spomínanom strednom Slovensku (48 %). 

 

ÚDAJE O OBNOVÁCH RODINNÝCH DOMOV 

 Z pomedzi všetkých rodinných domov na Slovensku má takmer 380 000 (35 % zo všetkých RD) 

okná staršie ako 20 rokov. Vyše 600 000 (63 % zo všetkých RD) má okná staršie ako 10 rokov. 

 Strechu staršiu ako 20 rokov má 620 000 (58 % zo všetkých RD) rodinných domov a necelých 

780 000 ju má staršiu ako 10 rokov.  

 Vyše 610 000 (57 %) domov má obvodový plášť (zateplenie) starší ako 20 rokov a takmer 78 000 

(72 %) ho má starší ako 10 rokov.  
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           MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 

 

 Vyše 270 000 (30 %) rodinných domov postavených pred rokom 2001 ešte ani raz neobnovovalo 

okná, strechu alebo obvodový plášť. K tomuto počtu je však vhodné pripočítať taktiež domy, ktoré 

už nejaký typ obnovy realizovali, ale realizovali ho pred rokom 2001. Čo znamená, že majú 

konštrukcie staršie ako 20 rokov, dostali sa na hranu životnosti a sú vhodné na hĺbkovú obnovu. 

Približne 340 000 rodinných domov (32 % zo všetkých domov) teda možno považovať za 

energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu. 

 Potenciál na čiastočnú obnovu má ďalších 380 000 domov (35 % zo všetkých domov). Ide o domy, 

ktoré majú aspoň jednu z troch opytovaných konštrukcií (strecha, okná alebo fasáda) obnovenú, 

ale zvyšná/zvyšné dve sú staršie ako 20 rokov. 

 Len 180 000 rodinných domov, ktoré boli postavené pred rokom 2001 možno považovať za plne 

obnovených. Ide o 16,8 % zo všetkých domov (20 % všetkých domov postavených pred rokom 

2001). Patria sem rodinné domy postavené pred rokom 2001, ktoré už majú obnovené okná, 

strechu a obvodový plášť a zároveň realizovali poslednú obnovu po roku 2001. 

 Priemerné tempo komplexnej obnovy (okná, strecha a fasáda) možno predpokladať na úrovni 

0,83 % ročne. Celkové tempo obnovy (komplexná aj čiastková) možno predpokladať na úrovni 2,58 

% ročne. Ide o obnovy realizované medzi rokmi 2001 – 2021 rodinných domov postavených pred 

rokom 2001.  

 Z vyššie uvedených záverov vyplýva, že k roku sčítania (2021) má potenciál na hĺbkovú obnovu 

340 000 rodinných domov, ďalších 380 000 potrebuje čiastočnú obnovu a 180 000 možno 

považovať za plne obnovených (zvyšných 180 000 sú domy postavené po roku 2001). 

 

ÚDAJE O  RODINNÝCH DOMOV VYKUROVANÝCH PLYNOM 

 Na Slovensku sa nachádza necelých 690 000 rodinných domov vykurovaných plynom, čo 

predstavuje 63 % v rámci celej SR.  

 Vo všeobecnosti sa dá povedať, že na Slovensku vykuruje vlastným plynovým kotlom (t. j. 

lokálnym zdrojom) 660 000 rodinných domov, čo je 60 % zo všetkých bytov v rodinných domoch 

v SR.  

 67 % (Približne 460 000) rodinných domov vykurovaných plynom je starších ako 40 rokov.  

 130 000 rodinných domov vykurovaných plynom (19 % zo všetkých RD vykurovaných plynom) 

postavených pred rokom 2001 ešte ani raz neobnovovali okná, strechu alebo obvodový plášť. 
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           MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE 
 

 

 160 000 (23 %) domov vykurovaných plynom postavených pred rokom 2001 nemá obnovené 

okná, 330 000 (48 %) z nich ešte neobnovovalo fasádu a 350 000 (51 %) nemá obnovenú strechu.  

 

ÚDAJE O  RODINNÝCH DOMOV VYKUROVANÝCH PEVNÝM PALIVOM 

 Na Slovensku sa nachádza približne 310 000 rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

(napr. uhlím, drevom, drevenými peletami, koksom), čo predstavuje 28 % v rámci celej SR.  

 Vo všeobecnosti sa dá povedať, že na Slovensku vykuruje vlastným kotlom na pevné palivo 300 

000 rodinných domov, čo je 27 % zo všetkých bytov v rodinných domoch v SR.  

 81 % (približne 250 000) rodinných domov vykurovaných pevným palivom je starších ako 40 

rokov.  

 120 000 rodinných domov vykurovaných pevným palivom (38 % zo všetkých RD vykurovaných 

pevným palivom) postavených pred rokom 2001 ešte ani raz neobnovovalo okná, strechu alebo 

obvodový plášť. 

 135 000 (43 %) domov vykurovaných pevným palivom postavených pred rokom 2001 nemá 

obnovené okná, 215 000 (69 %) z nich ešte neobnovovalo fasádu a 205 000 (66 %) nemá obnovenú 

strechu.  

 Z tohto porovnania je zrejmé, že rodinné domy vykurované pevným palivom sú oproti tým na 

plyn v oveľa horšom stave (sú staršie a vo väčšej miere neobnovené).  
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VYSVETLIVKY 

 Rodinný dom vs. byt v rodinnom dome  

V analýze sa častokrát vyskytujú údaje vzťahujúce sa buď na rodinný dom alebo na byt v rodinnom 

dome. Je to z toho dôvodu, že v metodike sčítania sa niektoré údaje pripisovali k domu a niektoré 

k bytu. To môže byť relevantné a pochopiteľné pri bytových domoch. Avšak z hľadiska definície 

rodinného domu, môže mať rodinný dom taktiež až 3 byty. Ak má viac ako 3 byty jedná sa už o bytový 

dom. Podľa údajov vieme, že niekoľko tisíc rodinných domov na Slovensku má viac ako jeden byt. 

Drvivá väčšina sú však domy s jedným bytom. Rodinných domov je na Slovensku 1 081 293 a bytov 

v nich je 1 098 868 bytov (pomer 1:1,016). Môžeme teda usudzovať, že počet bytov v RD v týchto 

údajoch bude veľmi podobný počtu samotných rodinných domov. Z pohľadu súhrnnej interpretácie je 

teda prípustné hovoriť o rodinných domoch. V analýze sa však tieto skupiny striktne rozdeľujú, 

nakoľko v nej pracujeme s presnými číslami.  

 Informácie pre dotačný nástroj Obnovdom.sk  

Z pohľadu využitia dotačného programu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (Obnovdom.sk) je 

relevantné uvažovať s domami, ktoré sú oprávnené žiadať o finančný príspevok (t. j. rodinné domy 

postavené pred rokom 2013). Údaje zo SOBD však delia obdobia výstavby do kategórií 2001 – 2010, 

2010 – 2015 atď. Najrelevantnejšie je preto z tohto pohľadu hodnotiť údaje o rodinných domoch 

postavených pred rokom 2011. Z tohto dôvodu je viacero informácií v štúdií vztiahnutých práve 

k tomuto roku. 

 Potenciál hĺbkovej obnovy 

V dotazníku, ktorý sa za každý byt alebo dom vypĺňal v sčítaní sa z hľadiska obnovy 

stavebnotechnického alebo technologického stavu domu zameriavalo len na tri konštrukcie – okná, 

strechu a obvodový plášť. Z tohto dôvodu sme do definície domu s potenciálom hĺbkovej obnovy 

zaradili domy, ktoré majú okná, strechu a obvodový plášť dostatočne staré na to, aby sme ich mohli 

považovať za vhodné na obnovu. Dáta v sčítaní neponúkali neobmedzenú flexibilitu a na výber boli 

konštrukcie staršie ako 5, 10, 20 rokov alebo potom až 40 rokov. Nakoľko sa životnosť týchto troch 

konštrukcií v súčasnosti pohybuje na úrovni 20 – 30 rokov, zvolili sme vek konštrukcií 20 rokov. Do 

súčtu domov s potenciálom na hĺbkovú obnovu boli teda započítané rodinné domy, ktoré boli 

postavené pred rokom 2001 a ešte žiadnu konštrukciu neobnovovali, a súčasne tie, ktoré už niektoré 

konštrukcie obnovili ale obnovili ich pred rokom 2001.  
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       VYSVETLIVKY 
 

 Plne obnovené rodinné domy 

V rámci definície obnovených rodinných domov je nutné prihliadať k tomu, ktoré domy do tohto súčtu 

započítavať. Najväčšie nezrovnalosti môžu spôsobovať novostavby, pri ktorých je zrejmé, že obnovu 

ešte nepotrebujú, no v dotazníku vypĺňali odpoveď, že žiadnu konštrukciu ešte neobnovili. Tieto 

odpovede následne skresľujú celý výsledok. Je preto vhodné zahrnúť len domy pri ktorých vieme 

predpokladať, že obnovu už budú potrebovať. Z tohto pohľadu sme opäť využili rodinné domy 

postavené pred rokom 2001, čiže tie, ktoré majú konštrukcie staršie ako 20 rokov. Medzi plne 

obnovené rodinné domy boli následne započítané len tie, ktoré už majú obnovené okná, strechu 

a obvodový plášť (teda všetky tri konštrukcie) a zároveň realizovali poslednú obnovu po roku 2001. Aj 

napriek tomu, že nie je možné zistiť či v rámci poslednej obnovy bola realizovaná obnova všetkých 

troch konštrukcií alebo len jednej, poskytuje nám táto definícia oveľa väčšiu mieru presnosti než tá, 

ktorá bola Ministerstvom doposiaľ využívaná. 
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ÚVOD 

Segment rodinných domov predstavuje významnú časť obytných budov na Slovensku. Takmer 

polovica občanov SR býva v rodinných domoch. Tvoria teda dôležitú súčasť našej spoločnosti 

a  výrazne prispievajú ku kvalite života našich občanov. Z pohľadu verejných politík ide zároveň 

o segment, ktorý má svoje špecifiká. Drvivá väčšina rodinných domov (takmer 90 %) je v súkromnom 

vlastníctve fyzických osôb, teda samotných domácností. Oproti bytovým domom sú rodinné domy 

staršie a v oveľa väčšej miere sú v pôvodnom a nevyhovujúcom stave. Doterajšie obnovy rodinných 

domov boli výlučne financované zo súkromných zdrojov vlastníkov, prípadne v kombinácii s využitím 

úveru zo stavebného sporenia alebo úveru komerčnej banky. Na rozdiel od bytových domov, z ktorých 

väčšina je vykurovaná diaľkovým vykurovaním, vykuruje drvivá väčšina (94 %) rodinných domov 

vlastným lokálnym zdrojom. 

Aj na základe vyššie spomenutých dôvodov je nutné, aby verejné politiky pristupovali k segmentu 

rodinných domov špecificky. Základným predpokladom je mať dostatočné informácie o stave 

rodinných domov na Slovensku. Sčítanie domov a bytov poskytuje na pravidelnej báze najdetailnejšiu 

mieru údajov o rodinných domov, ktorú na Slovensku zatiaľ máme. Z tohto dôvodu slúžia dáta zo 

sčítania ako hlavný sprostredkovateľ dát o rodinných domoch.  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku realizuje každých 10 rokov. Posledné 

a najaktuálnejšie sčítanie sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Zber údajov o domoch 

a bytoch zabezpečovali obce SR (v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach mestské časti), v 

spolupráci so Štatistickým úradom SR. Domy a byty sčítavali výlučne elektronicky, cez elektronický 

systém pre sčítavanie domov a bytov. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľal. 

Obce mali k dispozícii databázu údajov o domoch a bytoch pred vyplnenú údajmi z administratívnych 

zdrojov. Obce sčítavali byty v rodinných domoch, bytových domoch, ale aj iných obydliach. Sčítanie 

domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom jedného formulára (za byt v dome).  

Pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o 

domoch a bytoch zisťovalo 18 premenných, ktoré sú popísané v prílohe č. 1 tohto dokumentu.  

Nasledujúce kapitoly popisujú najdôležitejšie údaje o stave rodinných domov na Slovensku, ktoré bolo 

možné prostredníctvom agregovaných dát zo sčítania interpretovať. Informácie sú určené 

predovšetkým pre účely verejných politík a popisujú štruktúru segmentu rodinných domov na 

Slovensku z hľadiska ich počtu, veku, veľkosti, typu energie využívanej na vykurovanie, stavu 

obalových konštrukcií či potenciálu ich obnovy.  
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        ÚVOD 

 

V jednotlivých kapitolách a ich podkapitolách sú hlavné zistenia k danej téme zosumarizované 

v boxoch v úvode kapitol. Následne sú v kapitole zosumarizované detailné dáta v jednotlivých 

tabuľkách, ktoré sú v niektorých kapitolách interpretované aj pomocou grafov.   
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1. Všeobecné údaje 

Box 1    Hlavné zistenia  

 

Tab. 1 | Počet rodinných domov a bytov v rodinných domoch 

 

Tab. 2 | Obdobie výstavby rodinných domov 

↘ Obdobie výstavby ↘ Počet ↘ Podiel 

pred 1919 58 831 5,4 %  

1919 - 1945 150 628 13,9 % 

1946 -1960 225 453 20,9 % 

1961 - 1980 318 214 29,4 % 

1981 - 2000 151 320 14,0 % 

2001 - 2010 70 827 6,6 % 

2011 - 2015 47 512 4,4 % 

2016 a neskôr 54 520 5,0 % 

Nezistené 3 988 0,4 % 

 

 

 

↘ Údaj ↘ Počet 

Počet rodinných domov 1 081 293 

Počet bytov v rodinných domoch 1 098 868 

Priemerný počet bytov v rodinných domoch 1,016 

1 | Na Slovensku je 1 081 293 rodinných domov, v ktorých je 1 098 868 bytov. 

2 | Počet rodinných domov starších ako 20 rokov (postavených pred r. 2001) je 904 446 (83,6 %). 

3 | Počet rodinných domov starších ako 40 rokov (postavených pred r. 1981) je 753 126 (69,7 %). 

4 | Počet rodinných domov starších ako 60 rokov (postavených pred r. 1961) je 434 912 (40,2 %). 
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    1. Všeobecné údaje 

Graf 1 | Obdobie výstavby rodinných domov 

 

 

1.1 Všeobecné údaje – regióny 

Box 2    Hlavné zistenia 

 

 

 

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

pred
 1919

1919 - 1
945

1946 -1
960

1961 - 1
980

1981 - 2
000

2001 - 2
010

2011 - 2
015

2016 a 
nesk

ôr

nez
ist

ené

Zatiaľ čo v období rokov 1919 – 1980 bol najväčší prírastok nových rodinných domov v regiónoch 
mimo Bratislavského kraja, najväčší podiel domov s obdobím výstavby po roku 2000 prislúcha 
k Bratislavskému kraju.  

Podiel nových domov postavených po roku 2000 v BSK je 3 krát vyšší ako v ostatných regiónoch, 
kde tempo výstavby po roku 1980 výrazne kleslo.  
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1.1 Všeobecné údaje – regióny 

Tab. 3 | Obdobie výstavby rodinných domov 

 

Graf 2 | Podiel rodinných domov podľa obdobia výstavby v danom regióne  
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↘ Obdobie výstavby ↘ Celé SVK ↘ BSK ↘ Západné SVK ↘ Stredné SVK ↘ Východné SVK 

Spolu 1 098 868 96 660 439 733 289 066 273 409 

pred 1919 59 482 3 696 22 722 20 114 12 950 

1919 - 1945 152 273 9 836 63 251 46 776 32 410 

1946 - 1960 228 021 12 038 91 156 63 503 61 324 

1961 - 1980 324 586 18 406 134 374 85 874 85 932 

1981 - 2000 153 617 11 312 59 484 37 592 45 229 

2001 - 2010 72 229 16 045 26 152 14 815 15 217 

2011 - 2015 48 403 10 867 18 712 9 309 9 515 

2016 a neskôr 56 085 13 672 22 819 9 573 10 021 

nezistené 4 173 788 1 063 1 510 812 



 

  15 

2. Podlahová plocha bytu v rodinnom dome 

Box 3    Hlavné zistenia  

 

Tab. 4 | Podlahová plocha bytu v RD podľa obdobia výstavby a regiónu 

↘ Priemerná podlahová 

plocha bytu v RD 

↘ Celé SVK ↘ BSK ↘ Západné 

SVK 

↘ Stredné 

SVK 

↘ Východné 

SVK 

 [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

Všetky rodinné domy 123,22 130,79 118,75 116,6 126,78 

nezistené 121,765 135,6 122,97 119,17 109,32 

pred 1919 100,6425 110,52 93,44 93,54 105,07 

1919 - 1945 104,495 116,47 99,09 96,77 105,65 

1946 - 1960 110,83 116,62 107,03 106,7 112,97 

1961 - 1980 126,8025 131 121,45 123,04 131,72 

1981 - 2000 144,26 152,43 140,69 137,33 146,59 

2001 - 2010 141,485 146,3 140,45 137,3 141,89 

2011 - 2015 137,7425 134,19 138,61 137,27 140,9 

2016 a neskôr 131,34 119,85 130,55 135,31 139,65 

 

 

Priemerná podlahová plocha bytu v rodinnom dome na Slovensku je 123,22 m2. Priemernú 
podlahovú plochu má medzi regiónmi najväčšiu Bratislavský kraj (130,79 m2).  

Z údajov vyplýva, že v období pred rokom 1919 sa z pohľadu podlahovej plochy stavali najmenšie 
domy. Veľkosť domov postupne rástla a domy s najväčšiu podlahovou plochou sa stavali 
v rokoch 1981 – 2000, kedy priemerná podlahová plocha bytu v RD dosahuje 144,26 m2. Od 
tohto obdobia priemerná plocha domu opäť klesá. Najvýraznejší pokles vidieť v BSK, kde sa dnes 
v porovnaní všetkých regiónov stavajú najmenšie domy (priemerná podlahová plocha bytu 
119,85 m2). 

Najväčší podiel rodinných domov (bytov v rodinných domoch) má od 75 do 100 m2 podlahovej 
plochy. Ide o takmer štvrtinu (24,7 %;  271 528) všetkých domov na Slovensku. Druhý najväčší 
podiel majú domy s podlahovou plochou od 100 do 125 m2. Ide o 23,7 % rodinných domov 
(počtom 260 020). Ostatné rozmedzia predstavujú už menšiu časť rodinných domov. Celkové 
informácie ilustruje graf 4.  
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     2. Podlahová plocha bytu v rodinnom dome 

Graf 3 | Podlahová plocha bytu v RD podľa obdobia výstavby a regiónu 
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↘ Všetky RD 40 375 3,7 % 119 

019 
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Pokrač. Tab. 5 | Počet a podiel bytov v rodinných domoch v danom rozmedzí podlahových plôch 
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≥150 m2 ;  

<175 m2 

≥175 m2 ;  
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 <225 m2 
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↘ Všetky RD 107 907 9,8 

% 

57 363 5,2 % 46 581 4,2 % 17 290 1,6 % 33 142 3,0 
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                2. Podlahová plocha bytu v rodinnom dome 

 Graf 4 | Počet bytov v rodinných domoch podľa podlahovej plochy bytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 | Počet bytov v rodinných domoch v danom rozmedzí podlahových plôch podľa obdobia 

výstavby 
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     2. Podlahová plocha bytu v rodinnom dome 
 

Pokrač. Tab. 6 | Počet bytov v rodinných domoch v danom rozmedzí podlahových plôch podľa 

obdobia výstavby 

 ↘ Podlahová plocha bytov v RD (podiel k počtu domov postavaných v tom období) 

↘ Rok 

výstavby 

≥150 m2 ; 

<175 m2 

≥175 m2 ;  

<200 m2 

≥200 m2 ;  

<225 m2 

≥225 m2 ;  

<250 m2 

≥250 m2 

pred 1919 2 974 5,0 % 1 482 2,5 % 1 133 1,9 % 492 0,8 % 1 500 2,5 % 

1919 - 1945 8 772 5,8 % 4 501 3,0 % 3 139 2,1 % 1 374 0,9 % 2 992 2,0 % 

1946 - 1960 16 339 7,2 %  7 795 3,4 % 5 642 2,5 % 2 119 0,9 % 4 059 1,8 % 

1961 - 1980 34 419 10,6 % 17 804 5,5 % 15 713 4,8 % 4 867 1,5 % 7 984 2,5 % 

1981 - 2000 23 074 15,0 % 13 207 8,6 % 11 794 7,7 % 2 540 1,7 % 7 348 4,8 % 

2001 - 2010 9 994 13,8 % 5 513 7,6 % 4 389 6,1 % 1 959 2,7 % 4 389 6,1 % 

2011 - 2015 6 143 12,7 % 3 588 7,4 % 2 442 5,0 % 1 240 2,6 % 2 555 5,3 % 

2016 a 

neskôr 

6 095 10,9 % 3 420 6,1 % 2 283 4,1 % 1 235 2,2 % 2 240 4,0 % 
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3. Materiál nosných konštrukcií 

Box 4    Hlavné zistenia  

 

Tab. 7 | Materiál nosných konštrukcií rodinných domov 

↘ Materiál nosnej konštrukcie ↘ Počet ↘ Podiel 

Tehly 813 008 75,2 % 

Nepálené tehly 76 363 7,1 % 

Stenové panely 4 410 0,4 % 

Kameň 30 562 2,8 % 

Drevo 30 794 2,9 %  

Kombinovaná (kameň a tehly) 110 988 10,3 % 

Betón 2 505 0,2 % 

Hliník 94 0,0 % 

Odolná proti zemetraseniu 24 0,0 % 

Oceľová 232 0,0 % 

Iná 8 396 0,8 % 

Nezistená 3 917 0,4 % 

 

  

Na Slovensku je 813 008 (75,2 %) rodinných domov postavených prevažne z tehál (tehly, 
tvárnice, tehlové bloky). 

110 988 (10,3 %) rodinných domov má nosnú konštrukciu zmiešane z kameňa a tehál.  

30 794 (3,0 %) rodinných domov má drevenú nosnú konštrukciu. 
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4. Zdroj energie na vykurovanie  

Box 5    Hlavné zistenia  

 

Tab. 8 |  Zdroj energie na vykurovanie a typ vykurovania (byty v rodinných domoch) 

↘ Typ 

kúrenia 

Plyn Elektrina Kvapalné 

palivo 

Pevné 

palivo 

Solárna 

energia 

Iný Žiadny Nezistené 

↘ Spolu 687 462 

(62,6 %) 

65 774 

(6,0 %) 

1 074 

(0,1 %) 

311 352 

(28,3 %) 

1 021 

(0,1 %) 

11 006 

(1,0 %) 

15 944 

(1,5 %) 

5 235  

(0,5 %) 

Ústredné 

diaľkové 

18 541 1 607 104 2 377 21 825 0 24 

Ústredné 

lokálne 

557 368 42 929 531 155 512 434 3 852 0 250 

Etážové 23 087 3 981 34 7 826 34 232 0 81 

Samotné 

vykurovacie 

teleso 

82 020 11 901 371 137 701 126 1 293 0 58 

Iný 6 217 5 326 34 7 889 406 4 803 0 45 

Bez kúrenia 0 0 0 0 0 0 15 941 22 

Nezistený 229 30 0 47 0 1 3 4 755 

 

 

Takmer 63 % (687 432) bytov v rodinných domoch na Slovensku je vykurovaných zemným 
plynom, viac ako 28 % (311 352) vykuruje pevným palivom (napr. uhlie, drevo, drevené pelety, 
koks) a necelých 6 %  (65 774) elektrinou. Z pohľadu vykurovania majú všetky ostatné zdroje 
energie zanedbateľný podiel. 

Podiel typu zdroja energie na vykurovanie sa zároveň výrazne líši v rôznych regiónoch a taktiež 
v tom kedy bol dom postavený.   

Plynom vykurujú najviac domy v Bratislavskom kraji (až 81,6%). Najmenej ich je na strednom 
Slovensku (39,7 %), v ktorom však viac ako 52 % domov nemá plynovú prípojku. 
V stredoslovenskom regióne je dominantným zdrojom pevné palivo, ktorým vykuruje takmer 
polovica obyvateľov (48,8 %). [Graf 5] 

Z pohľadu obdobia výstavby je viditeľný trend v nástupe plynu do roku 2010 a postupný ústup 
výstavby domov vykurovaných pevným palivom. Od roku 2001 zase narastá podiel novostavieb, 
ktoré sú vykurované elektrinou. [Graf 6] 
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                     4. Zdroj energie na vykurovanie 
 

Tab. 9 | Zdroj energie na vykurovanie v jednotlivých regiónoch (byty v rodinných domoch) 

↘ Zdroj  

energie na 

vykurovanie 

↘ Celé SVK ↘ BSK ↘ Západné SVK ↘ Stredné SVK ↘Východné SVK 

 Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel 

Nezistené 5 235 - 1 122 - 1 369 - 1 773 - 971 - 

Plyn 687 

462 

62,6 % 78 921 81,6 % 318 940 72,5 % 114 

702 

39,7 % 174 

899 

64,0 % 

Elektrina 65 774 6,0 %  10 141 10,5 % 22 738 5,2 % 23 

137 

8,0 % 9 758 3,6 % 

Kvapalné 

palivo 

1 074 0,1 % 39 0,0 % 366 0,1 % 479 0,2 % 190 0,1 % 

Pevné palivo 311 

352 

28,3 % 4 105 4,2 % 84 997 19,3 % 141 

158 

48,8 % 81 092 29,7 % 

Solárna 

energia 

1 021 0,1 %  94 0,1 % 398 0,1 % 345 0,1 % 184 0,1 % 

Iný 11 006 - 1 917 - 4 197 - 3 171 - 1 721 - 

Žiadny 15 944 - 321 - 6 728 - 4 301 - 4 594 - 

 

Graf 5 | Pomer zdrojov energie na vykurovanie v jednotlivých regiónov 
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             4. Zdroj energie na vykurovanie 
 

Tab. 10 | Zdroj vykurovania podľa obdobia výstavby rodinných domov 

↘ Obdobie 

výstavby 

Plyn Elektrina Kvapalné 

palivo 

Pevné 

palivo 

Solárna 

energia 

Iný Žiadny nezistené 

↘ Spolu 687 

462 

65 774 1 074 311 352 1 021 11 

006 

15 944 5 235 

nezistené 554 81 2 406 3 29 66 3 032 

pred 1919 21 608 2 691 87 29 835 57 595 4 273 336 

1919 - 1945 73 034 6 026 232 64 098 92 1 559 6 771 461 

1946 - 1960 136 

822 

8 728 249 76 561 137 1 854 3 258 412 

1961 - 1980 229 

995 

9 183 211 81 718 161 1 687 1 229 402 

1981 - 2000 112 

195 

5 130 79 34 901 104 767 270 171 

2001 - 2010 53 469 5 938 76 11 415 183 941 46 161 

2011 - 2015 31 208 9 081 48 6 511 129 1 340 16 70 

2016 a 

neskôr 

28 577 18 916 90 5 907 155 2 234 15 190 

 

Graf 6 | Zdroj vykurovania podľa obdobia výstavby rodinných domov 
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5. Plynová prípojka 

Box 6     Hlavné zistenia  

 

Tab. 11 | Počet domov s alebo bez plynovej prípojky 

↘ Plynová prípojka ↘ Áno ↘ Nie ↘ Nezistené 

Rodinné domy (celé Slovensko) 750 753 69,43 % 327 566 30,29 % 2974 0,28 % 

Byty v rodinných domoch (celé 

Slovensko) 

763 451 69,48 % 332 273 30,24 % 3144 0,29 % 

Byty v rodinných domoch (BSK) 82 469 85,32 % 13 489 13,96 % - - 

Byty v rodinných domoch 

(Západné Slovensko) 

439 733 77,73 % 341 814 22,05 % - - 

Byty v rodinných domoch 

(Stredné Slovensko) 

137 417 47,54 % 150 799 52,17 % - - 

Byty v rodinných domoch 

(Východné Slovensko) 

201 751 73,79 71 022 25,98 % - - 

 

Graf 7 (počet) a 8 (podiel) | Plynová prípojka 
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Na Slovensku má plynovú prípojku 750 753 rodinných domov (69,4 %) a 327 566 (30,3 %) ju nemá.  

Najväčší podiel domov s plynovou prípojkou je v Bratislavskom kraji (85,3 %) a najnižší je na strednom 
Slovensku (47,5 %). 
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6. Údaje o obnovách rodinných domov 

6.1 Všeobecné údaje o obnove okien, strechy a obvodového plášťa 

Box 7    Hlavné zistenia  

 

Tab. 12 | Počet a podiel domov, ktoré majú alebo nemajú obnovené okná, fasádu alebo strechu 

  ↘ Áno ↘ Nie ↘ Nezistené 

Okná 593 549 54,89% 481 645 44,5 % 6099 

Obvodový plášť 339 514 31,40% 737 823 68,2 % 3956 

Strecha 321 259 29,71% 753 477 69,7 % 6557 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri analýze týchto údajov je nutné prihliadať na to, že údaje v tabuľke 12 zahŕňajú aj rodinné domy pri 
ktorých nebola nutná obnova (napr. novostavby postavené po roku 2016) a v dotazníku vyplnili možnosť, 
že konštrukcie obnovené ešte neboli. Preto je z pohľadu nutnosti obnovy relevantnejšie hovoriť 
o rodinných domoch postavených pred určitým obdobím (napr. pred rokom 2001) alebo domoch, na 
ktorých už prebehla obnova ale prebehla pred určitou dobou (napr. pred rokom 2001).  

OKNÁ – 376 912 (34,9 %) domov ma okná staršie ako 20 rokov a 606 166 (62,2 %) staršie ako 10 rokov. 

STRECHA – 622 785 (57,6 %) domov má strechu staršiu ako 20 rokov a 779 474 (72,1 %) staršie ako 10 
rokov. 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ – 612 030 (56,6 %) domov má obvodový plášť starší ako 20 rokov a 777 617 (71,9 %) 
starší ako 10 rokov.  
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   6.1 Všeobecné údaje o obnove okien, strechy a obvodového plášťa 
 

Tab. 13 | Počet domov s oknami vhodnými na obnovu 

  ↘ Počet a podiel domov, ktoré nemajú obnovené okná a boli postavené pred 

určitým obdobím a zároveň počet tých rodinných domov, kde obnova už 

prebehla, ale prebehla dávno   

Počet RD, ktoré 

neobnovili okná 

Počet RD, ktoré 

obnovili, ale pred 

daným období 

Počet spolu Podiel ku 

všetkým RD 

Podiel 

k postaveným do 

daného roku 

Rodinné domy 

postavené pred 2016 

a naposledy 

obnovené pred 2016 

427 640 458 930 886 570 82,0 % 86,7 % 

Rodinné domy 

postavené pred 2011 

a naposledy 

obnovené pred 2011 

381 659 224 507 606 166 56,1 % 62,2 % 

Rodinné domy 

postavené pred 2001 

a naposledy 

obnovené pred 2001 

319 109 57 803 376 912 34,9 % 41,7 % 

 

 

Tab. 14 | Počet domov so strechou vhodnou na obnovu 

  ↘ Počet a podiel domov, ktoré nemajú obnovenú strechu a boli postavené 

pred určitým obdobím a zároveň počet tých rodinných domov, kde obnova 

už prebehla, ale prebehla dávno 

Počet RD, ktoré 

neobnovili okná 

Počet RD, ktoré 

obnovili ale pred 

daným období 

Počet 

spolu 

Podiel ku 

všetkým RD 

Podiel 

k postaveným 

do daného roku 

Rodinné domy 

postavené pred 2016 

a naposledy obnovené 

pred 2016 

699 292 241 462 940 754 87,0 % 92,0 % 

Rodinné domy 

postavené pred 2011 a  

 

653 089 126 385 779 474 72,1 % 79,9 % 
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naposledy obnovené 

pred 2011 

Rodinné domy 

postavené pred 2001 a 

naposledy obnovené 

pred 2001 

587 813 34 972 622 785 57,6 % 68,9 % 

 

Tab. 15 | Počet domov s obvodovým plášťom vhodným na obnovu 

  ↘ Počet a podiel domov, ktoré nemajú obnovený obvodový plášť a boli 

postavené pred určitým obdobím a zároveň počet tých rodinných domov, 

kde obnova už prebehla, ale prebehla dávno   

Počet RD, ktoré 

neobnovili okná 

Počet RD, ktoré 

obnovili ale pred 

daným období 

Počet 

spolu 

Podiel ku 

všetkým RD 

Podiel 

k postaveným 

do daného roku 

Rodinné domy 

postavené pred 2016 

a naposledy obnovené 

pred 2016 

683 553 263 933 947 486 87,6 % 92,6 % 

Rodinné domy 

postavené pred 2011  

a naposledy obnovené 

pred 2011 

637 796 139 821 777 617 71,9 % 79,7 % 

Rodinné domy 

postavené pred 2001  

a naposledy obnovené 

pred 2001 

579 332 32 698 612 030 56,6 % 67,7 % 
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   6.1 Všeobecné údaje o obnove okien, strechy a obvodového plášťa 

 

Tab. 16 | Počet a podiel domov, ktoré majú alebo nemajú obnovené okná (podľa obdobia výstavby) 

  ↘ Okná obnova 

Áno Nie Nezistené 

pred 1919 28 627 48,7 % 29 823 50,7 % 381 

1919 - 1945 84 035 55,8 % 66 016 43,8 % 577 

1946 -1960 149 069 66,1 % 75 733 33,6 % 651 

1961 - 1980 228 275 71,7 % 89 088 28,0 % 851 

1981 - 2000 92 074 60,9 % 58 649 38,8 % 597 

2001 - 2010 8 281 11,7 % 62 350 88,0 % 196 

2011 - 2015 1 486 3,1 % 45 981 96,8 % 45 

2016 a neskôr 1 186 2,2 %  53 284 97,7 % 50 

nezistené 516 13,0 % 721 18,1% 2 751 

 

Tab. 17 | Počet a podiel domov, ktoré majú alebo nemajú obnovenú strechu (podľa obdobia 

výstavby) 

↘ Strecha obnova 

  Áno Nie Nezistené 

pred 1919 20 280 34,5 % 38 141 64,8 % 410 

1919 - 1945 56 615 37,6 % 93 371 62,0 % 642 

1946 -1960 92 451 41,0 % 132 259 58,7 % 743 

1961 - 1980 110 166 34,6 % 207 022 65,0 % 1026 

1981 - 2000 33 657 22,2 % 117 020 77,3 % 643 

2001 - 2010 5 330 7,5 % 65 276 92,2 % 221 

2011 - 2015 1 258 2,7 % 46 203 97,2 % 51 

2016 a neskôr 1 112 2,0 % 53 347 97,8 % 61 

nezistené 390 9,8 % 838 21,0 % 2 760 
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   6.1 Všeobecné údaje o obnove okien, strechy a obvodového plášťa 

 

Tab. 18 | Počet a podiel domov, ktoré majú alebo nemajú obnovenú fasádu (podľa obdobia 

výstavby) 

↘ Obvodový plášť obnova 

  Áno Nie Nezistené 

pred 1919 15 735 26,8 % 42 877 72,9 % 219 

1919 - 1945 48 549 32,2 % 101 839 67,6 % 240 

1946 -1960 84 565 37,5 % 14 0624 62,4 % 264 

1961 - 1980 118 639 37,3 % 199 350 62,7 % 225 

1981 - 2000 56 528 37,4 % 94 642 62,6 % 150 

2001 - 2010 12 310 17,4 % 58 464 82,6 % 53 

2011 - 2015 1 722 3,6 % 45 757 96,3 % 33 

2016 a neskôr 1 092 2,0 % 53 377 97,9 % 51 

nezistené 374 9,4 % 893 22,4 % 2 721 

 

 

6.2 Rodinné domy, ktoré neprešli žiadnou obnovou 

Box 8    Hlavné zistenia  

 

 

 

 
 

428 457 rodinných domov (39,6 %) ešte neobnovovalo okná, obvodový plášť ani strechu. Oveľa 
relevantnejšie sú však údaje o domoch, ktoré sú z pohľadu životnosti konštrukcií alebo kvality 
tepelnotechnických vlastností súce na obnovu.  

Z pohľadu životnosti konštrukcií je relevantné uvažovať s domami postavenými pred rokom 2001. 
Z nich 30,2 % (272 916)  nemá obnovenú ani jednu z daných troch konštrukcií.  

Z pohľadu úrovne tepelnotechnických vlastností je relevantné uvažovať s domami postavenými 
pred rokom 2016. Z nich 34,6 % (374 612) nemá obnovenú ani jednu z daných troch konštrukcií.  

 



 

  29 

     6.2 Rodinné domy, ktoré neprešli žiadnou obnovou 

 

Tab. 19 | Počet domov v ktorých nie je obnovená ani strecha, ani fasáda, ani okná s rozdelením 

podľa doby výstavby 

  ↘ Áno ↘ Podiel ku 

všetkým 

↘ Podiel k postaveným 

do daného roku 

Nie je obnovené nič (všetky rodinné domy) 428 457 39,6 % - 

Nie je obnovené nič (postavené pred 2016) 374 612 34,6 % 36,6 % 

Nie je obnovené nič (postavené pred 2011) 329 171 30,4 % 33,8 % 

Nie je obnovené nič (postavené pred 2001) 272 916 25,2 % 30,2 % 

 

Tab. 20 | Počet domov v ktorých nie je obnovená ani strecha, ani fasáda, ani okná 

↘ Nie je obnovené nič 

↘ Obdobie výstavby Počet Podiel k domom 

postaveným v danom roku 

pred 1919 25 225 42,9 % 

1919 - 1945 55 883 37,1 % 

1946 -1960 64 861 28,8 % 

1961 - 1980 76 843 24,2 % 

1981 - 2000 50 104 33,1 % 

2001 - 2010 56 255 79,4 % 

2011 - 2015 45 441 95,6 % 

2016 a neskôr 53 176 97,5 % 

nezistené 669 16,8 % 
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6.3 Rodinné domy, ktoré majú potenciál na hĺbkovú obnovu 

Box 9   Hlavné zistenia  

 

Tab. 27 | Počet domov postavených pred určitým obdobím a poslednou obnovou pred daným 

obdobím  
 

↘ Nie je 

obnovené 

nič 

↘Posledná 

obnova 

↘ SPOLU ↘ Podiel ku 

všetkým RD 

↘ Podiel 

k domom 

postaveným 

pred X 

Postavené pred 2016 a 

naposledy obnovené pred 2016 

374 612 503 642 878 254 81,2 % 85,9 % 

Postavené pred 2011 a 

naposledy obnovené pred 2011 

329 171 252 444 581 615 53,8 % 59,6 % 

Postavené pred 2001 a 

naposledy obnovené pred 2001 

272 916 70 643 343 559 31,8 % 38,0 % 

Postavené pred 1980 a 

naposledy obnovené pred 1980 

222 812 3 666 226 478 21,0  % 45,6  % 

 

 

 

 

 
 

Potenciál na hĺbkovú obnovu majú rodinné domy, ktoré boli postavené pred rokom 2001 (alebo 
2016) na ktorých nebola realizovaná žiadna obnova spolu s domami postavenými pred rokom 
2001 na ktorých bola realizovaná posledná obnova pred rokom 2001 (poprípade 2016). 

Z pohľadu životnosti konštrukcií má potenciál na hĺbkovú obnovu 343 559 domov (31,8 % zo 
všetkých domov). 

Z pohľadu úrovne tepelnotechnických vlastností má potenciál na hĺbkovú obnovu až 878 254 
domov (85,9 % zo všetkých domov). 
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6.4 Čiastočne obnovené rodinné domy 

Box 10    Hlavné zistenia  

 

Tab. 25 | Počet domov, ktoré obnovili aspoň jednu konštrukciu 

 ↘ Áno 

Aspoň jednu z troch (všetky domy) 647 516 59,9 % 

Aspoň jednu z troch (postavené pred 2016) 645 647 59,7 % 

Aspoň jednu z troch (postavené pred 2011) 643 621 59,5 % 

Aspoň jednu z troch (postavené pred 2001) 629 153 58,2 % 

 

Tab. 26 | Počet domov, ktoré obnovili aspoň jednu konštrukciu rozdelené podľa obdobia výstavby 

↘ Aspoň jedna je obnovená (čiastočná obnova) 

  Počet Podiel k postaveným RD 

v danom roku 

pred 1919 33 256 56,5 % 

1919 - 1945 94 274 62,6 % 

1946 -1960 160 040 71,0 % 

1961 - 1980 240 719 75,7 % 

1981 - 2000 100 864 66,7 % 

2001 - 2010 14 468 20,4 % 

2011 - 2015 2 026 4,3 %  

2016 a neskôr 1 279 2,4 %  

nezistené 590 14,8 % 

 

 

Verejné politiky doposiaľ používali tento údaj na určenie počtu obnovených rodinných domov. 
Tento postup je však nepresný. Z údajov SOBD 2021 vyplýva, že 59,88 % rodinných domov  už 
obnovovali buď okná, strechu alebo obvodový plášť. Nejedná sa však o domy, ktoré majú 
obnovené všetky tri konštrukcie a obnova sa nerealizovala v minulom storočí. 
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6.5 Rodinné domy, ktoré majú potenciál na čiastkovú obnovu 

Box 11    Hlavné zistenia  

 

Tab. 28 | Počet domov postavených pred daným rokom, ktoré obnovovali aspoň jednu konštrukciu 

po danom roku (ale nie všetky 3) a majú tým pádom potenciál na čiastkovú obnovu 

 ↘Počet ↘ Podiel ku 

všetkým RD 

↘ Podiel k  postaveným 

RD do toho roku 

Postavené pred 2016 (obnovili aspoň jednu po 

2016, ale nie všetky 3) 

94 848 8,77 % 9,3 % 

Postavené pred 2011 (obnovili aspoň jednu po 

2011, ale nie všetky 3) 

270 034 24,97 % 27,7 % 

Postavené pred 2001 (obnovili aspoň jednu po 

2001, ale nie všetky 3) 

377 575 34,92 % 41,8 % 

 

Tab. 29 | Počet domov s poslednou obnovou v daných rokoch podľa obdobia výstavby 

 ↘ Obdobie 

výstavby 

↘ Posledná 

obnova 2016 + 

↘ Posledná obnova 

2010-2015 

↘ Posledná obnova 

2006-2009 

↘ Posledná obnova 

2001 - 2005 

pred 1919 4 142 6 102 3 190 2 111 

1919 - 1945 11 319 18 632 9 506 5 740 

1946 -1960 21 430 35 929 17 909 9 329 

1961 - 1980 34 223 72 199 35 122 14 831 

1981 - 2000 18 665 38 256 14 587 4 353 

2001 - 2010 4 467 4 670 721 - 

2011 - 2015 602 - - - 

  

Z pohľadu životnosti konštrukcií má potenciál na čiastočnú obnovu 377 575 domov (34,9 % zo 
všetkých domov). 

Z pohľadu úrovne tepelnotechnických vlastností má potenciál na čiastočnú obnovu až 94 848 
domov (9,3 % zo všetkých domov). 
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6.6 Rodinné domy, ktoré majú obnovené okná, strechu aj obvodový plášť 

Box 12    Hlavné zistenia  
 

 

Tab. 21 | Počet domov, ktoré majú obnovenú strechu, fasádu aj okná 

 ↘ Počet ↘ Podiel ku 

všetkým RD 

↘ Podiel k potencionálnym RD 

(postavených pred tým rokom) 

Všetky tri spolu (všetky rodinné domy) 205 964 19,1 % - 

Všetky tri spolu (postavené pred 2016) 204 699 18,9 % 20,0 % 

Všetky tri spolu (postavené pred 2011) 203 611 18,8 % 20,9 % 

Všetky tri spolu (postavené pred 2001) 199 384 18,4 % 22,0 % 

 

Tab. 22 | Počet domov, ktoré majú obnovenú strechu, fasádu aj okná  

↘ Všetky tri sú obnovené 
 

Áno Podiel k postaveným 

domom v danom roku 

pred 1919 10 749 18,3 % 

1919 - 1945 33 886 22,5 % 

1946 -1960 59 427 26,4 % 

1961 - 1980 71 408 22,4 % 

1981 - 2000 23 914 15,8 % 

2001 - 2010 4 227 6,0  % 

2011 - 2015 1 088 2,3 % 

2016 a neskôr 980 1,8 % 

nezistené 285 7,2 % 

Len 19,1 % (205 964) rodinných domov už obnovilo okná, strechu aj obvodový plášť.  

Oveľa relevantnejšie a férovejšie sú však údaje o domoch, ktoré sú z pohľadu životnosti 
konštrukcií alebo kvality tepelnotechnických vlastností súce na obnovu.  

Z pohľadu životnosti konštrukcií je relevantné uvažovať s domami postavenými pred rokom 2001. 
Z nich 22,0 % (199 384) už obnovilo okná, strechu aj obvodový plášť. 

Z pohľadu úrovne tepelnotechnických vlastností je relevantné uvažovať s domami postavenými 
pred rokom 2016. Z nich 20,0 % (204 699) už obnovilo okná, strechu aj obvodový plášť. 
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6.7 Plne obnovené rodinné domy 

Box 13    Hlavné zistenia  

 

Tab. 23 | Počet domov s obnovou strechy, fasády aj okien, ktorá sa realizovala po 2001 

 ↘ Počet ↘ Podiel ku 

všetkým 

↘ Podiel k počtu 

postavených do 

daného roku 

Rodinné domy postavené pred rokom 2001, ktoré už 

majú obnovené okná, strechu a obvodový plášť 

a zároveň realizovali poslednú obnovu po roku 2001 

181 109 16,8 % 20,0 % 

 

Tab. 24 | Počet domov s obnovou strechy, fasády aj okien, ktorá sa realizovala po 2001 

↘ Všetky 3 obnovené ↘ Posledná obnova po 2001 

pred 1919 8 716 

1919 - 1945 29 003 

1946 -1960 53 356 

1961 - 1980 66 637 

1981 - 2000 23 397 

2001 - 2010 4 197 

2011 - 2015 1 085 

 

 

Pokiaľ by sme chceli údaj o plne obnovených domoch povýšiť ešte o jednu úroveň detailnosti 
vyššie, je vhodné taktiež zahrnúť údaj o období poslednej obnovy. Pokiaľ bola totiž obnova 
realizovaná pred rokom 2001, je pravdepodobné, že daná konštrukcia bude potrebovať znovu 
obnoviť. 

Z pohľadu životnosti konštrukcií je relevantné uvažovať s domami postavenými pred rokom 2001. 

Len 20,0 % (181 109) rodinných domov, ktoré boli postavené pred rokom 2001 možno považovať 
za plne obnovených. Z pohľadu verejných politík je preto vhodné pracovať s týmto údajom 
(poprípade s údajom vychádzajúceho z rovnakej výpočtovej logiky). 
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6.8 Obdobie poslednej obnovy 

Box 14    Hlavné zistenia  

 

Tab. 30 | Obdobie poslednej obnovy a podiel k celkovým obnovám 

↘ Obdobie poslednej obnovy (všetky) ↘ Počet ↘ Podiel k celkovým obnovám 

pred 1980 15 421 2,4 % 

1980 - 1990 14 360 2,2 % 

1991 - 1995 10 875 1,7 % 

1996 - 2000 29 987 4,6 % 

2001 - 2005 60 077 9,3 % 

2006 - 2009 121 724 18,8 % 

2010 - 2015 251 198 38,7 % 

2016 a neskôr 145 248 22,4 % 

bez rekonštrukcie 426 778 - 

nezistené 5 625 - 

 

 

 

 

Z pohľadu obdobia poslednej obnovy je zrejmé, že najväčšia časť posledných obnov (38,7 %) sa na 
rodinných domoch realizovala v rokoch 2010 – 2015. To však neznamená, že sa podiel obnov 
v posledných rokoch zvýšil oproti minulému storočiu. Je veľmi pravdepodobné, že dom na ktorom 
sa realizovala obnova v roku 1990 sa opäť obnovoval, a tým pádom sa obdobie poslednej obnovy 
prepísalo. 
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6.8 Obdobie poslednej obnovy 
 

Tab. 31 | Obdobie poslednej obnovy podľa obdobia výstavby rodinného domu 
  

↘ Obdobie výstavby rodinného domu 
↘ Obdobie 

poslednej 

obnovy  

pred 

1919 

1919 - 

1945 

1945 - 

1960 

1961 - 

1980 

1981 - 

2000 

2001- 

2010 

2011 - 

2015 

2016 a 

neskôr 

nezistené 

pred 1980 3 666 5 948 4 074 1 731 - - - - 2 

1980 - 1990 1 764 4 471 5 065 2 936 123 - - - 1 

1991 - 1995 1 201 2 925 3 654 2 911 181 - - - 3 

1996 - 2000 2 491 6 932 9 559 10 004 990 - - - 11 

2001 - 2005 3 483 10 078 16 443 23 303 6 224 515 - 1 30 

2006 - 2009 5 029 15 803 29 442 50 671 19 362 1 377 - - 40 

2010 - 2015 9 395 29 809 56 645 98 687 48 617 6 789 1 074 - 182 

2016 a neskôr 6 414 18 686 35 690 50 689 25 281 5 930 1 097 1 340 121 

bez 

rekonštrukcie 

25 128 55 574 64 459 76 596 49 944 55 994 45 303 53 133 647 

nezistené 260 402 422 686 598 222 38 46 2 951 
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7. Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom 

Box 15    Hlavné zistenia  

 

 

 

 

Na Slovensku sa nachádza 687 462 bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom, čo 
predstavuje 62,6 % v rámci celej SR.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ 557 368 (81,1 %) 

 bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom využíva ústredné lokálne kúrenie (zdroj tepla 
je umiestnený v dome, v miestnosti určenej na tento účel (napr. pivnica, chodba)). 

→ 82 020 (11,9 %)  

bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom používa samostatné vykurovacie teleso (zdroj 
tepla je umiestnený v miestnosti, napr. kachle, krb, gamatky a vykuruje len danú miestnosť). 

→ 18 541 (2,7 %)  

bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom vykuruje cez diaľkové vykurovanie. 

→ 23 087 (3,4 %)  

bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom používa etážové vykurovanie (zdroj tepla je 
umiestnený v byte, slúži na vykurovanie iba jedného bytu a priamo ho obsluhuje užívateľ bytu). 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že na Slovensku vykuruje vlastným plynovým kotlom 662 475 
bytov v rodinných domov, čo je 60,3 % zo všetkých bytov v rodinných domoch v SR.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najviac bytov (229 995; 33,5 %) v rodinných domoch vykurovaných plynom bolo postavených 
v období 1961 – 1980 (t. j. majú viac ako 40 rokov).  

19,9 % (136 822) bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom bolo postavených v období 
1946 – 1960 (t. j. majú viac ako 60 rokov).  

67,1 % (461 459) bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom je starších ako 40 rokov.  

Predpokladaný priemerný rok výstavby domov vykurovaných plynom je 1971. 
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 7.Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom 
 

Tab. 32 | Typ kúrenia v domoch s vykurovaním na plyn 

↘ Typ kúrenia ↘ Plyn 

Počet Podiel 

Spolu 687 462 - 

Ústredné diaľkové 18 541 2,7 % 

Ústredné lokálne 557 368 81,1 % 

Etážové 23 087 3,4 % 

Samotné vykurovacie teleso 82 020 11,9 % 

Iný 6 217 0,9 % 

Bez kúrenia 0 0,0 % 

Nezistený 229 0,0 % 

 

Tab. 33 | Rok výstavby rodinných domov vykurovaných plynom 

↘ Rok výstavby ↘ RD vykurované plynom 

Počet Podiel 

Spolu 687 462 - 

pred 1919 21 608 3,1 % 

1919 - 1945 73 034 10,6 % 

1946 - 1960 136 822 19,9 % 

1961 - 1980 229 995 33,5 % 

1981 - 2000 112 195 16,3 % 

2001 - 2010 53 469 7,8 %  

2011 - 2015 31 208 4,5 % 

2016 a neskôr 28 577 4,2 % 

Nezistené 554 - 
 

Graf 9 | Rok výstavby rodinných domov vykurovaných plynom 
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 7.Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom  
 

Box 16    Hlavné zistenia ohľadom obnovy 

27,5 % (172 489) z bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom postavených pred rokom 2011 
ešte nikdy neobnovovalo okná, strechu alebo obvodový plášť.  

24,8 % (155 377) z bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom postavených pred rokom 2011 
už má obnovené všetky tri konštrukcie.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OKNÁ - 67,1 % (420 681) z bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom postavených pred 
rokom 2011 už má obnovené okná a 32,6 % (204 706) ich obnovené ešte nemá.  

OBVODOVÝ PLÁŠŤ - 40,3 % (252 514) z bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom 
postavených pred rokom 2011 už má obnovenú fasádu a 59,7 % (374 168) ju obnovenú ešte nemá.  

STRECHA – 36,1 % (226 499) z bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom postavených pred 
rokom 2011 už má obnovenú fasádu a 63,6 % (398 556) ju obnovenú ešte nemá.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIONÁLNE ROZDIELY (byty v rodinných domov vykurovaných plynom postavených pred rokom 
2011) 

Najväčší podiel domov v ktorých nie je nič obnovené je v BA kraji (34,9 %), tento údaj je však nutné 
brať s prihliadnutím na to, že dôvodom je pravdepodobne fakt, že priemerný vek domov v BA kraji 
je vyšší, než v ostatných regiónoch.  

Najväčší podiel domov, ktoré majú obnovené okná má východné Slovensko (až 71,8 %), najväčší 
podiel domov s obnovenými strechami (40,4 %) aj fasádou (45,4 %) má BA kraj.  
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  7.Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom 

 

Tab. 34 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch), ktoré sú vykurované plynom (rozdelené podľa obdobia výstavby) 

 

 

 

 

 ↘ Obdobie výstavby  

↘ Čo je obnovené?  Spolu Nezistené pred rokom 1919 1919 - 1945 1946 - 1960 

Spolu 

(áno/nie/nezistené) 

687 462  554  21 608  73 034  136 822 
 

Nič nie je obnovené 230 027 33,5 % 75 13,5 % 4 854 22,5 % 15 035 20,6 % 27 529 20,1 % 

Okná sú obnovené 422 787 61,5 % 232 41,9 % 15 035 69,6 % 52 975 72,5 % 102 786 75,1 % 

Fasáda je obnovená 254 664 37,0 % 176 31,8 % 8 905 41,2 % 32 926 45,1 % 61 811 45,2 % 

Strecha je 

obnovená 

228 335 33,2 % 164 29,6 % 10 139 46,9 % 35 255 48,3 % 64 770 47,3 % 

Okná, obvodový 

plášť aj strecha sú 

obnovené 

157 005 22,8 % 136 24,6 % 6 266 29,0% 23 507 32,2 % 44 431 32,5 % 
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              7.Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom 

 

Pokrač. tab. 34 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch), ktoré sú vykurované plynom (rozdelené podľa obdobia výstavby) 

 

  

 ↘ Obdobie výstavby  

↘ Čo je obnovené?  1961 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2015 2016 a neskôr 

Spolu 

(áno/nie/nezistené) 

229 995  112 195  53 469  31 208  28 577 
 

Nič nie je obnovené 47 338 20,6 % 35 177 31,4 % 42 556 79,6 % 29 791 95,5 % 27 672 96,8 % 

Okná sú obnovené 173 573 75,5 % 70 182 62,6 % 6 130 11,5 % 1 050 3,4 % 824 2,9 % 

Fasáda je obnovená 94 427 41,1 % 44 877 40,0 % 9 568 17,9 % 1 210 3,9 % 764 2,7 % 

Strecha je 

obnovená 

85 450 37,2 % 26 819 23,9 % 4 066 7,6 % 897 2,9 % 775 2,7 % 

Okná, obvodový 

plášť aj strecha sú 

obnovené 

57 959 25,2 % 19 839 17,7 % 3 375 6,3 % 800 2,6 % 692 2,4 % 
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              7.Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom 
 

Tab. 35 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch) postavených pred 2011, ktoré sú vykurované plynom 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 36 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch) postavených pred 2001, ktoré sú vykurované plynom 

 

  

Čo je obnovené?  Postavené do 2011 

Spolu (áno/nie/nezistené) 627 123 Áno Nie 

Nič nie je obnovené - 172 489 27,5 % - - 

Okná sú obnovené 420 681 67,1 % 204 706 32,6 % 

Fasáda je obnovená 252 514 40,3 % 374 168 59,7 % 

Strecha je obnovená 226 499 36,1 % 398 556 63,6 % 

Okná, obvodový plášť aj strecha sú obnovené 155 377 24,8 % - - 

Čo je obnovené?  Postavené do 2001 

Spolu (áno/nie/nezistené) 573 654 Áno Nie 

Nič nie je obnovené  129 933 22,7 % - - 

Okná sú obnovené 414 551 72,3 % 157 499 27,5 % 

Fasáda je obnovená 242 946 42,4 % 330 292 57,6 % 

Strecha je obnovená 222 433 38,8 % 349 302 60,9 % 

Okná, obvodový plášť aj strecha sú obnovené 152 002 26,5 % - - 
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  7.Údaje o rodinných domoch vykurovaných zemným plynom 

 
Tab. 37 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch) postavených pred 2011, ktoré sú vykurované plynom v jednotlivých regiónoch 

  

Čo je obnovené? 

(postavené pred 

2011) 

Celé SVK BA kraj Západné SVK Stredné SVK Východné SVK 

Spolu 

(áno/nie/nezistené) 

627 123   62 627   292 738   108 279   163479   

Nič nie je obnovené 172 489 27,5 % 21 835 34,9 % 85 695 29,3 % 25 557 23,6 % 35 800 21,9 % 

Okná sú obnovené 420 681 67,1 % 35 251 56,3 % 191 233 65,3 % 76 885 71,0 % 117 312 71,8 % 

Fasáda je obnovená 252 514 40,3 % 28 436 45,4 % 112 595 38,5 % 45 360 41,9 % 66 123 40,5 % 

Strecha je 

obnovená 

226 499 36,1 % 25 313 40,4 % 109 217 37,3 % 40 891 37,8 % 51 078 31,2 % 

Okná, obvodový 

plášť aj strecha sú 

obnovené 

155 377 24,8 % 19 003 30,3 % 73 170 25,00 

% 

27 404 25,3 % 39 402 24,1 % 
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8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

Box 17    Hlavné zistenia  

 

 

 

Na Slovensku sa nachádza 311 352 bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom         
(napr. uhlie, drevo, drevené pelety, koks), čo predstavuje 28,3 % v rámci celej SR.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

→ 155 512 (49,9 %)  

bytov v rodinných domov vykurovaných pevným palivom využíva ústredné lokálne kúrenie (zdroj 
tepla je umiestnený v dome, v miestnosti určenej na tento účel (napr. pivnica, chodba). 

→ 137 701 (44,2 %) 

bytov v rodinných domov vykurovaných pevným palivom používa samostatné vykurovacie teleso 
(zdroj tepla je umiestnený v miestnosti napr. kachle, krb, gamatky a vykuruje len danú miestnosť). 

→ 2 377 (0,8 %) 

bytov v rodinných domov vykurovaných pevným palivom vykuruje cez diaľkové vykurovanie. 

→ 7 826 (2,5 %) 

bytov v rodinných domov vykurovaných pevným palivom používa etážové vykurovanie (zdroj 
tepla je umiestnený v byte, slúži na vykurovanie iba jedného bytu a priamo ho obsluhuje užívateľ 
bytu). 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že na Slovensku vykuruje vlastným kotlom na pevné palivo 301 039 
bytov v rodinných domov, čo je 27,4 % zo všetkých bytov v rodinných domoch v SR.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Najviac bytov (81 718; 26,2 %) v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom bolo 
postavených v období 1961 – 1980 (t. j. majú viac ako 40 rokov).  

24.6 % (76 561) bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom bolo postavených 
v období 1946 – 1960 (t. j. majú viac ako 60 rokov).  

81,0 % (252 212) bytov v rodinných domoch vykurovaných plynom je starších ako 40 rokov.  

Predpokladaný priemerný rok výstavby domov vykurovaných pevným palivom je 1958. 

 



 

  45 

      8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

 

Tab. 38 | Typ kúrenia v domoch vykurovaných pevným palivom  

Typ kúrenia Pevné palivo 

Počet Podiel 

Spolu 311 352 - 

Ústredné diaľkové 2 377 0,8 % 

Ústredné lokálne 155 512 49,9 % 

Etážové 7 826 2,5 %  

Samotné vykurovacie teleso 137 701 44,2 % 

Iný 7 889 2,5 % 

Bez kúrenia 0 0,0 % 

Nezistený 47 0,0 % 

 

Tab. 39 | Rok výstavby domov vykurovaných pevným palivom 

Rok výstavby RD vykurované pevným palivom 

Počet Podiel 

Spolu 311 352 - 

pred 1919 29 835 9,6 % 

1919 - 1945 64 098 20,6 % 

1946 - 1960 76 561 24,6 % 

1961 - 1980 81 718 26,2 % 

1981 - 2000 34 901 11,2 % 

2001 - 2010 11 415 3,7 % 

2011 - 2015 6 511 2,1 % 

2016 a neskôr 5 907 1,9 % 

Nezistené 406 - 
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8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

 

Graf 10 | Rok výstavby rodinných domov vykurovaných pevným palivom 
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8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 
 

Box 18    Hlavné zistenia ohľadom obnovy 

 

→ 42,6 % (127 194)  

z bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom postavených pred rokom 2011 ešte 
nikdy neobnovovalo okná, strechu alebo obvodový plášť.  

→ 13,9 % (41 541)  

z bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom postavených pred rokom 2011 už má 
obnovené všetky tri konštrukcie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OKNÁ – 51,3 % (153 175) z bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom postavených 
pred rokom 2011 už má obnovené okná a 48,4 % (144 464) ich obnovené ešte nemá.  

OBVODOVÝ PLÁŠŤ – 24,3 % (72 521) z bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 
postavených pred rokom 2011 už má obnovenú fasádu a 75,6 % (225 721) ju obnovenú ešte nemá.  

STRECHA – 27,1 % (80 918) z bytov v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 
postavených pred rokom 2011 už má obnovenú fasádu a 72,6 % (216 648) ju obnovenú ešte nemá.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGIONÁLNE ROZDIELY (byty v rodinných domoch vykurovaných pevným palivom postavených 
pred rokom 2011) 

Najväčší podiel domov, v ktorých nie je nič obnovené je v BA kraji (49,7 %), tento údaj je však 
nutné brať s prihliadnutím na to, že dôvodom je pravdepodobne fakt, že priemerný vek domov 
v BA kraji je vyšší, než v ostatných regiónoch.  

Najväčší podiel domov, ktoré majú obnovené okná má východné Slovensko (až 55,0 %), najväčší 
podiel domov s obnovenými strechami (29,5 %) aj s fasádou (26,5 %) má BA kraj. 
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       8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

 

 

Tab. 40 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch), ktoré sú vykurované pevným palivom (rozdelené podľa obdobia výstavby) 

 

 

 

 

 Obdobie výstavby  

Čo je obnovené?  Spolu Nezistené pred rokom 1919 1919 - 1945 1946 - 1960 

Spolu 

(áno/nie/nezistené) 

311 352  406  29 835  64098  76561  

Nič nie je obnovené 139 068 44,7 % 194 47,8 % 15 460 51,8 % 32 275 50,4 % 31 565 41,2 % 

Okná sú obnovené 153 853 49,4 % 104 25,6 % 11 666 39,1 % 26 963 42,1 % 40 707 53,2 % 

Fasáda je obnovená 73 127 23,5 % 57 14,0 % 5 636 18,9 % 13 019 20,3 % 19 419 25,4 % 

Strecha je 

obnovená 

81 468 26,2 % 74 18,2 % 8 531 28,6 % 18 235 28,4 % 24 003 31,4 % 

Okná, obvodový 

plášť aj strecha sú 

obnovené 

41 966 13,5 % 48 11,8 % 3 609 12,1 % 8 535 13,3 % 12 694 16,6 % 
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                           8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

 

 

Pokračovanie tab. 40 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch), ktoré sú vykurované pevným palivom (rozdelené podľa obdobia výstavby) 

 

   ↘ Obdobie výstavby  

↘ Čo je obnovené?  1961 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2010 2011 - 2015 2016 a neskôr 

Spolu 

(áno/nie/nezistené) 

81 718  34 901  11 415  6 511  5 907  

Nič nie je obnovené 26 342 32,2 % 12 861 36,8 % 8 691 76,1 % 6 043 92,8 % 5 637 95,4 % 

Okná sú obnovené 51 925 63,5 % 20 196 57,9 % 1 718 15,1 % 338 5,2 % 236 4,0 %  

Fasáda je obnovená 22 451 27,5 % 10 080 28,9 % 1 916 16,8 % 361 5,5 % 188 3,2 % 

Strecha je 

obnovená 

23 085 28,2 % 6 110 17,5 % 954 8,4 %  267 4,1 % 209 3,5 % 

Okná, obvodový 

plášť aj strecha sú 

obnovené 

12 561 15,4 % 3 546 10,2 % 596 5,2 % 214 3,3 % 163 2,8 % 
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                           8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 
 

Tab. 41 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch) postavených pred 2011, ktoré sú vykurované pevným palivom 

 

 

 

 

 

 

Tab. 42 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch) postavených pred 2001, ktoré sú vykurované pevným palivom 

 

 

 

  

↘ Čo je obnovené?  ↘ Rodinné domy postavené do roku 2011 

Spolu (áno/nie/nezistené) 298 528 Áno Nie 

Nič nie je obnovené - 127 194 42,6 %  - -  

Okná sú obnovené 153 175 51,3 % 144 464 48,4 % 

Fasáda je obnovená 72 521 24,3 % 225 721 75,6 % 

Strecha je obnovená 80 918 27,1 % 216 648 72,6 % 

Okná, obvodový plášť aj strecha sú obnovené 41 541 13,9 %  -  - 

↘ Čo je obnovené?  ↘ Rodinné domy postavené do roku 2001 

Spolu (áno/nie/nezistené) 287 113 Áno Nie 

Nič nie je obnovené - 118 503 41,3 %     

Okná sú obnovené 151 457 52,8 % 134 783 46,9 % 

Fasáda je obnovená 70 605 24,6 % 216 223 75,3 % 

Strecha je obnovená 79 964 27,9 % 206 209 71,8 % 

Okná, obvodový plášť aj strecha sú obnovené 40 945 14,3 %     
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             8. Údaje o rodinných domoch vykurovaných pevným palivom 

 

 

Tab. 43 | Čo je obnovené v rodinných domoch (bytoch) postavených pred 2011, ktoré sú vykurované pevným palivom v jednotlivých regiónoch 

  

 ↘ Rodinné domy postavené do roku 2011 

↘ Čo je obnovené?  ↘ Celé SVK ↘ BSK ↘ Západné SVK ↘ Stredné SVK ↘ Východné SVK 

Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel Počet Podiel 

Spolu 

(áno/nie/nezistené) 

298 528 - 3 879 - 82243 - 134 482 - 77 924 - 

Nič nie je obnovené 127 194 42,6% 1 928 49,7% 39 053 47,5 % 54 927 40,8 % 31 286 40,1 % 

Okná sú obnovené 153 175 51,3% 1 604 41,4% 37 879 46,1 % 70 814 52,7 % 42 878 55,0 % 

Fasáda je obnovená 72 521 24,3% 1 026 26,5% 18 546 22,6 % 34 288 25,5 % 18 661 23,9 % 

Strecha je obnovená 80 918 27,1% 1 145 29,5% 23 095 28,1 % 37 368 27,8 % 19 310 24,8 % 

Okná, obvodový 

plášť aj strecha sú 

obnovené 

41 541 13,9% 627 16,2% 11 770 14,3 % 19 081 14,2 % 10 063 12,9 % 
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Príloha č. 1 | Definície zisťovaných premenných o domoch a bytoch a ich štruktúra1 

Pre účely sčítania domov a bytov v roku 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o 

domoch a bytoch zisťovali nasledujúce premenné:  

 Forma vlastníctva bytu,  

 Podlahová plocha bytu v m²,  

 Počet obytných miestností v byte,  

 Poloha bytu v dome,  

 Zásobovanie vodou v byte,  

 Splachovací záchod v byte,  

 Kúpeľňa v byte,  

 Typ kúrenia bytu,  

 Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu,  

 Typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza,  

 Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza,  

 Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza,  

 Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza,  

 Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza,  

 Obnova domu, v ktorom sa byt nachádza,  

 Obdobie poslednej obnovy domu, v ktorom sa byt nachádza,  

 Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza,  

 Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza.  

 

Forma vlastníctva bytu je údaj o právnom vzťahu, na základe ktorého je byt užívaný. Premenná „forma 

vlastníctva“ sa týka vlastníctva bytu, ale nie vlastníctva pozemku, na ktorom byt stojí. Forma 

vlastníctva bytu môže byť nasledovná:  

 byt obývaný vlastníkom je byt vo vlastníctve jednej alebo viacerých fyzických osôb, nachádza sa v 

bytovom dome a je obývaný vlastníkom alebo niektorým zo spoluvlastníkov,  

 byt vo vlastnom rodinnom dome je byt v rodinnom dome, je obývaný vlastníkom, alebo niektorým 

zo spoluvlastníkov domu,  

 
1 Zdroj: Metodický pokyn Štatistického úradu Slovenskej republiky č.10912-267/2020, z 12. mája 2020, ktorým sa ustanovuje postup osôb 

vykonávajúcich správu bytových domov pri zbere údajov o domoch a bytoch pre účely SODB v roku 2021 
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 obecný byt je byt, ktorý vlastní obec; za obecné byty sa považujú aj tzv. sociálne byty, ktoré obec 

poskytuje obyvateľom za určitých podmienok,  

 služobný byt je byt, ktorého nájomca vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný. 

Služobným bytom je byt postavený v prevádzkovej, verejnej alebo verejnoprospešnej stavbe a 

trvale určený na bývanie zamestnanca povereného strážením, údržbou, obsluhou alebo inou 

obdobnou činnosťou prevádzkového charakteru. Je to napríklad byt, ktorý je súčasťou školy alebo 

školského zariadenia, zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, hájovne, 

stavby slúžiacej vodnému hospodárstvu alebo železničnej doprave, domovnícky byt. Služobným 

bytom je aj byt určený na bývanie zahraničného lektora, byt určený na bývanie zahraničného 

stážistu, vojenský byt, byt pre profesionálnych vojakov, byt pre sudcov a prokurátorov, podnikový 

byt atď.  

 družstevný byt je byt, ktorý vlastní bytové družstvo, tzn. družstevný byt nie je vo vlastníctve 

fyzickej osoby, ale prislúchajú k nemu užívacie práva člena bytového družstva,  

 byt v nájme je byt vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v ktorom aspoň jeden jeho 

obyvateľ platí nájomné za užívanie bytu. Ako nájomné byty sa uvedú aj byty ľudových bytových 

družstiev. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, na základe ktorej nájomca za nájomné byt užíva,  

 iná forma užívania bytu je byt vo vlastníctve inej právnickej osoby (cirkvi, spolky, nadácie), ktorý sa 

využíva na ubytovanie a nie je služobným bytom ani bytom v nájme. K inej forme užívania bytu 

patrí aj byt v bezplatnom užívaní.  

 

Podlahová plocha bytu je súčtom plôch obytných miestností, kuchyne a ostatných miestností v byte, 

ktorými sú predsieň, hala, komora, chodba, kúpeľňa, záchod, bez plochy zastavanej nosnými stenami, 

balkónov, lodžií, terás a neobývateľných pivníc. Podlahová plocha sa udáva v štvorcových metroch 

(m2).  

 

Počet obytných miestností v byte je údaj o počte izieb v byte, ktoré sú uzavreté múrmi siahajúcimi od 

podlahy až po strop alebo strechu s plochou aspoň 8 m2. Do počtu obytných miestností sa 

nezapočítavajú miestnosti využívané na podnikanie. Kuchyňa je obytnou miestnosťou, len ak je 

jedinou obytnou miestnosťou bytu.  

 1 obytná miestnosť,  
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 2 obytné miestnosti,  

 3 obytné miestnosti,  

 4 obytné miestnosti,  

 5 obytných miestností,  

 6 obytných miestností,  

 7 obytných miestností,  

 8 obytných miestností,  

 9 obytných miestností a viac.  

 

Poloha bytu v dome je poschodie, na ktorom sa byt nachádza. Pojmom poschodie pre účely sčítania 

označujeme časť domu na každom z podlaží (vrátane suterénu, prízemia, mezonetu, mezanínu a 

podkrovia). Poznámka: Trojpodlažný dom môže byť dvojposchodovým domom, keď má napr. prízemie a dve 

poschodia.  

 

→ Poloha bytu v dome sa zisťuje v nasledujúcej štruktúre:  

 suterén alebo pivnica, ak je podlaha bytu pod úrovňou terénu,  

 prízemie, ak je podlaha bytu na úrovni terénu, alebo málo nad ňou,  

 číslo poschodia (podľa umiestnenia vchodu do bytu):  

 1. poschodie,  

 2. poschodie,  

 3. poschodie,  

 4. poschodie,  

 5. poschodie,  

 atď 

 podkrovie, mezonet alebo mezanín, ak sa byt nachádza na viacerých podlažiach (mezonet), je 

situovaný na medziposchodí (mezanín), alebo sa nachádza na najvyššom podlaží, pričom je z 

architektonického hľadiska neštandardný – znížený strop kopíruje sedlovú strechu domu 

(podkrovný byt).  
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Zásobovanie vodou v byte je údaj o úrovni bývania vo vzťahu k dostupnosti vodovodu v byte. V 

prípade využívania viacerých zdrojov zásobovania vodou sa zisťuje prevažujúci zdroj. Zásobovanie 

vodou v byte sa zisťuje v štruktúre:  

 vodovod v byte zo spoločného zdroja – spoločným zdrojom sa myslí súbor objektov a zariadení 

slúžiacich na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou,  

 vodovod v byte z vlastného zdroja – vlastným vodovodom sa myslí napríklad vlastná studňa,  

 vodovod mimo bytu – vodovod, ktorý je zdrojom pitnej vody pre byt a nachádza sa mimo 

priestorov bytu, napr. v pavlačových domoch,  

 bez vodovodu – byt nemá zabudovaný vodovod ani prístup k nemu mimo bytu.  

 

Splachovací záchod v byte je údaj o existencii toaletného zariadenia napojeného na zdroj tečúcej vody 

v byte, tzn. splachovacieho toaletného zariadenia na odvod odpadu. Splachovací záchod sa pre účely 

sčítania zisťuje v štruktúre:  

 splachovací záchod v byte,  

 splachovací záchod mimo bytu,  

 bez splachovacieho záchoda.  

 

Kúpeľňa v byte je údaj o existencii vane alebo sprchovacieho kúta v byte. Súčasťou kúpeľne môže byť 

aj WC. Kúpeľňa sa zisťuje v štruktúre:  

 vaňa alebo sprchovací kút v byte,  

 bez vane alebo sprchovacieho kúta v byte (nachádza sa v dome, spoločná pre viac bytov),  

 bez vane alebo sprchovacieho kúta.  

 

Typ kúrenia bytu je údaj o spôsobe kúrenia v byte. V prípade využívania viacerých typov kúrenia sa 

zisťuje prevažujúci typ. Typ kúrenia môže byť:  

 ústredné kúrenie diaľkové – zdroj tepla je umiestnený mimo domu (napr. kotolňa, tepláreň),  

 ústredné kúrenie lokálne – zdroj tepla je umiestnený v dome, v miestnosti určenej na tento účel 

(napr. pivnica, chodba),  

 etážové kúrenie – zdroj tepla je umiestnený v byte, slúži na vykurovanie iba jedného bytu a priamo 

ho obsluhuje užívateľ bytu,  
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 samostatné vykurovacie teleso – zdroj tepla je umiestnený v miestnosti, napr. kachle, krb, 

gamatky a vykuruje len danú miestnosť,  

 iný, napr. mobilné vykurovacie zariadenie,  

 bez kúrenia.  

 

Zdroj energie používaný na vykurovanie bytu je údaj o zdroji energie zásobujúcom vykurovacie 

médium; v prípade využívania viacerých zdrojov energie sa zisťuje prevažujúci zdroj. Môže to byť:  

 plyn,  

 elektrina,  

 kvapalné palivo – napr. nafta, vykurovací olej, lieh,  

 pevné palivo – napr. uhlie, drevo, drevené pelety, koks,  

 solárna energia,  

 iný – napr. veterná energia, geotermálna energia, biomasa,  

 žiadny.  

 

Typ domu alebo iného obydlia, v ktorom sa byt nachádza, je druh jeho určenia alebo prevažujúceho 

účelu využívania, ktorý je evidovaný v administratívnych zdrojoch údajov. Typ domu alebo iného 

obydlia, v ktorom sa byt nachádza môže byť:  

 rodinný dom,  

 bytový dom,  

 polyfunkčná budova, napr. obchodné centrum,  

 prevádzková budova s bytmi, napr. škola, reštaurácia, administratívna budova,  

 ostatné budovy na bývanie, napr. fara, horáreň, poľnohospodárska budova, salaš,  

 núdzové ubytovanie na pracovisku,  

 neskolaudovaný rodinný dom,  

 rekreačný objekt, napr. rekreačná chata, poľovnícka chata,  

 núdzový objekt neurčený na bývanie, napr. garáž, sklad, prístrešok, búda, chatrč,  

 mobilné obydlie, napr. houseboat,  

 fiktívny objekt (je obecný úrad, kde obyvatelia môžu mať nahlásený trvalý pobyt),  
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 domov sociálnych služieb,  

 zariadenie pre seniorov,  

 útulok, napr. útulok pre bezdomovcov,  

 domov na polceste,  

 zariadenie núdzového bývania, napr. azylový dom,  

 zariadenie podporovaného bývania,  

 zariadenie opatrovateľskej služby,  

 špecializované zariadenie,  

 centrum pre deti a rodiny, napr. detské domovy,  

 diagnostické centrum,  

 liečebno-výchovné sanatórium,  

 reedukačné centrum, napr. reedukačný domov pre mládež,  

 všeobecná nemocnica, napr. fakultná nemocnica,  

 špecializovaná nemocnica, napr. psychiatrická nemocnica,  

 liečebňa, napr. ozdravovňa, zotavovňa,  

 hospic (aj mobilný hospic),  

 dom ošetrovateľskej starostlivosti,  

 prírodné liečivé kúpele,  

 kúpeľná liečebňa,  

 zariadenie biomedicínskeho významu,  

 internát, študentský domov,  

 náboženská alebo cirkevná inštitúcia, napr. kláštor,  

 ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon odňatia slobody,  

 ubytovňa (podnikové ubytovacie zariadenie bez bytu),  

 ubytovacie zariadenie hotelového typu (s bytom),  

 slobodáreň.  
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Počet podlaží v dome, v ktorom sa byt nachádza, je celkový počet podzemných a nadzemných podlaží 

domu. Podlažie je časť budovy ohraničená dvoma najbližšími, nad sebou nasledujúcimi horizontálnymi 

deliacimi konštrukciami. Ak stojí dom na svahu a má z každej strany iný počet podlaží, zisťuje sa počet 

podlaží zo strany hlavného vchodu.  

Príklad: prízemný dom má 1 podlažie, jednoposchodový dom má 2 podlažia.  

Uvádza sa počet: 

 1 podlažie,  

 2 podlažia,  

 atď.,  

 

Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o umiestnení a vlastníctve 

vodovodnej prípojky. Môže byť:  

 v dome – z verejnej siete – vodovodná prípojka z verejnej siete je vybudovaná pre celú obec alebo 

jej časť; patria sem aj vodovody rôznych prevádzok, poľnohospodárskych podnikov atď.,  

 v dome – vlastná - vodovodná prípojka je zavedená z vlastného zdroja a vybudovaná pre jeden 

dom alebo malú skupinu domov,  

 mimo domu – z verejnej siete - vodovodná prípojka je zavedená z verejnej siete a nachádza sa 

mimo domu,  

 mimo domu – vlastná - vodovodná prípojka je zavedená z vlastného zdroja a vybudovaná pre 

jeden dom, alebo malú skupinu domov a nachádza sa mimo domu,  

 bez prípojky.  

 

Obdobie výstavby domu, v ktorom sa byt nachádza, je rozpätie rokov, v ktorom bol dom dokončený. 

Môže byť:  

 pred rokom 1919,  

 1919 – 1945,  

 1946 – 1960,  

 1961 – 1980,  

 1981 – 2000,  

 2001 – 2010,  
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 2011 – 2015,  

 2016 a neskôr.  

 

Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o materiáli zvislej nosnej 

konštrukcie domu, pričom za nosné konštrukcie sa považujú tie, ktoré nesú stropy a strechu domu, 

najmä vonkajšie múry a zvislé časti skeletových konštrukcií; ak je nosná konštrukcia vyrobená z 

viacerých materiálov, zisťuje sa prevažujúci materiál a pri jeho určovaní sa neprihliada na materiál 

použitý na základy ani priečky domu. Pre účely sčítania je to:  

 murovaná konštrukcia (tehly, tvárnice, tehlové bloky),  

 konštrukcia z nepálených tehiel,  

 spriahnutá oceľovo-betónová konštrukcia (stenové panely),  

 konštrukcia z kameňa,  

 drevená konštrukcia,  

 konštrukcia kombinovaná (kameň a tehly),  

 betónová konštrukcia,  

 geotechnická konštrukcia – napr. štôlne, tunely,  

 hliníková konštrukcia,  

 konštrukcia odolná proti zemetraseniu,  

 oceľová konštrukcia,  

 iná konštrukcia – napr. gabióny (pletivo vysypané kamením), keramika, slamená konštrukcia alebo 

konštrukcia na báze hliny.  

 

Obnova domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či je dom obnovený, pričom sa uvádza 

obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie. Obnovou domu sa rozumie zateplenie obvodového 

plášťa, výmena okien, výmena strechy a prístavba alebo nadstavba. Obnova domu, v ktorom sa byt 

nachádza sa zisťuje v štruktúre obvodový plášť (áno / nie), strecha (áno / nie), okná (áno / nie), 

prístavba, alebo nadstavba (áno / nie). Pre číselníkovú hodnotu „nie“, je definované, že príslušná časť 

budovy nebola obnovená, alebo bola obnovená v rozsahu menšom ako 25 %. Pre číselníkovú hodnotu 

„áno“, je definované, že príslušná časť budovy bola obnovená v rozsahu väčšom ako 25 %.  
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Pri vyhodnocovaní miery obnovy sa nerozlišuje, či ide o bytový, alebo nebytový priestor – hraničná 

hodnota 25% sa vzťahuje na vchod ako celok.  

Obdobie ukončenia poslednej rekonštrukcie domu, v ktorom sa byt nachádza, je súčasťou témy 

obnova domu, v ktorom sa byt nachádza a zisťuje sa v nasledujúcej štruktúre:  

 pred rokom 1980,  

 1980 – 1990,  

 1991 – 1995,  

 1996 – 2000,  

 2001 – 2005,  

 2006 – 2009,  

 2010 – 2015,  

 2016 a neskôr,  

 bez rekonštrukcie.  

 

Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o používanom druhu 

kanalizačného systému. Môže ísť o:  

 septik, žumpa sú zariadenia, do ktorých sa zachytávajú odpadové vody; septik je zariadenie na 

zachytenie a čistenie odpadových vôd, z ktorého sú vody následne vypúšťané do povrchových 

alebo podzemných vôd; žumpa je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd 

bez ich ďalšieho vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd,  

 prípojka na kanalizačnú sieť je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody do verejnej 

kanalizácie,  

 domáca čistička odpadových vôd je zariadenie slúžiace na zachytenie a čistenie splaškových 

odpadových vôd domu, resp. malej skupiny domov,  

 bez kanalizácie alebo bez septiku, tzn. dom nie je napojený na kanalizáciu, nemá septik, žumpu ani 

domácu čističku odpadových vôd.  

 

Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza, je údaj o tom, či dom má zavedenú plynovú 

prípojku z verejnej siete. Plynová prípojka domu, v ktorom sa byt nachádza, sa zisťuje v štruktúre: áno 

/ nie. 


