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Prieskum realizoval:

Metodológia: 

Termín zberu:

Veľkosť vzorky: 

FOCUS Marketing & Social Research

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum medzi vlastníkmi rodinných domov starších ako 
10 rokov. Respondentom bola osoba, ktorá rozhoduje alebo spolurozhoduje o prípadných 
finančných výdavkoch na opravu alebo renováciu domu.

13. 1. – 25. 1. 2023

N = 1013 respondetov 

Tento prieskum vznikol vďaka podpore European Climate Foundation, Prvej stavebnej 
sporitelni a Knauf Insulation.

Publikované vo februári 2023 platformou Budovy pre budúcnosť. 

Budovy pre budúcnosť sú najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich 9 členských organizácií reprezentujeme takmer 900 subjektov 
aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov. Od vzniku združenia v roku 2013 je naším hlavným poslaním 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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1.1. Charakteristika vzorky — informácia 
o zložení a počte členov domácnosti

• Desatina opýtaných žijú sami v domácnosti (10%). Viac ako tretina žije v dvojčlennej 

domácnosti (35%), pätina v trojčlennej domácnosti (20%) a takmer štvrtina v štvorčlennej 

domácnosti (23%). Vo viacčlenných domácnostiach žije 12% opýtaných. 

• Väčšina uviedla, že aspoň jeden člen domácnosti je zárobkovo činný (82%).

• Takmer polovica uviedla, že aspoň jeden člen domácnosti nie je zárobkovo činný.

• Približne tretina má v domácnosti aspoň jedno dieťa (34%).

 Celkový počet členov 
Celkovo koľko členov má Vaša domácnosť. 

 Zárobkovo činní 
Koľko členov Vašej domácnosti je zárobkovo činných, teda 

majú príjem zo zamestnania alebo podnikania? 

 Nezárobkovo činní 
Koľko členov Vašej domácnosti je dospelých, ale nie sú zárobkovo 

činní (nepracujú – napr. študujú, sú na dôchodku, nezamestnaní, 

na materskej/ rodičovskej dovolenke a pod.)

 Deti  do 18 rokov 
A koľko členov Vašej domácnosti sú maloleté deti, teda deti 

vo veku menej ako 18 rokov? 

jeden

dvaja

traja

štyria

päť a viac

10%

35%

20%

23%

12%

18%

16%

52%

11%

3%

žiadny

jeden

dvaja

traja

štyri a viac

82% deklaruje aspoň jedného zárobkovo
činného v domácnosti

51%

27%

20%

2%

0,3%

žiadny

jeden

dvaja

traja

štyri a viac

49% deklaruje aspoň jedného nezárobkovo
činného v domácnosti

66%

15%

17%

2%

0,2%

žiadne

jedno

dve

tri

štyri a viac

34% má aspoň jedno dieťa v domácnosti
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1.1. Charakteristika vzorky — informácia 
o zložení a počte členov domácnosti

• Takmer 4 z 10 opýtaných majú v domácnosti aspoň 

jedného starobného/invalidného dôchodcu alebo ZŤP 

(39%).

• Starostlivosť o dieťa bez partnera deklarujú 3% 

opýtaných.

 Starobní,  invalidní dôchodcovia,  zťp 
Koľko členov Vašej domácnosti sú starobní alebo invalidní 

dôchodcovia alebo zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)? 

 Osamelý rodič 
Ste osamelý rodič, teda staráte sa o dieťa/deti bez partnera?

61%

22%

17%

0,2%

žiadny

jeden

dvaja

traja

39% deklaruje aspoň jedného starobného/invalidného
dôchodcu alebo ZŤP v domácnosti

áno3%

97%nie
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1.2. Charakteristika vzorky — informácia 
o mesačnom disponibilnom príjme 
domácnosti

• Takmer dve tretiny opýtaných majú disponibilný mesačný 

príjem domácnosti do 1 300 € (61% — pričom 13% do 500 €; 10% 

od 501 do 700 €; 12% od 701 do 900 €; 14% od 901 do 1 100 € a 12% 

od 1 101 do 1 300 €).

• Zvyšných 39% má mesačný disponibilný príjem domácnosti viac ako 

1 300 € — pričom 11% od 1 301 do 1 500 €; 11% od 1 501 do 1 800 €; 8% 

od 1 801 do 2 000 € a 9% nad 2 000 €.

 Disponibilný príjem Vašej domácnosti 
Aký je bežný mesačný disponibilný príjem Vašej domácnosti po odpočítaní 

splátok úverov/hypotéky (ak nejaké máte)? S akým mesačným rozpočtom 

hospodárite? Stačí keď uvediete zaokrúhlene na stovky eur. 

13%

10%

12%

14%

12%

11%

11%

8%

9%

do 500€

501 — 700€

701 — 900€

901 — 1 100€

1 001 — 1 300€

1 301 — 1 500€

1 501 — 1 800€

1 801 — 2 000€

viac ako 2 000€

61% má disponibilný
mesačný príjem
domácnosti do 1 300€

€
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1.3. Charakteristika vzorky — 
profil respondentov

 Pohlavie  Vek 

 Zamestnanie 

 Vzdelanie 

 Rodinný stav 

0,2%

21%

28%

31%

18%

3%

18 — 24 rokov

25 — 34 rokov

35 — 44 rokov

45 — 54 rokov

55 — 64 rokov

65 a viac

nižšie (ZŠ, SŠ,
bez maturity)

32%

VŠ
22%

SŠ s maturitou
46%

(v domácnosti/MD/RD, študent, nezamestnaný)

29%

3%

27%

9%

11%

21%

manuálne pracujúci

výkonný odbor. pracovník

tvorivý odborný pracovník

podnikanie

dôchodca

mimo ekonom. aktivity

5%

77%

7%

11%

slobodný/á

ženatý/á

rozvedený/á

vdovec, vdova

žena
47%

muž
53%
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1.4. Charakteristika vzorky — 
informácia o domoch

 Koľko rokov má dom? 

 Veľkosť obce  Kraj 

20% 19% 19% 19% 23%

10 — 20
rokov

21 — 30
rokov

31 — 40
rokov

41 — 50
rokov

50 a viac
rokov

26%

43%

13%

18%

menej ako 1 tisíc
obyvateľov

1 až 5 tisíc

5 až 20 tisíc

viac ako 20 tisíc

8%

13%

13%

12%

14%

16%

12%

12%

Bratislavský

Trnavský

Trenčiansky

Nitriansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický10 20 30 40 50 rokov
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1.5. Charakteristika vzorky — 
Technický stav domu

• Približne 4 z 10 opýtaných má plne 

zateplený dom (42%) a ďalších 15% 

čiastočne zateplený dom s vymenenými 

oknami.

• Naopak, nezateplený dom len 

s vymenenými oknami má 32% 

a nezateplený s pôvodnými oknami má 12% 

opýtaných.

 V akom technickom stave je Váš rodinný dom? 

41%

15%

12%

Plne zateplený, vymenené okná

Čiastočne zateplený s vymenenými oknami

Nezateplený, len s vymenenými oknami

Nezateplený s pôvodnými oknami

32%

Plne + čiastočne
zateplený 56%
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1.6. Charakteristika vzorky — 
Druh vykurovania

• Medzi najčastejšie používané druhy vykurovania 

patrí jednoznačne plynový kotol (v dome ho používa 

67% a za hlavný druh vykurovania ho označilo 59% 

opýtaných).

• Nasleduje kotol na drevo/pelety (26% ho používa 

a 20% ho má ako hlavné vykurovanie) a tiež krb/ 

pec v miestnosti (24% používa a 6% má ako hlavné 

vykurovanie).

• Ostatné druhy sú používané menej často: elektrický 

kotol (7% používa a 6% má ako hlavné vykurovanie); 

kotol na uhlie (6% používa a 4% má ako hlavné 

vykurovanie); tepelné čerpadlo (4% používa a 3% má 

ako hlavné vykurovanie).

 Používané druhy vykurovania 
Aký druh vykurovania používate v dome? (možnosť 

viacerých odpovedí)

 Hlavný druh vykurovania 
Ktorý druh vykurovania je v dome hlavný, 

používate ho najčastejšie?

67%

26%

24%

7%

6%

4%

3%

plynový kotol

kotol na drevo/pelety

krb/pec v miestnosti

elektrický kotol

kotol na uhlie

tepelné čerpadlo

iné

59%

20%

6%

6%

4%

3%

2%

plynový kotol

kotol na drevo/pelety

krb/pec v miestnosti

elektrický kotol

kotol na uhlie

tepelné čerpadlo

iné
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1.7. Charakteristika vzorky —
Celkové mesačné náklady na energie

• Viac ako polovica opýtaných má celkové mesačné náklady 

na energie (elektrina/plyn) do 150 € (54%) — pričom do 50 € platí 

mesačne 6%; 51 — 75€ mesačne platí 8%, 76 — 100 € mesačne platí 

12%, 101 — 125 € mesačne platí 10% a 18% mesačne platí 126 — 150 €.

• Zvyšných 46% deklaruje vyššie celkové mesačné náklady 

na energie (t. j. viac ako 151 €) — 12% platí mesačne 151 — 175 €; 15% 

mesačne platí 176 — 200€, 12% mesačne platí 201 — 250 € a 7% viac 

ako 250 €.

• Priemerná mesačná platba za energie — čiže za elektrinu/plyn je 

156 €.

 Mesačné platby za energie 
Koľko v súčasnosti mesačne platíte za energie — čiže elektrina/plyn. Aké vysoké 

máte dokopy mesačné zálohové platby za energie?

6%

8%

12%

10%

18%

12%

15%

12%

7%

do 50€

51 — 75€

76 — 100€

101 — 125€

126 — 150€

151 — 175€

176 — 200€

201 — 250€

250€ a viac

54% respondentov
platí mesačne do 150 € 

priemerné mesačné
náklady na energie
sú 156 €
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1.7. Charakteristika vzorky — Celkové 
náklady na nákup uhlia, dreva na zimu

• Takmer dve tretiny opýtaných má celkové náklady 

na nákup uhlia na zimu do 800 € (64% — pričom 11% 

do 200 €; 13% od 201 do 400 €; 22% od 401 do 600 €; 

18% od 601 do 800 €). 

• Naopak, viac ako štvrtina deklaruje vyššie celkové 

náklady — teda viac ako 800 € (28%). 

• Celkové priemerné náklady na uhlie na zimu sú 720 €.

• Takmer dve tretiny opýtaných má celkové náklady 

na nákup dreva na zimu do 600 € (63% — pričom 19% 

do 200 €; 25% od 201 do 400 €; 19% od 401 do 600 €). 

• Naopak, tretina deklaruje vyššie celkové náklady — 

teda viac ako 600 € (33%). 

• Celkové priemerné náklady na drevo na zimu sú 582 €.

 Náklady na uhlie 
(N= 63 respondentov, ktorí kúria uhlím)

Koľko ste celkovo minuli na nákup uhlia na túto zimu?

 Náklady na drevo 
(N= 465 respondentov, ktorí kúria drevom)

Koľko ste celkovo minuli na nákup dreva/peliet 

na túto zimu?

11%

13%

22%

18%

14%

14%

8%

do 200€

201 — 400€

401 — 600€

601 — 800€

801 — 1 000€

nad 1 000€

nevie, neuviedli

64% minulo na nákup
uhlia do 800€

priemerné náklady
na uhlie sú 720€

19%

25%

19%

13%

9%

11%

4%

do 200€

201 — 400€

401 — 600€

601 — 800€

801 — 1 000€

nad 1 000€

nevie, neuviedli

63% minulo na nákup
dreva do 600€

priemerné náklady
na drevo sú 582€
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2.1. Očakávaný dopad energetickej 
krízy na domácnosť

• Len 4% opýtaných neočakáva žiadny („vôbec alebo 

takmer vôbec to nepocítime“) dopad energetickej krízy 

na svoju domácnosť.

• Mierny dopad energetickej krízy („trochu to 

pocítime, ale účty za energie budeme schopní platiť“) 

predpokladá viac ako polovica opýtaných (54%).

• Viac ako tretina si myslí, že energetickú krízu dosť 

pocítia a obávajú sa problémov s platením účtov 

načas (35%).

• Problémy s platením účtov za energie už teraz 

a obavy zo zvládnutia tejto situácie po zvýšení cien 

vyjadruje necelá desatina opýtaných (7%).

 Aký očakávate dopad energetickej krízy 

na vašu domácnosť? 

4%

54%

7%

Žiadny, vôbec alebo takmer väbec to nepocítime

Trochu to pocítime, ale účty za energie budeme
schopní platiť

Dosť to pocítime, obávam sa, že z času na čas môžeme
mať problém s platením účtov načas

Už teraz máme problém s platením účtov za energie,
vôbec neviem, ako to zvládneme po zvýšení cien

35%

€
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2.2. Predpokladaný nárast výdavkov 
za energie v domácnosti

• Takmer dve tretiny opýtaných očakáva zvýšenie mesačných 

nákladov za energie (elektrina/plyn) o maximálne do 60 € (63%) 

— pričom zvýšenie do 20 € očakáva 18%; zvýšenie o 51-75 € očakáva 

23%, zvýšenie o 41 — 60 € očakáva 22%.

• Zvyšných 37% očakáva ešte vyššie zvýšenie mesačných 

nákladov na energie (t. j. viac ako o 61 €) — 9% očakáva zvýšenie 

o 61 — 80 €; 16% očakáva zvýšenie o 81 — 100 €, 6% očakáva 

zvýšenie o 101 — 150 € a 6% o viac ako 151 €.

• Očakávaný priemerný mesačný nárast výdavkov za energie je o 71 € 

viac.

 Nárast mesačných výdavkov 
O koľko EUR Vám podľa Vás v porovnaní s dneškom stúpnu MESAČNÉ výdavky 

za energie (elektrinu, plyn) vo Vašej domácnosti?

18%

23%

22%

9%

16%

6%

6%

1%

do 20€

21 — 40€

41 — 60€

61 — 80€

81 — 100€

101 — 150€

151 a viac

nevie

63% respondentov
očakáva zvýšenie
o maximálne do 60€ 

očakávaný priemerný
mesačný nárast
výdavkov za energie
je o 71€ viac
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2.3. Opatrenia v roku 2022 na zníženie 
dopadu zvyšujúcich sa cien energií 
domácnosti

• Jednoznačne najčastejšie opatrenie — ktoré opýtaní realizovali 

v roku 2022 — na zníženie dopadu zvyšujúcich sa cien energií 

bolo zníženie teploty vykurovania (37%).

• Necelá desatina deklaruje tiež výmenu okien (9%) alebo zmenu 

systému vykurovania na drevo/palety (6%).

• V menšej miere opýtaní tiež realizovali: osadenie termostatov 

(5%), zateplenie fasády (4%), zateplenie strechy (4%), osadenie 

fotovoltických panelov/ solárnych kolektorov (3%) či zmenu 

systému vykurovania na tepelné čerpadlo (1%).

• Avšak necelá polovica uviedla, že nerealizovala žiadne 

opatrenia (45%).

 Opatrenia na zníženie nepriaznivých dopadov 
Aké opatrenia ste realizovali počas uplynulého roka 2022, aby ste znížili dopad 

zvyšujúcich sa cien energií na vašu domácnosť? Možnosť viacerých odpovedí.

37%

9%

6%

5%

4%

4%

3%

1%

3%

45%

znížili sme teplotu vykurovania

vymenili sme okná

zmenili sme systémvykurovania
na drevo/pelety

osadili sme termostaty

zateplili sme fasádu

zateplili sme strechu

osadili fotovoltaický panel
alebo solárny kolektor

zmenili systém vykurovania
na tepelné čerpadlo

iné*

žiadne

*tesnenia na okná a dvere, nevykurujem niektoré miestnosti, 
prikurujem si v sporáku, kúrime aj v krbe, vymenil som žiarovky za 

úsporné, nekúpem sa – len sa sprchujem, vymeniť kotol za nový, atď. 



/ 15

2.4. Ďalšie plánové opatrenia na zníženie 
dopadu zvyšujúcich sa cien energií 
domácnosti

• Medzi najčastejšie opatrenia na zníženie dopadu zvyšujúcich sa 

cien energií, ktoré opýtaní ešte plánujú realizovať patrí znižovanie 

teploty vykurovania (17%), zateplenie fasády (14%), osadenie 

fotovoltického panelu (12%) či zateplenie strechy (10%).

• V menšej miere by tiež realizovali: výmenu okien (5%), zmenu 

systému vykurovania na drevo (4%), osadenie termostatov (3%) či 

zmenu systému vykurovania na tepelné čerpadlo (3%).

• Avšak takmer polovica opýtaných uviedla, že neplánujú 

realizovať žiadne opatrenia (47%).

 Ďalšie opatrenia 
Aké opatrenia ešte plánujú realizovať v najbližšom čase, aby ste znížili dopad 

zvyšujúcich sa cien energií na vašu domácnosť? Možnosť viacerých odpovedí.

17%

14%

12%

10%

5%

4%

3%

3%

2%

47%

znížiť teplotu vykurovania

zatepliť fasádu

osadiť fotovoltaický panel
alebo solárny kolektor

zatepliť strechu

vymeniť okná

osadiť termostaty

iné*

žiadne

*kombinovať kúrenie drevom a plynom, úsporné žiarovky, vymeniť 
kotol za nový, menej používať elektrické spotrebiče, nevykurovať 

všetky miestnosti, pridať kúrenie v krbe atď.

*kombinovať kúrenie drevom a plynom, úsporné žiarovky, vymeniť 
kotol za nový, menej používať elektrické spotrebiče, nevykurovať 

všetky miestnosti, pridať kúrenie v krbe atď.

zmeniť systém vykurovania
na drevo/pelety

zmeniť systém vykurovania
na tepelné čerpadlo
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2.5. Preferované opatrenia na zníženie 
dopadu zvyšujúcich sa cien energií 
domácnosti

• Ako prvé opatrenie na zníženie dopadu zvyšujúcich sa cien 

energií by opýtaní realizovali predovšetkým zateplenie fasády 

(26%) a inštaláciu fotovoltických panelov/ solárneho konektora 

(24%).

• Viac ako desatina by ako prvé realizovala skôr výmenu okien (13%) 

či zateplenie strechy (12%).

• V menšej miere by opýtaní preferovali: zmenu systému vykurovania 

na tepelné čerpadlo (7%) alebo na drevo/palety (6%) či osadenie 

termostatov (6%).

• Na otázku nevedeli odpovedať, resp. uviedli, že žiadne opatrenia 

nepotrebujú (máme nový nízkoenergetický dom, budeme sa sťahovať, 

žiadne — nemáme na to financie atď.) 6% opýtaných.

 Preferované opatrenia 
Bez ohľadu na to, či ste už niektoré z týchto opatrení realizovali alebo nie, ak by ste 

si mohli vybrať, ktoré z nasledujúcich opatrení by ste zrealizovali ako prvé pokiaľ by 

ste chceli znížiť dopad energetickej krízy na vašu domácnosť? Jedna odpoveď.

*nový kotol, výmena strechy, zníženie stropov v dome, kombinované 
kúrenie — drevo a uhlie, kúrenie klimatizáciou, šetrenie úspornými 

žiarovkami atď.

zateplenie strechy

osadenie termostatov

iné opatrenia*

nevie/žiadne opatrenie

zmeniť systém vykurovania
na drevo/pelety

inštalácia fotovoltaických panelov
alebo solárneho kolektora

zmeniť systém vykurovania
na tepelné čerpadlo

26%

24%

13%

12%

7%

6%

6%

1%

6%

zateplenie fasády

výmena okien
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2.6. Vplyv energetickej krízy na renováciu 
rodinného domu

• Vplyv energetickej krízy na renováciu vlastného 

domu deklaruje celkovo takmer polovica opýtaných 

(47%).

• Približne pätina pripúšťa, že chceli renovovať dom, 

ale už si to nemôžu dovoliť (21%). Desatina chcela 

renovovať dom a rozhodli sa investovať ešte viac 

do renovácie, ako pôvodne plánovali (9%). Ďalších 17% 

síce pôvodne renovovať neplánovali, ale kvôli kríze sa 

renovovať rozhodli.

• Naopak, viac ako polovica opýtaných neplánovali 

renováciu domu pred tým ani teraz (53%).

 Zmenila energetická kríza vaše plány 

ohľadom prípadnej renovácie Vášho 

rodinného domu? 

9%53%

17%

21%

Áno, chceli sme renovovať dom, ale už si to dovoliť 
nemôžme

Áno, chceli sme renovovať dom a rozhodli sme sa 
investovať ešte viac peňazí do renovácie, ako sme 
pôvodne plánovali

Áno, neplánovali sme síce pôvodne renovovať dom, ale 
kvôli energetickej kríze sme sa rozhodli renovovať 
s cieľom zníženia spotreby energií

Neplánovali sme pred tým a neplánujeme ani teraz 
renovovať dom
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2.7. Zmena vykurovania v rodinnom dome 
v prípade finančných možností/dotácie 
od štátu

• Takmer dve tretiny opýtaných by systém vykurovania vo 

svojom dome nezmenili ani v prípade finančných možností 

alebo dotácii od štátu (62%).

• Naopak, približne 4 z 10 opýtaných by v tomto prípade svoj systém 

vykurovania zmenili (38%) — a to predovšetkým na tepelné 

čerpadlo (25%). V menšej miere by svoj systém zmenili na drevo/

pelety (8%), na plyn (3%) či niečo iné (2%).

 Zmena systému vykurovania 
Ak by ste mali finančné možnosti alebo dotáciu od štátu, zmenili by ste systém 

vykurovania vo vašom dome? Jedna odpoveď.

*solárne panely, fotovoltika, zmenil by som na hybridné kúrenie, 
kombinácia viacerých možností od panelov cez plyn a drevo atď.

62%

25%

8%

3%

2%

nezmenil by som 

áno zmenil by som na tepelné
čerpadlo

áno zmenil by som
na drevo/pelety

áno zmenil by som na plyn

áno zmenil by som na iné*

38% by vymenili
svoj systém
vykurovania
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Zmena vykurovania podľa hlavného 
druhu vykurovania

stĺpcové %

HLAVNÝ DRUH VYKUROVANIA

plynový kotol 
(N=601)

kotol na uhlie 
(N=38)

kotol na drevo 
(N=206)

elektrický 
kotol (N=56)

tepelné čerp. 
(N=28)

krb / pec 
(N=64)

Iné (N=20)

ZMENA 
VYKUROVANIA

zmenil by som na plyn 0 11 6 2 4 13 5

zmenil by som na drevo/pelety 8 13 0 23 7 14 0

zmenil by som na tepelné čerpadlo 26 29 25 32 0 20 20

zmenil by som na iné 3 0 3 0 0 2 10

nezmenil by som 63 47 66 43 89 52 65

• Takmer dve tretiny tých, ktorí vykurujú plynovým kotlom by takéto 

vykurovanie nezmenila (63%); avšak 26% by plynový kotol zmenilo na tepelné 

čerpadlo, 8% by ho zmenilo na vykurovací systém na drevo a 3% na niečo iné.

• V prípade tých, ktorí vykurujú kotlom na uhlie až polovica by ho nezmenila 

(47%); avšak 29% by ho zmenili na tepelné čerpadlo, 13% na drevo a 11% 

na plyn.

• Dve tretiny tých, ktorí vykurujú kotlom na drevo by takéto vykurovanie 

nezmenili (66%); avšak 25% by ho zmenilo na tepelné čerpadlo, 6% by ho 

zmenilo na plyn a 3% na niečo iné.

• Približne 4 z 10, ktorí vykurujú elektrickým kotlom by takéto vykurovanie 

nezmenili (43%); avšak 32% by ho zmenilo na tepelné čerpadlo, 23% na drevo 

a 2% na plyn.

• Väčšina tých, ktorí vykurujú tepelných čerpadlom, by takéto vykurovanie 

nezmenila (89%); len 7% by ho zmenilo na drevo a 4% na plyn.

• Takmer tých, ktorí vykurujú krbom v miestnosti by takéto vykurovanie 

nezmenili (52%); avšak 20% by ho zmenilo na tepelné čerpadlo, 14% na drevo, 

13% na plyn a 2% na niečo iné.
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2.8. Spôsob vykurovania domu 
v súčasnosti

• Dve tretiny opýtaných zvyknú v súčasnosti vykurovať dom 

na komfortnú teplotu (66%) — 33% vykuruje takto celý dom 

a ďalších 33% len časť domu.

• Zvyšná tretina respondentov vykuruje dom na nižšiu ako 

komfortnú teplotu (34%) — pričom celý dom takto vykuruje 

štvrtina (25%) a len časť domu necelá desatina (9%).

 Spôsob vykurovania 
Ktorý z nasledujúcich opisov sa najlepšie hodí na to, ako vykurujete 

v súčasnosti Váš dom?

33%

25%

33%

9%

0,1%

66% kúria
komfortnou
teplotou

vykurujeme celý dom na komfortnú teplotu

vykurujeme celý dom, ale na nižšiu ako komfortnú teplotu

vykurujeme len časť domu (niekoľko miestností) na 
komfortnú teplotu, ostatné miestnosti nevykurujeme, alebo 

vykurujeme na nižšiu teplotu

vykurujeme len časť domu (niekoľko miestností), ale na nižšiu 
ako komfortnú teplotu, ostatné miestnosti nevykurujeme 

vôbec

nevykurujeme takmer vôbec, nemôžeme si to dovoliť
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2.9. Teplota vykurovania obytných 
miestností

• Do teploty 20,9°C vykuruje 37% opýtaných — pričom 33% v rozpätí 

19 — 20,9°C a 4% vykuruje menej ako 19°C. 

• Takmer polovica opýtaných vykuruje svoje obytné miestnosti 

v rozpätí 21 — 22,9°C (46%). 

• Nad teplotu 22,9°C vykuruje 16% opýtaných — pričom 15% v rozpätí 

23 — 24,9°C a 1% vykuruje 25°C a viac.

 Teplota vykurovania 
Na akú teplotu vykurujete obytné miestnosti. Ak vykurujete rôzne obytné 

miestnosti na rôznu teplotu, tak uveďte, prosím, teplotu, ktorú máte v miestnosti, 

v ktorej sa zvyknete zdržiavať najčastejšie počas dňa, napr. obývacia miestnosť. 

Ak nevykuruje: Akú teplotu máte v obytných miestnostiach?

4%

33%

47%

15%

1%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac
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2.10. Vykurovanie obytných miestností 
v súčasnosti oproti vykurovaniu pred 
rokom

• Takmer dve tretiny opýtaných deklaruje 

vykurovanie na takú istú teplotu ako pred rokom 

(63%).

• Zníženie teploty oproti minulému roku deklaruje viac 

ako tretina opýtaných (37%).

• Naopak, teplotu zvýšilo oproti minulému roku len 

necelé percento opýtaných (0,5%).

 Zmena teploty vykurovania 
Vykurovali ste na túto teplotu obytné miestnosti aj pred rokom, čiže 

v predchádzajúcom vykurovacom období, alebo ste teplotu zmenili?

0,5%

63%

37%

Vykurovali sme na túto teplotu aj pred rokom

Znížili sme oproti minulému roku teplotu, na ktorú teraz 
vykurujeme

Zvýšili sme oproti minulému roku teplotu, na ktorú teraz 
vykurujeme
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Vykurovanie obytných miestností 
v súčasnosti oproti vykurovaniu pred rokom 
podľa teploty vykurovania v súčasnosti

• V domácnostiach 

respondentov, ktorí vykurovali 

rovnakou teplotou ako pred 

rokom najčastejšie kúria 

teplotou 21 — 22,9°C (55%).

• Tí, čo oproti minulému roku 

znížili teplotu vykurujú 

v súčasnosti najčastejšie 

teplotou 19 — 20,9°C (52%), 

avšak tretina vykuruje teplotou 

21 — 22,9°C (34%).

• Naopak, tí, čo deklarujú 

zvýšenie teploty oproti 

minulému roku vykurujú 

najčastejšie teplotou 23 — 

24,9°C (60%).

 Vykurovali  touto teplotu 

aj pred rokom, N=637 

 Znížili  teplotu oproti 

minulému roku, N=371 

 Zvýšili  teplotu oproti 

minulému roku, N=5 

2%

22%

55%

21%

1%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac

9%

52%

33%

5%

0%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac

0%

20%

20%

60%

0%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac

(1 respondent)

(3 respondenti)
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2.11. Komfortná teplota vykurovania 
obytných miestností

• Za komfortnú je považovaná najmä teplota v rozpätí 21 — 

22,9°C — uviedla to viac ako polovica opýtaných (54%).

• Avšak pre necelú tretinu je komfortná teplota v rozpätí 23 — 24,9°C 

(31%).

• Viac ako desatina označila za komfortnú aj teplotu do 20,9°C (12%). 

• Vyššiu teplotu (25°C a viac) považujú za komfortnú 3% opýtaných.

 Komfortná teplota 
A akú teplotu v obytných miestnostiach v dome by ste považovali za komfortnú, 

čiže teplotu pri ktorej ste v tepelnej pohode, nepociťujete chlad?

1%

11%

54%

31%

3%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac
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Komfortná teplota vykurovania obytných 
miestností podľa teploty vykurovania 
v súčasnosti

• Tí, čo považujú komfortnú teplotu do 20,9°C, ňou aj najčastejšie vykurujú svoj dom 

(84%).

• Viac ako polovica opýtaných, ktorí považujú za komfortnú teplotu v rozpätí 21 

— 22,9°C, ňou aj najčastejšie kúria (58%); avšak až 40% takýchto respondentov 

v súčasnosti vykuruje nižšou teplotou — a to najmä 19 — 20,9°C (35%), ale aj menej ako 

19°C (5%).

• 4 z 10 opýtaných, ktorí považujú za komfortnú teplotu v rozpätí 23 — 24,9°C ňou 

aj kúria (40%); avšak až 59% takýchto respondentov v súčasnosti vykuruje nižšou 

teplotou — a to najmä 21 — 22,9°C (40%), ale aj 19 — 20,9°C (18%) či menej ako 19°C (1%).

• Len viac ako desatina opýtaných, ktorí považujú za komfortnú teplotu 25°C a viac, 

ňou aj kúria (13%); naopak väčšina (77%) v súčasnosti vykuruje nižšou teplotou — a to 

predovšetkým 23 — 24,9°C (57%), ale aj 21 —22,9°C (27%) či 19 — 20,9°C (3%).

 Komfortná teplota je 

do 20,9°,  N=119 

 Komfortná teplota je 

23 – 24,9°,  N=315 

 Komfortná teplota je 

21 – 22,9°,  N=549 

 Komfortná teplota je 

25° a viac, N=30 

13%

71%

16%

0%

0%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac

5%

35%

58%

2%

0%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac

1%

18%

40%

40%

1%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac

0%

3%

27%

57%

13%

menej ako 19°C

19 — 20,9°C

21 — 22,9°C

23 — 24,9°C

25°C a viac
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3.1. Povedomie o dotačnom programe 
z Plánu obnovy

• Takmer osem z desiatich respondentov už počulo 

o dotačnom programe z Plánu obnovy (78%). 

Konkrétne, 3% opýtaných o programe počuli 

a o dotáciu už požiadali. Ďalších 24% opýtaných 

o programe počuli a študovali, čítali si jeho 

podmienky. Polovica opýtaných o programe už 

tiež počula, ale nič viac o ňom nevie — nič si zatiaľ 

neštudovali (51%).

• Naopak, približne pätina opýtaných o dotačnom 

programu z Plánu obnovy doteraz nepočula (22%).

 Povedomie o dotačnom programe 
Počuli ste už o dotačnom programu z Plánu obnovy, ktorý je určený 

na finančnú podporu renovácie rodinných domov zo strany štátu?

3%

24%

51%

22%

počul
78%

nepočul
22%

áno, už počul/a a o dotáciu sme už požiadali

áno, počul/a a študoval/čítal som si podmienky 
dotačného programu

áno, už počul/a, ale nič viac o tom neviem, nič som si 
neštudoval

nie, doteraz som nepočul/a

€
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3.2. Hodnotenie dotačného programu 
z Plánu obnovy

• Takmer polovica respondentov hodnotí 

dotačný program z Plánu obnovy 

pozitívne (47%). Konkrétne, 14% opýtaných 

program vníma veľmi pozitívne a ďalších 

33% opýtaných skôr pozitívne. 

• Tretina opýtaných dotačný program 

z Plánu obnovy, ktorý je určený na finančnú 

podporu renovácie rodinných domov 

zo strany štátu, vníma neutrálne — ani 

pozitívne, ani negatívne (34%).

• Naopak, približne desatina opýtaných (11%) 

dotačný program z Plánu obnovy hodnotí 

negatívne. Konkrétne, skôr negatívne 9% 

respondentov a 2% opýtaných ho hodnotia 

veľmi negatívne.

 Hodnotenie dotačného programu 
Ako hodnotíte takýto dotačný program z Plánu obnovy, ktorý je určený na finančnú 

podporu renovácie rodinných domov zo strany štátu? Ak ste o tomto dodatočnom 

programe doteraz nepočuli, tak povedzte, prosím, ako hodnotíte takýto nápad.

14%

33%

34%

9%
2%8%

veľmi pozitívne
skôr pozitívne
neutrálne (ani pozitívne, ani negatívne)
skôr negatívne
veľmi negatívne
nevie

pozitívne
47%

negatívne
11%

€
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3.3. Záujem využiť dotáciu z Plánu 
obnovy

• Viac ako štyria z desiatich opýtaných prejavili 

záujem využiť dotáciu z Plánu obnovy (44%). 

Konkrétne, 9% opýtaných deklarovalo, že dotáciu 

určite využije a ďalších 35% opýtaných ju „možno“ 

využije. 

• Takmer polovica respondentov nemá záujem resp. 

neplánuje využiť dotáciu z Plánu obnovy (48%). 

• K otázke sa nevedelo vyjadriť 8% opýtaných.

 Záujem o dotáciu 
Plánujete využiť, respektíve mali by ste záujem využiť dotáciu z Plánu 

obnovy na obnovu Vášho rodinného domu?

áno
44%určite áno

9%
nevie
8%

možno áno
35%

nie
48%

€
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3.4. Opatrenia, ktoré by chceli 
záujemcovia realizovať v rámci obnovy

• V prostredí respondentov, ktorí „určite“ alebo „možno“ 

využijú dotáciu z Plánu obnovy (44% opýtaných z celej 

vzorky, čo je 449 respondentov), je najväčší záujem 

o využitie tejto podpory v podobe inštalácie 

fotovoltických panelov či solárnych kolektorov 

a v podobe zateplenia fasády. Uvádza to až 44% 

týchto respondentov. 

• Pomerne často bolo tiež uvádzané využite dotácie 

z Plánu obnovy na zateplenie strechy (33%) 

a na inštaláciu tepelného čerpadla (28%). Nasledujú 

zámery ako výmena okien (15%); inštalácia 

akumulačnej nádrže na dažďovú vodu (11%); 

inštalácia tienenia na okná (10%) a inštalácia nového 

plynového kotla (9%). 

• Najmenší záujem je o odstránenie azbestu 

(1%) a o inštáláciu zelenej strechy (teda strechy 

s rastlinami). 

 Preferované opatrenia 
Ktoré z nasledujúcich opatrení by ste chceli v rámci obnovy realizovať? 

Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede respondentov, ktorí „určite“ alebo 

„možno“ plánujú využiť dotáciu z Plánu obnovy na obnovu rodinného domu, N=449.)

 Záujem 

o dotáciu 

určite áno
9%

nevie
8%

možno áno
35%

nie
48%

44%

44%

33%

28%

15%

11%

10%

9%

1%

1%

inštalácia akumulačnej nádrže
na dažďovú vodu

inštalácia fotovoltických panelov
alebo solárnych kolektorov

zateplenie fasády

zateplenie strechy

inštalácia tepelného čerpadla

výmena okien

inštalácia tienenia na okná

inštalácia nového plynového kotla

odstránenie azbestu

inštalácia zelenej strechy
(teda strechy s rastlinami)
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3.5. Bariéry prečo nevyužiť dotáciu 
z Plánu obnovy

• V prostredí respondentov, ktorí by „nevyužili“ alebo 

„nevedia“ či by využili dotáciu z Plánu obnovy (56% 

opýtaných z celej vzorky, čo je 564 respondentov), 

je najčastejšie uvádzaným argumentom prečo 

dotáciu nevyužiť, nedostatok prostriedkov 

na predfinancovanie renovácie a neochota 

sa zadlžiť. Uvádza to viac ako tretina týchto 

respondentov (35%). 

• Pomerne často boli ako bariéry využitia dotácie 

uvádzané tiež zložitosť vybavenia dotácie (26%); 

obavy, že dotácia nebude schválená (20%); obavy 

z nesplnenia prísnych podmienok (19%); nedostatok 

financií na predfinancovanie renovácie a nemožnosť 

získať úver (18%).

• Menej často sú uvádzané argumenty, že maximálna 

výška dotácie je príliš nízka (9%); známi dotáciu 

neodporúčajú (8%) a potreba výrazne upraviť 

zamýšľanú podobu renovácie (7%).

 Bariéry v rozhodovaní 
Aké sú dôvody prečo neplánujete využiť dotáciu z Plánu obnovy alebo neviete, či by 

ste ju využili? Možnosť viacerých odpovedí. (Odpovede respondentov, ktorí by „nevyužili“ 

alebo „nevedia“ či by využili dotáciu z Plánu obnovy na obnovu rodinného domu, N=564.)

 Záujem 

o dotáciu 

určite áno
9%

nevie
8%

možno áno
35%

nie
48%

*náš dom je/bol nedávno renovovaný; nie je to treba; mám málo informácií; som/sme už starí a 
nechceme renováciu; nemáme záujem o takéto financovanie; neverím, že obyčajní ľudia 

dostanú takú výpomoc

nemáme prostriedky na predfinancovanie renovácie 
a nechceme sa zadlžiť

nemáme prostriedky na predfinancovanie renovácie 
a úver nám nikto nedá

s dotáciami nesúhlasíme (štát nemá takto 
rozdávať peniaze)

pre získanie dotácie by sme museli výrazne upraviť 
zamýšľanú podobu renovácie

35%

26%

20%

19%

18%

9%

8%

7%

2%

1%

18%

stavebná firmy/projektant nám dotáciu neodporúča

iný dôvod*

vybavenie dotácie nám príde zložité

máme obavu že dotáciu nakoniec nedostaneme

nedokážeme splniť prísne podmienky dotácie

maximálna výška dotácie je príliš nízka

známi nám dotáciu neodporúčajú
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3.6. Motivácie k záujmu o dotáciu 
z Plánu obnovy

• V prostredí respondentov, ktorí „možno“ plánujú 

využiť alebo by „nevyužili“ resp. „nevedia“ či by využili 

dotáciu z Plánu obnovy (91% opýtaných z celej vzorky, 

čo je 918 respondentov), sú najčastejšie uvádzanými 

motiváciami k záujmu o dotáciu požiadavky 

v podobe zjednodušenia podmienok dotácie 

a získanie financií vopred na predfinancovanie 

renovácie. Zhodne to uviedlo po 40% týchto 

opýtaných.

• Viac ako štvrtinu váhajúcich respondentov by 

motivovala vyššia výška dotácie (27%). Viac ako 

pätinu týchto respondentov by presvedčila tiež 

väčšia pomoc a asistencia pri vybavovaní dotácie 

a prípravy projektu (23%).

• Priližne pätinu váhajúcich respondentov by 

nemotivovalo nič zmeniť svoj názor (19%).

 Motivácie záujmu 
Čo by Vás najviac motivovalo k záujmu o dotáciu z Plánu obnovy? Vyberte najviac 

2 možnosti. (Odpovede respondentov, ktorí “možno“ plánujú využiť a ktorí by „nevyužili“ 

alebo “nevedia“ či by využili dotáciu z Plánu obnovy na obnovu rodinného domu, N=918.)

 Záujem 

o dotáciu 

určite áno
9%

nevie
8%

možno áno
35%

nie
48%

*menšia/žiadna spoluúčasť; keby som bol mladší; viac informácií; 
neverím v dotácie; nemáme dosť vlastných prostriedkov

40%

27%

23%

19%

2%

40%

zjednodušenie podmienok dotácie

získanie finančných prostriedkov vopred
na predfinancovanie renovácie

vyššia výška dotácie

väčšia pomoc a asistencia pri vybavovaní
dotácie a prípravy projektu

niečo iné*

nič by ma nemotivovalo
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Motivácie k záujmu o dotáciu 
z Plánu obnovy

 Možno plánujú 
Odpovede respondentov, ktorí „možno“ plánujú 

využiť dotáciu z Plánu obnovy na obnovu rodinného 

domu, N=354.

 Nevyužili  by 
Odpovede respondentov, ktorí by 

„nevyužili“ dotáciu z Plánu obnovy 

na obnovu rodinného domu, N=486.

 Nevedia 
Odpovede respondentov, ktorí „nevedia“ 

či by využili dotáciu z Plánu obnovy 

na obnovu rodinného domu, N=78.

zjednodušenie podmienok dotácie

získanie finančných prostriedkov vopred
na predfinancovanie renovácie

vyššia výška dotácie

väčšia pomoc a asistencia pri vybavovaní
dotácie a prípravy projektu

niečo iné

nič by ma nemotivovalo 

50%

37%

27%

1%

53%

33%

20%

19%

2%

33%

32%

45%

23%

28%

3%

17%

31%
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3.7. Prekážky úspešného ukončenia renovácie 
a získania dotácie z Plánu obnovy

• V prostredí respondentov, ktorí 

o dotačnom programe z Plánu obnovy, 

„už počuli a požiadali“ alebo „už počuli 

a študovali si jeho podmienky“ alebo 

„už počuli, ale nič viac o tom nevedia“ 

(78% opýtaných z celej vzorky, čo je 789 

respondentov), takmer tri štvrtiny 

uviedli, že doposiaľ neskúšali pripraviť 

žiadosť o túto dotáciu (73%).

• Tí z respondentov, ktorí si už žiadosť skúšali 

pripraviť, medzi prekážkami menovali: 

„nevieme či splníme požadovanú úsporu 

energie“ (11%); „nevieme či stihneme 

v požadovanom čase renováciu 

dokončiť“ (8%); „nevieme nájsť firmu, 

ktorá by renováciu zrealizovala“ (5%) 

a „nevieme zohnať potrebný stavebný 

materiál“ (2%).

 Prekážky 
Skúšali ste si už žiadosť o dotáciu z Plánu obnovy pripraviť? Ak áno, kde vidíte najväčšie prekážky 

v rámci celého procesu renovácie pre úspešné ukončenie renovácie a získanie dotácie? Možnosť 

viacerých odpovedí. (Odpovede respondentov, ktorí o dotačnom programe z Plánu obnovy, „už počuli 

a požiadali“ alebo „už počuli a študovali si jeho podmienky“ alebo „už počuli, ale nič viac o tom nevedia“, N=789.)

 Povedomie 

o dotácii 

áno, už počul/a a o dotáciu sme už 
požiadali

áno, počul/a a študoval/čítal som 
si podmienky dotačného programu

áno, už počul/a, ale nič viac o tom 
neviem, nič som si neštudoval

nie, doteraz som nepočul/a

3%

24%

51%

22%

*nemáme vlastné financie; žiadne; už sme aj dostali; zatiaľ to vyzerá dobre; neboli 
sme vyrozumení; nemáme záujem/ nepotrebujeme o dotáciu

11%

7%

5%

4%

73%

2%

8%

nevieme či splníme
požadovanú úsporu energie

nevieme či stihneme v požadovanom
čase renováciu dokončiť

nevieme nájsť projektanta/odborníka,
ktorý nám s procesom pomôže

nevieme nájsť firmu,
ktorá by renováciu zrealizovala

nevieme zohnať potrebný
stavebný materiál

niečo iné*

ešte sme neskúšali pripraviť
žiadosť o dotáciu


