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Slovenská republika je na chvoste v predajoch osobných a ľahkých úžitkových 

bezemisných a nízkoemisných vozidiel, čo je v rozpore s našimi záväzkami ako 

členskej krajiny Európskej únie. Tento stav má priamy negatívny vplyv na 

ekologizáciu osobnej cestnej dopravy. 

 

Pozadie 

Rok 2021 bol v Európskej únii zlomovým pre rozvoj trhu s bezemisnými a 

nízkoemisnými vozidlami. Tento segment už dominantne reprezentujú nabíjateľné 

elektrické vozidlá, reprezentované čistými batériovými elektromobilmi alebo 

batériovými plug-in hybridmi.1 Za rok 2021 podľa údajov združenia ACEA2 tento typ 

pohonu tvoril v celej Európskej únii už 18% podiel zo všetkých nových predajov 

(nárast z 10,5% v roku 2020).  

Na Slovensku žiaľ 

podiel 

bezemisných a 

nizkoemisných 

vozidiel zostáva 

veľmi malý. V roku 

2021 predstavovali 

batériové a plug-

in hybridné 

elektromobily iba 

3% zo všetkých 

zaregistrovaných 

vozidiel. Z toho 

tvorili registrácie 

čisto batériových elektromobilov 58% a registrácie plug-in hybridov 42%. Podiel 

individuálneho dovozu zo všetkých registrácií (batériové elektromobily aj plug-in 

hybridy) tvoril 27% z celkových registrácií. 

 
 

1 Nabíjateľný batériový elektromobil poháňaný elektromotorom v kombinácii so spaľovacím 

motorom. 
2 https://www.acea.auto/fuel-pc/fuel-types-of-new-cars-battery-electric-9-1-hybrid-19-6-and-petrol-

40-0-market-share-full-year-2021/ 
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Z pohľadu aktuálneho 

vozového parku, bolo ku koncu 

roku 2021 celkovo 

evidovaných 3 686 

batériových elektromobilov 

a ďalších menej ako 4 000 

elektrických plug-in hybridov3. 

Pomalý rozvoj v tejto oblasti 

sme u nás zaznamenali 

napriek tomu, že  sa vo vyspelých krajinách (napr. Nemecko, Francúzsko či 

Švédsko) z elektrických vozidiel aj vďaka podpore zo strany štátu stáva dominantný 

segment na trhu. 

V rámci Zelenej dohody EÚ sme sa pritom ako členská krajina zaviazali prispieť ku 

klimatickej neutralite do roku 2050. V rôznych právnych aktoch sme akceptovali 

viaceré záväzky vrátane cieľa dosiahnuť 15% 

podiel nízkoemisných a emisných vozidiel 

na celkovej registrovanej flotile do roku 

2025. V rámci navrhovaného európskeho 

klimatického balíka Fit for 55 sa dokonca predaj 

akýchkoľvek vozidiel s emisiami plánuje úplne 

zakázať. 

Nízke predaje bezemisných a nízkoemisných 

vozidiel majú vplyv aj na našu nelichotivú 

pozíciu v EÚ z pohľadu emisnosti 

novoregistrovaných vozidiel. Napriek záväzným 

cieľom dosahovať od roku 2020 priemerné 

emisie celej flotily vozidiel na úrovni 95 g/km sa 

Slovensko v tejto štatistike pohybuje na 

chvoste. Dokonca aj v rámci regiónu strednej 

a východnej Európy sme na horšej pozícii ako 

väčšina našich susedov. 

 
 

3 Presný počet plug-in hybridných elektromobilov nie je možné špecifikovať, keďže do istého obdobia 

sa v oficiálnych štatistikách Ministerstva vnútra SR nerozlišovalo medzi hybridnými a plug-in 

hybridným pohonom. 
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Pre reálne naštartovanie trhu s bezemisnými a nízkoemisnými vozidlami na 

Slovensku chýba dotačná schéma pri ich nákupe.  Podobnú podporu zaviedla 

väčšina členských štátov EÚ a úspešne tak pomohli rozvoju ekologickej cestnej 

osobnej dopravy. 

 

Práve stabilná a predvídateľná niekoľkoročná podpora pre nákup a využívanie 

bezemisných a nízkoemisných dopravných prostriedkov by mala byť primárnym 

nástrojom pre podporu rozvoja trhu v úvodnej etape jeho rozvoja. Okrem podpory 

samotnej ekologickej dopravy predstavuje však aj dôležitý signál pre 

automobilových výrobcov, ktorí aktuálne plánujú nové investície do 

elektromobility4 a vyhodnocujú pritom aj celkový postoj vlády a krajiny ku 

elektrifikácii dopravy. 

 

Prognóza rozvoja trhu 

SEVA analyzovala viacero zdrojov a dát, ktoré sa týkajú očakávaní rozvoja trhu 

s elektrickými vozidlami v Európskej 

únii. Ako príklad niektorých 

predpokladov uvádzame dva závery 

od analytikov Bloomberg NEF 

a od  think-tanku Transport & 

Environment. 

Posledný report Bloomberg NEF, 

venujúci sa elektromobilite, 

predpokladá, že batériové 

elektromobily sa vyrovnajú 

predajnou cenou svojim spaľovacím 

alternatívam v roku 2026. Hlavným 

dôvodom je najmä neustály pokles 

ceny batérií vďaka pokračujúcemu rozvoju výrobných kapacít. Batéria vo vozidle 

 
 

4 O niekoľkomiliardovej investícii do batériovej výroby v našom geografickom priestore napríklad 

aktuálne rozhoduje spoločnosť Volkswagen. Ich kritériom je aj postup krajiny ku elektromobilite 

a podpora zo strany vlády. 
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pritom predstavuje približne 30% výrobných nákladov. Vzhľadom na výrazne nižšie 

prevádzkové náklady elektromobilu oproti vozidlám so spaľovacím motorom sa tak 

odstráni posledná prekážka (vyššia obstarávacia cena) pre akceptáciu elektrického 

pohonu aj u váhavých spotrebiteľov.  

Európsky think-tank venujúci sa zelenej doprave a dekarbonizácii Transport & 

Environment (T&E ) vo svojich prognózach očakáva, že krajiny strednej 

a východnej Európy v strednodobom horizonte budú v oblasti zavádzania nových 

ekologických vozidiel zaostávať. Podľa ich odhadov bude podiel batériových 

elektromobilov na celkovom ročnom predaji v roku 2030 dosahovať iba 18% oproti 

60% v západnej a 82% severnej Európe. Konzervatívne spotrebiteľské správanie sa 

podľa think-tanku tak rýchlo nezmení a väčší rozvoj v našom regióne je možné 

očakávať až po roku 2030. Medzi rokmi 2030 a 2035 by mal náš región následne 

dosiahnuť päťnásobne vyšší rast ako členské krajiny zo západnej a severnej 

Európy.  

Tieto a ďalšie zdroje a scenáre znázornené v príloha 1 sme použili pre naše vlastné 

modelovanie rozvoja trhu na Slovensku do roku 2025. V tomto procese sme 

aplikovali štandardné modelovacie nástroje, interné aj verejne dostupné dáta, 

spracované softvérom RapidMiner. Pre overenie výsledkov boli použité 

pythonovské knižnice pre dátovú vedu. Ako finálne bolo vybraté modelovanie 

pomocou ARIMA modelu, kde ako základné vstupné dáta slúžili historické 

registrácie elektrických vozidiel na Slovensku a Deep Learning algoritmus 

vychádzajúci  z vývoja vozového parku vo viacerých európskych krajinách.  

Na základe výsledkov modelovania a odborných diskusií v rámci SEVA boli 

sformulované viaceré predikcie, z ktorých sme zadefinovali dva scenáre rozvoja 

trhu s elektromobilmi - realistický a pesimistický. Predpokladané rozpätie 

rastu nových registrácií batériových elektromobilov v krátkodobom horizonte na 

základe modelovania SEVA je graficky znázornené v prílohe 2. 

 

Realistický scenár 

Podľa nášho modelu očakávame v realistickom scenári, že podiel batériových 

elektromobil na celkových predajoch vozidiel dosiahne úroveň 2,1% v roku 

2022 a úroveň 2,9% v roku 2023. Podiel individuálne dovezených vozidiel klesne 
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v roku 2024 na 

úroveň 20%. 

Realistický scenár 

je založený na 

predpoklade, že 

štát výraznejšie 

podporí trh 

s bezemisnými 

a nízkoemisnými 

vozidlami a zavedie dotácie pri ich nákupe na priemernej úrovni ako v iných 

členských krajinách EÚ. 

 

Pesimistický scenár 

V pesimistickom 

scenári, v ktorom 

nepočítame so 

žiadnou priamou 

podporou pre 

nákup 

bezemisných 

a nízkoemisných 

vozidiel, dosiahne 

Slovensko výrazne nižšie predaje a pomalšie zavedenie týchto vozidiel to celkového 

vozového parku. Tento trend sa ešte dominantnejšie ukáže v strednodobom 

horizonte od roku 2024. V tomto scenári sa tak ešte výraznejšie odchýlime od 

našich záväzkov ako členskej krajiny Európskej únie. 
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Prílohy 

Príloha 1 – Zdroje a scenáre použité pre modelovanie SEVA 
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Príloha 2 – Rozpätie rastu nových registrácií batériových elektromobilov 

v krátkodobom horizonte na základe modelovania SEVA 
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O Slovenskej asociácii pre elektromobilitu (SEVA)  

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) je platformou zastupujúcou väčšinu 

súkromného sektora v odvetví elektromobility na Slovensku. Od roku 2012 je jej 

cieľom v tejto oblasti:  

• presadzovať zdravé a férové podnikateľské prostredie,  

• predkladať legislatívne návrhy na ministerstvá a štátne orgány, 

• robiť osvetu medzi odbornou a širokou verejnosťou, 

• podporovať aktívnu spoluprácu svojich členov s  verejnou správou, 

vzdelávacími inštitúciami a zahraničnými partnermi, 

• podporovať domáce inovácie a zapájať sa do rozvojových projektov. 

 

SEVA je národným zástupcom a členom v Európskej asociácii pre elektromobilitu 

(AVERE). 

Slovenská asociácia pre elektromobilitu bola zaregistrovaná 28. mája 2012 

Obvodným úradom Bratislava pod číslom ObU-BA-OVVS2_2012/11167. 

Kontakt: 

Patrik Križanský, riaditeľ 

0915 695 617, krizansky@seva.sk  

www.seva.sk  
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