
SÚČASNÝ VÝVOJ NA POLI ZDRUŽENEJ DODÁVKY ENERGIÍ 

Už sme si zvykli na stav, že na trhu firemných odberateľov i domácností pôsobia alternatívni 
odberatelia, ktorí navyše ponúkajú okrem svojho nosného produktu (napr. plyn) aj alternatívne 
dodávky (napr. elektrina). Ide o celoeurópsky trend, akýsi vznik multikomoditných hráčov 
a rozširovanie portfólia ponuky nielen o dodávky plynu a elektriny, ale aj o súvisiace 
prevádzkové, či finančné služby. 

Trhové podiely najväčších dodávateľov na spotrebe v SR sú takéto (stav v r.2012): 

  ELEKTRINA         PLYN 

ZSE energie 23% SPP 67% 

SSE 16% PWE Gas Slovensko 18% 

VSE 12% E gas   3% 

SE Predaj   7% Gas Trading   2% 

ČEZ Slovensko   6% ČEZ Slovensko   2% 

Magna E.A.   2% SHELL Slovakia   1% 

ostatní 34% ostatní   7% 

 

Súčasný vývoj charakterizujúcu viaceré znaky ako sú výhoda a skúsenosti veľkých dodávateľov, 
spojené cenové balíky služieb, presadzovanie závislosti odberateľov na jednom združenom 
dodávateľovi, zonácia predaja a ovplyvňovanie úrovne služieb v tzv. nízko vybavených 
oblastiach (odľahlé obce a malé mesta a pod.), jednoduchšia komunikácia, či drobná osvetová 
práca vo verejnosti. 

Viacerí dodávatelia sa síce dnes vyhovárajú, že do druhej komodity ich dotlačil dopyt, ale iba 
pochopili možnosti, ktoré im trh núka po zavedení voľného systému obchodovania s týmito 
komoditami zo strany štátu.  

Distribútori a dodávatelia energií dnes robia všetko pre znižovanie nákladov, odkrývanie rezerv 
a likvidáciu neproduktívnych aktivít, čo je cestou ako prežiť v konkurencii na trhu. Tomu 
prispieva aj možnosť meniť si dodávateľa oveľa rýchlejšie než predtým, aj keď skrátenie 
administratívy a väčší pohyb spotrebiteľov na trhu je stále brzdený reguláciou cien pre 
domácnosti a malé firmy zo strany štátu. 

Vplyvom možnosti zmien dodávateľa vždy k 1. dňu daného kalendárneho  mesiaca mnohí menší 
hráči stiahli časť klientov od veľkých firiem. Prestupový boom sa však kvôli mnohým 
nejasnostiam i určitej konzervatívnosti firiem i domácnosti nekonal, veď cca 25 tis. nových 
zmlúv u viacerých nie je víťazstvom. Vývoj počtu prestupov odberateľov v domácnosti za 
posledné roky (17 171 za r. 2010, 39 762 za r. 2011, či 57 307 za r. 2012) a počet odberateľov 
mimo domácnosti (4 644 za r. 2010, 2 985 za r.2011, a 2 966 za r. 2012) sú čísla zaujímavé no 
stále z nich nemožno vyvodzovať závažné konzekvencie, či trendy. 

Regulačné brzdenie cenovými nástrojmi v segmente domácností príliš neláka nových 
dodávateľov, čo na jednej strane znižuje trhové parametre a konkurencieschopnosť, no zároveň 



stabilizuje parametre ponúk a bráni vzniku akéhosi nepreberného množstva zmätkov a večných 
dodávateľských zmien s dopadmi na samotnú podstatu obchodovania s energiami. 

Ak si uvedomíme, že trh s energiami je formálne liberalizovaný od r.2007, avšak frekvencia 
prestupov je relatívne malá (podľa evidencie ÚRSO za r.2012 celkovo iba 140 tis. zmien). 

Podľa viacerých prieskumov však mnohí tvrdia, že na zmenách paradoxne najviac prerábajú 
spotrebitelia, pretože pri nich strácajú prehľad o skutočnom princípe tej ktorej ponuky a po čase 
sa čudujú, že platia viac ako predtým. To je však už vec ÚRSO, či obchodných inšpekcií a ďalších 
orgánov.  

V závere je možné sumarizovať hlavné parametre a náležitosti zmien dodávateľa energií 
(spracované podľa Magna E.A, Trend č.39/2013) 

ZMENA DODÁVATEĽA 

 je bez poplatku 
 nemení sa merač energie 
 naďalej sme zákazníkmi distribútora, 

máme servis 
 distribučné poplatky sa platia novému 

dodávateľovi 

 nedochádza k odpojeniu energie 
 zmenové konanie na kľúč zaistí nový 

dodávateľ 
 služba je iba administratívnym úkonom 

pre klienta 

 
 

DOMÁCNOSTI  FIRMY 

 výpovedná lehota je 1 mesiac 
 nová zmluva sa doručí deň vopred 

pred začiatkom plynutia výpovednej 
lehoty tak, aby k 1. nasl. mesiaca 
mohol nový dodávateľ fungovať 

 výpoveď rovnako ako domácnosti 
 zmluvy na dobu určitú majú 3 mes. 

výpovednú lehotu 
 zmeny sú možné vždy iba k 1. dňu 

mesiaca po uplynutí výpovednej 
lehoty 

 


