HN aktuálna čítannosť 3,9 %, 170 228 čitateľov. Zdroj: MML 2/2013
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Exminister vidí
za Smrečinou tunel
Bratislava – Úmyselné vyvedenie
štátneho majetku do krachujúcej
firmy. O tom hovorí bývalý minister pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most-Híd) v súvislosti s predajom štátneho dreva banskobystrickému podniku Smrečina
Hofatex koncom minulého roka.
„Predajom porušili lesy vlastné
vnútorné smernice, ktoré zakazovali predaj dreva problematickému subjektu,“ povedal pre HN.
Smernica, ktorou argumentuje,
má podľa neho Lesom Slovenskej
republiky zakazovať predaj dreva
subjektu, ktorý je neplatičom.
Vzhľadom na to, že mala Smrečina v lesoch v roku 2012 sekeru vo
výške 55-tisíc eur, nesmelo podľa
Simona k predaju dôjsť.

Firma tvrdí, že na maloodberateľoch prerába, žiada nové tarify.
©hn

Miroslav Pejko
miroslav.pejko@ecopress.sk
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Porovnanie cien elektriny pre firmy (modelové príklady, vypočty HN); zmena
dodávateľa elektriny pre firmy a mestá; analýza ako sa budú vyvíjať ceny
elektriny v budúcnosti
Porovnanie cien elektriny pre domácnosti (modelové príklady, vypočty HN);
zmena dodávateľa elektriny pre domácnosti a analýza, aký je stav elektrární na našom trhu (kto má aký potenciál)
Porovnanie cien plynu pre firmy (modelové príklady, vypočty HN); zmena
dodávateľa; analýza k vývoju cien plynu do budúcnosti
Porovnanie cien plynu pre domácnosti (modelové príklady, vypočty HN);
zmena dodávateľa a ako postupovať pri neoprávnenom odbere plynu
Test Call centier (testujeme rýchlosť, dostupnosť a kvalitu call centier firiem)
Faktúry a sankcie za nezaplatenie faktúr – koľko stoja upomienky, aké sú
lehoty na zaplatenie; odpojenie a pripojenie (domácnosti aj firmy); výhody efaktúr; nové spôsoby platenia za energie
Prehľad, kde si za koľko na Slovensku natankujem +ceny v blízkom zahraničí; prehľad a ponuka palivových kariet pre firmy a domácnosti
Spôsoby úspor – zateplenie, nová strecha, nové okná – vyčíslenie úspor od
malých krokov (nové spotrebiče) až po väčšie kroky (zateplenie); dokedy sa
investície vrátia a rozpočítanie nákladov
Poznaj svojho dodávateľa – čo si všímať na zmluvách a faktúrach (podrobný prehľad čo v zmluve znamenajú malé písmená)
Výhody združenej dodávky/Inteligentné siete a merače na slovenskom trhu.
Ako môže vyzerať energetika pre bežných ľudí a firmy v budúcnosti?
Energetická legislatíva – zmeny a dôsledky ???

ANALÝZY (ako možný prídavok/samostatná téma)
• Vodné diela na Slovensku - koľko elektriny sa z nich dnes vyrába; o koľko je takáto elektrina lacnejšia...
• Porovnanie cien energií na Slovensku a v okolitých krajinách - je to naozaj pravda, že
u nás sú ceny za energie vyššie ako v zahraničí alebo je to len mýtus?

Bratislava – Domácnostiam, ktoré
iba varia, hrozia vyššie ceny za
plyn. Najväčší dodávateľ na trhu
Slovenský plynárenský priemysel
totiž žiada od Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví, aby umožnil vo
svojej vyhláške vyššie tarify za distribúciu práve pre ľudí s najnižším
odberom.
SPP tvrdí, že vďaka súčasným
pravidlám na maloodberateľoch prerába, keďže platia podľa spotreby,
čiže menej než veľkoodberatelia.
„Na túto skupinu zákazníkov spoločnosť vynakladá obdobné náklady na opravy a rekonštrukcie distribučnej siete ako na ostatných klientov v kategóriách domácností,“
upozorňuje SPP.
Hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták odkázal, že úrad bude problém riešiť v rozporovom konaní k svojej novej vyhláške.

Pozemky bez hodnoty
Napriek tomu podnik kúpil koncom minulého roka drevo od Lesov Slovenskej republiky za 971tisíc eur. Štát peniaze za drevo nedostal. „Lesy SR mali zabezpečenú
časť pohľadávok po lehote splatnosti z predchádzajúceho obdobia
formou záložného práva na pozemky tejto firmy v oblasti Čierneho Balogu,“ legitimizuje predaj
hovorca štátneho podniku Vlastimil Rezek. Exminister však kontruje tým, že záložné právo na majetok podniku, ktorý je v reštrukturalizácii, nemá žiadnu hodnotu.
Nemožno s ním nijak nakladať. Lesy prišli o milión eur. „Nevedel

Problémové dedinky
Tá má platiť od leta. Ak úrad schváli pripomienku SPP, plynári budú
môcť zvýšiť ceny za distribúciu pre
maloodberateľov. SPP pritom upozorňuje na to, že v súčasnosti u nás
platí pri určení ceny za distribúciu
princíp takzvanej poštovej známky.
Znamená to, že každý zákazník
v jednotlivej tarifnej skupine platí
rovnako bez ohľadu na to, kde sa
jeho odberné miesto nachádza na
území Slovenska. Takisto sa nezohľadňujú ani distribučné náklady,
ktoré sú spojené práve s miestom
bydliska.
V odľahlých častiach Slovenska
pritom firmu stojí údržba potrubí
viac než napríklad v mestách.
A v najnižšej tarife tak vzniká strata. Distribučná spoločnosť SPP mala v roku 2011 na všetky domácnosti
náklady vyše 160 miliónov eur.
„Priemerný náklad na domácnosť je 115 eur, pričom priemerný
distribučný výnos je 31 eur, z čoho
vyplýva odhadovaná strata na zákazníka na úrovni 84 eur,“ uvádza
sa v pripomienke SPP.

971
tisíc eur stál štát
zvláštny obchod

som nič o nejakej smernici lesov,“
stroho odpovedal v telefóne Ladislav Krajňák, ovládajúci Smrečinu
Hofatex firmou SK Invest.

Účelové toky?
Štátne lesy odôvodňujú predaj dreva Smrečine aj záujmom vlády
udržať vo firme a v regióne zamestnanosť. Nad predajom sa však
vynoril ďalší otáznik. Smrečina dlhuje stovky tisíc eur dodávateľskej
spoločnosti Taper. Za ňou stojí minister životného prostredia Peter
Žiga (Smer-SD), ktorý figuruje
v registri ako jej spoločník. Podľa
zdroja, ktorý si neželal byť menovaný, malo drevo z lesov smerovať do Smrečiny preto, aby boli záväzky voči Taperu vyrovnané.
„K dnešnému dňu nebolo uhradené z pôvodnej sumy našej celkovej pohľadávky prihlásenej do
reštrukturalizačného konania ani
euro,“ dementuje účelovosť predaja predseda Dozornej rady Taperu Peter Hrabovský. Minister Peter Žiga nás zase informoval
o tom, že vo firme už dlhší čas nepôsobí aktívne. Tomáš Lemešani

1/1
285 mm x 420 mm
3 796,00 EUR

Ťažká matematika
V kategórii domácností je približne 683-tisíc zákazníkov v rámci Slovenska, ktorí používajú zemný
plyn iba na varenie. Za to, že im

HOSPODÁRSTVO

Manažérsku kontrolu v SPP má od začiatku tohto roka EPH Daniela Křetinského.

plyn dotečie, platia najmenej, pretože najmenej aj spotrebujú.
Firma zatiaľ nespresnila, podľa
akého kľúča by chcela meniť tarify.
Teda či by ich zvyšovala plošne,
alebo by na ľudí na dedinách doplácali aj tí, čo varia v mestách.
„Prípadné zmeny taríf pre iné sku-

piny odberateľov závisia od ďalších
diskusií s regulačným úradom a
od jeho rozhodnutí,“ odkázala hovorkyňa SPP distribúcia Ivana Zelizňáková.
Energetický analytik Martin Vlachynský z INESS tvrdí, že pevné
platby za distribúciu sa nedajú

Zisk SPP distribúcia po zdanení (mil. eur)
* prepočítané konverzným kurzom 1 euro = 30,126 SK
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určiť férovo. Ak by chcel regulátor
sumu dokonale rozpočítať, musel
by brať do úvahy hustotu obyvateľov, geografické podmienky, podnebie, podložie a iné ďalšie faktory.
„Nejde len o objem odberu. Zriadiť a prevádzkovať potrubia a prípojky v oravských dedinkách predstavuje iné náklady ako v Petržalke,“ upozornil. Distribútor by preto
podľa neho mal mať slobodu určiť
poplatky tak, aby to odrážalo zodpovedné hospodárenie a zhodnocovanie firmy.
Šéf regulačného úradu ešte nedávno vyhlásil, že vďaka novej vyhláške by mohol plyn pre domácnosti od nového roku zlacnieť. Nie
je však jasné o koľko a pre koho.

Nálada v ekonomike
sa zhoršila
Bratislava – Trojmesačný kĺzavý
priemer indikátora ekonomického
sentimentu (IES) sa v máji 2013
oproti hodnote predchádzajúceho
mesiaca zvýšil o 0,5 bodu na 93,1.
Do výsledku sa premietol priaznivý vývoj v predchádzajúcich
dvoch obdobiach a zvýšenie dôvery u spotrebiteľov v aktuálnom
prieskume. IES je stále nižší ako
v rovnakom období minulého roka, a to o 7,4 bodu a za úrovňou
dlhodobého priemeru zaostáva
o 12,2 bodu. Indikátor dôvery
v priemysle sa v máji znížil o 1,7
percentuálneho bodu na negatívnu hodnotu 0,7, čo je 3,7 bodu
pod hranicou dlhodobého prie-

meru. Jeho vývoj ovplyvnil hlavne
očakávaný pokles priemyselnej
produkcie v nasledujúcich troch
mesiacoch. Dôvera sa nezmenila
v stavebníctve, naopak, v sektore
služieb klesla. Po aprílovom prerušení v máji na Slovensku pokračovala priaznivá tendencia zlepšovania spotrebiteľskej nálady.
Vplyvom výraznejšieho zníženia
pesimizmu pri očakávanom vývoji ekonomickej situácie a nezamestnanosti na Slovensku indikátor spotrebiteľskej dôvery oproti
aprílu vzrástol. Naďalej však zaostáva za dlhodobým priemerom
a je nepriaznivejší ako pred rokom.
(TASR)

INZERCIA

Plyn môže byť na jeseň ešte drahší
ÚRSO zvýšil poplatky za dovoz plynu cez Česko
a Rakúsko. Ceny plynu na jeseň tak môžu byť ešte
vyššie ako sú dnes, hovorí obchodný riaditeľ ELGAS
Roman Lipnička.
Ako sa vyvíja trh s plynom a aké budú ceny v budúcom roku?
Súčasná situácia je pokojná a ceny plynu sú v zásade stabilné. Avšak
plyn môže na jeseň, kedy najčastejšie prichádza k zmenám dodávateľov,
aj výrazne zdražieť. Regulátor totiž zvýšil poplatky za dovoz plynu cez
Českú republiku a Rakúsko. Tieto rádovo vyššie poplatky budú tlačiť aj
na konečnú cenu plynu pre spotrebiteľov. Z pohľadu odberateľov je preto momentálne ideálne obdobie pre rokovania o budúcich dodávkach
zemného plynu na rok 2014.
Viete povedať aký veľký vplyv by mohla mať táto zmena?
Výsledná cena plynu je zložená z viacerých častí. Preprava plynu tvorí
z celkového účtu približne tri percentá. Nedá sa presne povedať o koľko
stúpne finálna cena plynu, keďže okrem dodávok zo západu stále najviac plynu Slovensko odoberá z Ruska. Zvýšené náklady sa však určite
prejavia buď v hospodárení dodávateľov alebo v cenách konečných spotrebiteľov.
Prečo mení väčšina odberateľov dodávateľa práve na jeseň?
Jeseň je vnímaná širokou verejnosťou ako obdobie zmeny dodávateľa,
pretože sa odberateľom blíži koniec ich kontraktu a vtedy sa určujú
ceny pre domácnosti. Avšak už v minulom roku nastala situácia,
kedy ceny plynu boli na jar nižšie ako na jeseň. Preto mnohé firmy,
napríklad výrobcovia tepla, začínajú s nami rokovať o cenách už
v apríli. Aj v súčasnosti uzatvárame s mnohými firmami zmluvy už na

budúci rok. Zmena dodávateľa je podľa zákona možná prakticky počas celého roka.
Ako to, že sú ceny plynu na Slovensku také vysoké?
Nie je to tomu tak len na Slovensku, ale aj v celej Európe. Dokonca aj
na burze v Nemecku sa plyn obchoduje na veľmi vysokej úrovni, ktorú
pred tým nikto nepredpokladal. Dôvodom sú najmä hroziace aj prebiehajúce konflikty v krajinách vyvážajúcich ropu a zemný plyn, ako aj dlhá
zima, ktorá vyčerpala zásobníky plynu. Na Slovensku sa k tomu navyše
pridávajú neraz nešťastné legislatívne opatrenia, ktoré celý systém dodávok plynu komplikujú.
Čo by mohlo nášmu trhu s energiami pomôcť?
Myslím, že najlepšie by bolo ak by sa celý systém obchodovania s energiami na Slovensku zjednodušil, tak ako tomu je v iných krajinách.
Veľkým prínosom by bolo aj zrušenie cenovej regulácie, ktorá je v súčasnosti, keď na trhu pôsobí množstvo konkurenčných dodávateľov už zbytočná.
Ako vnímate zostrenie konkurenčného boja v posledných rokoch vy?
Myslím, že odberatelia si čoraz viac uvedomujú, že sú v pozícii, kedy si
môžu vyberať a žiadať od dodávateľov viac. My máme radi náročných zákazníkov a radi im ponúkame veci, ktoré konkurencia ešte nemá. Aj preto sme boli prvý dodávateľ na Slovensku, ktorý ponúkol združenú dodávku elektriny a plynu. A rovnako sme patrili medzi prvých, ktorí pre
klientov robili aj energetický audit. Konkurencia posúva našu spoločnosť stále dopredu.
Akú radu by ste dali odberateľom, ktorí chcú zmeniť dodávateľa?
Aby si najmä dôkladne porovnali ponuky jednotlivých dodávateľov.
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285 mm x 207 mm
2 320,00 EUR

1/3
285 mm x 136 mm
1 860,00 EUR

Dôležité je pozerať sa nielen na ceny, ale aj na služby, zákaznícky servis
a zmluvné podmienky, ktoré im dodávateľ ponúka. V posledných rokoch
sa ľudia stretli aj s nečestnými praktikami rôznych obchodníkov. Preto
odporúčam aby si dodávateľa vopred preverili.
HN09396

energetika 2012

Seriál začne 26. 9. 2013, skoncí na prelome novembra-decembra. Témy
budú uverejňované ako otvarákový materiál druhej sekcie novín HN plus.
Na pravej strane bude rozhovor s predstaviteľom danej spoločnosti a na
ďalších stranách servis / analýza. Seriál bude ukončený energerickou
ročenkou 2013.
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Křetinského holding chce
zatlačiť na ceny v SPP

Rozhovor
vlastníckym právom, prípadne obpozemky neznámych vlastníkov.

Toto však nie je jediné, Ío ešte chcete
do zákona presadiē.
Nie. Sme za to, že do zákona by sa
malo dostaē aj vymedzenie pojmu „zraniteóný spotrebiteó“. Ak sa totiž táto skupina neidentifikuje, vytvára sa reálny
predpoklad na nárast energetickej chudoby. Rovnako však do zákona navrhujeme zapracovaē aj to, že by sa mali sprísniē podmienky odbornej spôsobilosti predajcov, ktorí ponúkajú energetické služby, spresniē by sa mali aj lehoty
abspôsob zmeny dodávateóa.

Prehľad
energetického
biznisu na Slovensku
Profily ľudí, ktorí riadia kľúčové
spoločnosti na trhu
Rozhovory s odborníkmi
o budúcnosti energetiky
Rady ako ušetriť
na energiách doma
a vo firme

1/1
210 mm x 297 mm
+ 5 mm spadávka
4 531,00 EUR

PreÍo? Zmena dodávateóa sa dá po
novom urobiē za jeden mesiac.
Takúto zmenu však nový zákon
umožûuje iba pri zmluvách uzavretých
na dobu neurÍitú. No zb praxe vieme,
že podstatná Íasē zmlúv je uzatváraná
práve na dobu urÍitú. Zmluvné viazanie dodávky energií napríklad na päē rokov považujem za rozporné sbfilozofiou

Kto je
Helena Mezenská
Do r. 2010 pôsobila ako manažérka mimosúdneho spotrebiteľského centra, pôsobila v advokácii
a zastupovala spotrebiteľov na
súde, ako lektorka a mentorka
pre oblasť spotrebiteľskej tematiky či ako občianska aktivistka.
liberalizácie energetického trhu, ako aj
so samotnými európskymi štandardmi.
Práve skrátenie obdobia zmeny dodávateóa vychádza zbtoho, že sa ako ombudsmanka stretávam sbverejnosēou, abtá sa
na tieto lehoty sēažuje. Dôkazom toho
je napríklad aj silnejúci tlak na nastavenie lehoty viazanosti zmlúv sbtelekomunikaÍnými operátormi zb2 Íi 3 rokov na
12 mesiacov.

Dlhšie ste chceli zmeniē lehotu na
výpoveÏ zmluvy podpísanej pri po-

domovom predaji. Táto lehota sa po
novom predïžila zo siedmich na štrnásē dní, no vy ste navrhovali jeden
mesiac...
Tých 30 dní sme pôvodne navrhovali
vbnovele zákona obpodomovom abzásielkovom predaji. Avšak, aby sme boli vbsúlade sbeurópskou smernicou, Íasová lehota nemôže presiahnuē viac ako 14 dní.

Slovensko veómi zaostáva vb oblasti
využívania obnoviteóných zdrojov. Ìo
chcete urobiē vbtomto smere?
Nie som spokojná sbúrovûou „naštartovaných“ investícií, ktoré by mali viesē
kb energetickej sebestaÍnosti Slovenska
aboproti iným krajinám sme výrazne pozadu. VbÍo najkratšom Íase je potrebné
zabezpeÍiē energetickú nezávislosē Ío
najväÍšieho poÍtu domácností. Jedným
zo spôsobov, ako vyriešiē tento problém,
by mohlo byē aj to, že podmienime spustenie novej individuálnej ab hromadnej
bytovej výstavby už iba sbenergetickým
zabezpeÍením zbobnoviteóných zdrojov.
(mh)
inzercia

1/2
210 mm x 137 mm
+ 5 mm spadávka
2 320,00 EUR

Analýzy sektora
Porovnanie cien energií
u nás a v zahraničí
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Všetky ceny sú bez DPH.
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