
 

Energie od januára 2023?  

Malé a stredné podniky potrebujú poznať konkrétny a záväzný rámec pomoci 

a zabezpečenia dodávok energií 

Hoci extrémny nárast cien energií zaznamenávajú burzy, politici aj firmy už od prelomu rokov 2021 a 2022 

a hoci prvý Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku 

agresie Ruska proti Ukrajine oznámila Európska komisia ešte 23. marca 2022, čím umožnila členským 

krajinám EÚ prijímať potrebné opatrenia pre zmiernenie dopadov vysokých cien energií na obyvateľstvo aj 

podnikateľské subjekty, v realite slovenského hospodárstva stále nie sú v platnosti konkrétne podmienky 

pomoci a situácia s dodávaním elektrickej energie a plynu pre podniky je s ohľadom na cenovú nestabilitu 

a nepredvídateľnosť ďalšieho vývoja viac než kritická. 

Slovenský živnostenský zväz vyzýva vládu a zodpovedné orgány štátnej správy, ako aj výrobcov 

a distribútorov elektrickej energie a plynu k okamžitému konaniu pre vytvorenie transparentného 

a efektívneho rámca pre dodávku elektrickej energie a plynu malým a stredným podnikom (MSP) od januára 

2023. V tejto súvislosti žiadame predovšetkým: 

 urýchlene implementovať schému pomoci pre kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a plynu 

podľa článku 2.1. Dočasného krízového rámca, predstaviť spôsob vykazovania nároku na pomoc 

a konkrétny postup pri preplácaní nákladov na energie do výšky cenového stropu, 

 vytvoriť štátne úverové programy (napr. prostredníctvom SZRB alebo EXIM banky) pre poskytovanie 

preklenovacích úverov, ktoré budú môcť podniky využívať pri financovaní nákladov prechodu na 

spotové nákupy elektrickej energie, 

 pristúpiť k odpusteniu poplatkov za TPS, TSS a za straty za systémové služby, ako aj poplatku za straty 

pri distribúcii plynu ako doplnkové opatrenie k schéme pomoci podľa článku 2.1., čím sa zmierni nárast 

cien elektrickej energie a plynu, 

 podporovať MSP pri prechode na alternatívne spôsoby výroby elektrickej energie a tepla 

z obnoviteľných zdrojov formou okamžitých schém na podporu nákupu a inštalácie fotovoltaiky, 

tepelných čerpadiel a iných vhodných technológií a tiež formou auditu a poradenstva s cieľom zvýšenia 

energetickej hospodárnosti podnikov. 

 

Informácie pre média: 

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a 

profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA), spolu s Ministerstvom 

hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade s princípmi 

iniciatívy zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom 

Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. Ako pridružený člen Asociácie priemyselných 

zväzov a dopravy sa na národnej úrovni aktívne zapája do sociálneho dialógu. 

SŽZ usiluje o zlepšovanie legislatívnych a ekonomických podmienok na podnikanie pre živnostníkov, malé 

a stredné firmy a o zlepšovanie sociálneho postavenia a sociálnej ochrany živnostníkov, ktorí tvoria 

významnú súčasť slovenskej ekonomiky. 
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