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CEnergetika a otázky v˘voja cien

energií na Slovensku 
v posledn˘ch rokoch1

Ing. Mikulá‰ Cár, PhD.
Národná banka Slovenska

Európska komisia predloÏila zaãiatkom januá-
ra 2007 návrh novej energetickej politiky EÚ,
v ktorom vyz˘va na „novú priemyselnú revolúciu“
v energetickom sektore, ktorá by zv˘‰ila konku-
renciu v tomto sektore, zníÏila jeho negatívny
vplyv na klimatické zmeny a zabezpeãila bezpeã-
nosÈ dodávok energie. V praxi by to malo zname-
naÈ obmedzenie vplyvu veºk˘ch energetick˘ch
spoloãností, v˘raznej‰ie zniÏovanie emisií oxidu
uhliãitého, zlep‰enie energetickej úãinnosti a zv˘-
‰enie podielu energie z obnoviteºn˘ch zdrojov. Za-
ãiatkom marca 2007 aj európski lídri podporili am-
bicióznu novú energetickú politiku.

Otázky stavu a predpokladaného v˘voja ener-
getiky, ako aj v˘voja cien energií pre v˘robcov
a domácnosti sú aktuálne aj na Slovensku. Ten-
to príspevok posudzuje stav a v˘voj cien energií
vo väzbe na zobrazenie energetického sektora po-
mocou dostupn˘ch medzinárodne porovnateº-
n˘ch ‰tatistick˘ch údajov za vybrané ukazovate-
le. Súãasne:
• naãrtáva pozíciu slovenskej energetiky v rám-

ci krajín EÚ-25 prostredníctvom medzinárod-
ne porovnateºn˘ch údajov na základe viacer˘ch
ukazovateºov podºa ‰tandardne pouÏívan˘ch
postupov v Eurostate,

• charakterizuje v˘voj slovensk˘ch energetick˘ch
podnikov na základe vybran˘ch ukazovateºov
od roku 2000, 

• na pozadí poznatkov o hospodárskych v˘sled-
koch energetick˘ch podnikov analyzuje v˘voj

cien energií v posledn˘ch rokoch na Slovensku
a v okolit˘ch krajinách.
V rámci odvetvia energetiky sa vykonávajú ãin-

nosti spojené s v˘robou a distribúciou elektriny,
v˘robou plynu a distribúciou plynn˘ch palív po-
trubím, v˘robou a dodávkami pary a teplej vody,
ako aj ãinnosti spojené s úpravou a distribúciou
vody (v ‰tatistickej odvetvovej klasifikácii ekono-
mick˘ch ãinností OKEâ2 má oznaãenie E). Kate-
góriu E tvorí podkategória ekonomick˘ch ãin-
ností zah⁄Àajúca v˘robu a distribúciu elektriny, ply-
nu a pary a teplej vody (E40) a podkategória
zah⁄Àajúca v˘robu, úpravu a distribúciu vody
(E41). Pozícia odvetvia energetiky v rámci nefi-
nanãn˘ch odvetví (podºa kategórie OKEâ C – K,
okrem kategórie J) sa v príspevku hodnotí z rôz-
nych aspektov, pomocou dostupn˘ch ‰tatistick˘ch
údajov a ukazovateºov.

STRUâNÁ CHARAKTERISTIKA SLOVENSKEJ
ENERGETIKY

Slovenská energetika v rámci krajín EÚ
Jedn˘m z moÏn˘ch hodnotiacich prístupov je

porovnanie v˘konnosti odvetvia energetiky, napr.
pomocou tak˘ch ukazovateºov, ako je poãet za-
mestnan˘ch osôb (emplPerson), osobné náklady
(personelCosts)3, hrub˘ obrat (turnover)4, vytvo-
rená pridaná hodnota (valueAdded)5 a hrubé in-
vestície do hmotného majetku (grossInvest). Naj-
aktuálnej‰iu porovnateºnosÈ t˘chto ukazovate-

Energetika a ceny energií sú v poslednom období frekventovanou témou nielen medzi
odborníkmi, ale zaãínajú byÈ aj témou politick˘ch rozhodovaní. V súãasnosti pokr˘va dovoz
energií v EÚ zhruba polovicu jej energetickej spotreby a tento podiel má tendenciu naìalej
rásÈ (do roku 2030 by to mohlo byÈ aÏ 65 %, priãom závislosÈ od dovozu zemného plynu
by mohla vzrásÈ z 57 % na 84 % a od ropy z 82 % na 93 %), ão robí Európu stále viac
energeticky zraniteºnou. 

Tab. 1 Podiel krajín na tvorbe hodnôt jednotliv˘ch ukazovateºov za EÚ v odvetví energetiky (v %)

AAbbssNN11)) DDEE PPLL FF IITT UUKK CCZZ HHUU EESS SSKK AATT NNLL LLTT BBEE LLVV DDKK FFII PPTT SSLL EEEE LLUU

EEmmppllPPeerrssoonn 1074915 21,4 16,1 15,0 9,5 8,8 4,2 3,7 3,4 2,9 2,7 2,2 2,1 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,7 0,7 0,1

PPeerrssoonneellCCoossttss 45563,6 32,5 4,3 22,5 8,6 10,1 1,2 1,4 4,4 0,7 4,0 2,5 0,4 3,1 0,0 1,1 1,3 1,4 0,4 0,1 0,1

VVaalluueeAAddddeedd 129608,9 24,1 4,9 17,0 10,3 14,3 1,9 1,3 8,5 1,3 3,5 2,6 0,4 3,1 0,2 1,9 1,9 2,1 0,3 0,2 0,2

TTuurrnnoovveerr 505831,8 32,3 4,5 10,8 9,6 12,5 1,7 1,7 6,4 1,0 3,1 5,1 0,3 4,5 0,1 2,1 1,6 1,9 0,3 0,2 0,2

GGrroossssIInnvveesstt 40729,8 17,3 4,3 11,3 16,4 12,7 2,1 2,0 12,9 0,7 2,6 0,0 0,6 9,2 0,0 2,7 1,7 2,1 0,4 0,6 0,3

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.
1) AbsN oznaãujú absolútne hodnoty jednotliv˘ch ukazovateºov za uveden˘ch 20 ãlensk˘ch krajín EÚ za rok 2003 (údaje za Cyprus, Grécko, Írsko, Maltu a ·védsko nie sú 
k dispozícii), priãom poãet zamestnan˘ch sa udáva v osobách a ostatné ukazovatele sú vyjadrené v mil. EUR.

1 Poznatky a závery, ktoré prezentuje
autor v tomto príspevku, nepred-
stavujú oficiálne stanovisko
Národnej banky Slovenska.

2 Klasifikácia OKEâ obsahuje
nasledujúce ‰tatistické kategórie
produkcie: A. Produkty poºnohos-
podárstva, poºovníctva a lesníctva;
B. Ryby a iné produkty rybolovu
a sluÏby súvisiace s chovom r˘b
a rybolovom; C. Nerastné suroviny;
D. Produkty priemyselnej v˘roby; 
E. Elektrická energia, plyn, para
a teplá voda; F. Stavebné práce; 
G. Veºkoobchod a maloobchod;
oprava motorov˘ch vozidiel,
motocyklov, tovaru osobnej
spotreby a potrieb pre domácnosÈ;
H. Hotelové a re‰tauraãné sluÏby; 
I. Doprava, skladovanie a sluÏby
pô‰t a telekomunikácií; J. Finanãné
sprostredkovanie; K. Nehnuteºnos-
ti, prenájom a obchodné sluÏby; 
L. Verejná správa a obrana;
povinné sociálne zabezpeãenie; 
M. ·kolstvo; N. Zdravotníctvo
a sociálna pomoc; O. Ostatné
spoloãenské, sociálne a osobné
sluÏby; P. SluÏby domácností; 
Q. Exteritoriálne organizácie
a zdruÏenia.

3 Osobné náklady predstavujú
celkové náhrady v hotovosti alebo
v naturáliách vynaloÏené zamestná-
vateºom na zamestnanca, ako aj
v‰etky zákonné a ostatné odvody
za zamestnanca.

4 Hrub˘ obrat je celková suma
vyfakturovan˘ch predan˘ch tovarov
a sluÏieb tretím stranám. 

5 Pridaná hodnota sa získa odpoãíta-
ním medzispotreby od hrubej
produkcie.
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ºov za väã‰inu krajín v rámci EÚ umoÏÀujú úda-
je za rok 2003.

Urãujúce postavenie v energetickom sektore
v rámci EÚ majú hlavne Nemecko, Francúzsko, Ta-
liansko, Veºká Británia a ·panielsko, v ktor˘ch je
zamestnan˘ch viac ako 58 % z celkového poã-
tu zamestnancov v energetike a spolu vytvárajú
takmer tri ‰tvrtiny celkovej pridanej hodnoty
v energetickom sektore EÚ. Z nov˘ch ãlensk˘ch
krajín je to Poºsko s vy‰e 16-percentn˘m podie-
lom na celkovom poãte zamestnancov a takmer
5-percentn˘m podielom na celkovej vytvorenej pri-
danej hodnote v energetickom sektore EÚ. Slo-
venská energetika sa podieºa 2,9 percentami na
poãte v‰etk˘ch zamestnancov a 1,3 percentami
na celkovej vytvorenej pridanej hodnote v ener-
getickom sektore EÚ.

Podºa údajov za rok 2003 malo Nemecko naj-
väã‰í podiel na celkov˘ch hrub˘ch investíciách
do hmotného majetku v sektore energetiky v ce-
lej EÚ (17,3 %), podiel Talianska predstavoval 
16,4 %, Veºkej Británie 12,7 %, Francúzska 
11,3 % a Poºska 4,3 %. Podiel Slovenska na cel-
kov˘ch investíciách do celoeurópskej energetiky
predstavoval necelé jedno percento. 

Pomer hodnôt vybran˘ch ukazovateºov v od-
vetví energetiky k ich hodnotám v rámci nefinanã-
n˘ch odvetví (kategórie C – K okrem J v klasifi-
kácii OKEâ) je v jednotliv˘ch krajinách pomerne
diferencovan˘. Z dostupn˘ch údajov moÏno zo-
v‰eobecniÈ, Ïe postavenie energetiky je v˘raz-
nej‰ie v ekonomikách krajín strednej a v˘chodnej
Európy ako v star˘ch ãlensk˘ch krajinách EÚ, ão
je zrejmé aj z grafu 1. 

Zaujímav˘ je pohºad na graficky znázornené vy-
brané pomerné ukazovatele za Slovensko, ktor˘
signalizuje, Ïe slovenská energetika má v národ-
nej ekonomike jednoznaãne najv˘raznej‰í podiel
na vytváraní celkovej sumy pridanej hodnoty
v rámci nefinanãn˘ch odvetví (14,8 %) spome-
dzi v‰etk˘ch ãlensk˘ch krajín EÚ (priemer za EÚ
predstavoval 2,8 %). Znamená to, Ïe v odvetví
energetiky sa na Slovensku vytvára takmer 15 %
z celkovej pridanej hodnoty v tzv. nefinanãnej pod-

nikovej ekonomike (non-financial business eco-
nomy). Naopak, najniÏ‰í podiel na tvorbe prida-
nej hodnoty v rámci nefinanãn˘ch odvetví za-
znamenalo odvetvie energetiky v Holandsku 
(1,5 %), nasleduje Luxembursko (1,9 %), Veºká
Británia (2,1 %), Taliansko (2,5 %), ·panielsko
a Dánsko (2,6 %).

Aj z pohºadu ìal‰ích troch graficky znázorne-
n˘ch podielov˘ch ukazovateºov (okrem podielu
hrub˘ch investícií do hmotného majetku na cel-
kov˘ch hrub˘ch investíciách v rámci nefinan-
ãn˘ch odvetví a podielového ukazovateºa osobn˘ch
nákladov) má slovenská energetika primát medzi
krajinami EÚ. Pokiaº ide o podielov˘ ukazovateº
hrubé investície do hmotného majetku v energe-
tike a vo v‰etk˘ch nefinanãn˘ch odvetviach, lep-
‰ie v˘sledky ako Slovensko (8,5 %) dosahuje Es-
tónsko (14,8 %), Belgicko (14,2 %), Poºsko 
(10,5 %) a Luxembursko (9,8 %).

V podkategórii E40 (v˘roba a distribúcia elek-
triny, plynu a pary a teplej vody) bol na Sloven-
sku podºa porovnateºn˘ch údajov v roku 2003 naj-
niÏ‰í podiel hrub˘ch investícií do hmotného ma-
jetku na vytvorenej pridanej hodnote v rámci
krajín EÚ (len 17,7 %). Príãiny môÏu byÈ rôzne a za-
slúÏia si zv˘‰enú pozornosÈ, lebo nedostatoãn˘ in-
vestiãn˘ rozvoj urãite môÏe negatívne vpl˘vaÈ na
v˘voj konkurencieschopnosti slovenskej energe-
tiky voãi okolit˘m krajinám. Napr. v Poºsku pred-
stavoval tento podiel 27,5 %, v âeskej republike
34,7 %, v Slovinsku 40,8 %, v Maìarsku 49,7 %
a priemer z dostupn˘ch údajov za EÚ bol 31,4 %.

V krajinách EÚ je produktivita práce (podiel
vytvorenej pridanej hodnoty na jedného zames-
tnanca) v sektore energetiky zhruba trojnásobne
vy‰‰ia ako v priemyseln˘ch odvetviach ako celku.
V Portugalsku je tento pomer najv˘raznej‰í 
(viac ako desaÈnásobn˘), nasleduje ·panielsko
(8,7-násobok), Belgicko (4,7-násobok), Slovensko
(4,3-násobok) a âeská republika (4,1-násobok).
V Loty‰sku je naopak produktivita práce v ener-
getike ani nie dvakrát vy‰‰ia (1,8-násobne) ako
vo v‰etk˘ch nefinanãn˘ch odvetviach ako celku.

V uveden˘ch 20 krajinách sa v roku 2003 vy-

Graf 1 Podiel energetiky na v‰etk˘ch nefinanãn˘ch odvetviach podºa vybran˘ch ukazovateºov za rok 2003

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.
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kazovalo v rámci energetického sektora 23 289
podnikov (z toho 14 945 podnikov v podkategó-
rii E40). V SR sa vykazovalo 153 organizácií v ka-
tegórii E, priãom v rámci podkategórie E40 pô-
sobilo 134 organizácií a v rámci podkategórie E41
(v˘roba, úprava a distribúcia vody) 19 organizá-
cií. V podnikoch zameran˘ch na v˘robu a distri-
búciu elektriny, plynu, pary a teplej vody (E40) bolo
v EÚ v roku 2003 zamestnan˘ch takmer 80 %
z celkového poãtu zamestnancov v sektore ener-
getiky (na Slovensku to bolo takmer 70 %).

Vo v˘robe a distribúcii energií dominujú veºké
podniky s viac ako 250 zamestnancami. Aj keì
ich podiel na celkovom poãte energetick˘ch pod-
nikov v krajinách EÚ predstavuje zhruba len ne-
celé 4 %, vytvárajú takmer 80 % pridanej hod-
noty v sektore energetiky. Naopak, v˘znamn˘
podiel majú men‰ie energetické podniky na tvor-
be pridanej hodnoty napr. v Dánsku (takmer 
65 %), Belgicku (okolo 55 %) a Holandsku (vy‰e
30 %). Za Slovensko nie sú pre toto porovnanie
za rok 2003 k dispozícii potrebné údaje. 

Z uveden˘ch údajov vypl˘va, Ïe postavenie od-
vetvia energetiky v národnom hospodárstve je na
Slovensku najv˘raznej‰ie zo v‰etk˘ch krajín EÚ-25.
Preto by sa v rámci ekonomickej politiky ‰tátu mala
venovaÈ stavu a najmä perspektívam sektora
energetiky primeraná pozornosÈ. 

V˘voj vybran˘ch charakteristík 
slovenskej energetiky po roku 2000

Na získanie lep‰ieho obrazu o slovenskej ener-
getike sa pouÏili ãasové rady vybran˘ch dostup-
n˘ch ukazovateºov od roku 2000 o poãte pod-
nikov, poãtoch zamestnancov, objeme vytvore-
nej pridanej hodnoty, osobn˘ch nákladoch,
hrubom prevádzkovom prebytku6, hrub˘ch inves-
tíciách do hmotného majetku, nakúpen˘ch tova-
roch a sluÏbách, hrubom obrate, produktivite
práce, hrubej miere ziskovosti7 a miere investícií
v podkategórii E40.

Pre slovenskú energetiku bol prelomov˘ rok
2002, keì boli pripravené legislatívne základy
na vytvorenie konkurencie na trhu a zaãal sa
proces zvy‰ovania regulovan˘ch cien energií na

úroveÀ oprávnen˘ch nákladov. Formálne sa to pre-
javilo pomerne v˘razn˘m nárastom poãtu ener-
getick˘ch podnikov (zo 103 v roku 2000 na 148
v roku 2002), konkurenãn˘ efekt tlaku na zníÏe-
nie cien energií sa v‰ak neprejavil. Na Slovensku,
ale aj v celej EÚ naìalej pretrváva monopolné po-
stavenie veºk˘ch energetick˘ch podnikov (podºa
dostupn˘ch údajov za rok 2004 za SR len za ka-
tegóriu E moÏno dedukovaÈ, Ïe energetické pod-
niky s viac ako 250 zamestnancami majú v kate-
górii E zastúpenie zhruba 16 %, ale takmer 95-
-percentn˘ podiel na tvorbe celkovej pridanej
hodnoty v odvetví energetiky; v EÚ bol tento po-
mer 3,7 %, resp. 76,9 %. 

Podºa údajov o dosahovanej produktivite prá-
ce, bola slovenská energetika v roku 2003 viac
ako ‰tvornásobne v˘konnej‰ia v porovnaní s prie-
merom za celú nefinanãnú podnikovú ekonomi-
ku a 3,7-krát v˘konnej‰ia ako sektor priemyslu.
Rast produktivity práce je v slovenskej energeti-
ke dynamick˘ hlavne po roku 2002 (v roku 2003
medziroãn˘ rast o vy‰e 40 % a v roku 2004
o vy‰e 20 %). 

V porovnaní s krajinami V4 a Slovinskom do-
sahovali slovenské energetické podniky v posled-
n˘ch rokoch v produktivite práce pomerne priaz-
nivé v˘sledky (v roku 2004 dokonca najlep‰ie,
o 2,6 percentuálneho bodu pred Slovinskom). Ne-
priaznivo v‰ak vyznieva porovnanie so star˘mi
ãlensk˘mi krajinami, keì napr. v roku 2003 pred-
stavovala hodnota produktivity práce na zames-
tnanca v slovensk˘ch energetick˘ch podnikoch len
okolo 43 % priemeru za EÚ-25.

Priemerná miera ziskovosti v energetick˘ch
podnikoch dosiahla v roku 2003 v EÚ-25 okolo
17 %. Podºa údajov Eurostatu vy‰‰iu ziskovosÈ ako
v slovensk˘ch energetick˘ch podnikoch (25,9 %)8

dosiahli v Európe len energetické podniky v ·pa-
nielsku (27,9 %). ZiskovosÈ v európskych energe-
tick˘ch gigantoch: Nemecko 10 %, Francúzsko
21,6 %, Veºká Británia 22,1 %, Taliansko 19,3 %.
V ãeskej energetike bola miera ziskovosti 21,9 %,
v Maìarsku 12,4 %, v Poºsku 19,5 % a v Slovin-
sku 18,5 %. NajniÏ‰iu ziskovosÈ dosiahol v roku
2003 holandsk˘ energetick˘ sektor (8,5 %).
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Tab. 2 V˘voj hodnôt vybran˘ch ukazovateºov v energetick˘ch podnikoch (E40) na Slovensku

UUkkaazzoovvaatteeºº 22000000 22000011 22000022 22000033 22000044

Poãet podnikov 103 103 148 134 165

Poãet zamestnancov 31 879 31 385 32 694 30 957 28 971

Pridaná hodnota (v mil. EUR) 914,9 1 092,4 1 231,7 1 635,7 1 843,7

Hrub˘ prevádzkov˘ prebytok (v mil. EUR) 687,1 841,5 953,2 1329,3 1512,7

Osobné náklady (v tis. EUR) 227,9 250,9 278,5 306,3 331,0

Hrubé investície do hmotného majetku (v mil. EUR) 662,6 425,8 648,6 289,7 256,4

Nakúpené tovary a sluÏby (v mil. EUR) 2 451,8 2 767,1 3 062,0 3 514,4 3 634,0

Hrub˘ obrat (v mil. EUR) 3 383,2 3 841,5 4 284,8 5 136,8 5 429,6

Produktivita práce na zamestnanca (v tis. EUR) 28,7 34,8 37,7 52,8 63,6

Hrubá miera ziskovosti (v %) 20,3 21,9 22,2 25,9 27,9

Miera investícií z pridanej hodnoty (v %) 72,4 39,0 52,7 17,7 13,9

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.

6 Hrub˘ prevádzkov˘ prebytok je
definovan˘ ako prebytok vytvoren˘
realizovan˘mi aktivitami po
odpoãítaní pracovn˘ch vstupov. 

7 Hrubá miera ziskovosti je ukazova-
teº, ktor˘ sa poãíta ako pomer
hrubého prevádzkového prebytku
a obratu a je vyjadren˘ v percen-
tách.

8 Na ziskovosti slovenskej energetiky
má v˘znamn˘ podiel aj inkasovanie
za tranzit plynu a ropy, lebo
Slovensko je na ãele krajín tak
z hºadiska objemu tranzitu, ako aj
dôleÏitosti tranzitu pre krajinu
(bliÏ‰ie napr. Sedláãek, M.: Tranzit
plynu na liberalizovanom trhu
Európskej únie. In.: Slovgas
4/2006). 
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Takmer 26-percentná miera ziskovosti v odvet-
ví energetiky je v slovenskej ekonomike najvy‰-
‰ia v rámci v‰etk˘ch nefinanãn˘ch odvetví. Pod-
ºa údajov za rok 2003 v odvetví nerastné surovi-
ny bola dosiahnutá ziskovosÈ 24,2 %, v odvetví
doprava, skladovanie a sluÏby pô‰t a telekomu-
nikácií a v odvetví nehnuteºnosti, prenájom a ob-
chodné sluÏby zhruba 18 %, v odvetví hotelové
a re‰tauraãné sluÏby vy‰e 11 %, v odvetví prie-
myselnej v˘roby okolo 8 %, v stavebníctve oko-
lo 6 % a vo veºkoobchode a maloobchode oko-
lo 4 %.

Rast ziskovosti je veºmi pozitívny nielen pre sa-
motné energetické podniky, ale aj pre ‰tát, resp.
‰tátny rozpoãet, do ktorého plynú prostredníc-
tvom zdaÀovan˘ch ziskov vy‰‰ie príjmy. 

V rámci v˘robn˘ch nákladov majú v sloven-
skom energetickom sektore najv˘raznej‰í podiel
v˘davky na nakupované tovary a sluÏby. Ich po-
diel sa od roku 2000 postupne zvy‰uje (zo zhru-
ba 73 % v roku 2000 na 86 % v roku 2004). Mier-
ne rastie aj podiel osobn˘ch v˘davkov (zo 6,8 %
na 7,8 %). Naopak, v˘razne klesajúci trend má
podiel investiãn˘ch v˘davkov (z takmer 20 % na
6,1 %). 

Slovenské energetické podniky (E40) patrili
podºa dostupn˘ch porovnateºn˘ch údajov Euro-
statu za rok 2003 z hºadiska tvorby pridanej hod-

noty k najv˘konnej‰ím v rámci krajín EÚ, av‰ak do
ich ìal‰ieho rozvoja bol na Slovensku investova-
n˘ najniÏ‰í podiel vytvorenej pridanej hodnoty
spomedzi v‰etk˘ch ãlensk˘ch krajín. Miera inves-
tícií z pridanej hodnoty má v slovensk˘ch ener-
getick˘ch podnikoch v posledn˘ch rokoch v˘raz-
ne klesajúcu tendenciu (72,4 % v roku 2000, 
39 % v roku 2001, 52,7 % v roku 2002, 17,7 %
v roku 2003 a 13,9 % v roku 2004). V rokoch
2003 a 2004 klesal aj celkov˘ objem hrub˘ch in-
vestícií do hmotného majetku (v porovnaní s ro-
kom 2002 sa tento podiel zníÏil na zhruba 45 %,
resp. 40 %), ão sa prejavilo na zníÏení objemu in-
vestícií do hmotného majetku na zamestnanca
z takmer 20 tis. EUR v roku 2002 na pribliÏne 
9,4 tisíc EUR v roku 2003 a na 8,85 tisíc EUR v roku
2004. 

Popri pozitívnom raste tvorby pridanej hodno-
ty, produktivity práce a ziskovosti v slovensk˘ch
energetick˘ch podnikoch v‰ak nemoÏno pre-
hliadnuÈ v˘voj miery investovania do ich ìal‰ie-
ho rozvoja. Zo získan˘ch poznatkov vypl˘va, Ïe
pre slovenské energetické podniky bolo po roku
2000 kºúãovou otázkou nielen hºadanie strate-
gick˘ch investorov, ale predov‰etk˘m zabezpeãe-
nie v˘raznej‰ieho a efektívnej‰ieho vyuÏitia vytvá-
ran˘ch vlastn˘ch zdrojov na re‰trukturalizáciu,
modernizáciu a ich ìal‰í rozvoj.

Energetické podniky (podkategória E40 podºa
klasifikácie OKEâ) zah⁄Àajú okrem aktivít v od-
bore v˘roby a distribúcie elektriny aj aktivity v od-
bore v˘roby plynu a distribúcie plynn˘ch palív
potrubím, ako aj aktivity v odbore dodávok pary
a teplej vody. Za uvedené zloÏky nie sú v data-
báze Eurostatu k dispozícii porovnateºné údaje
o jednotliv˘ch ekonomick˘ch ukazovateºoch,
a preto nie je moÏné podrobnej‰ie charakterizo-
vaÈ parciálny vplyv jednotliv˘ch energetick˘ch
ãinností v rámci energetick˘ch podnikov ako cel-
ku9. 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady
ã. 2003/54/ES o spoloãn˘ch pravidlách pre vnú-
torn˘ trh s elektrinou a smernica ã. 2003/55/ES
o spoloãn˘ch pravidlách pre vnútorn˘ trh s ply-
nom sa stali základom pre zjednotenie pravidiel,
potrebn˘ch na fungovanie vnútorného trhu s elek-
trinou a plynom a na vytvorenie efektívneho vnú-
torného trhu vo v‰etk˘ch ãlensk˘ch krajinách EÚ,
nevynímajúc ani Slovenskú republiku. V súlade
s uveden˘mi smernicami majú od 1. júla 2004
v‰etci odberatelia okrem kategórie domácností
moÏnosÈ v˘beru vlastného dodávateºa a od 1. júla
2007 budú maÈ túto moÏnosÈ aj odberatelia elek-
triny a zemného plynu v kategórii domácností. 

Jednotné pravidlá vnútorného trhu s elektrinou
a plynom v rámci EÚ vytvárajú skôr teoretické
predpoklady na voºnú súÈaÏ v˘robcov a distribú-
torov na energetickom trhu, v˘raznej‰ie konku-
renãné prostredie a v koneãnom dôsledku na
moÏnosÈ v˘beru lacnej‰ích dodávateºov energií ich
koneãn˘mi spotrebiteºmi. Realita je v‰ak taká,
Ïe liberalizácia trhov jednotliv˘ch energetick˘ch
komodít postupuje relatívne pomaly.  
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Graf 2 V˘voj vybran˘ch ukazovateºov v sektore energetiky SR

Graf 3 V˘voj jednotliv˘ch zloÏiek v˘robn˘ch nákladov v sektore
energetiky SR

Zdroj: Eurostat a v˘poãty NBS.
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9 V podmienkach Slovenska by v‰ak
mali byÈ na tento úãel vytvorené
predpoklady, lebo na rokovaní
vlády SR dÀa 11. 1. 2006 o návrhu
energetickej politiky SR sa
kon‰tatovalo, Ïe od 1. 1. 2001
bolo zavedené krátkodobé
v˘kazníctvo za energetiku podºa
metodiky EÚ a IEA do oficiálneho
‰tatistického v˘kazníctva SR.


