
Marketing podnikov pôsobiacich v sieťových 
odvetviach 

 
 
 
Elektroenergetika  

• sústava elektroenergetických zariadení  
• výroba, prenos, distribúcia a dodávky elektriny  

 
Plynárenstvo  

• sieť plynovodov  
• výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávky 

plynu 
 
Zásobovanie vodou a odvod odpadových vôd  

• verejný vodovod, verejná kanalizácia, stoková sieť  
• zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd  

 
Tepelná energetika  

• sústava tepelných zariadení  
• výroba a rozvod tepla  

 
Doprava  

• dráhy, pozemné komunikácie,  
• námorné trasy a vnútrozemské vodné cesty, letecké trasy  
• preprava osôb a nákladu  

 
Poštové služby  

• poštová sieť  
• vyberanie, triedenie, preprava a dodávanie poštových 

zásielok  
 
Elektronické komunikácie  

• elektronická komunikačná sieť  
• prenos signálov  

 
 
 
 
 



• Sú  strategicky dôležité, keďže sú nevyhnutné pre 
zabezpečenie výroby  a služieb v celom štáte 

• Napojenie na všetky odvetvia národného hospodárstva, 
všetky časti štátu i na zahraničie 

• Hlavný technologický proces sa v sieťových odvetviach 
realizuje na sieti, ktorá pokrýva často celé územie krajiny 

• Pre oblasti ich pôsobenia nie je efektívne vytvárať 
konkurenčné prostredie – klasický názor tradičnej 
ekonómie 

• Pre podniky pôsobiace v sieťových  odvetviach je 
charakteristické, že fungujú ako tzv. prirodzené 
monopoly – ako úplný monopol – len v niektorých 
ekonomikách 

• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - ÚRSO 
 
 
 

• Monopol zvyčajne len v oblasti výroby a distribúcie, 
nie v sortimente. 

• Monopol len na jeden produkt,  ktorý býva 
determinovaný ich regulovanou (hlavnou) činnosťou, zatiaľ 
čo vo vedľajšej (neregulovanej) činnosti fungujú v plne 
konkurenčnom prostredí. 

• Ponukový kvázimonopol, t. j.  taká forma monopolu,  keď  
zákazníkovi stále zostáva možnosť výberu a voľby pri 
uspokojovaní jeho potrieb, napr. vykurovanie domu 
elektrickou energiou alebo plynom, náhrada vody 
z vodovodu kúpou vody vo fľašiach a pod.   

 
 

• Podniky pôsobiace v sieťových odvetviach stoja 
charakterom svojej činnosti na rozhraní medzi výrobou 
a službami 

• Sieťové podniky zvyčajne majú rozsiahle produktové 
portfólio (produkty, služby, činnosti) 

 
 
 
 
 
 



VODÁRENSTVO 
 
 
http://www.vodarenskemuzeum.sk/sk/ 
 
 

� Patrí medzi odvetvia, ktoré majú z pohľadu jednotlivých 
národných ekonomík strategický charakter a význam 

� Hlavný produkt odvetvia – voda 
� Rozhodujúcimi subjektmi vodárenstva sú vodárenské 

spoločnosti 
� Vlastníctvo v európskom vodárenstve smeruje od 

nadnárodných spoločností, ktoré sa zaoberajú viacerými 
sieťovými odvetviami a/alebo spoločností, ktorých akcie sú 
kótované na burze, k štátnemu alebo súkromnému 
vlastníctvu (private equity). 

� Vo vodárenstve v Európe momentálne pôsobí iba niekoľko 
veľkých súkromných spoločností, ktoré sú časťou veľkých 
nadnárodných skupín (Veolia, SAUR, RWE a Suez) 

 
 

� Vodárenské spoločnosti na Slovensku prešli v nedávnej 
minulosti procesom významných zmien, ktorého cieľom 
bolo predovšetkým zmeniť celý spôsob ich fungovania so 
zreteľom na výrazné kvalitatívne zmeny smerujúce 
k optimalizácii riadiacich a rozhodovacích procesov 
a postupov v ich fungovaní (2004): 
• zaviesť trhové správanie vodárenských spoločností 
• prechod od výrobne odbytových podnikov na moderné 

zákaznícky orientované spoločnosti 
• zavedenie moderných manažérskych metód a nástrojov 

do riadenia a fungovania vodárenských spoločností 
• orientácia vodárenských spoločností na jadro podnikania 

a postupné utlmovanie vedľajších činností 
• sprehľadnenie finančných tokov 
• modernizácia a postupné obnovovanie infraštruktúry 
• a ďalšie 

 
 
 



� Strategické riadenie prechádzalo pri jeho zavádzaní vo 
vodárenských spoločnostiach  viacerými etapami vývoja: 

1. fáza – nákladový prístup, založené výlučne na finančnom 
plánovaní 

2. fáza - externe orientované plánovanie, do centra 
pozornosti manažmentov vodárenských spoločností sa 
postupne dostal zákazník a konkurencia, zavedenie nových 
manažérskych nástrojov a metód (napríklad podnikový 
kontroling, Balanced Scorecard)  

3. fáza - integrované strategické riadenia, spája nielen 
finančné, dlhodobé  a externe orientované plánovanie,  ale aj 
strategické myslenie a konanie 

 
 
 

Charakter činnosti vodárenských spoločností: 
 

Regulovaná (hlavná) činnosť vodárenské spoločnosti sa 
sústreďujú na výrobu a distribúciu pitnej vody a odvádzanie 
a čistenie odpadových vôd 
 
Neregulovaná (vedľajšia) činnosť, ide o produkty, ktoré 
ponúkajú viaceré subjekty na trhu (5 – 10 % z tržieb 
vodárenských spoločností) – vývoz odpadovej vody zo žúmp 
cisternovými vozidlami, montáž nových kanalizačných prípojok, 
montáž a demontáž vodomerov 
 
Regulovaná (hlavná) činnosť: 
Z pohľadu hlavného produktu (pitnej vody) sú vodárenské 
spoločnosti predovšetkým  ponukovým kvázimonopolom  
a čiastočne podnikom pôsobiacim v plne konkurenčnom 
prostredí  (napríklad zákazník potrebu piť môže popri pitnej 
vode z vodovodu uspokojiť minerálkou alebo nákupom vody vo 
fľaši; možnosť nahradiť používanie vody z vodovodu vodou 
z vlastnej studne a pod.). 
 
 
 
 
 



Voda ako produkt vodárenských spoločností rovnako ako iné 
produkty má substitúty a spájajú sa s ňou rôzne možnosti 
vývoja v oblasti kvality, inovácií a využitia (komplementarity:  
Coca Cola). 
Uvedené skutočnosti tak vytvárajú podmienky pre vznik 
konkurenčného prostredia vodárenských spoločností aj v oblasti 
hlavných činností, a to zo sortimentného hľadiska. 

 
 

Vodárenstvo na Slovensku – AVS – Asociácia 
vodárenských spoločností 

 
 

AVS – Asociácia vodárenských spoločností – zabezpečuje v 
rôznych kategóriách 91 - 97 % z výkonov všetkých verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku. 
• Podniky zásobujú 4 384 142 obyvateľov Slovenska pitnou 

vodou, čo predstavuje 92,7 % zo všetkých obyvateľov 
napojených na verejných vodovod. 

• Prevádzkujú verejné vodovody v dĺžke 25 178 km a 735 350 
vodovodných prípojok. Dĺžka verejných vodovodov tak 
predstavuje takmer dvojnásobok priemeru Zeme (12 745 
km).  

• Ročne vyrobia členovia AVS  309 677 000 m3 pitnej vody. 
Uvedeným množstvom môžeme naplniť 21 066 „bazénov“ o 
rozmeroch futbalových ihrísk do výšky 2 m. Dostatok a 
plynulosť dodávky zabezpečujú prevádzkou 100 úpravní vôd a 
1 773 vodojemov.  

• Na verejnú kanalizáciu je pripojených 3 025 945 obyvateľov 
čo predstavuje 94,2 % zo všetkých obyvateľov Slovenska 
pripojených na verejnú kanalizáciu. 

• Dĺžka prevádzkovaných stokových sietí dosahuje 9 153 km, čo 
je o niečo viac, ako vzdialenosť z Bratislavy do Tokia (9 105 
km) a počet kanalizačných prípojok je 219 159.  

• V 289 prevádzkovaných čistiarňach odpadových vôd vyčistia 
337 963 000 m3 odpadových vôd za rok. Množstvo vyčistenej 
vody sa tak tesne blíži objemu jednej z najväčších slovenských 
priehrad - Oravskej nádrži (350 mil. m3) 

 
 
 



Tvorba ceny za hlavné činnosti je regulovaná 
 

• Rozhodnutie o výške sa riadilo ustanoveniami výnosu, 
vydaného regulačným úradom pre dané obdobie (2014 – 
2016) 

• Tvorba regulovanej ceny vo vodárenstve bola založená na 
prístupe k tvorbe cien orientovanej na náklady - realizačné 
ceny sa stanovovali na základe progresívnej kalkulácie, ktorá 
vychádza z nákladov a plánovaného zisku 

 
 
Dvojzložková cena vodného a stočného (aj ČR, Nemecko 
atď.) Zavedenie na Slovensku v roku 2016. 
• Skladá sa z pevnej (fixnej) a variabilnej (premenlivej) 

zložky 
• Systém dvojzložkovej ceny umožňuje spravodlivejšie 

preúčtovanie nákladov jednotlivým zákazníkom (t. j. na každú 
prípojku) ako aj z pohľadu vodárenskej spoločnosti. 

 
 
Princíp dvojzložkovej ceny: 
• Z pevnej zložky sa hradí časť stálych (fixných) nákladov 

ako napr. náklady na údržbu a opravy vodovodného a 
kanalizačného systému, udržovanie  tlaku vo vodovodnej sieti  
atď. 

• Variabilná zložka je závislá iba od odobraného resp. 
vypusteného objemu vody (súčin množstva a jednotkovej 
ceny). 

 
Príklad:  
Bratislavská vodárenská spoločnosť pripravila návrh cien pre regulačné obdobie 2017 – 2021. V 
súčasnosti je celková cena vodného 0,9359 €/m³ bez DPH a stočného 0,9216 €/m³ bez DPH. Pre 
nové regulačné obdobie BVS podľa metodiky ÚRSO stanovila variabilnú zložku ceny dodanej 
vody na 0,8455 €/m³ bez DPH a cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody na 0,8942 €/m³ 
bez DPH. Fixná zložka ceny za prevádzku distribučnej siete je v závislosti od veľkosti vodomeru 
rozdelená do 6 tarifných skupín, pričom domácností sa budú týkať tarify T1 – T3. Dominantná časť 
odberateľov (viac ako 90 % všetkých odberných miest) spadá do tarifnej skupiny T1, v ktorej je 
výška fixnej zložky na úrovni 9 Eur bez DPH ročne (0,75 Eur bez DPH mesačne) za vodné a 9 Eur 
bez DPH ročne (0,75 Eur bez DPH mesačne) za stočné. Sumy fixnej zložky cien sa v prípade 
bytových domov rozrátajú na celkový počet bytových jednotiek. Uvedený cenový návrh ÚRSO 
schválil 24. novembra 2016. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dve kategórie zákazníkov – firmy a domácnosti 
• segmentácia trhu (plánovanie spotreby...) 
• zákaznícke analýzy: 
 
Analýzy pre hodnotenie marketingových výsledkov: 

• Analýza spokojnosti zákazníkov 
• Analýza vývoja lojality zákazníkov 
• Analýza vývoja počtu zákazníkov 
• Analýza štruktúry zákazníkov podľa kategorizácie A, B, C  
• Analýza a vyhodnotenie sťažností a reklamácií  

 
Analýzy kvality známosti firmy a celkového dojmu, 
ktorým pôsobí na zákazníkov: 

• Analýza imidžu firmy (jej produktov a značky) 
• Analýza stupňa známosti firmy 

 
 
Nástroje na zvyšovanie kvality služieb: 
 
Marketingový prieskum (kvantitatívny, kvalitatívny) 
 
Mystery shopping (zameraný na): 

• technickú stránku poskytnutej služby, t. j. na 
obsah/predmet poskytnutej služby, teda „čo“ zákazník 
dostal (hard skills), 

• funkčnú stránku služby, t. j. stav a úroveň komunikačných 
zručností a schopností relevantných pracovníkov a ich 
celkový prístup k zákazníkom;  teda „ako“ bola služba 
zákazníkovi poskytnutá (soft skills), 

• vzhľad kontaktných zamestnancov, interiér, exteriér, 
• iné kritéria podľa požiadaviek vodárenskej spoločnosti 

 
Spomedzi nástrojov  marketingovej komunikácie majú najväčšie 
uplatnenie : 

• public realtions  
• event marketing 
• krízová komunikácia 

 
 
 



Prostriedkom lepšej komunikácie vodárenských spoločností so 
zákazníkmi sa stali: zákaznícke centrá a call centrá 
 
Call centrá sú kľúčovými nositeľmi  úrovne aj kvality služieb, 
ktoré firma poskytuje: 

• výber zamestnancov, ktorí budú v priamej interakcii so 
zákazníkmi (určení na kontakt a jednanie so zákazníkmi), 

• adaptácia zamestnancov, ktorí budú v priamej interakcii so 
zákazníkmi (určení na kontakt a jednanie so zákazníkmi, 

• motivácia zamestnancov, ktorí budú v priamej interakcii so 
zákazníkmi (určení na jednanie so zákazníkmi), 

• vzdelávanie (školenia, tréningy, koučing) zamestnancov, 
ktorí budú v priamej interakcii so zákazníkmi (určení na 
komunikáciu a jednanie so zákazníkmi), 

• kontrola zamestnancov, ktorí budú v priamej interakcii so 
zákazníkmi (určení na komunikáciu a jednanie so 
zákazníkmi) a ich hodnotenie, 

• zisťovanie spokojnosti kontaktných zamestnancov 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektroenergetika a marketing na trhu elektrickej 
energie 

 
 
Oddelenie výroby – distribúcie – predaja = politika EU 
 
Predpoklady:  

1. existencia prenosovej sústavy  
2. musia existovať distribučné spoločnosti  
3. obchodníci s elektrickou energiou -  
4. zákazníci = trh firiem + trh domácností  

 
 
 
 
 

Výroba elektrickej energie, prenos a rozvod 
 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Tržby	(mil.	eur)	 8	502	 7	108	 7	513	 7	805	 8	381	

Export	(mil.	eur)	 1	542	 1	156	 1	270	 1	542	 1	746	

Pridaná	hodnota	(mil.	eur)	 1	562	 1	404	 1	410	 1	395	 1	375	

Zisk	po	zdanení	(mil.	eur)	 673	 441	 867	 343	 272	

Priemerný	počet	pracovníkov	 9	177	 9	816	 9	810	 9	787	 9	778	

Priemerná	mesačná	mzda	(eur)	 1	679	 1	693	 1	735	 1	816	 1	873	

Pozn.:	Údaje	sú	za	podniky	s	20	a	viac	zamestnancami;	PRAMEŇ:	Štatistický	úrad	SR	

 
 
 
 
 
 
 
 



Najväčšie energetické a vodohospodárske 
podniky, spracovatelia odpadu (len TOP 20) 
 

 Spoločnosť 
Tržby 
2017 

(tis. eur) 

Tržby 
2016 

(tis. eur) 

Zmena 
2017 / 
2016 
(%) 

Zisk po 
zdanení 

2017 
(tis. eur) 

Zisk po 
zdanení 

2016 
(tis. eur) 

Zmena 
2017 / 
2016 
(%) 

1. Slovenské 
elektrárne, a.s., 
Bratislava 

2 183 236 2 126 055 2,7 66 133 116 833 -43,4 

2. Slovenský 
plynárenský 
priemysel, a.s., 
Bratislava 

1 509 367 1 302 004 15,9 318 764 462 989 -31,2 

3. OKTE, a.s., 
Bratislava 

1 273 746 979 046 30,1 567 457 24,1 

4. ZSE Energia, a.s., 
Bratislava 

780 607 748 324 4,3 9 763 11 321 -13,8 

5. Eustream, a.s., 
Bratislava 

755 649 760 589 -0,6 352 389 387 428 -9,0 

6. Stredoslovenská 
energetika, a.s., 
Žilina 

611 623 645 932 -5,3 6 411 78 010 -91,8 

7. Stredoslovenská 
distribučná, a.s., 
Žilina 

545 450 438 152 24,5 106 129 27 309 288,6 

8. Západoslovenská 
distribučná, a.s., 
Bratislava 

502 185 475 130 5,7 64 545 62 789 2,8 

9. Slov. elektrizačná 
prenosová 
sústava, a.s., 
Bratislava 

413 408 360 830 14,6 74 255 57 360 29,5 

10. Východoslovenská 
energetika, a.s., 
Košice 

398 152 368 061 8,2 -791 7 308 n 

11. SPP – distribúcia, 
a.s., Bratislava 

397 868 358 610 10,9 153 256 142 951 7,2 

12. Východoslovenská 
distribučná, a.s., 
Košice 

320 746 302 959 5,9 30 626 19 283 58,8 



 Spoločnosť 
Tržby 
2017 

(tis. eur) 

Tržby 
2016 

(tis. eur) 

Zmena 
2017 / 
2016 
(%) 

Zisk po 
zdanení 

2017 
(tis. eur) 

Zisk po 
zdanení 

2016 
(tis. eur) 

Zmena 
2017 / 
2016 
(%) 

13. Elgas, k.s., 
Považská Bystrica 

277 380 236 088 17,5 -3 148 10 936 n 

14. ČEZ Slovensko, 
s.r.o., Bratislava 

250 555 232 648 7,7 -3 149 3 625 n 

15. Innogy Slovensko, 
s.r.o., Bratislava 

196 936 286 397 -31,2 7 841 4 318 81,6 

16. Slovenské 
elektrárne – 
energetické 
služby, s.r.o., 
Bratislava 

185 134 245 578 -24,6 -4 021 2 472 n 

17. LE Trading, a.s., 
Bratislava 

163 191 99 961 63,3 155 56 176,8 

18. MFGK Slovakia, 
s.r.o., Bratislava 

158 286 31 606 400,8 50 103 -51,5 

19. Magna Energia, 
a.s., Piešťany 

157 582 115 070 36,9 202 1 359 -85,1 

20. Pow-en, a.s., 
Bratislava 

133 990 122 665 9,2 7 445 11 753 -36,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodávatelia elektriny domácnostiam (aktualizácia k 1. 1. 
2019) 

Regulovaný subjekt Web Pôsobnosť 

A.En. Slovensko s.r.o. www.a-en.sk Slovensko 

ČEZ Slovensko, s.r.o. www.cez.sk Slovensko 

ELGAS, s.r.o. www.elgas.sk Slovensko 

Energie2, a.s. www.energie2.sk Slovensko 

Energy Europe, SE www.energotrens.sk Slovensko 

EP ENERGY TRADING, a.s., 
organizačná zložka www.epet.sk Slovensko 

MAGNA ENERGIA a.s. www.magnaea.sk Slovensko 

Pow-en a.s. www.pow-en.sk Slovensko 

SE Predaj, s.r.o. www.sepredaj.sk Slovensko 

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. www.slovakiaenergy.sk Slovensko 

Slovenská energetika, a.s. www.sle.sk Slovensko 

Slovenský plynárenský priemysel, 
a.s. www.spp.sk Slovensko 

Stredoslovenská energetika Obchod, 
a.s. 
(od 01.01.2019 Stredoslovenská 
energetika, a. s.) 

www.sse.sk Slovensko 

TWINLOGY s. r. o. www.twinlogy.com Slovensko 

UTYLIS s. r. o. www.utylis.sk Slovensko 

V-Elektra Slovakia, s.r.o. www.v-elektra.sk Slovensko 

Východoslovenská energetika a.s. www.vse.sk Slovensko 

ZSE Energia, a.s. www.zse.sk Slovensko 

 
 
 
 
 
 
 



Ako funguje trh s elektrinou – konkurencia 
vystriedala monopol 

Výstavba a údržba elektrických vedení zostane zrejme naďalej 
monopolnou činnosťou.  

Ceny za prenos a distribúciu elektriny preto určuje Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Iná je situácia pri výrobe a 
obchode so samotnou silovou elektrinou. Tú je už dnes možné 
nakupovať od rôznych subjektov. Existuje konkurencia a ceny 
dodávanej elektriny sa stanovujú dohodou zmluvných strán – 
komoditné burzy. 

Subjekty na trhu s elektrinou 

Legislatívne sa v predchádzajúcich rokoch úplne oddelili 
monopolné činnosti (elektrické vedenia – prenos a distribúcia 
elektriny) a činnosti, v ktorých pôsobí konkurencia (výroba a 
obchod s elektrinou), do samostatných firiem. V roku 2007 sa 
rozdelili aj tradiční dodávatelia elektriny (ZSE, SSE a VSE) na 
firmy zabezpečujúce distribúciu a firmy predávajúce elektrinu. 

1. Prenosová sústava (prenos elektriny vedeniami s napätím 220 
a 400 kV a dispečing) 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) 

2. Distribučné spoločnosti (distribúcia elektriny vedeniami s 
napätím 110 kV a menej) 

Západoslovenská distribučná a. s., SSE–Distribúcia a. s., 
Východoslovenská distribučná a. s. 

3. Zúčtovateľ odchýlok 

OKTE a. s.  

4. Výrobcovia elektriny 

Slovenské elektrárne a. s., vodné dielo Žilina, paroplynové 
elektrárne v Bratislava alebo Leviciach, tepláreň Košice, 
… 



4. Tradiční dodávatelia elektriny (obchodníci, ktorí nakupujú 
elektrinu od výrobcov a predávajú ju najmä konečným 
spotrebiteľom) 

ZSE – Energia a. s., SSE a. s., VSE a. s. 

+ Noví dodávatelia elektriny (obchodníci, ktorí nakupujú 
elektrinu od výrobcov a predávajú ju najmä konečným 
spotrebiteľom) 

SE Predaj, ČEZ Slovensko, MAGNA ENERGIA, Slovakia 
Energy, POW-EN, EP Energy, V-Elektra … 

Hlavné procesy a činnosti 

Elektrinu vyrobia výrobcovia podľa potrieb sústavy a dodávateľov. 
Podmienkou výroby je dodržiavanie technických parametrov a plánu 
výroby. 

Vyrobenú elektrinu nie je možné skladovať a tak elektrina putuje cez 
vedenia k svojim spotrebiteľom v reálnom čase. 

Rozdiely medzi vyrobenou a spotrebovanou elektrinou v sústave stráži 
energetický dispečing a riadi pomocou tzv. podporných služieb. Ak je 
vyrobené málo, aktivuje ďalšiu výrobu. Ak veľa tak výrobu obmedzuje. 
Dbá o dodržiavanie technických parametrov siete. 

Prenos elektriny prenosovou sústavou pokračuje k odberateľovi 
v distribučných sieťach, do ktorých je pripojený každý odberateľ. 
Rozdiely v pripojení sú podľa napäťovej úrovne, typu merania, veľkosti 
rezervovanej kapacity pre maximálny odber každého odberateľa. 

Každý dodávateľ, pre skupinu svojich odberateľov, nakúpi toľko 
elektriny, koľko predpokladá, že v reálnom čase spotrebujú. Rozdiel je 
odchýlkou. Každý dodávateľ nesie zodpovednosť za odchýlku za 
všetkých svojich odberateľov. Zúčtovateľ odchýlok zúčtuje náklady na 
odchýlku v 15 minútových intervaloch a dodávateľ tieto náklady uhradí. 
Žiadny odberateľ nemôže odberať elektrinu bez toho, aby nemal 
zabezpečené prevzatie zodpovednosti za odchýlku v svojom odbernom 
mieste. 

Za dodanú elektrinu je považovaná elektrina, ktorá prejde 
odberateľovým elektromerom. Odpočet meradla vykonáva distribučná 
spoločnosť, merané dáta poskytne dodávateľovi pre účely fakturácie 
a OKTE pre účely zúčtovania odchýlok. 

 
 



Marketingové činnosti podnikov – B2C a B2B 
 
 
+ ak dodávatelia na podnikateľský trh - CRM – nákup, predaj 
 
Trh domácnosti  

• priamy marketing,  
• CRM,  
• zákaznícke centrum 
• call centrum,  
• internetové portály 
• ceny podľa objemu odberu – nákupu,  
• rozširovanie ponuky v oblasti služieb ... 

 
 
Dodávatelia elektrickej energie aj plynu – synergické 
efekty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketing na trhu s plynom 
 

� technické plyny 
 

� zemný plyn, CNG (compressed natural gas),  
 

� LPG (liquid petroleum gas) 
 
CNG = Compressed natural gas = stlačený zemný plyn 
Hlavnou zložkou zemného plynu je metán, ktorý mu dáva 
vlastnosti paliva s oktánovým číslom 128. Emisie produkované 
pri spaľovaní CNG sú nižšie ako pri benzíne, nafte a dokonca 
i LPG. CNG je možné vyrábať z obnoviteľných zdrojov. 
 
LPG = Liquid petroleum gas = kvapalný ropný plyn = (propan – 
butan)  
LPG je propán – bután, ktorý sa získava ako vedľajší produkt pri 
ťažbe a spracovaní ropy. Do vozidiel sa tankuje v kvapalnom 
stave. Je ťažší ako vzduch. Emisie pri spaľovaní sú vyššie ako pri 
CNG. LPG nie je možné vyrábať z obnoviteľných zdrojov. 
 
LNG – skvapalnený zemný plyn, BIO – bioplyn, hlavná zložka 
metán - CNG 
 

Výroba plynu, rozvod plynných palív potrubím 
 

2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Tržby	(mil.	eur)	 3	018	 2	521	 2	502	 2	649	 3	291	

Export	(mil.	eur)	 585	 590	 618	 849	 1	485	

Pridaná	hodnota	(mil.	eur)	 151	 324	 318	 444	 380	

Zisk	po	zdanení	(mil.	eur)	 -57	 4	461	 530	 594	 457	

Priemerný	počet	pracovníkov	 2	422	 2	322	 2	200	 2	134	 2	094	

Priemerná	mesačná	mzda	(eur)	 1	750	 1	835	 1	854	 1	952	 1	817	

Pozn.:	Údaje	sú	za	podniky	s	20	a	viac	zamestnancami;	PRAMEŇ:	Štatistický	úrad	SR	



 
 
 
= trh firiem + trh domácností  
 

Oddelenie činností – ťažba/výroba, skladovanie, preprava 
a predaj. 

 

Cena zemného plynu pre koncového odberateľa: Meranie 
spotreby zemného plynu realizuje meracie zariadenie - meradlo 
(plynomer). Namerané hodnoty na plynomere v m3 sú 
distribútorom nahlásené dodávateľovi plynu. Dodávateľ plynu 
tieto údaje použije na výpočet celkovej (fakturovanej) ceny za 
dodávku zemného plynu, ktorú vyfakturuje koncovému 
odberateľovi plynu (koncová cena plynu je vynásobená 
nameranou hodnotou na meradle a objemovým prepočítacím 
číslom). 
 

 

SPP; 55,5

innogy Slovensko; 
18,75

ČEZ Slovensko; 4,12

ZSE Energia; 4,09

Slovakia Energy; 1,85

Stredoslovenská 
energetika; 0,64

Ostatní; 15,32

Celkový podiel dodávateľov plynu v dodávkach koncovým odberateľom 
v roku 2016

SPP innogy Slovensko ČEZ Slovensko

ZSE Energia Slovakia Energy Stredoslovenská energetika

Ostatní



Štruktúra ceny za dodávku plynu pre odberateľov plynu určená 
formou koncovej (integrovanej) ceny, v ktorej je nákupná cena 
plynu, preprava plynu, distribúcia plynu, skladovanie plynu a 
obchodná činnosť dodávateľa plynu (vrátane nákladov na 
odchýlku). 
 

Koncový odberateľ zemného plynu odoberá zemný plyn za cenu, 
ktorá má na faktúre nasledovnú štruktúru: 

� cena plynu – cena za dodávku, distribúciu, prepravu a 
skladovanie zemného plynu, 

� odvod do štátneho rozpočtu – spotrebná daň 
(domácnosti sú oslobodené od platenia spotrebnej dane zo 
zemného plynu) a DPH. 

Cenu za distribúciu a prepravu reguluje URSO. Cena za 
skladovanie plynu nie je regulovaná. V kategórii domácnosť a 
malý podnik cenu zemného plynu pre koncového odberateľa 
reguluje ÚRSO. 

 
Cena plynu 

• fixná zložka – mesačná platba za odberné miesto 
(€/mesiac) 

• variabilná zložka – cena za spotrebovaný zemný plyn 
(€/kWh). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marketingové činnosti podnikov – B2C a B2B 
 
+ dodávatelia i na podnikateľský trh - CRM – nákup, predaj 
 
Trh domácnosti  

• priamy marketing,  
• CRM,  
• zákaznícke centrum 
• call centrum,  
• internetové portály 
• ceny podľa objemu odberu – nákupu,  
• rozširovanie ponuky v oblasti služieb ... 

 
 
Dodávatelia elektrickej energie aj plynu – synergické 
efekty.  
 


