
Združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, partner ÚMS,  pripravilo tzv. Energetický balíček pomoci 
pre samosprávy. Balíček obsahuje niekoľko bezplatných nástrojov, ktoré môžu Vám, samosprávam, 
ale najmä Vašim obyvateľom, pomôcť lepšie kontrolovať a rozumieť svojej spotrebe energie, lepšie 
zvládnuť rast cien energií, sprístupniť im obnoviteľné zdroje, podporiť ich snahu stávať sa prosumermi 
(samovýrobcami energie) a vytvárať energetické spoločenstvá.  

1. Skupinový nákup fotovoltiky pre rodinné domy 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad organizuje prvý skupinový nákup fotovoltických 
zariadení pre rodinné domy na Slovensku. 17. októbra 2022  spustili online kampaň na registráciu do 
skupinového nákupu fotovoltických zariadení s inštaláciou pre domácnosti na stránke 
www.spolocnenakupy.sk. V nákupe budú k dispozícii len fotovoltické panely, ktoré dosiahli dostatočne 
vysoký počet bodov v nezávislých spotrebiteľských testoch. 

V prvej fáze sa majitelia rodinných domov, ktorí majú o fotovoltiku záujem, zaregistrujú na stránke 
www.spolocnenakupy.sk. V novembri predstaví S.O.S. vybraného dodávateľa a modely, ktoré budú k 
dispozícii na skupinový nákup. Registrovaní spotrebitelia dostanú ponuku priamo od dodávateľa a 
budú sa môcť rozhodnúť, či s ním zmluvu na dodanie a inštaláciu fotovoltickej elektrárne vo svojom 
dome uzatvoria alebo nie. Viac info v prilozenej tlačovej správe, infoliste a factsheete. 

Viac informácií: 
https://bit.ly/3yWXRfX 
https://bit.ly/3yUQXrB 

2. Interaktívne workshopy  

Projekt a podmienky zapojenia sa do skupinového nákupu budú našim členským mestám, v rámci 
jesene a zimného obdobia,  odprezentované  v rámci bezplatného workshopu Energie v domácnosti. 
Hlavným cieľom je zoznámiť účastníkov s problematikou úsporného narábania s energiami v 
domácnosti a možnosťou zapojiť sa do kolektívnych nákupov organizovaných v rámci projektu  
CLEAR-X  https://www.clear-x.eu/. 

V prílohe nájdete aj program trojhodinového formátu workshopu, ktorý vie SOS modifikovať podľa 

záujmu a potrieb publika. Tieto workshopy  doteraz združenie organizovalo v rôznych mestách, pre 

rôzne štátne aj regionálne inštitúcie a vždy mali veľmi pozitívny ohlas.  

Viac informácií: 
https://bit.ly/3EUOzEU 
https://bit.ly/3SfnUWn 

3. Vzdelávacie videá 

Tieto videá môžete  bezplatne a voľne šíriť a používať pre potreby vzdelávania a 

poradenstva  pre  obyvateľov na svojich webových stránkach, v newslettroch alebo v rámci 

iných  komunikačných aktivít. Videá o energetickej gramotnosti nájdu tu: https://bit.ly/3MKjo0Q videá 

zamerané na vzdelávanie v oblasti digitálnych práv zasa tu: https://bit.ly/3ThuE7D a ostatné videá na: 

https://bit.ly/3TxoosB 

.  

 



4. Online fotovoltická kalkulačka 

Zaujímavou informáciou je aj možnosť vyskúšať si  online fotovoltickú kalkulačku, ktorá spotrebiteľom 
ukáže, koľko môžu vďaka inštalácii fotovoltiky ušetriť energie a peňazí.  

5. Publikácie  

K dispozícii je niekoľko publikácií pre spotrebiteľmi s návodmi ako šetriť energie, ako bezpečne 
nakupovať na internete, či ako uzatvárať zmluvy s telekomunikačnými operátormi. V prípade záujmu 
si zo zoznamu publikácií môžete vybrať a objednať. 

 

Všetky uvedené nástroje sú  pre Vás  k dispozícii bezplatne. Ak máte záujem o usporiadanie 
workshopu alebo zoznam publikácií na objednávku, kontaktujte prosím: 

Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad 

Email: petra.cakovska@sospotrebitelov.sk 

Mobil: 0949 314 111  

Záujemcovia sa prostredníctvom webovej stránky www.sospotrebitelov.sk môžu prihlásiť aj na 
odber pravidelného mesačného mailového newslettra Spotrebiteľský newsfilter. 
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