
Obnovenie fondu na základe žiadostí pre aktivity „G-komponent“  

Dobrý deň,  

Naša asociácia je lídrom aktivít proti G-komponentu od jeho zavedenia, či už v rovine právnej, mediálnej alebo 

legislatívnej. Naším cieľom je dôsledne hájiť záujmy Vás, výrobcov elektriny. Podrobný prehľad aktivít môžete nájsť 

na našej webovej stránke, ale je aj súčasťou tohto listu ako príloha. Je to len stručný prehľad naprieč rokmi, kedy 

sme sa tomuto problému venovali. Napriek tomu, výpočet aktivít je značný.  

Som hrdá na to, že naše aktivity prinášajú ovocie a že sa nám spoločným úsilím podarilo dosiahnuť prelomové 

rozhodnutie Ústavného súdu SR. Tento úspech sme dosiahli vďaka podpore desiatok výrobcov elektriny, ktorí 

finančne prispeli do fondu, z ktorého sme mohli spoločné aktivity financovať (celkom sme už investovali 40.000 

EUR). Bez toho, že sa „malí“ výrobcovia v tejto kauze zjednotili, nikdy by sa nám nepodarilo dostať sa až na Ústavný 

súd.  

Na základe enormného záujmu výrobcov elektriny (nielen z fotovoltiky, či vôbec OZE) sme sa rozhodli obnoviť fond 

pre koordináciu spoločných aktivít. Budeme veľmi radi, keď do fondu prispejete aj Vy.  Čím viac nás bude, tým lepšie 

môžeme túto agendu dotiahnuť do konca. Prispieť a získať bližšie informácie môžete priamo u mňa, veľmi rada vám 

na otázky odpoviem aj na osobnom stretnutí. Na každý príspevok Vám vieme vydať faktúru. Všetky príspevky sú 

evidované zvlášť, mimo hlavného účtovníctva SAPI. V prípade záujmu Vám vieme jednotlivé položky ukázať. Prispieť 

môže každý, nielen člen SAPI, či prevádzkovateľ FVE.   

Aktivity, na ktoré by mal slúžiť spoločný fond sú napríklad:  

• podnet na príslušné úrady ako SOI, Generálna prokuratúra, ÚRSO,…  

• aktívne riešenie problematickej legislatívy, lobing  

• medializácia aktivít a vydávanie tlačových správ  

• pokračovanie na európskej úrovni  

• vyrovnanie deficitu z prvej fázy aktivít po rozhodnutie ÚS  

Odporúčaná výška príspevku je ako doteraz - 1.000,- eur/1 MW. S prvou fázou začneme pri nazbieraní príspevkov 

vo výške 10.000,- eur (aktuálny stav je 3.000,- eur). Pre možnosť príspevku v inej ako odporúčanej výške ma, prosím, 

kontaktujte.  

Právnym partnerom pre spoločný postup bude i naďalej advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS, vďaka ktorej 

sme vyhrali spor o G-komponente na Ústavnom súde SR.  

Teším sa na Vašu odozvu, spolu dokážeme viac!  
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