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Radosť podnikať, alebo ako 
sa nestať zodpovedným  

dodávateľom...

Vážení odberatelia, 

to, čo sa v našich vzájomných 
obchodných vzťahoch stalo za po-
sledné tri mesiace, nemá obdobu v 
žiadnom inom odvetví a v sloven-
skej energetike už vôbec nie. Ce-
nové rozhodnutia pre distribúciu 
vydané bez akejkoľvek analýzy ich 
dopadov na jednotlivé kategórie 
odberateľov, vyvolali rad udalostí, 
ktoré jeden môj kolega komento-
val nasledovne: ,, Dnes predávame 
za ceny, ktoré sa dozvieme zajtra.“ 

Okrem predvádzania sa poli-
tikov všetkých strán sa aj ÚRSO 
chytilo príležitosti čo to zachrániť, 

a síce spätne, v rozpore s Ústavou 
SR, ale predsa len vydalo nové 
rozhodnutia. 

Nové ceny mnohých potešia, 
no niektorých aj sklamú, preto-
že podľa pôvodných rozhodnutí 
mali mať ceny nižšie. Pre nás je 
v prvom rade sklamaním skutoč-
nosť, že nikto zo zodpovedných sa  
za vzniknutú situáciu odberate-
ľom, a ani nám dodávateľom, ne-
ospravedlnil. Druhým sklamaním 
je, že nová narýchlo vydaná vy-
hláška pozabudla na nové trendy a 
problematiku inteligentných mera-
cích systémov úplne ignoruje. 

Procesy súvisiace s aplikáciou 
nových cien nám prinášajú zvýše-
né náklady na nastavovanie infor-
mačných systémov, na komuniká-
ciu s odberateľmi, a v neposlednom 

rade sa zvýšilo aj riziko neplatenia 
faktúr a nárast počtu reklamácií. 

Keďže zmluvy s odberateľmi 
máme my dodávatelia, a to na celý 
balík služieb, mnohí z odberateľov 
považujú za neserióznych práve 
nás.  Distribučné spoločnosti, kto-
ré túto situáciu spôsobili, sú však  
v pohode, mlčia, ale od dodávate-
ľov inkasujú platby za distribúciu 
ako keby sa nič nestalo.

Je mi ľúto, že nám úradnícka 
aktivita odčerpáva čas a energiu 
na procesy, ktoré sme mohli vyu-
žiť na ďalšie skvalitňovanie našich 
služieb. Momentálne aktívne pra-
cujeme na rozšírení portfólia na-
šich služieb a dúfame, že sa bude 
naďalej rozrastať aj počet našich 
spokojných zákazníkov.

Martin Ondko

Magna Energia a.s.
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b) tarifa za prevádzku systé-
mu (TPS), u ktorej sa od 1.1.2017 
pomenovali jej 4 zložky. Takže 
dnes už vieme, že podporujeme 
ťažbu slovenského uhlia, výrobu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov, 
výrobu zo zdrojov s kombinova-
nou výrobou elektriny a tepla a 
činnosť štátnej spoločnosti OKTE 
v jej aktivite dátového skladu  
(do roku 2014 to zabezpečovali a 
dnes súbežne tiež zabezpečujú dis-
tribučné spoločnosti),

c) spotrebná daň –uplatňuje sa 
len u firemných odberateľov.

A ešte jedna komplikácia...

Každý odberateľ je zaradený  
do príslušnej distribučnej tari-
fy. V minulosti boli domácnos-
ti vyhláškou zaradené do 8 taríf.  
V praxi však 8 taríf mohli využí-
vať iba odberatelia na strednom 
Slovensku, 6 taríf na východnom 
Slovensku a 5 taríf na západnom 
Slovensku. Od 1.1.2017 regulač-
ný úrad zasiahol: zjednotil tarify  
pre domácnosti s tarifami  
pre firemných odberateľov, no 
ponechal distribučným spoločno- 
stiam právo poskytnúť iba niekto-
ré tarify. Z desiatich možných si 
na západe a východe Slovenska 
vybrali pre domácnosti iba jed-
nu a na strednom Slovensku až  
3 distribučné tarify. Aj toto rozhod-
nutie vyvolalo nespokojnosť odbe-
rateľov a okrem cien sa do stavu  
z roku 2016 vrátili aj tarify. 

Nevieme za distribučné spoloč-
nosti vysvetliť, podľa nás, nevy-
svetliteľné veci. Preto sme sa roz-
hodli požiadať všetky distribučné 
spoločnosti o vysvetlenie štruktúry 
cien, taríf a postupov pri aplikácii 
novej tarifikácie. Každej distribuč-
nej spoločnosti sme dali k dispo-
zícii dve strany, aby vám ako uží-
vateľom ich služieb vysvetlili, čo 
pre vás od 1.1.2017 pripravili. Ich 
reakcie spolu s našou žiadosťou 
vám prinášame na nasledujúcich 
stranách.

ťou od 1.1.2017 na hodnotu 0,65€. 
Naša spoločnosť poskytuje z tejto 
položky 50%-nú zľavu tým odbe-
rateľom, ktorí dodržiavajú platob-
nú disciplínu a nezvyšujú tak naše 
náklady na komunikáciu. 

Za „dopravu“ elektriny je cena 
distribúcie taktiež dvojzložková a 
osobitnú časť tvorí cena za straty 
pri distribúcii. Pomer fixnej me-
sačnej zložky (cena za mesiac a 
odberné miesto) a variabilnej zlož-
ky (cena za 1 kWh elektrickej prá-
ce) určujú prevádzkovatelia dis-
tribučných spoločností rozdielne. 
Tým pádom nárast fixnej zložky 
na strednom i východnom Sloven-
sku spôsobil nárast celkovej ceny 
aj pri nízkych spotrebách. 

Na druhej strane na západnom 
Slovensku niekoľkonásobné zvý-
šenie variabilnej zložky zvýšilo 
ceny prevažne pri vyšších spotre-
bách. Úpravy cien distribúcie elek-
triny (ale aj plynu) vyvolali veľký 
odpor odberateľov a spôsobili, že 
sa ceny nanovo zrekonštruovali 
tak, aby sa podobali cenám v roku 
2016. 

Tretiu časť tvorí cena, ktorá by 
síce mala obsahovať iba dane, no 
realita je iná. Okrem DPH, ktorú 
platíme zo všetkého, sú súčasťou 
faktúry aj iné dane a poplatky:

a) jadrový fond – prispievate 
na likvidáciu atómových elektrár-
ní a splácate deficit, ktorý vznikol 
pri ich prevádzkovaní v minulosti, 
keď o likvidácii nikto neuvažoval,

Už od roku 2009 môžeme  
na komoditných burzách sledovať 
postupný pokles ceny elektriny a 
od roku 2011 aj plynu. To zname-
ná, že ceny energií sa pre všetkých 
odberateľov znížili približne o po-
lovicu. Medzi rokmi 2016 a 2017 
sme výrazne znižovali ceny aj v re-
gulovanom segmente tzv. zraniteľ-
ných odberateľov, t.j. domácností. 

Z pohľadu konečnej ceny však 
situácia pre odberateľa vôbec nie 
je priaznivá. Medziročne za ob-
dobie od roku 2009 konečná cena 
stagnovala, respektíve mierne kle-
sala. O čo ale klesla cena samotnej 
energie, o to zväčša stúpli iné po-
platky-najviac podpora obnoviteľ-
ných zdrojov. 

Pre dodávku elektriny domác-
nostiam platí pre dodávateľov 
prísny regulačný rámec, vzorové 
obchodné podmienky, štandardy 
kvality a celý rad ďalších byrokra-
tických povinností. ÚRSO na trhu 
presadzuje prísny režim s množ-
stvom nepochopiteľných zámerov, 
ktoré celé prostredie zahmlievajú a 
dávajú priestor na rôzne úskoky.   

Skúsme sa pozrieť detailnejšie 
na to, čo ÚRSO nariadil uvádzať 
vo faktúrach. Laik by povedal, 
že časť ceny musí byť za elektri-
nu (elektrická práca, ktorú reálne 
spotrebujete), časť musí pokryť 
„dopravu“ vyrobenej elektriny  
z elektrárne k vám domov a keďže 
zo všetkého sa majú platiť dane, 
tak posledná časť by mala byť príj-
mom štátneho rozpočtu.

 
Aká je však realita?

Za elektrickú prácu platí-
te cenu, ktorá je dvojzložková. 
Variabilná zložka je odvodená  
od ceny elektriny na burze a jej vý-
voj je transparentný. Fixná zložka 
je odmenou dodávateľovi za sprá-
vu odberných miest bez ohľadu  
na výšku spotreby. Od 1.1.2017 
sa zvýšila z 0,65 € na 1€, súčasne 
sa po 24.2.2017 vrátila s účinnos-

Znížili sme ceny energií,  
no odberatelia mali platiť viac
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to o vysvetlenie Vašich postupov  
pri aplikácii novej tarifikácie a najmä 
pri prechode odberateľa z akejkoľvek 
tarify, do tarify D9, kde ÚRSO dodá-
vateľom v cenovej vyhláške i rozhod-
nutiach o cenách nariadil pre držite-
ľov merania IMS poskytnúť:

a) regulovanú cenu v trojtarifnom 
produkte,

b) alebo, dohodu medzi dodáva-
teľom a odberateľom na neregulova-
ných cenách s aplikovaním variabil-
nej tarifikácie.

Dovoľujeme si Vás požiadať  
o vysvetlenie (ne)zosúladenia znenia 
Vyhlášky č. 24/2013 Z.z. s Vašimi cen-
níkmi distribúcie v časti zameranej 
na význam IMS v nadväznosti na ta-
rifikáciu. Veľmi radi by sme sa dozve-
deli či odberné miesto vybavené IMS 
je, alebo nie je zo strany distribúcie 
vybavené blokáciou VT a NT, tak aby 
sme to vedeli kvalifikovane vysvet-
ľovať aj odberateľom, využívajúcim 
Vaše distribučné služby. Uvítame aj 
prípadné vysvetlenie významu Váš-
ho postupu v praxi a posúdenie jeho 
súladu, resp. nesúladu s cenovou vy-
hláškou. Pre Vašu odpoveď na tieto 
otázky a popis procesov Vám poskytu-
jeme priestor v našom občasníku, kto-
rý bude Vašim priamym vysvetlením 
problematiky priamo odberateľom 
využívajúcim Vaše služby, ktoré my 
ako dodávateľ iba neziskovo zabez-
pečujeme a zisťujeme, že pri absencii 
Vašich jednoznačných vysvetlení, ne-
vieme poskytnúť odberateľom presnú 
a pravdivú odpoveď.

Email, ktorým sme oslovili 
distribučné spoločnosti: 

Vážená distribučná spoločnosť,

na základe dlhoročnej spolu-
práce prichádzame touto cestou  
s možno pre Vás netradičnou ponukou 
a súčasne žiadosťou. MAGNA ENER-
GIA, a.s. vydáva od začiatku svojho 
pôsobenia na trhu dodávok elektriny  
svoj občasník, v ktorom pod názvom 
MAGNA ENERGY ADVISOR odbe-
rateľov v bilančnej skupine informuje  
o novinkách v oblasti dodávok elektri-
ny i plynu. Prelom rokov 2016/2017 
vo väzbe na cenovú vyhlášku ÚRSO a 
cenové rozhodnutia jednotlivých PDS 
priniesol veľké zmeny v oblasti distri-
bučných sadzieb, tarifikácie, spôsobu 
fakturácie atď. 

Keďže MAGNA ENERGIA, ako 
dodávateľ, predáva aj Vami po-
skytované služby a o Vašich služ-
bách je povinná informovať aj 
odberateľov, žiadame Vás tým-

Žiadame Vás týmto o vysvet-
lenie zmien vo Vašej tarifikácii a 
postupov pri zmenách súvisiacich  
so zavádzaním IMS transparentnou 
formou. Vyzývame Vás, aby ste nám  
v termíne do 22.1.2017 poskytli elek-
tronicky:

a) graficky spracovanú pre-
zentáciu k vyššie uvedenej prob-
lematike vo formáte súboru PDF,  
vo veľkosti 2x A4 (297 x210mm),

b) alebo texty a prípadné obrázky 
a Vaše logo pre našu grafickú úpravu.

V prípade, že sa rozhodnete od-
berateľom Vašich služieb zaradených  
do našej BS neodpovedať, zostane prí-
slušná dvojstrana vyčlenená pre Vašu 
spoločnosť v našom občasníku prázd-
na, s uvedením textu „Distribútor XYZ 
vysvetlenie svojich taríf a postupov pri 
prechode na IMS NEPOSKYTOL“.  
V prípade, že je pre Vašu prezentáciu 
potrebný priestor väčšieho rozsahu 
ako navrhované 2 x A4, radi Vám  
v záujme informovanosti našich odbe-
rateľov vyhovieme.

Za porozumenie a spoluprácu vo-
pred ďakujem. Očakávame, že obdob-
nú komunikáciu s užívateľmi Vašich 
služieb, budeme pre Vás zabezpečo-
vať aj v ďalšom období, spravidla  
2 až 3-krát ročne.

S pozdravom 

Martin Ondko
Predseda predstavenstva a GR

Vyjadrenie-Stredoslovenská  
energetika - Distribúcia, a.s.

Sent: January 20, 2017    
To: Martin Ondko
Subject: RE: Žiadosť o poskyt-

nutie informácii pre užívateľov 
distribučných služieb v BS MAG-
NA ENERGIA 

 

Dobrý deň pán Ondko,

veľmi sa ospravedlňujem, ale 
SSE-D žiaľ momentálne nebude 
môcť kvalifikovane zodpovedať 
všetky otázky  pre váš občasník.

Ako iste ste zachytli v tlači, 
URSO zahájil nové cenové kona-
nie pre SSE-D. Hneď ako budeme 
mať od ÚRSOa schválené nové ta-
rify pre tento rok, radi využijeme 
priestor na komunikáciu s vašimi 
a našimi zákazníkmi prostredníc-
tvom občasníka vašej spoločnosti.

S pozdravom,
Gabriel Beer
Komunikačné oddelenie 
 

Stredoslovenská energetika - 
Distribúcia a.s.

ul. Pri Rajčianke 2927/8,  
010 47 Žilina

Mobil: +421 905 713 648
E-mail: komunikacia@sse-d.sk

www.sse-d.sk
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Vyjadrenie- Východoslovenská  
distribučná, a.s.

zom na zachovanie najvyššie mož-
nej miery komfortu odberateľov 
elektriny, ktorí aktívne využívali 
blokovanie spotrebičov. 

Cenová vyhláška ÚRSO  
č. 260/2016 Z.z., ktorou sa ustano-
vuje cenová regulácia v elektroe-
nergetike však jednorazovo a vý-
razným spôsobom zmenila politiku 
uplatňovania distribučných sadzieb 
tým, že sadby pre podnikateľov a 
domácnosti na napäťovej hladine 
NN sa zjednotili. VSD chápe ne-
ľahkú úlohu dodávateľa elektriny 
v tomto zložitom prostredí zmien  
v podmienkach distribúcie, ale 
VSD je povinná rešpektovať tie-
to zmeny. Zlúčenie distribučných 
sadieb podnikateľov a domácnos-
tí do jednej spoločnej skupiny sa-
dzieb tak, ako to upravuje Cenová 
vyhláška URSO znamená, že VSD 
pri zjednocovaní podmienok distri-
búcie pre jednotlivých užívateľov 
distribučnej sústavy NN ponúkla 
ako  kompromisné riešenie  k dis-
pozícii distribučné sadzby C1, C6 
a C8. Pre odberné miesta vybavené 
inteligentným meracím systémom 
pritom platia podmienky distribuč-
nej sadzby C1.

V snahe nenarušiť, resp. v čo 
najväčšej možnej miere zachovať 
zmluvné podmienky najmä medzi 
odberateľom a jeho dodávateľom 
elektriny, a to aj napriek tomu, že 
to Cenová vyhláška nevyžaduje, 
VSD zachovala pôvodné dele-
nie sadzieb vo svojich systémoch  
bez zmeny. To znamená, že VSD 
naďalej pre potreby dodávateľa 
elektriny rozdeľuje odber elektri-
ny do VT a NT tak, ako to bolo 
zvykom.  Dokonca sa podarilo za-
chovať aj pôvodnú štruktúru VT/
NT v delení na 8, 20 a 22 hodinové 
pásma NT. Keďže rozdeľovanie 
odberu elektriny do VT a NT naša 
distribučná spoločnosť vykonáva 
len pre potreby dodávateľa elek-
triny, bolo rozhodnuté, že VSD 
nebude klásť žiadne podmienky 
pre blokovanie spotrebičov v čase 
platnosti vysokého pásma spotre-

Článok spoločnosti VSD na vy-
žiadanie od spoločnosti MAGNA 

Autor: Ing. Daniel Zákutný

VSD považuje spoľahlivé me-
ranie elektriny za jednu zo svo-
jich  najdôležitejších  činností, 
preto citlivo vníma aj zmeny v le-
gislatívnom prostredí s dopadom  
na meranie. V súvislosti s tým bol 
zaregistrovaný  rozdielny prístup 
vo vzťahu k jednopásmovým a 
trojpásmovým sadzbám pre odbe-
rateľov elektriny s inteligentným 
meracím systémom (IMS). VSD 
podporuje celospoločenský zámer 
nasadzovania IMS v oblasti me-
rania, ktorým sa primárne sleduje 
posilnenie práv a ochrany spotre-
biteľa na trhu s elektrinou a pod-
pora aktívnej účasti odberateľov 
pri vlastnej optimalizácii spotreby 
elektriny. Zároveň sa nasadzova-
ním IMS poskytuje priestor pre do-
dávateľov elektriny ponúkať nové 
obchodné produkty šité na mieru 
toho ktorého odberateľa elektriny.

V oblasti merania IMS VSD  
k dnešnému dňu meria takmer 
63% spotreby na približne 22 500 
odberných miestach s priebeho-
vým meraním s denným odpočtom 
nameraných dát. Štruktúra dis-
tribučných sadzieb sa historicky 
vyvíjala a prispôsobovala najmä 
zmenám spotrebiteľského sprá-
vania sa odberateľov. Súbežne 
s týmto vývojom sa postupne 
sadzby prispôsobovali  novým 
technológiám používaným v elek-
troenergetike od jednoduchých pre-
pínacích hodín, cez systémy hro-
madného diaľkového ovládania až  
po dnešný trend IMS merania. 
Zmeny v sadzbách boli vždy cit-
livo prispôsobované najmä s dôra-

by VT. Je teda len na rozhodnutí 
a dohode odberateľa a jeho dodá-
vateľa elektriny, aké rozdelenie 
VT/NT budú pre svoju obchodnú 
zmluvu využívať. Meranie spot-
reby vo VT/NT bolo zachované 
aj na odberných miestach s IMS. 
Navyše, pre vybrané obchodné sa-
dzby (Jednotarif 1T a Dvojtarif 2T 
8h NT) s meraním IMS, sa odber 
rozdeľuje aj do tretieho pásma ST. 
VSD teda už od zavedenia IMS 
meria trojpásmovo. 

Ak je odberateľ u dodáva-
teľa elektriny vybavený systé-
mom IMS v sadzbe 20h NT alebo  
v sadzbe 22h NT, teda v sadzbách, 
ktoré v zmysle vyššie uvedeného 
nemajú tretie pásmo, môže dodá-
vateľ požiadať o zaradenie do 1T 
príp. do 2T 8h NT, čím sa získa 
trojpásmové meranie plne kompa-
tibilné so sadzbou DD9 podľa Ce-
novej vyhlášky. Tri časové pásma 
reprezentujú trojpásmovú obcho- 
dnú sadzbu. Uvedené znamená, že 
dodávateľ môže v zmysle požia-
daviek cenovej vyhlášky dodávať  
v trojpásmovej obchodnej (dodá-
vateľskej) sadzbe DD9. Pre odber-
né miesta domácností vybavené 
systémom IMS platí, že zmenu 
medzi jednotlivými dodávateľský-
mi sadzbami ako službu na požia-
danie pre dodávateľa VSD vykoná 
bezplatne v ľubovoľnej ponúkanej 
kombinácii vždy k prvému dňu  
v mesiaci. 

Napriek momentálnemu  stavu 
niektorých ustanovení Cenovej 
vyhlášky vo veci zjednotených sa-
dzieb za distribúciu elektriny VSD 
vie dodávateľovi elektriny ponú- 
knuť spôsob, akým dodávateľ elek-
triny vie splniť požiadavky klade-
né na trojpásmovú sadzbu DD9. 
V technickej oblasti uvádzame, že 
každý elektromer inteligentného 
meracieho systému je vybavený 
zvláštnym elektrickým kontak-
tom. Na tento elektrický kontakt je  
pri každej výmene elektromera, ak 
má odberateľ k dispozícii vlast-
né technické riešenie blokovania 
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spotrebičov, vždy bezplatne pripo-
jené odberateľovo ovládacie relé 
pre blokovanie. Technická podpo-
ra pre účely blokovania spotrebi-
čov ktorú VSD zabezpečuje, teda 
ovládanie elektrického kontaktu 
elektromera a pripájanie ovláda-
cieho relé u odberateľa k tomu-
to kontaktu, je určená primárne 
pre záujmy dodávateľa elektriny 
a jeho odberateľa. Zároveň platí, 
že VSD do rozhodovania o blo-
kovaní/neblokovaní spotrebičov 
na strane odberateľa nevstupuje a 
ponecháva to na rozhodnutím príp. 
dohode medzi odberateľom a jeho 
dodávateľom elektriny.  

Príklady z aplikačnej praxe 
ukazujú, že odberatelia bez vý-
raznej motivácie sú len vo veľmi 
obmedzenej miere ochotní začať 
s blokovaním spotreby, ak doteraz 
nemali funkčné technické riešenie. 
Aby blokovanie spotrebičov v pra-
xi riadne fungovalo, musí mať od-
berateľ namontovaný stýkač, musí 
mať k tomu prispôsobenú elektro-
inštaláciu v rozvádzači a v byte a 
musí mať aj akumulačné spotrebi-
če na ohrev vody či kúrenie. Byty 
a domy, nové či po rekonštrukcii,  
vo väčšine prípadov nemajú vy-
budované potrebné technické zá-
zemie pre blokovanie spotrebičov.
Vzhľadom na charakter distribuč-
nej sadzby C6 (nemeraná spot-
reba)  a C8 (dočasný odber nn; 
Adapt), dávame do pozornosti, že 
pri sadzbách C6 a C8 sa plnohod-
notná funkcionalita IMS systému a 

vyššie uvedená technická podpora 
nevyužíva. Ako všeobecnú infor-
máciu uvádzame, že o zaradenie  
do systému IMS nemožno požia-
dať. Pravidlá, ktorými sa VSD 
riadi pri postupnom nasadzovaní 
systémov inteligentného merania 
sú presne definované vo vyhláške 
Ministerstva hospodárstva SR  
č. 358/2013 Z.z., ktorou sa ustano-
vuje postup a podmienky v oblasti 
zavádzania a prevádzky inteligent-
ných meracích systémov v elektro-
energetike.

Ponuka produktov dodávateľa 
viažucich sa na IMS by preto mala 
byť odvodená od skutočnosti, či 
distribútor na konkrétnom odber-
nom mieste meria elektrinu IMS 
meradlami. V tejto súvislosti je 
dôležité  vedieť, že fyzická inšta-
lácia inteligentného elektromera 
na odbernom mieste je len prvým 
krokom, kedy meranie ešte nie je 
súčasťou IMS ako systému. Po 
inštalácii meradla prebieha testo-
vacia prevádzka pre zabezpeče-
nie spoľahlivého bezdrôtového 
prenosu informácii z elektromera. 
Ak bude komunikácia spoľahli-
vá, VSD bude následne v zmysle 
platných pravidiel informovať do-
dávateľa elektriny minimálne 30 
dní vopred okrem iného aj o pres-
nom dátume zaradenia odberného 
miesta do systému IMS. Podobne 
ako dodávateľa, VSD informuje aj 
každého odberateľa  listom o pres-
nom dátume zaradenia do systému 
IMS a o presnom dátume, kedy 

a kde bude mať prístup k svojím 
nameraným údajom. VSD dáva   
do pozornosti fakt, že trojpásmové 
meranie v systéme  IMS  zabez-
pečuje nad rámec akýchkoľvek 
požiadaviek Cenovej vyhlášky 
URSO. Táto Vyhláška vyžaduje 
od distribútora len jednosadzbové 
meranie pre odberné miesta vyba-
vené systémom IMS. Pre dodáva-
teľa sa však vyžaduje trojpásmo-
vá sadzba. Na základe vyššie 
uvedených informácií  dodávateľ 
elektriny prakticky  môže na čas-
ti vymedzeného územia VSD, a.s.  
pre (svojich) odberateľov ponúk-
nuť variabilnú tarifikáciu v troch 
sadzbách. V prípade prejaveného 
záujmu viacerých dodávateľov 
elektriny VSD  uvažuje  so zabez-
pečením služby delenia nameranej 
spotreby do ľubovoľných časo-
vých pásiem. Každý dodávateľ 
by si mohol zadefinovať niekoľko 
rôznych vlastných časových in-
tervalov, podľa ktorých sa odber 
elektriny konkrétneho odberateľa 
rozdelí. Dodávateľ bude mať tak k 
dispozícii troj a viac-pásmové de-
lenie odobranej elektriny.  

Na záver uvádzame, že spo-
ločnosť VSD aj vďaka prijatým 
opatreniam na strane VSD nevní-
ma  nesúlad znenia súčasne platnej 
energetickej legislatívy so svojimi 
cenníkmi distribúcie v časti zame-
ranej na  IMS  a tarifikáciu spojenú 
s IMS. 

Všetky vyjadrenia distribučných spoločností :  
Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energeti-

ka- Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.  
sú uvádzané v presnom znení a bez autorskej korektúry 
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Vyjadrenie-Západoslovenská  
distribučná, a.s.

Vážený obchodný partner,
v nadväznosti na Vašu emailo-

vú požiadavku o vysvetlenie taríf 
a postupov pri prechode na IMS si 
dovoľujeme uviesť nasledovné.

Vyhláška Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 260/2016 
Z. z., ktorou sa ustanovuje ceno-
vá regulácia v elektroenergetike 
a niektoré podmienky vykonáva-
nia regulovaných činností v elek-
troenergetike (ďalej len „Cenová 
vyhláška ÚRSO“)  pre nové regu-
lačné obdobie počnúc rokom 2017 
pomerne zásadne zmenila princíp 
uplatňovania distribučných sa-
dzieb tým, že zjednotila sadby pre 
podnikateľov a domácnosti. 

Zlúčenie distribučných sadieb 
pre podnikateľov a pre domácnos-
tí do jednej spoločnej skupiny sa-
dzieb spoločnosť Západoslovenská 
distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) 
v súlade s cenovou vyhláškou v 
praxi realizovala predložením ce-
nového návrhu obsahujúceho pre 
napäťovú úroveň nízkeho napätia 
distribučné sadzby C1, C6 a C8, 
ktorý Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len ÚRSO“) v takto 
navrhnutej  štruktúre schválil.

Sadzba C1 nahrádza doterajšie 
sadzby za prístup do distribučnej 
sústavy a distribúciu elektriny pre 
odberné miesta pripojené do distri-
bučnej sústavy na napäťovej úrov-
ni nízkeho napätia označované do 
31.12.2016 ako C2-X3, D1, D2, 
D3, D4, D5. Jednopásmová sadzba 
C1 sa uplatňuje pre všetky odber-
né miesta pripojené do distribučnej 
sústavy prevádzkovateľa distri-
bučnej sústavy na napäťovej úrov-
ni nízkeho napätia, a to tak pre od-
berné miesta odberateľa elektriny 
v domácnosti ako aj pre odberné 
miesta odberateľa elektriny mimo 
domácnosti, a bez ohľadu na to, či 
takýto odberateľ elektriny využíva 

jednopásmovú alebo viacpásmovú 
sadzbu poskytovanú dodávateľom 
elektriny.

V záujme zachovania podmie-
nok najmä medzi odberateľom a 
jeho dodávateľom elektriny, ZSD 
zachovala vo svojich informač-
ných systémoch pôvodné delenie 
sadzieb bez zmeny, t.j. C2-X3, D1, 
D2, D3, D4, D5.

ZSD pre potreby dodávateľa 
elektriny i naďalej poskytuje infor-
mácie o nameraných hodnotách v 
prípade jednopásmových produk-
tov dodávateľa elektriny, resp. roz-
deľuje odber elektriny do VT a NT 
podľa príslušného kódu hromad-
ného diaľkového ovládania [HDO] 
uvedeného na webovom sídle pre-
vádzkovateľa distribučnej sústavy 
(www.zsdis.sk) tak, ako v roku 
2016 v prípade dvojpásmových 
produktov dodávateľa elektriny.

Pre odberné miesta vybavené 
inteligentným meracím systémom 
platia podmienky distribučnej sa-
dzby C1. ZSD pre potreby dodáva-
teľa elektriny poskytuje 

• informácie o nameraných hod-
notách v prípade jednopásmových 
produktov dodávateľa elektriny, 
resp. 

• rozdeľuje odber elektriny do 
VT a NT podľa príslušného kódu 
hromadného diaľkového ovládania 
[HDO] uvedeného na webovom 
sídle prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy (www.zsdis.sk) v prípade 
dvojpásmových produktov dodá-
vateľa elektriny, resp. 

• poskytuje profily nameraných 
hodnôt v súlade s Technickou špe-
cifikáciou pre výmenu dát. Na zá-
klade údajov/profilov nameraných 
hodnôt poskytnutých prevádzko-
vateľom distribučnej sústavy môže 
dodávateľ elektriny vyhodnotiť, 
resp. pre účely fakturácie koncové-
mu spotrebiteľovi rozdeliť spotre-
bu na príslušnom odbernom mieste 
v súlade s podmienkami tarifikácie 
určenými dodávateľom elektriny 
(napr. trojpásmová sadzba). 

Príklad: ak odberateľ má v 
súčasnosti IMS a využíva dvoj-
pásmovú sadzbu, tak ak chce vyu-
žívať viac pásiem v zmysle ponuky 
dodávateľa elektriny, tak odbera-
teľ / ním poverený dodávateľ elek-
triny požiada o zrušenie dvojtari-
fného merania a zasielania kódov 
HDO, prevádzkovateľ distribučnej 
sústavy určí spotrebu len v jednom 
pásme a dodávateľ elektriny na zá-
klade údajov/profilov nameraných 
hodnôt môže rozdeliť spotrebu na 
príslušnom odbernom mieste v sú-
lade s podmienkami tarifikácie ur-
čenými dodávateľom elektriny do 
X-pásiem. 

Technická podpora pre účely 
blokovania spotrebičov, ktorú za-
bezpečuje ZSD, teda ovládanie 
elektrického kontaktu elektrome-
ra a pripájanie ovládacieho prvku 
(stykača) u odberateľa k tomuto 
kontaktu, je určená primárne pre 
záujmy dodávateľa elektriny a 
jeho odberateľa bez ohľadu na typ 
elektromera. 

Súčasne si dovoľujeme uviesť, 
že o zaradenie do systému IMS ne-
možno požiadať. ZSD pri postup-
nom nasadzovaní systémov inte-
ligentného merania postupuje v 
zmysle pravidiel definovaných vo 
vyhláške Ministerstva hospodár-
stva SR č. 358/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje postup a podmienky v 
oblasti zavádzania a prevádzky in-
teligentných meracích systémov v 
elektroenergetike.

Samotný prechod na meranie 
IMS pozostáva z niekoľkých ne-
vyhnutných krokov. Fyzická inšta-
lácia inteligentného elektromera 
na odbernom mieste, kedy mera-
nie ešte nie je súčasťou IMS ako 
systému.

Po inštalácii prebieha testova-
cia prevádzka pre zabezpečenie 
spoľahlivého bezdrôtového pre-
nosu informácii z elektromera. 
V prípade, ak bude komunikácia 
spoľahlivá, ZSD informuje dodá-
vateľa elektriny v zmysle platných 
pravidiel o dátume zaradenia do 
systému IMS.  
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Vývoj cien na veľkoobchodnom trhu
Posledný kvartál roka 2016 bol 

poznačený rastom komodít a krí-
zou atómových elektrární vo Fran-
cúzsku. Indície predpovedali, že 
situácia by sa mala v záujme bez-
pečnej dodávky elektrickej energie 
na území Francúzska začiatkom 
roka 2017 upokojiť. Tak ako vplý-
vali tieto informácie na prepojený 
európsky trh s energiou v minulos-
ti očakával sa pokles cien energií. 

Vyhlásenia spojené s prevádz-
kou francúzskych atómových 
elektrární boli sčasti naplnené, aj 
napriek tomu od začiatku roka na-
stal ešte väčší rast krátkodobých 
produktov a spotových cien.

  
Pre porovnanie v januári roku 
2016 bola priemerná cena na den-
nom trhu ISOT 34,47 €/MWh, 

za rovnaké obdobie roku 2017 
je táto cena takmer dvojnásobná   
t.j. 58,10 €/MWh. 

Veľký podiel na tom malo ne-
vyspytateľné počasie a extrémne 
chladný január a s tým súvisiace 
bezvetrie na pobreží Atlantiku. 
Tento výkon vyrábaný vo veter-
ných parkoch má z pohľadu ener-
getického mixu veľký podiel a  
v čase najväčšej spotreby bol veľ-
mi citeľný jeho výpadok. 

S podobnými problémami sa 
borili energetici aj na opačnom 
konci Európy a to na Balkáne.  
V Bulharsku a Rumunsku zase na-
stal problém s nedostatkom uhlia, 
čo ohrozovalo činnosť tepelných 
elektrární. 

Všetky tieto aspekty pôsobia  
na krátkodobé a denné ceny elek-
trickej energie aj na Slovensku, ke-
ďže prenosové sústavy susediacich 
štátov sú  prepojené naprieč celou 
Európou. Ak aj naďalej budú pre-
trvávať nepriaznivé poveternost-
né podmienky, situácia sa veľmi 
nezmení a aj ďalej budeme lámať 
rekordy na denných trhoch. 

Zlepšenie situácie môže pri-
niesť oteplenie a topenie snehu čo 
podporí výrobu vo vodných elek-
trárňach a tiež nárast počtu hodín 
slnečného svitu, a tým pádom ná-
rast výroby zo solárnych panelov. 
Ak by sa pridal aj vietor na pobre-
ží Atlantiku, situácia by sa naozaj 
mohla zlepšiť.

Zavádzanie inteligentných me-
racích systémov (IMS) sa dotklo 
mnohých odberateľov v segmente 
domácností a malých firiem. Vý-
mena klasických meradiel za IMS 
prebieha už tretí rok. V legislatíve 
sa však vďaka vzorovým obchod-
ným podmienkam z dielne ÚRSO 
veľa o IMS nepíše. 

Nová vyhláška IMS síce upra-
vovala, no po prevratnom vrátení 
sa v čase to už neplatí. Nová ce-
nová vyhláška, narýchlo prepísaná 
kvôli cenám distribúcie, problema-
tiku IMS totiž vôbec neobsahuje. 
Vynechaná bola aj pôvodne novo 

zriadená tarifa pre elektromobily, 
a to aj napriek tomu, že elektro-
mobily sa stali aktuálnou témou aj  
pre štát, ktorý ich kúpu dotuje.

Pôvodná cenová vyhláška  
z roku 2016 dávala možnosť do-
hody dodávateľa s odberateľom aj 
na cenách, ktoré pri viac tarifných 
produktoch nevychádzajú z regu-
lácie, a ktoré dávajú odberateľom 
možnosť ušetriť. Naša spoločnosť 
ponúkla mnohým odberateľom 
možnosť variabilnej tarifikácie  
s podporou mobilnej aplikácie 
MagnApp. Viac ako sto domác-
ností túto možnosť využilo a  

s väčšími či menšími úspechmi 
riadi svoju domácu spotrebu. 

Chaos v cenách spôsobil aj 
komplikácie s funkčnosťou našej 
mobilnej aplikácie, keďže stále 
meniace sa ceny, ktoré vstupujú  
do výpočtov, sa nám nedarí ak-
tualizovať tak rýchlo, ako sa me-
nia. Definitívne nastavenie by už  
v čase, keď čítate tieto riadky, 
malo byť skutočnosťou. Variabil-
nú tarifikáciu ako jeden z našich 
produktov naďalej ponúkame od-
berateľom v segmente domácností 
a ako novinku pre firemných odbe-
rateľov. 

Ako ďalej s IMS? 
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Prehľad položiek faktúry za elektrinu 
Za ČO a KOMU platíme ?

TU sa dozviete históriu vašej spotreby. Predpokladaná ročná spotreba slúži na výpočet pred-
davkových platieb pre nasledujúce obdobie. Výpočet je závislý aj od technických údajov vášho od-
berného miesta ( distribučná sadzba, hodnota ističa, počet fáz, periodicita vyúčtovania, typ merania).

TU je uvedená cena silovej elektriny. Je to cena dohodnutá - u firiem, alebo cena stanovená Úradom  
pre reguláciu sieťových odvetví – u domácností. Osobitne býva cena uvedená pre jednotarif (vždy 
rovnaká), dvojtarif (dve ceny, osobitne pre vysoký a osobitne pre nízky tarif VT-NT). Pri variabilnej 
tarifikácii bývajú uvedené ceny pre časové pásma, pre pracovné dni a štyri pre víkendy, kde posky-
tujeme 18% zľavu. 

TU sú poplatky za Distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny (za „dopravu“)  
v kWh a Pevná mesačná zložka tarify, ktorá je odvodená od veľkosti ističa v ampéroch a počtu fáz 
tohto ističa. Tarifa za straty – ide o technické straty, ktoré vznikajú vo vedeniach pri „doručení“ 
elektriny k vášmu odbernému miestu. 

TU sú uvedené poplatky za ďalšie služby súvisiace s prevádzkou elektrifikačnej sústavy: Tarifa 
za systémové služby – sú poskytované za účelom udržania technických parametrov elektrizačnej 
sústavy. Tarifa za prevádzkovanie systému – tento poplatok priamo nesúvisí s dodávkou elektriny, 
pretože zahŕňa podporu ťažby slovenského uhlia, výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu 
vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu  
s elektrinou. Odvod do národného jadrového fondu – poplatok, ktorým sú pokryté náklady na lik-
vidáciu jadrových elektrární.

TU je výpočet predpokladanej ceny 1 kWh za rok, výpočet mesačných nákladov a celkových roč-
ných nákladov na dodávku elektriny. 

TU je grafický prehľad vývoja vašich cien v jednotlivých obdobiach vášho vyúčtovania.

TU je výpočet mesačných platieb pre ďalšie obdobie s uvedením priemernej mesačnej spotreby.

1

2

3

4

5

6

7
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(559261)Číslo odberného miesta:

ZSE-DDistribučná sústava:

EIC: 24ZZS2157407000M
Pri potoku 7, SkalicaAdresa:

Dodávateľ Kalkulačný list č. 2017019679

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Spotreba

Spotreba za obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016

Spotreba za obdobie 01.01.2015 - 31.12.2015

Predpokladaná spotreba na obdobie: 53 732

64 092

61 205

ELEKTRINA

Obdobie:

Zmluva č.:

01.03.2017 - 31.12.2017

4160/2013

Odpočtový cyklus:

Zákaznícky účet:

ročne

5000016941

Detský domov v Skalici
Pri potoku 7
909 01 Skalica

Odberateľ
Detský domov v Skalici
Pri potoku 7
909 01 Skalica

Web:

Telefón:

Fax:

Email:

www.magna-energia.sk

fakturacia@magnaea.sk

+421 33 772 0731

+421 33 772 0732

Parametre odberného miesta

kWh

kWh

kWh

KL

Kalkulácia odberného miesta za obdobie: Mesiac

Produkt: CTyp merania:

C2-X3 ZSD 2TDistribučná sadzba:

E C5 - 2T

170Istič:

Počet fáz:

NNNapäťová úroveň:

3

Spolu bez DPH [EUR]MJMnožstvoJednotková cena bez DPH [EUR/MJ]Názov položky

Za dodávku silovej elektriny

85,57kWh2 103,400,040680Dodávka elektriny NT - C5

133,02kWh3 269,800,040680Dodávka elektriny VT - C5

7,09kWh5 373,200,001320Spotrebná daň

225,68Celkom bez DPH

Za poskytnutie distribučných služieb

54,79kWh2 103,400,026048Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny NT

85,17kWh3 269,800,026048Distribúcia elektriny, tarifa za distribúciu elektriny bez strát vrátane prenosu elektriny VT

112,30mes.1,00112,302000Pevná mesačná zložka tarify

27,41kWh5 373,200,005102Distribúcia elektriny, tarifa za straty v NN

37,88kWh5 373,200,007049Systémové služby

140,79kWh5 373,200,026203Prevádzkovanie systému

17,25kWh5 373,200,003210Odvod do Národného jadrového fondu

475,59Celkom bez DPH

Rekapitulácia
Celkom s DPH

[EUR]
DPH

[EUR]
Sadzba DPH

[%]
bez DPH

[EUR]

8 415,201 402,50207 012,70Predpoklad dodávky za celé obdobie

841,52140,2520701,27Predpoklad dodávky za obdobie: Mesiac

0,157200,02620200,13100Predpokladaná ročná priemerná cena za 1 kWh

GRAFICKÝ PREHĽAD VÝVOJA CENY - výsledná cena za 1 kWh, vrátane daní a poplatkov súvisiacich s dodávkou 1 kWh elektriny

5 373841,52 €09/2017

5 373841,52 €08/2017

5 373841,52 €07/2017

5 373841,52 €06/2017

5 373841,52 €12/20175 373841,52 €05/2017

5 373841,52 €11/20175 373841,52 €04/2017

5 373841,52 €10/20175 373841,52 €03/2017

Spotreba [kWh]PlatbaObdobieSpotreba [kWh]PlatbaObdobie Spracoval: Jana Ilavská

01.03.2017V Piešťanoch, dňa:Výpočet platieb pre kalkulované obdobie (vrátane DPH)

Typ výpočtu platieb:

MesačnePeriodicita zálohovania:

Podľa priemernej spotreby - 100%

Vzor kalkulačného listu odberného miesta

5

6

7

2

1

3
4
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Cenník pre dodávku elektriny domácnostiam 
spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. vrátane  

distribučných služieb platný od 1.1.2017

Pre výpočet ceny si svoju sadzbu D1 až D8 priraďte k stĺpcu distribučnej  
spoločnosti vo vašom kraji : ZSE-D, SSE-D, alebo VSDS

Z čoho sa skladá vaša 
cena elektriny

1. €/kWh JT/VT
2. €/kWh NT
3. Mesačná platba za odberné miesto €/mesiac

ZSE-D SSE-D VSDS ZSE-D SSE-D VSDS ZSE-D SSE-D VSDS
Označenie produktu distribúcie  

4. Tarifa za distribúciu €/mesiac* 1,3132 1,0700 0,1000 4,2466 6,0000 4,1615 7,2187 10,3100 5,4970
5. Tarifa za distribúciu €/kWh JT/VT 0,04004 0,06535 0,06180 0,01378 0,01743 0,02910 0,01378 0,00614 0,02540
6. Tarifa za distribúciu €/kWh NT x x x x x x 0,01378 0,00010 0,02540
7. Tarifa za straty €/kWh 0,005102 0,0050655 0,005515 0,005102 0,0050655 0,005515 0,005102 0,0050655 0,005515
8. Tarifa za systémové služby €/kWh
9. Tarifa za prevádzkovanie systému €/kWh

10. Príspevok do národného jadrového fondu €/kWh

3+4+DPH Celková cena za OM,  vrátane DPH €/mesiac 2,36 2,06 0,90 5,88 7,98 5,77 9,44 13,15 7,38
1+5+7+8+9+10+DPH Celková cena za kWh, vrátane DPH €/kWh JT/VT 0,14210 0,17243 0,16871 0,11247 0,11680 0,13134 0,11621 0,10699 0,13064
2+6+7+8+9+10+DPH Celková cena za kWh, vrátane DPH €/kWh NT x x x x x x 0,09562 0,07915 0,11005

D1 D2 D3

0,003210
0,026203
0,007049

ÚTULNÁ DOMÁCNOSŤ

Jednopásmová sadzba s nižšou 
spotrebou

Jednopásmová sadzba s vyššou 
spotrebou

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje 
minimálne osem hodín denne s fixne určeným 

časom prevádzky 
v NT v nepretržitom trvaní aspoň 

3 hodiny, blokovanie elektrických spotrebičov sa 
nevyžaduje

MAGNA D1 MAGNA D3MAGNA D2
EFEKTÍVNA DOMÁCNOSŤSPOKOJNÁ DOMÁCNOSŤ

0,65
0,02433
0,04149

0,65
x

0,03837Cena silovej elektriny x
0,03681

0,65

0,003210
0,026203
0,007049

0,003210
0,026203
0,007049

ZSE-D SSE-D VSDS ZSE-D SSE-D VSDS ZSE-D SSE-D VSDS ZSE-D SSE-D VSDS ZSE-D SSE-D VSDS

0,15000 6,7300 9,01880 0,15000 9,7900 3,61920 x 9,7900 3,6192 x 2,2500 x x 1,1300 x
0,00477 0,03205 0,00820 0,00477 0,00010 0,00690 x 0,00010 0,00690 x 0,10246 x x 0,00010 x
0,00477 0,00831 0,00820 0,00477 0,00010 0,00690 x 0,00010 0,00690 x 0,00320 x x 0,00010 x

0,005102 0,0050655 0,005515 0,005102 0,0050655 0,005515 x 0,0050655 0,005515 x 0,0050655 x x 0,0050655 x

0,96 8,86 11,60 0,96 12,53 5,12 x 12,53 5,12 x 3,48 x x 2,14 x
0,10726 0,13996 0,11188 0,12598 0,12034 0,12904 x 0,10911 0,11780 x 0,22071 x x 0,09226 x
0,08667 0,09088 0,09129 0,09229 0,08664 0,09534 x 0,08664 0,09534 x 0,07539 x x 0,08103 x

D6 D7 D8D4 D5

0,003210
0,026203
0,0070490,007049

0,65

0,007049
0,026203
0,003210

MAGNA D8
PROFI DOMÁCNOSŤ

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje minimálne 
8 hodín denne 

s blokovaním akumulačných spotrebičov 
elektriny v čase VT 

s určeným minimálnym výkonom akumulačných 
spotrebičov. Produkt je poskytovaný 

zákazníkom pripojeným cez SSE-D

0,03525
0,02589

0,65

0,007049
0,026203
0,003210

MAGNA D7

VÍKEND NA CHALUPE

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje 
celoročne 

od piatku 15.00 hod. 
do pondelka 06.00 hod. 

bez blokovania elektrických spotrebičov.                                                  
Produkt je poskytovaný zákazníkom 

pripojeným cez SSE-D

0,03993
0,01809

MAGNA D6MAGNA D5MAGNA D4

Dvojpásmová sadzba 
pre tepelné čerpadlo, NT sa poskytuje 

22 hodín denne 
s blokovaním elektrických spotrebičov 

na vykurovanie 
v čase VT.                                                                       

Produkt je poskytovaný zákazníkom  
pripojených cez SSE-D alebo VSDS

Dvojpásmová sadzba 
pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie, 
NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne 

s blokovaním priamovýhrevných elektrických 
spotrebičov v čase VT

Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa 
poskytuje minimálne desať hodín denne s 

blokovaním akumulačných elektrických 
spotrebičov v čase VT

TEPELNÉ ČERPADLOELEKTRICKÁ DOMÁCNOSŤRACIONÁLNA DOMÁCNOSŤ

0,65
0,02589
0,04305 0,04929

0,65
0,03057
0,05865

0,03057
0,65

0,003210
0,026203
0,007049

0,003210
0,026203

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

* U sadzieb D4, D5 je u ZSE-D cena závislá na ampérickej hodnote ističa. V tabuľke je uvedená cena pevnej mesačnej zložky tarify za 1A ampérickej hodnoty 
1 fázového ističa v €/A /mesiac

Príspevok do Národného jadrového fondu v € za 1 kWh 

Ceny MAGNA ENERGIA a.s. 
za dodávku silovej elektriny

Ceny distribučnej spoločnosti 
za distribúciu

Príspevok do Národného jadrového 
fondu

Všetky ceny 
schvaľuje 

svojimi 
rozhodnutiami      

Úrad 
pre reguláciu 

sieťových 
odvetví 

Ceny distribučnej spoločnosti 
za straty, služby a prevádzkovanie

Cena distribúcie v € za 1 mesiac dodávky elektriny bez ohľadu na spotrebu
Cena silovej elektriny v € za 1 mesiac dodávky elektriny bez ohľadu na spotrebu
Cena silovej elektriny v € za 1 kWh spotrebovanej elektriny v nízkom tarife NT
Cena silovej elektriny v € za 1 kWh spotrebovanej elektriny vo vysokom tarife VT

Cena prevádzkovania systému (podpora ťažby domáceho uhlia, obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby 
tepla a elektriny) v € za 1 kWh 

Cena systémových služieb (náklady na prevádzku prenosových sieti nad distribúciou) v € za 1 kWh
Cena technických strát pri distribúcii v € za 1 kWh 
Cena distribúcie v € za 1 kwh spotrebovanej elektriny v nízkom tarife NT
Cena distribúcie v € za 1 kWh spotrebovanej elektriny vo vysokom tarife VT
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Cenník pre dodávku plynu domácnostiam 
spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. vrátane  

distribučných služieb platný od 1.1.2017

Z čoho sa skladá vaša cena 
plynu

Za služby obchodníka za dodávku plynu
1. Sazdba za odobratý plyn €/kWh
2. Fixná mesačná sadzba €/mesiac

Za služby súvisiace s distribúciou
3. Sazdba za odobratý plyn €/kWh
4. Fixná mesačná sadzba €/mesiac

Za služby súvisiace s prepravou
5. Sazdba za odobratý plyn €/kWh

1+3+5 Celková cena za kWh, bez DPH €/kWh
2+4 Celková cena za OM,  bez DPH €/mesiac

1+3+5+DPH Celková cena za kWh, vrátane DPH €/kWh
2+4+DPH Celková cena za OM,  vrátane DPH €/mesiac

Tarifa D1 - Varenie Tarifa D2 - Ohrievanie Tarifa D3 - Kúrenie

0,02842
8,64

0,034104
10,368

1,78
0,0206

SPP - D
D1

SPP - D
D2

0,0084

3,336
0,048984

0,02932
5,76

0,035184
6,912

SPP - D
D3

0,0081
7,64

D1 D3D2

Druh tarify D1/M1, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie plynu 

so zmluvne dohodnutým ročným množstvom 
distribuovaného plynu do 2 138 kWh vrátane 

(približne do 200 m3 vrátane)

Druh tarify D2/M2, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie plynu so zmluvne 

dohodnutým ročným množstvom distribuovaného plynu 
nad 2 138 kWh do 18 173 kWh vrátane 

(približne nad 200 m3 
do 1 700 m3 vrátane)

Druh tarify D3/M3, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie 
plynu so zmluvne dohodnutým 

ročným množstvom distribuovaného plynu 
nad 18 173 kWh 

do 42 760 kWh vrátane 
(približne nad 1 700 m3 
do 4 000 m3 vrátane)

0,00272 0,002720,00272

2,78
0,04082

4,76

1,00
0,01760

1,00
0,018200,01750

1,00

0,027864
153,204

0,02282
284,33

0,027384
341,196

0,02702
42,45

0,032424
50,940

0,02692
51,78

0,032304
62,136

13,36
0,033264

16,032

SPP - D
D4

0,0066
12,36

0,02772

1,00

0,00272

SPP - D
D8

0,0017
283,33

D8

Druh tarify D8/M8, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie 
plynu so zmluvne dohodnutým 

ročným množstvom distribuovaného plynu 
nad 300 000 kWh do 641 400 kWh vrátane 

(približne nad 28 064 m3 
do 60 000 m3 vrátane)

0,01840

Tarifa D4 - Megakúrenie Tarifa D5 - Megakúrenie Tarifa D6 - Megakúrenie Tarifa D7 - Megakúrenie Tarifa D8 - Megakúrenie

D6D5D4

1,00

0,00272

SPP - D

0,0059
D7

0,0021
126,67

0,02322
127,67

Druh tarify D7/M7, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie plynu 

so zmluvne dohodnutým ročným 
množstvom distribuovaného plynu 

nad 100 000 kWh do 300 000 kWh vrátane 
(približne nad 9 355 m3 
do 28 064 m3 vrátane)

0,01840

D7

0,00272 0,00272

SPP - D
D5

0,00272

41,45

SPP - D

Druh tarify D6/M6, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie 

plynu so zmluvne dohodnutým ročným 
množstvom distribuovaného plynu 

nad 85 000 kWh 
do 100 000 kWh vrátane (približne 

nad 7 951 m3 do 9 355 m3 vrátane)

Druh tarify D5/M5, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie plynu 

so zmluvne dohodnutým ročným 
množstvom distribuovaného plynu 

nad 69 485 kWh do 85 000 kWh vrátane 
(približne nad 6 500 m3
 do 7 951 m3 vrátane)

Druh tarify D4/M4, ktorý sa 
používa na ocenenie distribúcie plynu

so zmluvne dohodnutým ročným 
množstvom distribuovaného plynu

nad 42 760 kWh 
do 69 485 kWh vrátane 
(približne nad 4 000 m3 
do 6 500 m3 vrátane)

1,00
0,01840 0,01840

1,00
0,01840

1,00

D6
0,0058
50,78

5. Cena za 1 kWh prepraveného plynu

1.

2. Poplatok za odberné miesto/mesiac dodávky plynu

Cena obchodníka za 1 kWh spotrebovaného plynu v EUR

4.

3.

Cena SPP-distribúcia v EUR za 1 mesiac/odberné miesto distribúcie plynu 
bez ohľadu na spotrebu

Cena SPP-distribúcia v € za 1 kWh distribuovaného plynu

Všetky ceny schvaľuje 
svojimi rozhodnutiami 

Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví

Ceny spoločnosti eustream, a.s. 
za prepravu plynu

Ceny MAGNA ENERGIA a.s. za dodávku 
plynu

Ceny distribučnej spoločnosti SPP-d 
za distribúciu plynu



Postup MAGNA ENERGIA pri aplikovaní 
nových distribučných cien

Naša spoločnosť sa po celú 
dobu svojej pôsobnosti na trhu  
s energiami snaží o maximálnu 
mieru transparentnosti a infor-
movanosti svojich odberateľov.  
Keďže posledný vývoj spôsobil, 
že problematikou cien distribúcie 
sa zaoberá celá odborná verejnosť 
i politická scéna a všetci informu-
jú o zaručených postupoch, touto 
cestou by sme vás radi informovali  
o podmienkach, ktoré aplikuje 
naša spoločnosť. 

Pre prehľadnosť si musíme 
najskôr zjednotiť terminológiu  
pri označovaní cien:

Cena0(2016) – cena elektriny 
a súvisiacich služieb platná podľa 
platnej legislatívy do 31.12.2016

Cena1(2017) – cena elektriny 
a súvisiacich služieb platná podľa 
platnej legislatívy od  1.1.2017

Cena2(SSE-D2017) – cena 
distribúcie SSE Distribúcia plat-
ná podľa platnej legislatívy 
od  25.1.2017, s účinnosťou  
od 1.1.2017 (len pre územie stred-
ného Slovenska)

Cena3(2017) – je cena elektriny 
a súvisiacich služieb platná podľa 
platnej legislatívy od  24.2.2017,  
s účinnosťou od 1.1.2017

Cena4 – veríme, že ďalšia nová 
cena pre rok 2017 nebude

Zmeny cien a ich retroaktivita 
je pre vás odberateľov zrejme nie 
celkom zrozumiteľným procesom, 
žiaľ táto nefunkčnosť štátu sa sta-
la a musíme s ňou spolunažívať. 
Komplikáciou je, že zmeny cien 
ako sa chronologicky vyvíjali, pri-
niesli v distribúcii nie len zníženie 
cien, ale u niektorých z vás aj zvý-
šenie.

Prehľad priebehu zmeny cien

Január 2017

Odberatelia, ktorí boli našimi 
odberateľmi aj pred 31.12.2016 a  
v spolupráci s nami pokračujú, 
platili v januári zálohy vo výške 
rovnej zálohám v roku 2016, teda 
odvodených od cien roku 2016, 
označených ako Cena0(2016).

Noví odberatelia, ktorí sa nimi 
stali od 1.1.2017 mali pre január 
vystavené nové zálohové platby 
podľa cien platných od 1.1.2017, 
označených ako Cena1(2017)
platnými pred aktualizáciou 
ÚRSO. Tieto boli splatné zväčša 
15.1.2017.

Február 2017

Odberatelia s mesačným zúč-
tovacím cyklom, mali zálohy vy-
účtované za január, po 31.1.2017,  
s aplikovaním cien označených ako 
Cena1(2017) a na strednom Slo-
vensku ako Cena2(SSE-D2017), 
t.j. v cenách platných od 1.1.2017, 
vrátane cien aktualizovaných 
ÚRSO dňa 25.1.2017 

Odberatelia s ročným zúč-
tovacím cyklom, ktorí mali ter-
mín odpočtu medzi 1. januárom 
až 24.februárom 2017, mali zá-
lohy za posledných 12 mesia-
cov vyúčtované s aplikovaním 
cien do 31.12.2016 označených 
ako Cena0(2016), a po 1.1.2017  
s cenami Cena1(2017) a 
na strednom Slovensku ako  
Cena2(SSE-D2017). 

Všetkým odberateľom boli 
vo februári zaslané predpisy pla-
tieb záloh odvodených od cien, 
označených ako Cena1(2017),  
na strednom Slovensku ako  
Cena2(SSE-D2017).

Marec 2017
Odberatelia s mesačným zúč-

tovacím cyklom, mali zálohy vy-
účtované za február, po 28.2.2017 
s aplikovaním cien označených 
ako Cena3(2017) a v týchto ce-
nách budú vyúčtovania aj za ďalšie 
mesiace.

Všetkým odberateľom za-
čiatkom marca zasielame nové 
predpisy platieb záloh odvode-
ných od cien, označených ako  
Cena3(2017), teda v posledných 
známych cien podľa rozhodnutí 
ÚRSO.

Od 24.2.2017...

Všetky vyúčtovacie faktúry 
budú obsahovať výpočet v cenách 
platných po konečných rozhodnu-
tiach ÚRSO.

Zmeny cien, ktoré spôsobili ce-
nové návrhy distribučných spoloč-
ností a cenové rozhodnutia ÚRSO 
priniesli veľa komplikácií. Pre od-
berateľov sú dopady rôznorodé: 
časť odberateľov pocíti odstráne-
nie výrazného nárastu cien medzi 
rokmi 2016 – 2017, časť odbera-
teľov príde o zníženie cien medzi 
týmito rokmi. Pre nás to je predo-
všetkým násobenie práce s presta-
vovaním informačných systémov 
a náklady na komunikáciu s vami 
odberateľmi. 

Veríme, že chaos, ktorý nastal 
je už za nami, a že v ďalšom obdo-
bí ÚRSO i jednotliví účastníci trhu 
s energiami, ktorí situáciu zavinili 
vyvinú maximálne úsilie, aby od-
stránili škrvnu na ich mene. Keďže 
sa zatiaľ verejnosti neospravedlni-
li, ospravedlňujeme sa našim od-
berateľom za spôsobené problémy 
touto cestou my. 


