Občasník pre klientov MAGNA ENERGIA a.s., číslo 14, ročník 7, november 2016

Vážení odberatelia,
situácia v Európe v poslednom období spôsobila výrazný rast
cien elektriny, plynu, ropy a uhlia
na komoditných burzách. Poučení z udalostí v marci 2011,
kedy havária jadrovej elektrárne
vo Fukušime mala za následok
okamžitý obrovský nárast cien komodít, nenechávame nákup elektriny a plynu pre vaše odberné miesta
na náhodu. Nakupujeme priebežne a zodpovedne! A práve vďaka
tomu vám aj dnes, napriek výraznému nárastu cien komodít, dokážeme zabezpečiť ich dodávku
pre rok 2017 za nižšie ceny ako ste
mali v roku 2016. Rovnako sa budeme správať i v budúcnosti, aby
sme vám vždy vedeli ponúknuť cenový nadštandard.
Na druhej strane si uvedomujeme, že pre vás nie je dôležitá len

cena. Ani na okamih sa s celým našim tímom neprestávame venovať
vývoju nových a zlepšovaniu už
existujúcich produktov a služieb,
ktoré vám prinášajú väčší komfort,
inovácie, prehľad o spotrebe, ale
v neposlednom rade úspory. Garantované a podporné energetické
služby, energetické audity objektov a prevádzok, vybudovanie a
správa trafostaníc a miestnych
distribučných sústav, správa tepelných zariadení, modernizácia
osvetlenia .... toto všetko sú produkty, prostredníctvom ktorých
vám už dnes zlepšujeme energetickú efektívnosť. Začiatkom roka
2017 k nim ešte pribudnú ďalšie,
nové, prinášajúce úspory nielen
v spotrebe elektriny a plynu, ale i
vody a tepla.
Je pre nás samozrejmé, že
pri našej práci stále myslíme
na životné prostredie čoho dô-

kazom je fakt, že v roku 2016
dodáme našim odberateľom až
130 GWh elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.
Zákazníkom vybavených inteligentným meracím systémom
prinášame novú variabilnú tarifikáciu až s ôsmimi tarifami. Takto
majú možnosť jednoduchými opatreniami znížiť svoju cenu elektriny
a zároveň majú k dispozícii detailné informácie o svojej spotrebe
prostredníctvom novej aplikácie
pre mobilné zariadenia -„Magna
-App“.Viac užitočných informácií
o všetkých spomenutých produktoch sa dočítate ďalej v našom občasníku.
Ďakujeme vám v mene celého
kolektívu MAGNY ENERGIA
za to, že nám umožňujete byť
kreatívni stále väčším využívaním
našich nových služieb!
MAGNA ENERGIA a.s.
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Domácnosti platia vyššie faktúry
za plyn než za elektrinu
Slovenské domácnosti platia vysoké faktúry častejšie
za plyn, než za elektrinu. Viac
ako 63€ mesačne dá za plyn
40,1 % domácností, pri elektrine je to
19 %. Vyplýva to z prieskumu, ktorý
pre našu spoločnosť na vzorke 504
respondentov realizovala agentúra
pre prieskum trhu AKO. Zber dát
prebehol v mesiacoch august až
september 2016.
Dôvodom vyšších platieb v prípade plynu je fakt, že ním viac domácností kúri, než je to v prípade
elektriny. Na druhej strane, využitie elektriny je výrazne širšie, preto iba minimum domácností za ňu
platí menej ako 12 € mesačne, kým
pri plyne je to viac ako štvrtina.
Cena je zároveň najdôležitejším ukazovateľom, ktorý pri odbere energií ľudia na Slovensku
sledujú. Práve cena bola dôvodom
na zmenu dodávateľa elektriny
u 58,3 % domácností, ktoré v os-

tatných dvoch rokov k takémuto
kroku pristúpili. V prípade plynu
bola cena hlavným dôvodom až
u 68,2 % domácností, ktoré prešli
k inému dodávateľovi. Druhým
najčastejším dôvodom bola nespokojnosť so službami, ktorú uviedlo
menej ako 15 % domácností, ktoré
vymenili dodávateľa energií.
Pozerať sa pri zmene dodávateľa na cenu je z pohľadu odberateľa
logické, no zabúdať by domácnosti
nemali ani na iné príležitosti úspor.
Kvalitný dodávateľ energií by mal
byť v tejto otázke schopný svojim
zákazníkom poradiť. Platí totiž,
že obdobie najvýraznejšieho znižovania jednotkových cien elektriny
a plynu máme už s vysokou pravdepodobnosťou za sebou. Ceny
energetických komodít na burze sa
odrazili od dna a už niekoľko mesiacov po sebe rastú. V budúcom
roku sa ešte dá očakávať zlacnenie
elektriny a plynu pre domácnosti
o približne 10 %, no neskôr (keď

sa do kalkulácií premietne súčasný
vývoj na komoditných burzách)
treba počítať aj so zdražovaním.
Kto chce teda ušetriť, mal by zmeniť svoje správanie a energie míňať rozumnejšie.
Napríklad, mnoho domácností
svoje príbytky prekuruje. Zníženie teploty o 1 °C pritom dokáže
ušetriť približne 6 % nákladov
na vykurovanie. Zateplenie staršieho domu dokáže dokonca znížiť náklady až o desiatky percent.
Možnosti úspor ponúkajú aj moderné klimatizácie. Tie totiž obsahujú tepelné čerpadlo, ktorým sa
dá v byte či dome prikúriť. Vhodné
je to najmä v jesennom a jarnom
období, kedy sú dni ešte celkom
teplé, no noci už chladné. Ďalšou
možnosťou je prechod na variabilnú tarifikáciu pri odbere elektriny
a presunutie jej spotreby na čas,
kedy je lacnejšia.
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Koľko platíte mesačne za plyn? (%)
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Pozn.: Jednotlivé pásma boli zvolené na základe intervalov spotreby v tarifách D1 až D4, 25% domácností neodoberá plyn

Elektrinou sa kúri najmä na
strednom Slovensku
Vykurovanie elektrinou na Slovensku ešte nie je minulosťou.
Na základe našich štatistík môžeme zhodnotiť, že na vidieku – teda
v obciach do 5-tisíc obyvateľov,
ňou kúri viac ako tretina domácností. Z regionálneho hľadiska sa
elektrina na vykurovanie využíva
hlavne v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, kde zhruba 80 %
z celkovej spotreby elektrickej
energie pripadá na domácnosti,
ktoré ňou kúria. V Prešovskom
kraji, ktorý je v tomto ukazovateli
na treťom mieste, je to len 57 %.
Pre mnohých je elektrina doplnkovým zdrojom energie v prechodnom období na jar a na jeseň, keď
sa ešte neoplatí vykurovať centrálne, no najmä v horských oblastiach
sú už noci chladné.

rifou D5 (dvojpásmová sadzba
pre priamovýhrevné elektrické
vykurovanie). Napríklad, v Bratislavskom kraji na tieto domácnosti
pripadá takmer polovica z celkovej
spotrebovanej elektriny, pričom
podiel odberných miest s touto tarifou tvorí len niečo viac ako 18 %
z ich celkového počtu.

len asi desatinu. Aj tu však je badať, ako stúpajú energetické nároky. Mnoho domácností v južných
okresoch si montuje klimatizácie,
ktoré využívajú nielen v lete, ale aj
na jar a na jeseň na prikurovanie.
Karty zamiešajú IMS

Popularitu a využívanie jednotlivých sadzieb môže výrazne
zmeniť zavádzanie inteligentných
elektromerov (IMS). Kým v súčasnosti ide predovšetkým o firmy,
v budúcnosti budú IMS vybavené
aj domácnosti s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh.
Celkovo by tak IMS malo dostať
približne pol milióna domácností, predovšetkým tých, ktoré žijú
v rodinných domoch. Aj tie tak
budú môcť využiť výhody variabilnej tarifikácie a míňať elektrinu
vtedy, keď je lacnejšia. IMS totiž
umožňujú tvorbu taríf v jednotliV mestách sa elektrinou
V najmenších sídlach má silnú vých hodinách. Viac sa o variabilnekúri
pozíciu sadzba D5 - je viac ako nej tarifikácii dozviete na strane 8.
Najväčší podiel na spotrebe štvrtinový, pričom vo veľkých
elektriny majú domácnosti s ta- a stredne veľkých mestách tvorí
Najpopulárnejšou na celom Slovensku je pritom sadzba D2, ktorá
je určená pre tých, ktorí elektrinou hlavne svietia a poháňajú ňou
bežné domáce spotrebiče. Najviac
využívanou je v Bratislavskom a
Košickom kraji a vo veľkých mestách vo všeobecnosti. V metropolách má sadzbu D2 takmer 65 %
odberných miest. Naopak - v menších obciach je to len 36,26 %, no
aj tu jej podiel stúpa – v porovnaní
s rokom 2014 o približne dva percentuálne body.
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Bonusy a zľavy, ale aj riešenia a služby
od MAGNA ENERGIA
Elektronický
obchod
pre všetkých odberateľov ponúkame vernostný program, možnosť
nakupovať so zľavou v našom
MaGnaShop-e. Po úhrade každej
vyúčtovacej faktúry za energie
pribudnú na vaše konto v obchode
vernostné body tzv. MaGnaWatty
Bonus za dodržiavanie pla- (MGW). Vo forme zľavy ich môtobnej disciplíny – v segmente do- žete následne využiť pri nákupe
mácností vám znížime cenu o po- produktov (1 MGW = 1 EUR).
lovicu platby za odberné miesto, a
na polovicu platby spotrebnej dane
Energetické služby
u firiem v prípade, že nemeškáte
s platbami po dobu celého roka.
Súčasťou našej práce je aj komplexné energetické poradenstvo.
Úročíme preplatok – v prí- V oblasti technickej podpory pripade, že výsledkom vyúčtovacej chádzame s riešeniami, ktoré vám
faktúry je preplatok, znížime vý- pomôžu ušetriť tak, že potrebnú
slednú cenu o sumu, porovnateľnú počiatočnú investíciu pokryjeme
s 2,5 % p.a. termínovaným vkla- my a táto suma bude následne rozdom.
ložená tak, aby ste ju mohli splatiť
až z ušetrenej energie, ako platbu
Elektronická faktúra - všetci za energetickú službu.
naši zákazníci majú možnosť využitia elektronickej faktúry s možPonúkame komplexné modely
nosťou zasielania faktúr na jednu financovania pre nasledovné obalebo viacero emailových adries. lasti:
Elektronické faktúry sú doručované skôr (v deň vystavenia). ZároVybudovanie a správa traveň chránite životné prostredie a fostanice - MAGNA sa postará
v prípade vymazania ich stále náj- o vašu trafostanicu. Sme ochotní
dete na zákazníckom portáli.
prevziať technickú a legislatívnu
zodpovednosť za vašu trafostaniInkaso – na úhradu faktúr cu a vybudovať Miestnu distribuza energie môžete využívať in- čnú sieť. Tento model je vhodný
kasný spôsob. Zodpovednosť v prípade, že na vašu trafostanicu
za úhradu faktúr tak prenesiete je napojených viacero nájomcov.
na naše plecia a my sa budeme Pre jednotlivých nájomcov vystarať o to, aby bola vaša faktúra tvoríme osobitné odberné miesta
včas a v plnej výške uhradená. Zá- s vlastným meraním a vlastnou
roveň si takto zabezpečíte získanie fakturáciou. Snažíme sa, aby vlastBonusu za platobnú disciplínu a aj ník trafostanice získal optimálny
prípadného Bonusu z preplatku.
komfort a prípadný zisk, možnosť
prenájmu alebo prípadného odkúZákaznícky webový portál penia.
– na portáli máte neustále k dispozícii faktúry, nájdete tam údaje
Komplexná správa tepelných
o vašich zákazníckych účtoch, zariadení - jedná sa o ideálnu
zmluvách a odberných miestach. službu vhodnú pre bytovú a koCez portál môžete zadávať ľu- munálnu sféru. Túto službu vieme
bovoľné požiadavky na zmenu zodpovedne zabezpečiť takmer
zmluvných alebo fakturačných pre všetky typy zákazníkov (SVB,
údajov.
obchodné centrá, mestá, obce, samosprávy, firmy, priemyselné parky, polyfunkčné objekty a iné).
S dynamicky rastúcim počtom
odberateľov stále inovujeme naše
technické riešenia a udržujeme
individuálny prístup k vašim požiadavkám. Preto sme pre vás aj
na rok 2017 pripravili rozšírenú
ponuku služieb a bonusov.

Modernizácia osvetlenia naša spoločnosť vám ponúka
komplexné riešenia aj v oblasti
osvetlenia. V súčasnosti realizujeme modernizáciu viacerých obcí,
objektov samospráv a priemyselných komplexov. V tejto oblasti
poskytujeme odborné poradenstvo, financovanie formou úspor,
technické posúdenie, projektovú
dokumentáciu a následne vieme
prebrať zodpovednosť za celú svetelnú sústavu.
Energetický audit objektov
a prevádzok - súčasťou auditu je
komplexná energetická analýza
daného priemyselného objektu,
výsledkom ktorej je súbor opatrení s ekonomickým a environmentálnym zhodnotením. V súčasnosti vykonávame aj špecializované energetické audity za účelom
čerpania eurofondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia – kde poskytujeme
kompletné poradenstvo pri vypracovaní žiadosti (tento program je
zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle ale aj
vo verejnom sektore).
Navyše v prípadne záujmu,
na základe obhliadky zabezpečíme odborné posúdenie technicko-energetického riešenia v oblasti vykurovania, chladenia alebo
obnoviteľných zdrojov, a následne
ponúkneme komplexný model financovania tohto riešenia spojený
s dodávkou energií a garantovanou
cenou.
Budúcnosť našej spoločnosti vidíme nie len v dodávke energií, ale
najmä v službách, ktoré vám poskytujeme. Tvrdíme že: „Energie
máme dosť, preto ju dodávame“.
Pravdou však je, že energiu, ktorú
vám dodávame pre vás nakupujeme. Tu našu energiu, ktorej „máme
dosť“, venujeme rozvoju nami poskytovaných služieb pre vašu spokojnosť.
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Garantovaná a podporná energetická
služba
Cieľom zákona, upravujúceho
poskytovanie podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby, je zvýšiť účinnosť
využitia energie najmä v oblastiach konečnej spotreby s vysokým predpokladom úspor energie,
ako napríklad priemysel alebo samosprávy.

energetickej služby a prijímateľom
energetickej služby, v dôsledku
ktorej dochádza k preukázateľne
overiteľným, merateľným alebo
k odhadnuteľným úsporám energie
a k zlepšeniu energetickej efektívnosti. Energetická služba umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné
strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku,
údržbu alebo kontrolu potrebnú
na poskytnutie energetickej služby.

e. rozpočítavanie nákladov
na teplo a teplú vodu vykonávaného pre SVB alebo pre správcu
Garantovanú
energetickú
službu (GES) - energetická služba poskytovaná na základe zmluvy
o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie. Predmetom takejto zmluvy je:
a. spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v analýze
b. spracovanie energetického
auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite
c. návrh a príprava uceleného
projektu zameraného na energetickú efektívnosť
Zmluva o energetickej efektívnosti musí obsahovať zmluvne
určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti.

Keďže sme presvedčení, že
v praxi nie je možné, aby si podnikatelia sami sledovali všetky fakturované položky zo strany distribučnej spoločnosti, ako napríklad:
V rámci tejto energetickej
účinník, jalová dodávka, správne
nastavenie rezervovanej kapacity, služby rozlišujeme :
predimenzovaný istič atď., našim
Podpornú energetickú službu
odberateľom poskytujeme energetickú službu vo forme odborného (PES), predmetom ktorej je:
a. poradenská a informačná činporadenstva, technického posúdenia a následne vypracovania kom- nosť o možnostiach úspor energie
b. vzdelávanie a školenie zaplexného modelu financovania.
mestnancov
c. optimalizácia prevádzky a
Legislatíva umožňuje využitie
Energetická služba je poskytovaná na základe zmluvy uza- nákladov zariadenia alebo budovy energetickej služby aj pre verejný
d. energetický manažment
sektor prostredníctvom „Zmluvy
tvorenej medzi poskytovateľom
o energetickej efektívnosti pre verejný sektor“ /Zákon 321/2014 Z.z.
o energetickej efektívnosti ak:
a. sa na plnenie zmluvy využívajú verejné prostriedky
b. poskytovateľom GES je verejný subjekt
c. prijímateľom GES je verejný
subjekt
d. predmetom zmluvy je zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia vo vlastníctve
Slovenskej republiky, obce alebo
VÚC.
Zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor musí,
okrem iného, obsahovať zmluvne
určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, záruku garantovaných úspor energie počas trvania
zmluvy a spôsob financovania.
Pre viac informácií
kontaktujte: Ing. Vladimír Balaj
– energetický audítor
0908 286 201
technicke@magnaea.sk
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Aj v roku 2017 výrazne znižujeme ceny
elektriny pre domácnosti
Stabilná dodávka elektrickej
energie a zemného plynu je len
základom služieb, ktoré vám ponúkame. MAGNA ENERGIA garantuje všetkým našim odberateľom férovú cenu na celé obdobie
zmluvného vzťahu už pri podpise
zmluvy.
Vzhľadom na výrazný pokles
cien na komoditných burzách
v prvom polroku 2016, regulované
ceny pre rok 2017 klesli na rekordné minimá. V porovnaní s rokom
2016 sú naše ceny pri niektorých

tarifách viac než o 20% nižšie.
V porovnaní s návrhom ÚRSO sú
vždy naše ceny zaokrúhlené nadol.
Okrem
zníženia
cien,
pre rok 2017 prišiel regulačný
úrad (ÚRSO) nielen s výrazným
znížením cien, ale aj s novou štruktúrou taríf. Dochádza k zavedeniu rovnakých distribučných taríf
pre všetkých odberateľov, t. j. firmy i domácnosti. Majú označenie
C1 až C10 a na prelome rokov
budú v spolupráci s distribučnými
spoločnosťami priradené všetkým

odberným miestam nové tarify.
Súčasne sa pre tzv. zraniteľných
odberateľov, t. j. pre domácnosti a malé podniky (do odberu 30
MWh/rok) zhodne zavádza 10 taríf pre cenu dodávanej elektriny
s označením DD1 až DD10. Tieto ceny schvaľuje regulačný úrad
na základe návrhu jednotlivých dodávateľov. U všetkých odberných
miest je súčasťou regulovanej ceny
aj fixný poplatok za správu odberného miesta, ktorý je úradom stanovený na 1€ mesačne.

Tarifa DD1 je jednotarifná sadzba bez rozdielu veľkosti odberu (súčasná sadzba D1 a D2):
PRODUKT

CENA 2016

D1 JT

0,041

D2 JT

0,041

CENA MAGNA ENERGIA 2017

Porovnanie 2017/2016

DD1 JT: 0,0351

-14,18%

Tarifa DD2 je dvojtarifnou sadzbou s časom NT minimálne 8 hodín/denne (súčasná sadzba D3 a D4):

PRODUKT
D3
D4

CENA 2016
VT

0,050

NT

0,030

VT

0,050

NT

0,030

CENA MAGNA ENERGIA 2017

Porovnanie 2017/2016

DD2 VT: 0,0446

-11,33%

DD2 NT: 0,0243

-17,62%

Tarifa DD3 je dvojtarifná sadzba pre vykurovanie a tepelné čerpadlá (súčasná D5 a D6):
PRODUKT
D5
D6

VT
NT

CENA 2016

CENA MAGNA ENERGIA 2017

Porovnanie 2017/2016

0,109
0,033

DD3 VT: 0,0524

-51,92%

DD3 NT: 0,0274

-17,71%

VT

0,109

NT

0,033
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Tarifa DD4 je dvojtarifná sadzba s NT od piatka 15:00hod. do pondelka 6:00hod. (súčasná sadzba D7):
PRODUKT
D7

CENA 2016

CENA MAGNA ENERGIA 2017

Porovnanie 2017/2016

VT

0,056

DD4 VT: 0,0399

-28,75%

NT

0,033

DD4 NT: 0,0274

-17,71%

Tarifa DD5 je dvojtarifná sadzba s blokovaním spotrebičov vo VT s určeným výkonom (súčasná D8):
PRODUKT
D8

CENA 2016

CENA MAGNA ENERGIA 2017

Porovnanie 2017/2016

VT

0,048

DD5 VT: 0,0586

21,00%

NT

0,028

DD5 NT: 0,0274

-1,00%

Tarifa DD6 je novozavedená tarifa pre nemerané odbery (do 10W ročnej spotreby)
Tarifa DD7 pre verejné osvetlenie:
CENA MAGNA ENERGIA 2017
DD7 JT: 0,0336

Tarifa DD8 pre dočasné odbery:
CENA MAGNA ENERGIA 2017
DD8 JT: 0,0336

Tarifa DD9 pre odberné miesta vybavené novými inteligentnými meracími prístrojmi (IMS), určená ako
trojtarifná sadzba, bez ďalšej bližšej špecifikácie:
CENA MAGNA ENERGIA 2017
DD9 VT: 0,0352
DD9 NT: 0,0352
DD9 WT: 0,0352

Alternatívou k tejto regulovanej tarife DD9, je možnosť využitia variabilnej tarifikácie, ako našej špeciálnej ponuky, ktorú ponúkame ako jediní na trhu. Viac sa o variabilnej tarifikácii dozviete v samostatnom článku
na strane 8.
Tarifa DD10 pre odberné miesta, ktoré sú určené pre nabíjacie zariadenia elektromobilov:
CENA MAGNA ENERGIA 2017
DD10 JT: 0,0258

Z uvedených cien, o ktorých
sme sa vás zaviazali informovať
dostatočne vopred, vyplýva, že
od začiatku roka 2017 na silovej
elektrine výrazne ušetríte. Ostáva
len veriť, že zníženie ceny komodity nebude kompenzované opa-

kovaným zvyšovaním poplatkov
za monopolné služby a poplatkov
za služby súvisiace s distribúciou
elektriny. Iba tak naše dlhodobé
znižovanie cien pocítite aj vy.
Keďže sme presvedčení o potrebe zodpovedného prístupu

k ochrane životného prostredia,
ako prvý dodávateľ elektrickej
energie na trhu sme zabezpečili všetkým našim odberateľom
v segmente domácností elektrinu
vyrobenú výlučne zo slovenských
obnoviteľných zdrojov energie.
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Variabilná tarifikácia pre domácnosti
s inteligentným meracím systémom
(IMS)
Naša spoločnosť je prvým a nateraz jediným dodávateľom, ktorý
variabilnú tarifikáciu využívajúcu
výhody IMS ponúka. Už od tohto
roka sme začali uzatvárať dodatky s našimi odberateľmi elektriny,
ktorí sú vybavení inteligentnými
elektromermi (IMS). Získať môžu
individuálnu variabilnú tarifikáciu
v cenách pre rok 2017, ktoré ale
môžu využiť už odo dňa uzatvorenia dodatku. Rozdiel v cene silovej elektriny je v porovnaní s tohtoročnými tarifami viac ako 10%
v prospech zákazníka.
Naši odberatelia s IMS si môžu
svoj priebeh spotreby elektriny
jednoducho sledovať, či porovnať
náklady na energie pri súčasnej a
variabilnej tarifikácii cez aplikáciu

MagnApp, ktorá je k dispozícii tak
pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android aj iOS.
Vďaka tomu budú môcť svoju
spotrebu upraviť tak, aby platili čo
najmenej.
V cenovej vyhláške ÚRSO je
novozavedená distribučná tarifa
C9 a k nej prislúchajúca trojtarifná sadzba DD9, ktorá je ale bez
bližšej charakteristiky časových
pásiem jednotlivých zložiek tarify.
Z tohto dôvodu je aj naša cena
v cenovom návrhu bez bližšieho
určenia časových pásiem a výsledkom je teda rovnaká cena počas
celého dňa.

svojho inteligentného meracieho systému naplno, a namiesto
spomínanej tarify DD9 si zvolili
variabilnú tarifikácu. Tá totiž ponúka výrazne výhodnejšie sadzby
za elektrinu v období, kedy sa
využíva vo všeobecnosti menej
– napríklad poobede, v noci či
cez víkendy. Jednoduchou zmenou
v nastavení a využívaní spotrebičov sa tak dajú dosiahnuť až tretinové úspory.

Pri stanovení cien pre variabilnú tarifikáciu sme vychádzali z charakteru vášho odberu a
ceny sme rozlíšili podľa typových
diagramov odberu do celkovo
8 (ôsmich) taríf, pre ktoré platí, že
Preto našim odberateľom od- víkendové tarify sú o 18% nižšie,
porúčame, aby využili potenciál ako tarify v pracovné dni.

Pre odberateľov v segmente domácností, ktorí používali pred zavedením IMS jednotarifnú
sadzbu ponúkame nasledovné ceny-TDO4 (D1,D2):
Časové pásmo

Cena v pracovné dni EUR/kWh

Cena cez víkend EUR/kWh

22:00 - 6:00
6:00 – 9:00
19:00 – 22:00
9:00 - 13:00
13:00 – 19:00

0,026

0,022

0,045

0,036

0,041
0,037

0,034
0,031

Pre domácnosti, ktoré používali pred zavedením IMS dvojtarifné sadzby, avšak elektrinou
nekúria, ponúkame nasledovné ceny- TDO5 (D3,D4,D7,D8):

Časové pásmo

Cena v pracovné dni EUR/kWh

Cena cez víkend EUR/kWh

22:00 - 6:00
6:00 – 9:00
19:00 – 22:00
9:00 - 13:00
13:00 – 19:00

0,023

0,019

0,053

0,043

0,043
0,040

0,036
0,032

Občasník, číslo 14

9

Ceny pre domácnosti, ktoré používali pred zavedením IMS dvojtarifné sadzby TDO6 (D5,D6):
Časové pásmo

Cena v pracovné dni EUR/kWh

Cena cez víkend EUR/kWh

22:00 - 6:00
6:00 – 9:00
19:00 – 22:00
9:00 - 13:00
13:00 – 19:00

0,018

0,015

0,054

0,044

0,043
0,040

0,035
0,032

Ceny elektriny sú nízke, ale
v posledných týždňoch opäť začali
stúpať. Ak presuniete časť svojej
spotreby do lacnejších hodín (noc,
víkend, popoludnie) aj bez znižovania spotreby dokážete výrazne ušetriť a znížiť svoje náklady
na elektrinu. Napríklad, rodinný
dom vybavený tepelným čerpadlom na vykurovanie i ohrev vody
má časovým spínačom nastavený ohrev vody v letnom období na 7:00hod. a 20:00hod. Teda
v čase, kedy je predpoklad spotreby teplej vody. Jednoduchou
zmenou nastavenia spínača na iné
hodiny sa spotreba energií presunie do nočných alebo popoludňajších hodín. Úspora predstavuje až
30%
celodenných
nákladov
na elektrinu. Podobne sa vďaka
variabilnej tarifikácii dá ušetriť aj
na iných spotrebičoch – či už ide
o pračku, vysávač, alebo vykurovanie. Prostredníctvom MagnApp
budete vidieť priamo na obrazovke svojho smartfónu každú úpravu
spotreby prepočítanú na ušetrené
peniaze. S optimalizáciou spotreby vám radi pomôžeme - súčasťou MagnApp sú aj tipy certifikovaného energetického audítora.
V najbližšej dobe doručíme ponuku variabilnej tarifikácie aj mnohým firemným odberateľom tak,
aby aj oni mohli vo svojich prevádzkach upraviť svoju spotrebu a
odhaliť rezervy vo využívaní elektriny.
Monitoring sankcií
distribučnej spoločnosti
Pre odberateľov s IMS
prinášame novú službu aj
v oblasti technicko-energetického
poradenstva – monitoring fakturácie pokút zo strany distribučnej
spoločnosti.

Zavádzanie IMS v rámci Vyhlášky 358/2013 Z.z. a vytváranie
inteligentných sietí (smart grids),
je projektom, ktorý má byť prínosom pre všetkých účastníkov
trhu – výrobcov, distribútorov, dodávateľov i odberateľov. Z našej
skúsenosti však vieme, že odberatelia nemajú dostatok informácií
o rôznych sankciách zo strany distribučnej spoločnosti. Vo väčšine
prípadov ide najmä o dodávku jalovej elektriny do distribučnej sústavy a tarifnú prirážku za nedodržanie predpísanej úrovne účinníka.
Inteligentnými
elektromermi bude
v budúcnosti vybavených
približne pol milióna
domácností s ročnou
spotrebou elektriny
najmenej 4 MWh.
Pôjde predovšetkým
o rodinné domy.
Dnes ich má
nainštalovaných vyše
40-tisíc odberateľov,
do konca roka by ich počet
mal vzrásť nad 55-tisíc.

Jednotlivé distribučné spoločnosti po inštalácii IMS síce ponúkajú ich skúšobnú prevádzku, počas
nej ale spomínané pokuty fakturované nie sú. Odberatelia tým pádom nie sú na prípadné vzniknuté
sankcie upozornení, a teda nemajú možnosť im pred začiatkom
,,ostrej“ prevádzky predísť. Prichádzame preto so službou, v rámci ktorej vás naše technické od-

delenie už počas skúšobnej doby
upozorní na prípadné fakturované
pokuty zo strany distribúcie a ponúkne vám modely riešení na ich
odstránenie./Západoslovenská
distribučná spoločnosť má túto
skúšobnú lehotu 6 mesiacov, Východoslovenská distribučná spol.
3 mesiace a Stredoslovenská distribučná spol. dokonca neponúka
skúšobnú prevádzku – je potrebné o ňu požiadať a následne trvá
3 mesiace./
Zavedenie
IMS
prinieslo
so sebou okrem pozitív aj určité
negatíva. Domácnostiam spôsobuje problém najmä mesačné vyúčtovanie a fakturácia. Súčasná legislatíva nám predpisuje po obdržaní
meraných dát povinnosť vyúčtovať každé odberné miesto, t.j. musíme vystaviť faktúru po ukončení každého kalendárneho mesiaca
a prijatí fakturačných podkladov
z distribúcie. Odberné miesta
s IMS z tohto dôvodu nemôžeme
vyúčtovať iba raz ročne. Rozloženie celkových ročných nákladov
do rovnakých mesačných preddavkových platieb, týmto stratilo
svoj efekt. Sumy samostatných
mesačných faktúr sú v priebehu
roka veľmi odlišné (v zime vysoké
a v lete nízke), čo vám spôsobuje
problémy. Aby sme tento proces
aspoň trochu zjednodušili, rozhodli sme sa vám poskytnúť možnosť
fakturácie bez mesačných preddavkových platieb. Keď si aktivujete elektronickú faktúru a spôsob
úhrady faktúr inkasom, budeme
vám mesačne vystavovať iba jednu faktúru – vyúčtovaciu. Faktúra vám bude doručená emailom a
platba automaticky stiahnutá z vášho bankového účtu.
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Vývoj cien elektrickej energie
na európskom trhu
Vývoj ceny elektrickej energie v tomto roku zažíva extrémne výkyvy. Začiatkom tohto roka
sme boli svedkami strmého pádu.
Všetci účastníci trhu tipovali kam
až môže klesnúť cena silovej elektriny. Opak bol však pravdou a začiatkom mája tohto roka sme zažili
opačný extrém, keď cena začala
nezadržateľné stúpať. V priebehu niekoľkých dní cena vzrástla
o 3€ za megawatt. Je otázne
do akej miery dokázali využiť dodávatelia energií toto historické
dno trhu.
V MAGNA ENERGIA sa skôr
prikláňame k názoru, že pokles
ceny sa u väčšiny dodávateľov

na výslednej priemernej cene celkového nákupu odrazí iba minimálne. V súčasnosti cena pokračuje
v raste a prekračuje pozície z konca minulého roka. To môže mať
za následok stagnáciu, dokonca
nárast koncových cien pre spotrebiteľov. Tento fakt môže mnohých
značne šokovať vzhľadom na to,
že koncové ceny bez distribučných
poplatkov kontinuálne klesali už
niekoľko rokov.
Pozitívne nevyznieva ani vývoj
fundamentov pôsobiacich na ceny
energií na medzinárodných trhoch,
ktorý v žiadnom prípade nehovorí
v prospech klesania veľkoobchodných cien. Odstávky viacerých jad-

Prehľad vývoja cien elektrickej energie 2016

rových elektrární vo Francúzsku,
využívanie uhoľných elektrární
v Nemecku a rast cien uhlia sú iba
vrcholom ľadovca. Preto sa prikláňame k názoru, že nastúpený trend
vývoja sa nezastaví ani v budúcom
roku a bude pokračovať aj v roku
2018.
Zákazníci, ktorí zareagovali
na ponuku uzatvorenia zmluvy
na ďalšie obdobie počas roka 2016
určite urobili správny krok, pretože ponuky v ďalšom období budú
určite vyššie. Tou lepšou správou
pre odberateľov s regulovanou cenou, tzn. domácnosti, môže byť
fakt, že tento vývoj sa ich dotkne
až v ďalšom roku 2018.
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Zelená domácnostiam
Vďaka národnému projektu
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom
Zelená domácnostiam sa rodinné
a bytové domy môžu uchádzať
o podporu formou poukážky
na inštaláciu malých zariadení
na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
OZE majú dnes už stabilné
miesto v slovenskej energetike
s podielom takmer 9% z celkového vyrobeného množstva energie
za rok 2015 (2384 GWh). Zároveň
zelená energia tvorila viac než 11%
inštalovaného výkonu elektrární.
MAGNA ENERGIA je do tohto
programu aktívne zapojená. Posudzujeme vhodnosti technického
riešenia, navrhujeme technické zariadenia a vypracujeme cenové ponuky v spolupráci s vybranými dodávateľmi inštalácií. Z celkového
počtu 124 v MAGNA ENERGIA
zaregistrovaných žiadostí malo
po konzultácii a zaslaní cenovej
ponuky záujem o poukážku 16 zákazníkov.
Od začiatku projektu obdržalo
poukážku k inštalácii 5 domácností. Poukážky si žiadatelia u zhotoviteľov na realizáciu inštalácie
zariadenia s výkonom do 10kW
uplatnili v plnej výške podľa plánovaných sadzieb a maximálnych
hodnôt poukážky na inštaláciu.
Dve z domácností si sumu zostatku do konečnej ceny hradili vlastnou investíciou. Ostatní traja mali
zostatok do konečnej sumy rozložený na 6-ročnú splatnosť tak,
aby ju mohli splácať už z ušetrenej
energie.

Domácnosti a MAGNA zákazníci z mimobratislavských krajov,
ktorým nebola doručená poukážka, majú možnosť znovu žiadať
o voľné prostriedky. V poslednom
vyhlásení prostriedkov na podporu boli totižto vyňaté domácnosti
z bratislavského kraja. Keďže je
ale voľných prostriedkov pre tieto
regióny dostatok, postupne budú

vyhlasované do roku 2018. Najbližšie budú vyhlásené prostriedky
určené na inštalácie fotovoltických
panelov pre žiadateľov z bratislavského kraja, ktorých máme
aktuálne zaregistrovaných osem,
a pre ktorých budeme žiadať
poukážky. Z celkovej alokácie
45 miliónov € je pre žiadateľov ešte
k dispozícii viac ako 30 mil.€.

Fotovoltické

Slnečné

Tepelné

Kotle

Veterné

panely

kolektory

čerpadlá

na biomasu

turbíny

