sviatky sú opäť predo dvermi a my
sa zas a znova tešíme z ďalšieho roka
naplneného Vašou dôverou k nám.
Tradične Vám preto želáme „ščasné
a veselé“ a súčasne veríme, že toto
prianie nezostane iba prázdnou frázou
a nastávajúce sviatky Vám naozaj
prinesú skutočné chvíle oddychu,
pohody a radosti.
Napriek tomu, že pre mnohých
Vianoce už nie sú tým, čím bývali,
neprepadajme negatívnym emóciám
a zachovávajme aspoň to dobré,
nezávislé na výrobkoch z Číny a materialistickom chápaní doby.
V prvom rade sa nezaoberajme tým,
ako nás „ONI“ pripravili o tradičnú
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MAGNA
Vážení odberatelia,

pre iných vianočný večierok, príprava
pečiva a iných pokrmov, zdobenie
stromčeka,
návšteva
známych,
lyžovačka a podobné akcie, spojené
okrem iného s popíjaním vareného
vína, grogu, punču, vaječného likéru a
iných príjemne hrejivých nápojov.
Len od nás taktiež záleží, ako, a ktorou
nohou vykročíme do nastávajúceho
roka. Preto nepremárnime túto
príležitosť vymýšľaním novoročných
predsavzatí s krátkou dobou trvanlivosti a využime tento jedinečný
moment k ďalšiemu zdokonaleniu, či
už našich ľudských vlastností, alebo
pracovných schopností a zručností.
Želáme Vám teda, nech prežijete
najkrajšie sviatky roka v kruhu Vašich
blízkych, aby energia od nás rozžiarila
Vaše domácnosti a vytvorila príjemné
teplo. A do nového roka? Doňho Vám
želáme veľa pohody, šťastnej náhody,
žiadne nehody, významné dohody
a humorné príhody!
Kolektív MAGNA E.A.

PF2013
sviatočnú atmosféru a uvedomme
si, že je len a len na nás, ako sa
rozhodneme prežiť posledné týždne
dosluhujúceho roka.
Vyzbrojme sa teda skutočnou a poctivou vianočnou náladou, ktorú nám
v detstve budovali naši rodičia a najbližší príbuzní, a ktorú postúpime
ďalším generáciám, pretože „ščasné
a veselé“ sviatky sú hlavne tam, kde
nás obklopuje nefalšovaná a úprimná
radosť najmladších, ale aj dobrá
nálada našich najbližších.
Na rozdiel od detí, my dospelí už
nehľadáme zmysel Vianoc pod
krásne ozdobeným a rozžiareným
stromčekom, ale skôr v činnostiach
a zvykoch, ktoré sme v mladosti
väčšinou nedoceňovali, alebo „úplne
neznášali“, t.j. medzi rituálmi a povinnosťami spojenými so sviatkami.
Pre niekoho je to nákup darčekov,

Dobré rady
na celý rok 2013

???
•

•

Dobré rady na celý rok.
•

Užívajte energiu po celý rok 2013
v zdraví. Nech Vám a Vašim blízkym prináša pohodu a spokojnosť.

•

Užite si valentínsky večer pri svetle sviečok a všetku Vašu energiu
venujte partnerovi.

•

Zbytočne zapojená nabíjačka Vám
domov nevykúri, napriek tomu,
že non-stop premieňa el. energiu
na teplo.

•

Počas jarného upratovania nezabudnite oprášiť Vaše svietidlá.
Pokryté prachom nevrhajú dobré
svetlo na Vašu domácnosť.

•

Pri veľkonočnej polievačke používajte výlučne studenú vodu.
Ohrev vody nie je zadarmo a navyše (čo je najdôležitejšie), Vaše
ženy budú po celý rok prekypovať

zdravím.

•

Dobre si premyslite Váš prvoaprílový žart. Poranenia zapríčinené
elektrickým prúdom veľmi nepobavia.

Sústreďte sa na to, čo robíte. Nebudete tak musieť niekoľkokrát
zohrievať vodu na jednu kávu alebo opakovane zohrievať jedlo.

•

Horúcim kúpeľom dajte zbohom,
predsa len, v blížiacom sa teplom
období lepšie padne krátka osviežujúca sprcha a navyše ušetríte desiatky litrov zohriatej teplej vody.

Koniec letného času nás opäť ponoril do väčšej tmy. Berte to ako
príležitosť stráviť s rodinou viac
času pod jedným rozžiareným
svietidlom.

•

Neinšpirujte sa nákupnými centrami či niektorými nedočkavými
susedmi a počkajte s rozsvietením
vianočných svetiel aspoň do Adventu a za ušetrené peniaze prikúpte blízkym pod stromček pekný
darček.

•

Čerstvý vzduch je dôležitý, či je
teplo, či zima. V zime však vetrajte intenzívne a krátko, aby ste zabránili zbytočným energetickým
stratám.

•

Vysvetlite deťom, že ak nebudú
poriadne zhasínať svetlá a vypínať televízor či počítač, Mikuláš
na budúci rok nepríde a Ježiško si
tiež dobre rozmyslí, či im na Vianoce prinesie darčeky.

•

Kam chodí slnko, nechodí lekár.
Využívajte prirodzené svetlo v maximálnej miere, zbaví Vás jarnej
depresie a zbytočnej spotreby za
neefektívne svietenie.

•

Teplotu v ohrievači vody nastavte
tak, aby na výtoku mala 50 - 55˚C,
bude tak ideálnou pre Vaše potreby aj financie.

•

Ak nemáte pri varení radi ticho,
ako kulisa Vám lepšie a hlavne
lacnejšie poslúži rádio ako televízor.

•

Nepredražujte si letnú dovolenku účtami za energie. Poriadne
si skontrolujte, či máte vypnuté
všetky spotrebiče.

•

Šetrite zdravo, v peknom počasí sa venujte aktívnemu oddychu
mimo domova, neseďte pri počítači alebo televízii v klimatizovanom príbytku.

•

Pred začiatkom vykurovacvieho
obdobia si dajte skontrolovať Váš
kotol. Riešiť prípadné problémy
počas vykurovacej sezóny nemusí
byť príjemná záležitosť.

•

Kominári prinášajú šťastie - o dôvod viac dať si spraviť revíziu
Vášho komína, navyše budete mať
pokojný spánok vy aj Vaši susedia.

Slušný odber firmám
slušne odmeníme
Od roku 2013 zavádzame bonusový
systém, ktorým chceme odmeniť
zodpovedných odberateľov.
Ako PRVÝ dodávateľ energií
na Slovensku, všetkých ročne
zúčtovaných odberateľov, ktorí majú
dlhodobo 100 % platobnú disciplínu
(t.j. tí ktorí svoje úhrady uskutočňujú
riadne a v lehote splatnosti) a pri
vyúčtovaní im vznikne preplatok,
odmeníme bonusom 3,5% p.a.
Viac o podmienkach tohto bonusu sa
dočítate v článku „Vážení odberatelia
elektriny v domácnostiach“.
Navyše
firemným
odberateľom
elektrickej energie
pre odberné
miesta s ročným vyúčtovaním pri
dodržaní platobnej disciplíny na 100%
priznáme pri vyúčtovaní bonus za
platobnú disciplínu vo výške platby
spotrebnej dane, t.j. 1,32 €/MWh – čo
predstavuje cca dodatočný bonus 2%
z celkového účtu za elektrinu.

Vďaka poklesu ceny elektriny na
medzinárodných trhoch s elektrinou
oproti minulému roku sme Vám
ponúkli nižšiu cenu a veríme, že
pokles ceny Vás potešil.
Napriek budúcoročnému nárastu ceny
plynu na medzinárodných trhoch,
máme pre Vás nakúpený plyn za
výhodnejších ako súčasných trhových
podmienok čím eliminujeme nárast
ceny na burze na Vašom budúcom
účte za plyn v roku 2013.

Vážení odberatelia elektriny
v domácnostiach,
Pre kolektív MAGNA E.A. je cťou a poslaním zabezpečovať
pre Vás tak dôležitú elektrinu, bez ktorej je život v dnešnej
dobe takmer nepredstaviteľný a nemožný.
S radosťou Vám oznamujeme, že naša spoločnosť, ako
PRVÁ na Slovensku, už v auguste 2012 mala schválené ceny
pre domácnosti na dodávku silovej elektriny na rok 2013.
Vďaka poklesu ceny elektriny na medzinárodných trhoch
s elektrinou oproti minulému roku sme Vám ponúkli na
budúci rok nižšiu cenu, ktorá Vás určite poteší.
Odber energií nie je zadarmo, platiť sa musí. Novinkou však
je, že Vaše platby zhodnotíme. Od roku 2013 zavádzame
bonusový systém, ktorým chceme odmeniť zodpovedných
odberateľov, t.j. tých, ktorí majú dlhodobo 100% platobnú
disciplínu (svoje úhrady uskutočňujú riadne a v lehote
splatnosti), nasledovnými výhodami:

1. Bonusom za dobrú platobnú disciplínu vo výške

platby za správu odberného miesta, t.j. 0,60 €
mesačne, t.j 12 x 0,60 + 20% DPH = 8,64 €/rok.

2. Ako PRVÝ dodávateľ energií na Slovensku odmeníme

bonusom všetkých Vás, ktorí máte dlhodobo 100 %
platobnú disciplínu, ak Vám pri vyúčtovaní vyšiel
preplatok. Tento bude zvýšený o poskytnutú zľavu vo
výške sumy, akú by ste získali, keby ste sumu preplatku
mali uloženú na termínovanom vklade v banke. Nami
poskytnutý bonus dosiahne výšku zodpovedajúcu

vkladu s úrokom 3,5 % p. a.
Ako našim dlhodobým odberateľom v domácnostiach by
sme Vám radi predstavili nový rad produktov, aby sme
si s Vami rozumeli ešte viac. Na základe Vašich a našich
skúseností pri používaní produktov pre domácnosti sme
ich nazvali tak, aby už z názvu bolo jasné, ktorý je pre Vás
ten pravý a Vaša domácnosť mala tú správnu energiu.
Energia doma je pre nás to najdôležitejšie, a preto chceme
aby ste boli spokojní, efektívni a racionálni, či bývate v garsónke či vo vile, elektrinou iba svietite alebo i kúrite, alebo
len sem tam varíte:

D1 - ÚTULNÁ DOMÁCNOSŤ
D2 - SPOKOJNÁ DOMÁCNOSŤ
D3 - EFEKTÍVNA DOMÁCNOSŤ
D4 - RACIONÁLNA DOMÁCNOSŤ
D5 - ELEKTRICKÁ DOMÁCNOSŤ
D6 - ELEKTRICKÁ DOMÁCNOSŤ
D7 - VÍKEND NA CHALUPE
D8 - RACIONÁLNA PROFI DOMÁCNOSŤ
Na inom mieste nášho občasníka nájdete ceny jednotlivých
produktov vrátane dnes už známych cien distribučných
služieb na rok 2013. V januári Vám v kalkulačnom liste
zašleme kompletné ceny distribúcie a predpoklad Vašich
nákladov na rok 2013 pre každé Vaše odberné miesto.

MAGNA E.A.
elektrina
aj plyn

Váš spoľahlivý
dodávateľ energií
za výhodné ceny
www.magnaea.sk

Pošlite Vášho suseda niekam...
...napríklad do Energozóny!
...áno – keď sa Vás sused spýta, či ste
pred sezónou nezabudli dať vyčistiť
kotol alebo či aj Vám prišiel taký
vysoký nedoplatok za elektrinu –
pošlite ho do Energozóny!

Naše „kamenné“ pobočky sú
tu pre Vás a to už v nasledovných mestách:
Prievidza
Topoľčany
Trenčín
Senica
Púchov
Považská Bystrica
Martin
Banská Bystrica
Rimavská Sobota
Kežmarok
Vranov nad Topľou
Lučenec...

naši pracovníci pripravení pomôcť
a poskytnúť Vám aj Vašim známym
odborné a dobre mienené rady, ktoré
určite napomôžu k vylepšeniu Vášho
hospodárenia s energiami, ale aj susedských vzťahov. Služby našich
Energozón sú samozrejme stále
zadarmo.
Pretože – raz darmo – najlepšia
reklama je odporúčanie spokojného
klienta, a ak Vaša spokojnosť ukáže
ostatným, že sme tá správna značka,
dosiahli sme svoj cieľ!

A nezostaneme iba pri už uvedených
prevádzkach – v nasledujúcom roku
pripravujeme ďalšie a ďalšie Energozóny, aby sme sa k Vám priblížili ešte
viac!
Takže – neváhajte a na všetky dobre
mienené otázky Vašich susedov a známych odpovedzte:

„Zaskoč do Energozóny,
tam o tom vedia najviac!“
Team Magna...

A o to nám v Energozónach ide
predovšetkým – o dosiahnutie
spokojnosti našich zákazníkov a tým
o rozšírenie našej rodiny odberateľov.

V známych obchodných centrách sú

Už na začiatku roku 2012 sme Vás
informovali o zámere vybudovať
sieť poradenských centier po celom
Slovensku, aby sme k Vám boli bližšie
a mali ste tak možnosť obrátiť sa na
nás s akoukoľvek otázkou, aspoň
trochu súvisiacou s energetikou alebo
nadväzujúcimi súvislosťami.

Skutočne prirodzený
talent v úspornej
vykurovacej technike.

Šetrné, inovatívne, efektívne: Cenovo atraktívne tepelné čerpadlo Vitocal 200-S vzduch/voda
presvedčí už pri kúpe nízkymi investičnými
nákladmi a v prevádzke využíva cenovo výhodne teplo obsiahnuté vo vzduchu. Na inštaláciu
nie sú potrebné žiadne rozsiahle zemné práce
alebo vŕtanie studní, hodí sa nielen do novostavieb ale aj pre modernizáciu a dodatočné
vybavenie vykurovacieho zariadenia v staršom
dome. Splitové tepelné čerpadlo pracuje vo
vykurovacom výkone 4 až 13 kW a môže byť
použité reverzibilnou prevádzkou v lete aj na
chladenie miestností. Ďalšie informácie na
www.viessmann.sk
Individuálne riešenia efektívnymi vykurovacími systémami
pre všetky druhy energií a celý rozsah použitia.

Efektivita
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EUR/mes.*

Označenie produktu distribúcie
Tarifa za distribúciu

Tarifa za distribúciu

Tarifa za distribúciu

Tarifa za straty

Tarifa za systémové služby

Tarifa za prevádzkovanie systému

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

EUR/kwh

Celková cena za kWh, vrátane DPH

2+6+7+8+9+10+DPH

EUR/mes.*

EUR/kwh

EUR/mes-

EUR/kwh

EUR/kwh

Označenie produktu distribúcie
Tarifa za distribúciu

Tarifa za distribúciu

Tarifa za distribúciu

Tarifa za straty

Tarifa za systémové služby

Tarifa za prevádzkovanie systému

Príspevok do národného jadrového fondu

Celková cena za OM, vrátane DPH

Celková cena za kWh, vrátane DPH

Celková cena za kWh, vrátane DPH

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3+4+DPH

1+5+7+8+9+10+DPH

2+6+7+8+9+10+DPH

VT
NT

VT
NT

VT
NT

VT
NT

VT
NT

VT
NT

2,03
0,1941
x

0,84
0,1897
x

0,100000
0,064500
x
0,009174

VSDS

5,77
0,1495
x

4,205200
0,031000
x
0,009174

VSDS

10,150000
0,000100
0,000100
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070
12,90
0,2375
0,0989

0,90
0,2443
0,1057

D5

SSE-D

0,150000
0,005282
0,005282
0,010578

ZSE-D

5,11
0,2486
0,1070

3,657200
0,010200
0,007800
0,009174

VSDS

5.

6.

Cena silovej elektriny v eur za 1 kWh
spotrebovanej elektriny v nízkom tarife NT

Cena silovej elektriny v eur za 1 mesiac
dodávky elektriny bez ohľadu na spotrebu

2.

3.

7,39
0,1708
0,0998

5,554800
0,039800
0,006900
0,009174

VSDS

x
x
x

x
x
x
x

x

ZSE-D

9.

Cena distribúcie v eur za 1 kwh spotrebovanej
elektriny v nízkom tarife VT

7.

8,96
0,1690
0,1042

SSE-D
D4
6,870000
0,033620
0,009680
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070
11,66
0,1416
0,0998

9,113600
0,011700
0,006900
0,009174

VSDS

0,07049
0,03903
0,60

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje minimálne 8 hodín denne s
blokovaním akumulačných spotrebičov elektriny v čase VT s určeným
minimálnym výkonom akumulačných spotrebičov.

MAGNA D8 DOM 8NT MIN BLOK

RACIONÁLNA PROFI DOMÁCNOSŤ

0,90
0,1356
0,0996

0,150000
0,005282
0,005282
0,010578

ZSE-D

0,07250
0,04250
0,60

3,48
0,2669
0,1036

2,300000
0,104660
0,004020
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070

D7

SSE-D

x
x
x

x
x
x
x

x

VSDS

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

Cena systémových služieb (náklady na prevádzku
prenosových sieti nad distribúciou) v eur za kWh.

Cena technických strát pri distribúcii v eur za 1 kWh

x
x
x

x
x
x
x

x

VSDS

Príspevok do Národného jadrového fondu.

Príspevok do Národného jadrového fondu

2,26
0,1263
0,0886

1,280000
0,000100
0,000100
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070

D8

SSE-D

Tarify za systémové služby a za
prevádzkovanie systému sú uvádzané na
úrovni roka 2012, nakoľko ceny pre rok 2013 v
čase vydania tohto cenníka nie sú ešte známe.

10.

x
x
x

x
x
x
x

x

ZSE-D

Produkt je poskytovaný zákazníkom iba na území stredoslovenského kraja pripojených cez SSE-D.

0,08308
0,04761
0,60

Dvojpásmová sadzba, NT sa poskytuje celoročne od
piatku 15.00 hod. do pondelka 06.00 hod. bez
blokovania elektrických spotrebičov

MAGNA D7 CHALUPA

Ceny distribučnej spoločnosti za straty, služby a prevádzkovanie

5,11
0,2486
0,1070

8.

12,90
0,2375
0,0989

3,657200
0,010200
0,007800
0,009174

VSDS

Cena distribúcie v eur za 1 kWh spotrebovanej
elektriny vo vysokom tarife VT

Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu
Cena distribúcie (preprava k Vám) v eur za 1
mesiac dodávky elektriny bez ohľadu na spotrebu (u
niektorých sadzieb podľa veľkosti ističa)

D6
10,150000
0,000100
0,000100
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070

SSE-D

13,34
0,1331
0,0934

SSE-D
D3
10,520000
0,007490
0,000630
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070

VÍKEND NA CHALUPE

10,53
0,1415
0,1099

8,176900
0,013932
0,013932
0,010578

ZSE-D

0,06878
0,04250
0,60

MAGNA D4 DOM 8NT BLOK
Dvojpásmová sadzba: nízke pásmo sa poskytuje minimálne osem
hodín denne s blokovaním akumulačných elektrických spotrebičov v
čase VT

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

RACIONÁLNA DOMÁCNOSŤ

MAGNA D3 DOM 8NT

EFEKTÍVNA DOMÁCNOSŤ

Všetky ceny schvaľuje svojimi rozhodnutiami Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

4.

Cena silovej elektriny v eur za 1 kWh
spotrebovanej elektriny vo vysokom tarife VT

x
x
x

x
x
x
x

x

ZSE-D

Produkt je poskytovaný zákanzíkoim iba na území
stredo a východoslovenského kraja pripojených cez
SSE-D alebo VSE distribučná a.s.

0,16316
0,04761
0,60

0,16316
0,04761
0,60

MAGNA D6 THERMPUMP 20NT BLOK
Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo, NT sa
poskytuje minimálne 20 hodín denne s blokovaním
elektrických spotrebičov na vykurovanie v čase VT

1.

Ceny MAGNA E.A. za dodávku silovej elektriny

8,08
0,1361
x

SSE-D
D2
6,130000
0,018900
x
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070

ELEKTRICKÁ DOMÁCNOSŤ

5,82
0,1307
x

4,246600
0,013932
x
0,010578

ZSE-D

Dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické
vykurovanie, NT sa poskytuje minimálne 20 hodín denne
s blokovaním priamovýhrevných elektrických
spotrebičov v čase VT

MAGNA D5 DOM THERM 20NT BLOK

ELEKTRICKÁ DOMÁCNOSŤ

2,32
0,1633
x

1,331100
0,041142
x
0,010578

SSE-D
D1
1,090000
0,067290
x
0,0100783
0,0058340
0,015700
0,003070

0,05980
x
0,60

0,05980
x
0,60

ZSE-D

Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou

MAGNA D2 BYT

SPOKOJNÁ DOMÁCNOSŤ

Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou

MAGNA D1 BYT

ÚTULNÁ DOMÁCNOSŤ

*U sadzieb D4, D5 je u ZSE-D cena závislá na veľkosti ističa. V tabuľke je uvedená cena 1 A ampérickej hodnoty 1 fázového ističa.

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/mes.

EUR/kWh

Mesačná platba za OM

Cena silovej elektriny

3.

2.

1.

Z čoho sa skladá Vaša cena
elektriny

EUR/kWh

EUR/kwh

Celková cena za kWh, vrátane DPH

1+5+7+8+9+10+DPH

D5 - D8

EUR/mes

Celková cena za OM, vrátane DPH

3+4+DPH

Sadzba

EUR/kwh

Príspevok do národného jadrového fondu

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/kwh

EUR/mes.

EUR/kWh

EUR/kWh

Mesačná platba za odberné miesto

Cena silovej elektriny

3.

2.

1.

D1 - D4

Z čoho sa skladá Vaša cena
elektriny

Sadzba

Svoju cenu si nájdete, ak si pre svoju sadzbu D1 až D8 nájdete stĺpec distribučnej spoločnosti vo Vašom kraji : ZSE-D, SSE-D, alebo VSDS

Cenník spokojných domácností pre dodávku elektriny spoločnosťou MAGNA E.A. s.r.o. platný od 1.1.2013

Elektrina 2013

EUR/kwh

Eur/mesiac

EUR/kwh

Eur/mesiac

Celková cena za kWh, bez DPH

Celková cena za OM, bez DPH

Celková cena za kWh, vrátane DPH

Celková cena za OM, vrátane DPH

1+3+5

2+4

1+3+5

2+4

Cena obchodníka plynu v € za 1 kWh spotrebovaného
plynu

Cena plynu v € za 1 mesiac dodávky plynu bez ohľadu
na spotrebu

1.

2.

Ceny MAGNA E.A. za dodávku plynu

Eur/kWh

Eur/mesiac

Eur/kWh

Sazdba za odobratý plyn

5.

Fixná mesačná sadzba

4.

Za služby súvisiace s prepravou

Sazdba za odobratý plyn

3.

Za služby súvisiace s distribúciou

Fixná mesačná sadzba

2.

Eur/mesiac

Za služby obchodníka za dodávku plynu
Sazdba za odobratý plyn
EUR/kWh

Z čoho sa skladá Vaša cena
plynu

1.

D1 - D4

Sadzba

Cena SPP-Distribúcia v € za 1 mesiac distribúcie plynu bez

4. ohľadu na spotrebu

3. Cena SPP-Distribúcia v € za 1 kWh distribuovaného plynu

5. Cena SPP-Distribúcia v € za 1 kWh prepraveného plynu

Ceny distribučnej spoločnosti SPP-D za prepravu

0,03840
4,14
0,04608
4,97

0,05210
1,75
0,06252
2,10

Ceny distribučnej spoločnosti SPP-D za distribúciu

0,00120

SPP - D
D2
0,0095
4,14

SPP - D
D1
0,0227
1,75
0,00120

0,02770
0,00

Pre prepočet metrov kubických na kilowathodiny bol použitý
priemerný koeficient 1m3 = 10,55 KWh

Všetky ceny schvaľuje svojimi rozhodnutiami
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

0,03680
6,35
0,04416
7,62

0,00120

SPP - D
D3
0,0080
6,35

0,02760
0,00

Tarifa D3 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú na
varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti.Rozpätie odberu
zemného plynu v tarife za 12 po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov je od 17 935 kWh do 68 575 kWh
vrátane, (približne od 1 700 do 6 500 m3 vrátane).

Tarifa D2 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú
prevažne na varenie a na ohrev vody (menšie rodinné domy aj na
vykurovanie). Rozpätie odberu zemného plynu v tarife za 12 po
sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je od 2 110 kWh do
17 935 kWh vrátane, (približne od 200 do 1 700 m3 vrátane).

Tarifa D1 je vhodná pre odberateľov, ktorí plyn využívajú len
málo, prevažne len na varenie. Rozpätie odberu zemného plynu
v tarife za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je
od 0 do 2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m3 vrátane).

0,02820
0,00

Tarifa D3 - Kúrenie

KÚRIME KLASICKY

Tarifa D2 - Ohrievanie

KÚRIME MODERNE

Tarifa D1 - Varenie

ŠPORÁK

0,04460
27,90
0,05352
33,48

0,00120

SPP - D
D4
0,0066
27,90

0,03680
0,00

Tarifa D4 je vhodná pre zákazníkov s veľkým odberom zemného plynu.
(Napríklad pri ohreve bazéna, garáže a podobne). Rozpätie v tarife za
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je nad 68 575 kWh
(približne nad 6 500 m3).

Tarifa D4 - Maxikúrenie

KÚRIME NA PLNO

Cenník pre dodávku plynu domácnostiam spoločnosťou MAGNA E.A. s.r.o., vrátane distribučných a prepravných služieb a 20% DPH platný od 1.1.2013

Plyn 2013

Pripravujeme pre Vás
Naša
spoločnosť
po
nástupe
liberalizácie trhu s elektrinou ako prvá
na Slovensku začala dodávať elektrinu
aj pre domácnosti.
Prvými, ktorí na sebe vyskúšali, či sa
to dá, boli práve konatelia spoločnosti
MAGNA E.A. Rovnaký „test“
podstúpili opäť v roku 2010, kedy na
svojich domácnostiach vyskúšali aj
zmenu dodávateľa plynu. Dnes už
MAGNA E.A. dodáva elektrinu aj
plyn tisícom, veríme, že spokojných
zákazníkov.
Novinkou, ktorú pripravujeme pre
rok 2013, je vstup na trh dodávateľov
tepla. Neplánujeme výstavbu veľkých
teplárni, či kombinovaných elektrárni.
Ideme Vám ponúknuť prevádzkovanie
tepelných zdrojov, u ktorých chceme
zlúčiť výhody lacnejšej dodávky
elektriny, plynu a profesionálneho

prístupu k čo najracionálnejšiemu
prevádzkovaniu zdrojov.
Okrem
racionálnej
prevádzky,
chceme
zdroje posúdiť aj z hľadiska ich
optimálnej konfigurácie. Pri ich
modernizácii využijeme najnovšie
poznatky o tepelnej technike a o
obnoviteľných zdrojoch energie.
Preto začíname spoluprácu s lídrom
na európskom trhu v oblasti tepelnej
techniky a vykurovania, s nemeckou
spoločnosťou Viessmann.

è
è
è
è

è
è

Okrem pôsobenia v oblasti tepelného
hospodárstva sa chceme venovať aj
správe energetických častí budov,
dokonca aj ich komplexnej správe.
Veríme, že naše skúsenosti v oblasti
energetiky prispejú k optimalizácii
nákladov na prevádzkovanie budov
nejednému z našich odberateľov
energií.

MAGNA E.A. v Českej republike
Naša spoločnosť pôsobí v Českej
republike prostredníctvom svojej
organizačnej zložky sídliacej v Prahe
už od roku 2008. Venujeme sa tam
výlučne veľkoobchodným aktivitám,
a to najmä z dôvodu vyššej likvidity
trhu s elektrinou, ako je trh slovenský.
Sme aktívni na Organizovanom
krátkodobom trhu (OKO), ktorý
zabezpečuje štátna a.s. OTE Praha
a sme aj účastníkom pražskej burzy
PXE. Až do súčasnej doby sme
nerealizovali na území ČR dodávku
koncovým odberateľom elektriny a neobchodovali sme tam ani s plynom.
V novembri 2012 sa naša spoločnosť
stala
akcionárom
partnerskej
spoločnosti AKCENTA ENERGIE
sídliacej v Hradci Králové, ktorá
je na českom trhu dodávateľom
elektriny i plynu pre odberateľov v

domácnostiach, samospráve i podnikateľskom sektore. Dnes už teda
môžeme ponúknuť tým, ktorí svoje
aktivity realizujú na území oboch
krajín, dodávku elektriny aj plynu
za obdobných podmienok v celom
bývalom Československu.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu
aj na území Českej republiky nás
neváhajte kontaktovať. Informácie
nájdete aj na
www.magnaea.sk
www.akcenta-energie.cz

Nová legislatíva
Mesiac september priniesol nielen
začiatok školského roku 2012/2013,
ale aj zmeny v oblasti energetiky. Dňa
1.9.2012 nadobudli účinnosť dva nové
„energetické“ zákony. Prvým je zákon
o regulácii v sieťových odvetviach
(zákon č. 250/2012 Z. z.) a druhým
je zákon o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon
č. 251/2012 Z. z.).
Vypracovaním a prijatím týchto
zákonov sa začali plniť povinnosti
vyplývajúce z únijného záväzku
zaviesť liberalizáciu trhu s elektrinou
a plynom (legislatívna úprava tzv. 3.
energetického balíčka). V určitom
smere išlo tiež aj o reakciu na
požiadavky aplikačnej praxe.
Nový zákon o energetike sa týka aj
Vás – našich odberateľov. Oproti
pôvodnému zákonu výrazne posilňuje
práva
spotrebiteľov.
Opakom
práv sú povinnosti, a preto tento
zákon upravuje aj nové povinnosti
účastníkov trhu.
Z
podstatných
okruhov
právnej
regulácie
posilňujúcich
práva
spotrebiteľov
môžeme
upozorniť napríklad na tieto:

•

•

•
•

výrazne sa posilňujú práva
odberateľov elektriny a plynu
s dôrazom na ochranu tzv.
zraniteľných odberateľov,
ustanovuje sa možnosť zmeniť
dodávateľa elektrickej energie
a plynu v priebehu troch týždňov
a bez poplatkov,
určuje sa právo spotrebiteľa dostať
konečné vyúčtovanie do štyroch
týždňov po zmene dodávateľa,
zavádza sa právo na rozmyslenie,
t.j. právo odberateľa elektriny
a plynu
v domácnosti bez
uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy o združenej dodávke
elektriny a plynu v lehote do 14
pracovných dní odo dňa uzavretia
takej zmluvy,

•

•

určuje sa právo odberateľa
elektriny a plynu vypovedať
zmluvu so svojím dodávateľom
v prípade zmeny ceny za dodávku
elektriny a plynu alebo iných
zmluvných podmienok, ale aj
právo odberateľa elektriny a plynu v domácností predložiť
úradu na mimosúdne riešenie
spor s dodávateľom elektriny,
dodávateľom plynu, prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo
prevádzkovateľom distribučnej
siete.

S právami spotrebiteľov – odberateľmi
elektriny a plynu v domácnostiach
a malými podnikmi sa spája aj
už uvedený zákon o regulácii v
sieťových odvetviach. Jeho účelom je
transparentným a nediskriminačným
spôsobom zabezpečiť dostupnosť
tovarov (elektriny, plynu, tepla, pitnej
vody, odpadovej vody a i.) a s nimi
súvisiacich regulovaných činností za
primerané ceny a v určenej kvalite.
Z najvýznamnejších zmien môžeme
upozorniť napríklad na:

•

•

opätovné vrátenie sa k regulácii malého podniku, ktorým
je koncový odberateľ elektriny
s ročnou spotrebou elektriny
najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok alebo koncový odberateľ plynu s ročnou spotrebou
plynu najviac 100 000 kWh za
predchádzajúci rok
zadefinovanie energetickej chudoby. Za energetickú chudobu
sa považuje stav, kedy priemerné
mesačné výdavky domácnosti na
spotrebu elektriny, plynu, tepla na
vykurovanie a na prípravu teplej
úžitkovej vody tvoria významný
podiel na priemerných mesačných
príjmoch domácnosti.

S blížiaci sa Novým rokom – časom,
kedy si všetci dávame predsavzatia ako
byť lepšími, sme sa rozhodli do nášho

občasníka zaradiť pravidelné „právne
okienko“. Jeho obsah nechávame
na Vás. Preto nás kontaktujte s Vašimi otázkami, podnetmi alebo
upozorneniami na problémy z oblasti
energetiky, o riešenie ktorých máte
záujem. Naša emailová adresa je:
magna@magnaea.sk. Naše odpovede
budeme publikovať v tomto občasníku
v rubrike s názvom „Právne okienko“,
ale nájdete ich aj na našich stránkach
www.magnaea.sk a www.energozona.
sk
Tešíme sa na Vaše námety, najmä
však na našu spoločnú komunikáciu
a prejavenú dôveru.

Najčastejšie otázky v Energozóne
Prvú ENERGOZÓNU MAGNA sme
otvorili pred rokom. Za rok prevádzky
sme absolvovali tisíce rozhovorov s našimi potenciálnymi zákazníkmi. Viete
aké otázky kladú najčastejšie?
Ako je vôbec možné že nám bude
dodávať elektrinu niekto iný ako
elektrárne?
Ani dnes Vám nedodávajú elektrinu
elektrárne. Dodáva Vám ju ZSE/SSE/
VSE. Na to aby Vám mohol ktokoľvek
dodať elektrinu musí využívať služby
prenosu a distribúcie. Niekomu sa to
môže zdať zložité. Pre zjednodušenie je
možné použiť nasledovné porovnanie.
Predstavte si diaľnicu. Diaľnica je
monopol a je jediná (nikto nepostaví
paralelne inú diaľnicu). Za ňu platia
všetci rovnako (diaľničná známka,
diaľničné mýto a pod.). Distribúcia
je v energetike presne ako tá diaľnica
a tiež za ňu platia všetci rovnako.
Rozdiel v nákladoch je „palivo“.
Povedľa diaľnic sú vystavané rôzne
čerpacie
stanice/benzínky,
kde
môžete načerpať benzín resp. naftu.
Niekto preferuje OMV, niekto Shell
niekto Slovnaft... Každý si môže
vybrať na základe svojich preferencií.
Dodávatelia energií sú ako tie čerpacie
stanice. Môžete si vybrať, kto sa Vám
najviac pozdáva z hľadiska ceny,
dostupnosti, doplnkových služieb atď.
Magna E.A., kto to je?
6. najväčšia firma v oblasti dodávky
elektriny pre koncových odberateľov.
Najväčšia súkromná firma (bez účasti
štátu). Firma s druhým najväčším
počtom zákazníckych miest na
Slovensku
Čo keď Vaša firma skrachuje?
To sa nestane. Ale to o sebe tvrdia
všetci. Dodávky elektriny a/alebo
plynu Vám garantuje štát. Ak nastane
situácia, že sa váš dodávateľ dostane
do problémov, vy ako koncový
odberateľ ani na sekundu nezostanete
bez dodávky elektriny a/alebo plynu.
Namiesto dodávateľa, ktorý sa dostal
do problémov dodávku elektriny

a/alebo plynu plynule prevezme
„dodávateľ poslednej inštancie“, ktorý
je daný zákonom.
Môžete nám ceny garantovať?
Maximálne
ceny
v
segmente
domácností
schvaľuje
štát
prostredníctvom ÚRSO, takže ich
výška je na kalendárny rok vždy
garantovaná. V segmente mimo
domácností fungujú trhové princípy.
Cenu, ktorú Vám ponúkne MAGNA
E.A. vieme garantovať na dva roky
dopredu. Tzn. na roky 2013 a 2014.
Všetci alternatívni dodávatelia sú
„rovnakí“ podvodníci!
Tak ako v každom odvetví nájdete
seriózne a menej seriózne firmy, tak
je tomu aj medzi dodávateľmi energií.
Dôležité sú referencie od iných
zákazníkov.
• MAGNA E.A. dodáva elektrinu
a plyn tisíckam spokojných
odberateľov napr. Ministerstvo
obrany SR, VÚC Trnava, VÚC
Trenčín, niekoľko desiatok miest
a obcí na celom Slovensku. Všetky
referencie nájdete na www.
magnaea.sk
• MAGNA E.A. je zakladajúcim
členom „Združenia dodávateľov
energií“, ktorého základným
cieľom je vytvorenie efektívneho
konkurenčného prostredia na trhu
s elektrinou a plynom, ktoré bude
poskytovať rovnaké podmienky
pre všetkých dodávateľov energií.
Výsledkom takéhoto prostredia
bude súťaž dodávateľov energií,
ktorej výsledkom budú nižšie
ceny elektriny a plynu pre ich
spotrebiteľov.
Vy ste Energetické centrum?
Nie, nie sme. Na rozdiel od iných
dodávateľov, ktorí na oslovenie
zákazníkov využívajú podomový
predaj, MAGNA E.A. je jedna z mála
firiem na trhu, ktoré túto formu
predaja nikdy nevyužívali a zrejme
ani využívať nebudú. Naopak my
budujeme sieť obchodno/kontaktno/

poradenských miest pod obchodným
názvom ENERGOZÓNA. Tu sa
každý jeden odberateľ energií
môže dozvedieť o tom ako ušetriť.
ENERGOZÓNY sú vždy lokalizované
v obchodných pasážach spoločnosti
Tesco. Viac na www.energozona.sk
Budete tu aj o pol roka?
Áno. ENERGOZÓNA je dlhodobým
projektom, minimálne na 10 rokov.
Keď zmením dodávateľa, prídete mi
pripojiť nový elektromer?
Nie, zmena dodávateľa je len
administratívna zmena. Nikto vám
nepríde nič demontovať ani meniť. Ak
nastane výpadok elektriny, tak napr.
v bytovke nemá elektrinu nik. Ani vy
ani Váš sused. Bez ohľadu na to či je
vašim dodávateľom MAGNA E.A.
alebo ktokoľvek iný.
Aj vy môžete poskytnúť denný
a nočný prúd?
Samozrejme. MAGNA E.A. ponúka
rovnakú štruktúru produktov ako
Váš súčasný dodávateľ. A navyše za
výhodnejších podmienok.
Domácnosti: Všetky sadzby od D1 až
po D8.
Mimo domácnosti: od verejného
osvetlenia až po dvojtarif elektrické
vykurovanie, aj NN (nízke napätie),
aj VN (vysoké napätie) aj VVN(veľmi
vzsoké napätie).
To isté platí aj v dodávke plynu.
Domácnosti: D1 – D4.
Mimo domácnosti:
maloodber M1-M4,
strednoodber - S, veľkoodber - V
Čo sa stane keď mi vypadne elektrina?
Doteraz som volal na poruchovú
linku elektrární. V prípade poruchy
sa zmenou dodávateľa nič nemení
a voláte rovnakú poruchovú linku ako
doteraz:
Západ 0800 111 567
Stred 0800 159 000
Východ 0800 123 332

Monitoruj, analyzuj, šetri.
Patríte do skupiny ľudí, ktorí si
pravidelne odpisujú stav svojho
elektromera? Radi skúšate rôzne
nové zariadenia? Máte radi grafy?
Radi analyzujete rôzne dáta? Alebo
by ste len radi vedeli, ktorý z Vašich
spotrebičov v domácnosti „zožerie“
najviac energie?
Ak ste si na ktorúkoľvek otázku
odpovedali áno, máme pre Vás
zaujímavú novinku. Na slovenský trh
ENERGOZÓNA MAGNA ako prvá
prináša monitory spotreby elektrickej
energie - Efergy.
V budúcnosti bude každé odberné
miesto
vybavené
priebehovým
meraním spotreby elektriny a majiteľ
každého odberného miesta (či už
domácnosť, firma, alebo verejná
správa) bude mať možnosť získať
podrobnejšie dáta/údaje o svojej
spotrebe. Tento proces však bude
trvať niekoľko rokov a bude finančne
náročný.
Už dnes si však každý jeden
odberateľ elektriny môže analyzovať
údaje o svojej spotrebe nielen na
základe pravidelného mesačného
alebo ročného odpisovania stavu
elektromera, ale aj pomocou Efergy.
K monitorovaniu spotreby elektrickej
energie slúži práve monitor spotreby
elektriny. Nie je to merač v pravom
zmysle slova, ale je to monitor
(jeho presnosť je +/- 5%). Dokáže

zmerať aktuálnu spotrebu elektriny
a vyhodnocuje priemernú dennú/
mesačnú/ročnú spotrebu elektriny.
Po zadaní tarify a ceny elektrickej
energie Vás dokáže informovať o aktuálnych nákladoch na elektrinu,
o priemerných denných/mesačných/
ročných nákladoch na energiu v € a
pod. Všetky údaje si viete jednoducho
stiahnuť do počítača, prípadne dáta
o spotrebe sledovať a analyzovať
prostredníctvom aplikácie na Vašom
dotykovom telefóne.

Inštalácia takéhoto monitora je
pritom úplne jednoduchá a zvládne
ju aj úplný začiatočník. Kúpite pár
tužkových bateriek a spojazdníte tak
celú sadu „efergy“. Pripojíte snímač
na hlavný prívodný „kábel“ elektriny
(v rozvodnej skrini, resp. tam kde sú
poistky). Následne dvoma tlačidlami
spárujete snímač so samotným
monitorom. Hotovo. Už stačí len
monitorovať a analyzovať. A verte je
to zábava.
„Efergy“ sme ponúkli na testovanie

našim IT odborníkom, ale i bežným
zákazníkom.
Tu sú doterajšie skúsenosti od jedného
zákazníka:
„Okamžitá spotreba elektriny v čase
bežnej prevádzky rodinného domu
je na úrovni 0,020 kWh (chladnička,
mraznička, svetlá, TV, DVD, wi-fi).
Jedno prekvapivé zistenie spôsobil starší
notebook, ktorý po zapojení do siete
zvýši okamžitú spotrebu na 0,058kWh,
tzn. takmer trojnásobne. Skúšal
som vypnúť a zapnúť svetlá, žiaden
veľký rozdiel v okamžitej spotrebe.
Mikrovlnka ani sklokeramická varná
doska nespôsobila žiaden extrém.
Teplovzdušná rúra alebo čerpadlo v
studni spôsobí, že spotreba vyskočí
na 1,5 kWh. Ako najväčšieho žrúta
elektriny som zatiaľ identifikoval
umývačku riadu. Keď sme zapli
umývačku riadu, okamžitá spotreba
stúpla na neuveriteľných 2,558 kWh.
Prešiel týždeň od kedy som sa začal s
touto novinkou „zabávať“. Dáta som
si relatívne jednoducho stiahol do
počítača a.....budem analyzovať. Sám
som zvedavý aké budú moje zistenia ale
hlavne...na čom sa dá najviac šetriť.“
V ďalšom vydaní Magna Energy
Advisors Vám prinesieme viac
informácií o priebehu testovania, ako
i o faktoch z neho zistených.
Ak by ste ktokoľvek z Vás, zákazníkov
spoločnosti MAGNA E.A. resp.
čitateľov občasníka MAGNA Energy
Advisor mali záujem o testovanie,
alebo akékoľvek informácie, napíšte
nám prosím na: vip@tesco.magnaea.
sk, alebo sa zastavte v niektorej
z našich ENERGOZÓN.
Roman Krajniak
ENERGOZÓNA

Všetko najlepšie veľa zdravia
a úspechov v roku 2013
Milí odberatelia,
aký by to bol záver roka, keby sme
sa aj trocha nepobavili. Minulý rok
sme Vám priniesli bonmoty, ktorými
ste nás pobavili Vy – niektorí naši
zákazníci. Na tento rok bolo plánované
zabaviť Vás humorom priamo z našich kancelárii, ale keďže sme si ich
počas roku nezapisovali... . Je nám
to veľmi ľúto, preto prijmite naše
ospravedlnenie. Našou snahou bude,
aby sme vás o rok Vás už konečne
pobavili firemnými „perličkami“,
ktorých sa tu urodí hromada.
No pripravili sme pre Vás aspoň guláš
humoru z kancelárii, úsmevných
telefonátov, vtipov a vlastnej zábavnej
tvorby.
Tak napríklad, nedávno nás rozosmiala
malá slovná hračka. Vznikla, pretože
máme Filipa, dokonca dvoch aj na
pracovisku, a tiež Jaroslava.
Niekto sa pýta Jara: „Jaro, Filip je tu?“
Na to ďalší pohotový kolega odpovedá:
„Jaro Filip umrel, to by si mohol už
dávno vedieť.“ Veríme, že Jaro Filip by
sa na nás nehneval, pretože mal zmysel
pre humor a rád ľudí rozosmieval.

ŠŤASTNÉ
A POKOJNÉ
VIANOCE

Druhá príhoda vznikla pre zmenu
spojením priezvisk našej kolegyne
Kristínky a jedného nášho milého
odberateľa. Vyzeralo to asi takto:
Kika: - Dobrý deň, Magna Piešťany,
Škvarková pri telefóne.
Odberateľ: - Dobrý deň, Pagáčik, z nás
by bol dobrý produkt.
Dávnejšie kolegyňa musela riešiť
strastiplnú sťažnosť jednej tiež milej
odberateľky:
Magna: - Aký máte problém?
Odberateľka: - Dodávate mi slabú
elektriku, stovky žárovky svietia jak
šedesátky a šedesátky jak za dušičky.
A tá ladnička ani nechladí, keby ste
ju počuli ona len tak kvíli... a žehlit
móžem iba v noci, ked už všetci spá!
Problém sme nakoniec samozrejme
vyriešili a odberateľka sa teší zo
„silnejšej“ elektriny.
A komu sa máli, pridávame vtip,
súvisiaci s elektrinou a jej šetrením
a pár pozmenených tradičných
filmových hlášok .
Muž leží na smrteľnej posteli a volá:
- Žena, tu si?

Ona odpovie: - Áno, áno, miláčik.
Potom sa pýta: - Deti, aj vy ste tu?
Oni odpovedajú: - Áno ocinko.
A muž z posledných síl skríkne:
- Tak potom na čieho čerta svietite
na chodbe?!
Z filmu Mrázik:
Mrázik: - Je ti teplo dievčatko?
Marfuša: - A čo ti šije dedo starý?!
A jak?! Šak mám program D4.
Z filmu Pelíšky:
Profesor biológie: - Toto som priniesol
zo stáže z Kyjeva. Chlapci ako ty sa tam
takto zoceľujú. Vidíš, Vyderžaj pioneer,
ty panimaješ?
Péťa: - Da! (chytí káble na prístroji,
profesor ho zapne a Péťa nič)
Profesor: - Aha, elektrina od Magny,
zabudol som, že tá NETRASE!

NOVOROČNÉ UPOZORNENIE:
elektrina
dodávaná
našou
spoločnosťou sa reálne v žiadnom
ohľade nelíši od bežnej elektriny, ktorá
pri vyššom napätí môže spôsobiť
vážne zranenie. Jediný rozdiel je, že tá
naša Vami nezatrasie, keď si otvoríte
faktúru.

