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centrom pre všetkých odberateľov 
energií, a tiež, prirodzene, byť 
predajným miestom pre elektrinu, 
plyn a najnovšie aj teplo. Samozrejme, 
od spoločnosti MAGNA E.A.

MAGNA E.A. je spoločnosť, ktorá 
na trhu s energiami začala dodávkou 
elektriny, neskôr plynu a v súčasnosti 
rozbieha aj dodávku tepla. Základnou 
filozofiou spoločnosti je maximálna 
starostlivosť o odberateľa tak, aby za 
slušnú cenu dostal v oblasti dodávok 
energií všetko, čo potrebuje.

VNG Slovakia je 100% dcérskou 
spoločnosťou nemeckého plyná-
renského koncernu VNG, ktorý 
pôsobí vo viacerých krajinách Európy 
ako spoľahlivý dodávateľ plynu a špe-
cialista na túto komoditu.

A keďže sa VNG Slovakia stáva 
partnerom v spoločnosti MAGNA 

E.A. a projekt ENERGOZÓNA je už 
aj ich projektom, rozhodli sme sa, že 
na RACIOENERGII by sme mali byť 
spolu. 

Tiež sme presvedčení, že by tam 
nemali chýbať ani naši odberatelia 
energií, ktorých týmto v predstihu 
pozývame na návštevu nášho stánku  
v bratislavskej INCHEBE v dňoch 

od 9. do 13. apríla 2013, 
v hale B1, stánok číslo 406.  

Veríme, že stánok navštívia aj naši 
budúci odberatelia, o záujem ktorých 
sa na výstave budeme uchádzať. 

A čo chceme prezentovať? No hlavne 
pevné spojenectvo partnerov, ktorí 
pracujú taktiež na spojení predaja 
jednotlivých druhov energií. Elektrina 
i plyn sú už v našej spoločnosti 
zavedenými komoditami. 

Najnovšie dopĺňame teplo. 

A preto sme pripravení riešiť problémy 
aj v tejto oblasti. Vieme prevziať vaše 
tepelné hospodárstvo,  prevádzkovať 
ho s garantovanými cenami vstupov  
a dbať o jeho dobrý technický stav. 

Aj k tomu sme si našli partnera – 
spoločnosť Viessmann, ktorá sa už 
takmer 100 rokov venuje tepelnej 
technike a všetkému, čo s teplom 
súvisí. Nie je náhoda, že aj jej stánok 
na RACIOENERGII je v tesnej 
blízkosti toho nášho.

Veľa sa hovorí o nových trendoch na 
liberalizovaných trhoch s energiami. 
Našim cieľom a cieľom našich 
partnerov je trend, ktorý nie je nový. 
Je to slušnosť a užitočnosť. 

Chceme byť užitoční pre všetkých 
odberateľov energií a zabezpečiť 
pre nich energie tak, aby sa mohli 
vždy spoľahnúť, že za rozumnú cenu 
majú absolútnu kvalitu od slušného 
dodávateľa.

A nezabudnite: 

Energie máme dosť, 
preto ju dodávame.

RACIOENERGIA, 
ENERGOZÓNA, 
MAGNA E.A., 
VNG SLOVAKIA ... 

Radi by sme všetkým spotrebiteľom 
energií objasnili, prečo takto spolu  
v jednom stánku, na jednej výstave.

Poďme teda poporiadku: 

RACIOENERGIA je už 23. ročníkom 
najvýznamnejšieho slovenského  výs-
tavného podujatia zameraného na 
nové trendy v oblasti racionálneho 
hospodárenia s energiami.

ENERGOZÓNA  je projektom, ktorý 
má tri ciele. Byť kontaktným miestom 
pre odberateľov energií od spoločnosti 
MAGNA E.A., byť poradenským 

CONECO RACIOENERGIA ŠPECIÁL



Elektrina - Plyn - TeploProfil VNG Slovakia
Na základe jednotného záujmu 
predstaviteľov MAGNA E.A. a spo- 
ločnosti VNG Slovakia došlo k doho- 
de o vstupe tohto gigantu medzi 
spoločníkov MAGNA E.A. VNG 
Slovakia bude vlastniť 34%-ný 
podiel na základnom imaní a podľa 
očakávaní prispeje k ďalšiemu rozvoju 
spoločnosti najmä v oblasti dodávok 
plynu a tepla. 

Kto je VNG Slovakia?

VNG Slovakia je súčasťou nemeckého 
koncernu  VNG – Verbundnetz Gas 
Aktiengesellschaft (VNG) a je jeho 
100%-nou dcérskou spoločnosťou.

Na slovenskom plynárenskom trhu 
pôsobí od roku 2006. Obchodné 
aktivity spoločnosti VNG Slovakia sú 
aktuálne zamerané na oblasť predaja 
plynu, kde VNG Slovakia ponúka 
dodávky zemného plynu zo širokého 
nákupného a ťažobného portfólia 
materskej spoločnosti VNG AG, ako 
aj ostatných dostupných zdrojov z úze- 
mia Slovenskej republiky. 

V oblasti teplárenstva podniká 
prostredníctvom majetkových podie-
lov v teplárenských spoločnostiach. 

Zameriava sa predovšetkým na pora-
denstvo pri riešení úloh v segmente 
teplárenstva a dodávok plynu do tech-
nologických zariadení pre efektívne 
využívanie energie.

Materská spoločnosť,  nemecká 
VNG AG, je aktívna v celom reťazci 
nemeckého a európskeho plynárenstva 
a zameriava sa na výrobu, obchod, 
služby, dopravu a skladovanie 
plynu. Spolu so svojimi dcérskymi  

a pridruženými spoločnosťami pôsobí 
v Nemecku, Poľsku, Českej republike, 
na Slovensku, v Rakúsku, Taliansku 
Francúzsku, Nórsku a Dánsku.

VNG - Verbundnetz Gas AG, 
so sídlom v Lipsku, a jej dcérske 
spoločnosti dodávajú nemeckým  
i európskym zákazníkom  spoľahlivo 
a flexibilne plyn z vlastnej produkcie, 
plyn nakúpený dlhodobými zmluvami 
o dovoze,  ale aj plyn z európskych 
obchodných trhov. Je partnerom v 
projektoch  orientovaných  na pod-
poru zvyšovania účinnosti využívania  
energií, najmä zemného plynu. 

Zákazníci sa môžu spoľahnúť na 
inovatívne a na mieru šité produkty  
a služby, ktoré zaručujú  úspech VNG 
na náročnom trhu s plynom.  Jedná sa 
o projekty a spoluprácu vo výskume 
a  vývoji, ako aj pri umiestňovaní 
moderných technológii na využitie 
zemného plynu na trhu s elektrinou  
a trhu s teplom. 

Významná je aj oblasť mobility 
dodávok plynu, kde  ONTRAS - VNG 
Transport GmbH, ako nezávislý 
prevádzkovateľ prepravnej siete 
v rámci VNG Group je druhou 
najväčšou nemeckou prepravnou 
sieťou s dĺžkou viac ako 7200 km. 

Spolu s európskymi plynárenskými 
sieťami a mnohými distribučnými 
sieťami a skladovaním plynu, zaisťuje 
bezpečnosť dodávok plynu pre 
státisíce nemeckých i európskych 
odberateľov. VNG Gasspeicher 
GmbH uskladňuje  2 600 000 000 m3 
plynu a je tretím najväčší nemeckým 
prevádzkovateľom zásobníkov na us-
kladnenie plynu. 

VNG Group sa hlási k zásadám silnej 
občianskej spoločnosti. Hospodárska 
činnosť VNG skupiny je úzko spojená  
s konkrétnym činnostiam a ini-
ciatívami v oblasti výskumu a vývoja, 
rozvoja demokracie, vzdelávania, 
kultúry a športu.

MAGNA E.A. sa postupne stáva 
čo najkomplexnejším dodávateľom 
energií. Popri elektrine a plyne, 
začíname dodávať aj teplo. Aj keď 
to pracovne nazývame podporou 
predaja plynu, naše úsilie je vyvolané 
dopytom ľudí, ktorí nie sú odborníkmi 
v teplárenstve a napriek tomu teplo 
potrebujú. 

Keďže majú s našou spoločnosťou 
dobré skúsenosti pri dodávkach 
elektriny a plynu, pýtajú sa nás, či by 
sme nemohli profesionalizovať ich 
starostlivosť o tepelné hospodárstvo.    
Zvážili sme,  že aj v tejto oblasti vieme 
byť pre odberateľov užitoční.  
A tak ideme do toho.  

A užitoční vieme byť nielen pre 
firemných odberateľov, ale aj pre 
klientov v rodinných domoch. 

Svoje aktivity ponúkame najmä tým, 
ktorí majú svoju vlastnú kotolňu  
a starostlivosť o ňu nie je ich prioritou. 
Sú to predovšetkým menšie firmy, 
správcovské spoločnosti, spoločenstvá 
vlastníkov bytov a pod.  Našim 
zámerom je poskytnúť im dobrú  
a garantovanú cenu elektriny, plynu 
a úspory z dodávky komodít doplniť 
o profesionálne udržiavaný tepelný 

zdroj s čo najvyššou účinnosťou. 

V kotolniach, ktoré získavame do 
dlhodobého nájmu sme pripravení aj 
investovať do zlepšenia technického 
stavu tak, aby tepelný zdroj bol 
bezpečný a vysokoúčinný. Vybrali 
sme si silného partnera. Spoločnosť 
VIESSMANN, v spolupráci s ktorým 
sme pripravení aplikovať nové 
technológie, vrátane technológii 
využívajúcich obnoviteľné zdroje.

V rámci správy energetického 
hospodárstva budov sme spolu s part- 
nermi  pripravení ponúknuť aj 
komplexnú správu bytových i neby- 
tových budov. V tepelnom hos-
podárstve pre správcovské spoločnosti  
sme pripravení stať sa nájomcom 
kotolne, garantovať ceny elektriny  
i plynu na dlhé obdobie vopred, ako 
cenu odvodenú od cien komodít na 
transparentných trhoch (EEX,  PXE 
a pod.) a dodávať teplo v cenách 
schválených URSO.  

Garantujeme, že v cene tepla sa 
prejavia iba dohodnuté oprávnené 
náklady a prípadné investície sa  
v cene prejavia len v rozsahu investícii 
našej spoločnosti. Výška nájomného, 
ktorú za inštalovaný výkon kotolne 

uhradíme, nie je súčasťou nákladov 
vstupujúcich do ceny tepla. V prípade, 
že odberateľom plynu a elektriny je 
klient v rodinnom dome s regulovanou 
cenou elektriny a plynu, služby 
obnovy zariadenia vieme poskytnúť 
jednorázovo a náklady na ne preniesť 
do splátkového kalendára súbežne  
s regulovanými cenami dodávok.

Naši odberatelia plynu si cez pre-
nájom kotolne môžu riešiť potrebu 
jej rekonštrukcie, modernizácie, 
profesionalizácie i jej prevádzkovania. 
Vieme ich odbremeniť od legi-
slatívnych povinností súvisiacich s pre- 
vádzkou, zabezpečiť revízie, servis  
a preventívnu údržbu zariadení. 

Ak idete telefonovať, dajú Vám 
u mobilného operátora mobil. 
Ak idete kúriť, my Vám dáme kotol. 

Od Viessmanu.  

Pripadá Vám to logické? 
Nám áno. 

V našich ENERGOZÓNACH sme 
pripravení odpovedať na Vaše ďalšie 
otázky a byť pre vás užitoční.   



NOVINKA - Komplexná správa
tepelných zariadení 

PRINÁŠAME NOVINKU – 
ROZŠIRUJEME SVOJU ČINNOSŤ

Čoraz častejšie k nám smerujú podnety prevažne  
z prostredia bytovo-komunálnej sféry, či by sa naša 
spoločnosť, ako dodávateľ elektriny a plynu, nemohla 
súčasne venovať starostlivosti o kotolne, zodpovedať 
za ne, prípadne zabezpečiť ich modernizáciu. MAGNA 
E.A. sa aj na základe tohto dopytu rozhodla rozšíriť svoje 
aktivity o komplexnú správu tepelných zariadení spojenú 
s predajom tepla. 

Využitím súboru činností, ako sú energetické analýzy, 
audity, zriadenie systému energetického manažérstva, 
pravidelnej údržby energetických zariadení, monitorovanie 
a racionalizácia spotreby energie či optimalizácia dodávky 
tepelnej energie s následnou modernizáciou samotných 
tepelných zariadení, vieme zmluvne garantovať:

• odborný a profesionálny prístup vrátane zriadenia 
centrálneho dispečingu a poruchovej služby 

• prevzatie legislatívnej zodpovednosti za zverené 
tepelné zariadenia 

• zabezpečenie tepelného komfortu 
• dodržanie férovej a stabilnej ceny energie a nastavenie 

kontrolného mechanizmu 

To pre budúceho klienta znamená PROFESIONÁLNU 
SPRÁVU JEHO TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA 
s garanciou nízkej ceny vstupných energií.

Jedná sa o ideálnu službu vhodnú pre bytovú, komunálnu, 
ale aj priemyselnú sféru. Službu KOMPLEXNEJ SPRÁVY 

TEPELNÝCH ZARIADENÍ vieme zodpovedne zabezpečiť 
takmer pre všetky okruhy zákazníkov (SVB, obchodné 
centrá, mestá, obce, samosprávy, firmy, priemyselné parky, 
polyfunkčné objekty a iné.)

REALIZÁCIA V PRAXI

KLIENT uzavrie s našou spoločnosťou 

Zmluvu o správe a prenájme tepelných zariadení 
s garanciou vstupnej ceny energií. 

V zmluve si spoločne definujeme podmienky a garancie 
poskytnutia služby (dobu trvania, rozsah služieb, garancie 
ceny vstupných energií a pod.). Naša spoločnosť prevezme 
celú legislatívnu a technickú zodpovednosť, t.j. bude 
zabezpečovať revízie, kontroly, servis a zároveň bude celé 
tepelné hospodárstvo bytového domu pod pravidelným 
dohľadom odborníkov. Súčasťou služby je tiež predkladanie 
návrhov racionalizačných opatrení za účelom zlepšenia 
celej prevádzky kotolne. Tepelné zariadenia modernizujeme 
pomocou nášho partnera - spoločnosti VIESSMANN. 

„Na službu SPRÁVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ máme veľmi 
dobré ohlasy hlavne od predsedov spoločenstiev vlastníkov 
bytov a drobných správcov, ktorí si riadia sebestačne 
svoju ekonomickú agendu a už im chýba len technický  
a legislatívny dozor nad ich kotolňou. Zároveň registrujeme 
aj záujem obcí, ktoré postavili obecné bytovky a dnes im 
hľadajú vhodného správcu, prípadne riešia správu kotolne 
svojej školy, škôlky, obecného úradu, či domovu dôchodcov. 
Taktiež nás kontaktujú aj developeri, ktorí stavajú nové 
projekty bytových domov. Všetkým týmto ponúkame 
možnosť nielen správy, ale aj modernizácie a výstavby nového 
tepelného hospodárstva s možnosťou finančnej spoluúčasti 
našej spoločnosti“.       
                                                                                                                   
Ing. Vladimír Balaj 
Projektový manažér pre správu budov a tepelných zariadení

Cieľom služby je mať energie pod kontrolou, a to znamená, 
že všetko, čo sa týka plynu, elektriny či tepla riešiť na 
jednom kontaktnom mieste, kde sídli priamy dodávateľ 
energie a zároveň aj správca Vašej kotolne –to je výhoda, 
ktorú Vám ponúka spoločnosť MAGNA E.A.    

Bližšie informácie získate aj vo vašej ENERGOZÓN-e, 
alebo na www.magnaea.sk

Zmeny u odberateľov na  NN  
s mesačnou fakturáciou

Vážení zákazníci, radi by sme Vás  upozornili na zmeny 
týkajúce sa Vašich odberných miest.

Zmena vyplýva  z nových cenníkov distribúcii schválenými 
USRO od 1.1.2013. Zmeny sa týkajú taríf za nedodržanie 
zmluvných hodnôt, prekročenia MRK, prekročenia RK, 
dodávky jalovej energie a vyhodnocovanie účinníka.  

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZD, a.s.)

Od 1.1.2013 ZD, a.s. fakturuje všetky prekročenia  
a nedodržania technických podmienok stanovených 
distribúciou pre odberné miesta (OM) s nízkym napätím 
(NN) a meraním výkonu. To platí pre všetky OM, ktoré 
majú nastavenú maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK) 
ampérickou hodnotou hlavného ističa a sú mesačne 
fakturované (majú elektromer s diaľkovým odpočtom). 
V prípade prekročenia tejto hodnoty Vám bude toto 
prekročenie fakturované, a to sumou  99,5818€ za každý 
kW prekročenia. V prípade objednania rezervovanej 
kapacity (RK) na odbernom mieste, kde je možné objednať 
menšiu hodnotu rezervovanej kapacity (fyzicky sa istič 
nemení a ostáva ako MRK) je pokuta za prekročenie takto 
objednanej RK (ističa) 33,1939 €/kW. 

Zle vykompenzované OM môže spôsobovať dodávku 
jalovej energie do siete distribúcie a spolu s nesprávnym 
nastavením účinníka môže viesť k ďalším pokutám  
za nedodržanie podmienok distribúcie.

Východoslovenská distribúcia, a.s.

Pre odberné miesta pripojené do distribučnej sústavy 
s rezervovanou kapacitou v ampéroch sa pevná zložka 
tarify (pokuta) za prekročenie rezervovanej kapacity (RK) 
vypočíta ako 5-násobok ceny RK za 1 ampér podľa tarify  
a hodnoty veľkosti hlavného ističa v ampéroch.

Cena za prekročenie maximálnej rezervovanej kapacity 
pre NN odberné miesta sa vypočíta ako 15-násobok ceny 
RK v ampéroch, teda ako súčin tarify za prekročenie MRK  
a samotného prekročenia MRK v danom mesiaci. 

Ak MRK na odbernom mieste nepresahuje  30 kW (43A), 
prevádzkovateľ na tomto OM nebude vyhodnocovať 
účinník a dodávku jalovej energie.

Stredoslovenská distribúcia, a.s. (SSE-D, a.s.)

SSE-D, a.s. vyhodnocuje prekročenia maximálnej 
rezervovanej (MRK) a rezervovanej kapacity (RK)  
na NN odberných miestach iba pri výrobcoch a predajcoch 
elektrickej energie.

Ostatné NN odberné miesta nie sú v roku 2013 
vyhodnocované a pokutované za prekročenia MRK a RK 
(účinník, jalová dodávka) zo strany distribúcie.



Pár zaujímavých čísel
ELEKTRINA. NOVÍ A TRADIČNÍ.

Od roku 2008 si každý odberateľ energií môže vybrať svojho dodávateľa. Ako 
sa to prejavilo na trhu ukazuje tento graf. Podiel nových dodávateľov elektriny 
(aj plynu) každoročne rastie. Zatiaľ čo v roku 2009 to bolo „len“ 911 GWh (5,57 
% celkovej spotreby elektriny v SR) v roku 2010 to bolo už viac ako 2 500 GWh 
(14,32% spotreby elektriny v SR) a v roku 2011 viac ako 3 000 GWh (viac ako 
17%). Čísla za rok 2012 ešte neboli zverejnené. Je však zrejmé, že podiel nových 
dodávateľov vzrástol a bude blízko k 1/5 trhu. 

REGIONÁLNE ROZDIELY V NÁKLADOCH NA ENERGIE. 
VÝCHOD – STRED – ZÁPAD.

Keďže naše ENERGOZÓNY máme už v každom regióne na Slovensku, veľa 
zákazníkov je prekvapených z mnohých situácií. Jednou z nich je porovnanie 
nákladov na elektrinu v jednotlivých regiónoch Slovenska.  Za predpokladu, 

že zákazník spotrebuje rovnaké množstvo elektriny, zaplatí v každom regióne 
inú sumu v €. Porovnanie v grafe jasne ukazuje, že najviac zaplatí zákazník na 
strednom Slovensku a najmenej na západnom Slovensku. Nie je to dané cenou 
silovej energie, ale výškou poplatkov za prenos a distribúciu, ktoré určuje štát. 
Tieto rozdiely sú spôsobené najmä členitosťou terénu.

TOP 10 NAJVÄČŠÍCH ELEKTRÁRNÍ NA SVETE. 
A 2 NAJVÄČŠIE NA SLOVENSKU.

Predstavte si 30x väčšiu elektráreň ako 
je naše vodné dielo Gabčíkovo. 

Tak taká je najväčšia elektráreň na 
svete na priehrade Tri rokliny v Číne. 
Ročne vyrobí 3 krát toľko elektriny 
ako spotrebujeme na Slovensku za 
rok. 

Najväčšou jadrovou elektrárňou 
na svete je zase atómová elektráreň 
Kašiwazaki Kariwa v Japonsku. Tá 
je takmer 9 krát taká veľká ako naša  
v Mochovciach. Zaujímavosťou je, že 
6 z 10 najväčších elektrární vyrába 
elektrinu z obnoviteľného zdroja – 
vody.  
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ENERGIE MÁME DOSŤ, 
PRETO JU DODÁVAME

TOP 10 KRAJÍN 
V SPOTREBE ELEKTRINY
...A KRAJINY V4.

Asi málokoho prekvapí, že krajinou  
s najvyššou spotrebou elektriny na 
svete je Čína. 
Jej spotreba je takmer 5 000TWh. 
Slovensko pritom spotrebuje „len“ 
0,61 % z toho čo Čína. 

Iba pre porovnanie – 10 krát viac 
elektriny ako Slovensko spotrebujú 
v Španielsku a naopak 10 krát menej 
elektriny ako u nás spotrebujú 
v Botswane.

My máme energie dosť.

Energozóny
Sme k Vám opäť o krok bližšie.

V našich energozónach, kde Vám 
i naďalej ochotne pomôžeme so 
všetkými problémami, či otázkami  
tykajúcimi sa dodávok elektriny, tepla 
a plynu alebo kompletného energe-
tického poradenstva.

Aktuálne nás nájdete:

Banská Bystrica      
bb@tesco.magnaea.sk 
tel.: 0917 773 501

Kežmarok     
kežmarok@tesco.magnaea.sk   
tel.: 0917 773 506

Martin    
martin@tesco.magnaea.sk   
tel.: 0917 773 504

Považská Bystrica   
povazska.bystrica@tesco.magnaea.sk 
 tel.: 0917 773 509

Prievidza    
prievidza@tesco.magnaea.sk   
tel.: 0917 773 503

Púchov     
puchov@tesco.magnaea.sk   
tel.: 0917 773 508 

Rimavská Sobota   
rimavska.sobota@tesco.magnaea.sk  
tel.: 0917 773 505

Senica     
senica@tesco.magnaea.sk   
tel.: 0917 773 507

Topoľčany   
topolcany@tesco.magnaea.sk   
tel.: 0917 733 502

Trenčín     
trencin@tesco.magnaea.sk   
tel.:  0917 773 511

Vranov nad Topľou   
vranov@tesco.magnaea.sk   
tel.: 091 777 3510

Šaľa      
sala@tesco.magnaea.sk     
tel.: 0917 773 512

Kľúčovým poslaním ENERGO-
ZÓNY je byť užitočnými. 

Hodnoty, ktoré v Energozónach 
presadzujeme, a podľa ktorých sa aj 
chováme sú:

• Ľudskosť, 
• Užitočnosť, 
• Dôveryhodnosť, 
• Inovatívnosť a 
• Ambicióznosť.

Začiatočné písmená vytvoria jedno 
slovo: ĽUDIA. A o nich to celé je. 

O zákazníkoch z radov domácností, 
ale i firiem a verejnej správy. 

O ľuďoch, ktorí za projektom Energo- 
zóna Magna stoja, i o ľuďoch 
pracujúcich v Energozónach.
 
Projekt Energozóna je realizovaný  
v priestoroch označených 

„ENERGOZÓNA MAGNA“ 

vo vybraných prevádzkach obchod-
ného reťazca TESCO na území celej 
SR. 
Ide o dlhodobý projekt, ktorého 
základným poslaním je:

• poskytnúť odberateľom elektriny 
a plynu základné informácie  
o celej problematike energetiky 
súvisiacej s jej dodávkou,

• poskytnúť informácie o všetkých 
možnostiach zvýšenia energe-
tickej  efektivity

• poskytnúť informácie o rôzno-
rodých službách v energetike a o 
kontaktoch na ich poskytovateľov 
v jednotlivých regiónoch SR

• umožniť  v pomyselnej „obývačke“  
ENERGOZÓNY,  uzatvorenie 
zmluvy o dodávke elektriny a ply-
nu bez obťažovania zákazníkov  
u nich doma

ENERGOZÓNA je bezplatná. Slúži 
svojimi radami všetkým, ktorí o to 
požiadajú. Odberatelia elektriny 
a plynu od  MAGNA E.A. navyše 
v jednotlivých prevádzkach môžu 
priamo komunikovať s ľuďmi, 
ktorí im pomôžu na mieste, alebo 
pomoc zabezpečia priamo v centrále 
MAGNA E.A. Nemusia sa spoliehať 
na neosobnú formu komunikácie call 
centier, prípadne internetu.

Mnohí sa v Energozónach pýtajú, 
čím sme iní ako ostatní dodávatelia 
elektriny a plynu. 

Nechceme byť „len“ dodávateľom 
elektriny a plynu. Chceme byť užito-
čným partnerom pre domácnosti, 
firmy a verejný sektor v hľadaní riešení 
v optimalizácii nákladov súvisiacich  
s energiami.

Iní sme aj prístupom a otvorenosťou 
k zákazníkom. Tu používame vždy 
príklad jabĺčka. 

• Jeden dodávateľ vám ponúkne 
jabĺčko, ukáže Vám ako vyzerá, 
akú má farbu, povie Vám akej je 
odrody, poradí, ako ho najlepšie 
uchovať čerstvé a ponúkne Vám 
ho za cenu 1€. 

• Druhý Vám ho dá. Vy ho zjete. Až 
následne Vám povie, že to jabĺčko 
stálo 1,20€...

Ak by ste si vybrali dodávateľa z prvé-
ho príkladu, tak v ENERGOZÓNE 
MAGNA ste na správnom mieste.



Cena elektriny klesá, 
využite to aj Vy

MAGNA V REGIÓNOCH

Spoločnosť Magna E.A. pôsobí aj pro-
stredníctvom svojich regionálnych  
manažérov. 

Tento dlhoročný projekt sa osvedčil 
a veľkou mierou prispel k zlepšeniu  
starostlivosti o našich klientov. Aj pre-
to sme sa v rámci ďalšieho skvalitňo-
vania našich služieb rozhodli rozšíriť 
oblasť ich pôsobenia do nových regió-
nov, aby k Vám boli ešte bližšie. 

Bratislavský + Banskobystrický kraj 
Ing. Ján Gazdík  
jan.gazdik@magnaea.sk
tel: 0917 127 400

Trnavský kraj + Nitriansky kraj 
Ing. Silvia Szabóová  
silvia.szaboova@magnaea.sk   
tel.: 0917 127 874

Trenčiansky + Žilinsky kraj  
Ing. Eduard Slotík 
eduard.slotik@magnaea.sk              
tel.: 0917 127 399

Prešovsky kraj + Košický kraj  
Pavel Kopčík 
pavel.kopcik@magnaea.sk                   
tel.: 0917 127 398
 
V prípade záujmu neváhajte kontak-
tovať našich regionálnych manažé-
rov alebo pracovníkov v jednotlivých 
Energozónach.

Cena elektriny na burze pre rok 
2014 klesá a dosahuje niekoľkoročné 
minimum. Súčasne sa hodnota jej 
nákupu pre pásmo BASELOAD 
(nepretržitý odber 24 hodín denne 
365 dní v roku) pohybuje na úrovni 42 
Eur za 1 MWh a pre pásmo PEAK (od 
9:00 do 20:00 vrátane v pracovných 
dňoch) okolo 58 Eur za 1 MWh. Preto 
našim odberateľom odporúčame 
uskutočniť nákup elektriny na rok 
2014, prípadne i rok 2015, čo najskôr. 
Cena 42 Eur/MWh sa na Slovensku 
považuje za nákladovú ceny výroby 
elektriny a nepredpokladáme jej ďalší 
pokles, skôr naopak. Využite túto, pre 
Vás mimoriadne priaznivú situáciu, 

zareagujte čím skôr a my Vám 
vypracujeme individuálnu cenovú 
ponuku podľa Vašich budúcich 
očakávaní a potrieb. Navyše, tento rok 
pri dodržaní 100% platobnej disciplíny 
Vám ponúkame ako prvý dodávateľ 
na Slovensku bonus „zúročenia“ 
preplatku, ktorý dosiahne výšku 3,5 
% p.a. + na odberných miestach s 
ročným odpočtom Vám pridáme 
bonus vo výške spotrebnej dane 1,32 
Eur/MWh (cca 2% z celkového účtu za 
elektrinu). Preto nečakajte, požiadajte 
o aktuálnu cenovú ponuku ešte dnes 
a budúci rok môžete mať s nami zas  
o niečo lepší a hlavne lacnejší.

Ak ste i odberateľom plynu, radi Vám 
pridáme aj cenovú ponuku na plyn,  
a ak by ste sa rozhodli od nás odoberať 
obe komodity, zohľadníme Vám to na 
cene oboch komodít. 

Oproti tradičnému dodávateľovi 
ponúkame zľavu z ceny komodity 
plynu 26-29% (ročná úspora 20-5 300 
Eur ročne, cca 8 Eur za každých 100 
m3) pre maloodber (do 60 000 m3 
ročne). V prípade vačšieho odberu 
plynu nám stačí zaslať Vašu spotrebu 
plynu po mesiach, dohodnuté Denné 
Maximálne množstvo (DMM) a vy- 
pracujeme Vám cenovú ponuku 
presne pre Vašu spotrebu podľa Vašich 
potrieb.

Tešíme sa na ďalšie dodávky pre Vás,

kolektív MAGNA E.A.

S maGna E.A. sa rozhodu- 
jete jednoduchšie

Počuli ste o nových dodávateľoch elektriny a plynu, ale 
nevedeli ste, či sa Vám to oplatí a ako na to? MaGna E.A. 
pre Vás pripravila ešte jednoduchšiu kalkulačku úspor 
pre domácnosti na elektrinu aj plyn, ktorú nájdete na 
www.magnaea.sk. Stačí ak zadáte Váš súčasný produkt  
a predpokladanú spotrebu za rok a ihneď viete, o čo môže-
te byť u nás ešte spokojnejší. Potom už len stačí nájsť 
vyúčtovaciu faktúru od súčasného dodávateľa, vyplniť 
jednoduchý formulár a zaslať ho k nám. My Vám obratom 
pošleme zmluvu na dodávku. Celú zmenu dodávateľa 
vrátane podania výpovede súčasnému dodávateľovi 
vybavíme bezplatne za Vás. A to ešte nie je všetko. 
Ak dodržíte 100% platobnú disciplínu, odpustíme Vám 
mesačnú platbu za odberné miesto (0,72 Eur mesačne = 
8,64 Eur ročne). Ak Vám pri vyúčtovaní vyjde preplatok, 
pridáme Vám aj bonus, akoby ste mali peniaze vo výške 
preplatku úročené 3,5 p.a. Taktiež sme pre Vás pripravili 
nové produkty, aby ste si vedeli vybrať presne podľa Vášho 
gusta.

ELEKTRINA

Chcete bývať útulne (máte útulný byt, chatu, záhradku 
alebo garáž) a elektrinu využívate iba na bežné činnosti  
(okrem vykurovania) a zmestíte sa do ročnej spotreby  
1400 kWh (mesačná platba cca do 20 Eur/mesačne)? 
Máme pre Vás Útulnú domácnosť D1.

Chcete bývať spokojne a máte klasický byt alebo dom 
a elektrinu využívate iba na bežné činnosti  (okrem 
vykurovania) a spotrebujete ročne nad 1400 kWh 
(mesačná platba cca nad 20 Eur/mesačne)? Buďte u nás 
Spokojná domácnosť D2.

Chcete bývať efektívne a máte byt alebo dom a elektrinu 
využívate iba na bežné činnosti  (okrem vykurovania)  
a viete niektoré činnosti v domácnosti odložiť na večer 
alebo víkend, kedy je celkový dopyt po elektrine nižší  
a je lacnejšia, zefektívnime Vašu domácnosť ešte viac 
naším produktom Efektívna domácnosť D3 iba pre Vás.

Ak ste pedant  a chcete bývať racionálne, máte byt alebo 
dom a  všetky veľké spotrebiče elektriny využívate iba 
v čase nízkej tarify, kedy je celkový dopyt po elektrine 
nižší a je lacnejšia, iba pre Vás máme špeciálny produkt 
Racionálna domácnosť D4.

Máte byt alebo dom a všetko je plne elektrifikované vrátane 

kúrenia? Pre milovníkov elektriny ale aj tých, ktorí nemajú 
inú možnosť, ako kúriť elektricky máme špeciálny produkt 
Elektrická domácnosť D5. 

Vy máte tepelné čerpadlo a my máme presne pre Vás 
produkt,  s ktorým ušetríte a budete milovať elektrinu ešte 
viac = Elektrická domácnosť D6. Zvýhodnili sme pre Vás 
cenu a efektívnosť nízkej tarify ešte viac.  (iba pre zákazníkov 
pripojených cez SSE- distribúcia a VSE distribučná a.s.,  
u ZSE Distribučná je tento produkt poskytovaný ako D5).

Víkend na chalupe D7 – máte chalupu alebo víkendové 
sídlo na strednom Slovensku, tak my máme presne pre 
Vás produkt Víkend na Chalupe D7 – kde sme zvýhodnili 
víkendovú tarifu od piatku 15:00 do pondelka 6:00 ešte viac 
a vy si môžete s nami cez víkend dosýta užívať (produkt 
je zatiaľ poskytovaný iba zákazníkom pripojených cez 
SSE distribúcia, zákazníkom pripojených cez ZSE a VSE 
distribučná  odporúčame Útulnú domácnosť D1).

Kúrite elektrickým akumulačným zariadením s príkonom 
6kW a viac alebo máte elektrický akumulačný ohrev vody 
na strednom Slovensku? My z Vás urobíme racionálnych 
profíkov s naším novým produktom Racionálna 
Profidomácnosť D8 (produkt je zatiaľ poskytovaný iba 
zákazníkom pripojených cez SSE distribúcia, zákazníkom 
pripojených cez ZSE a VSE distribučná  odporúčame 
Elektrickú domácnosť D5)

PLYN

Radi varíte na plyne a chcete, aby Vám popri varení zostalo 
niečo aj na iné príjemne veci? Máme pre Vás produkt  
Šporák D1, s ktorým môžete za menej variť ešte viac.

Kúrite moderne a trendovo plynovým ekologickým zdrojom 
(napr. kondenzačným kotlom), tak u nás môžete byť v teple 
ešte dlhšie a ešte viac s naším produktom Kúrime moderne 
D2 (odporúčame, ak sa zmestíte do ročnej spotreby plynu  
1700m3 alebo 18 000kWh).

Máte radi teplo domova a teplotnú pohodu a kúrite klasicky 
plynom? Máme pre Vás produkt  Kúrime Klasicky D3 –  
s nami môžete byť v pohode a teple ešte viac.

Ste milovník trenkovej teploty vždy a všade a kúrite 
plynom? My ju pre Vás zabezpečíme s naším produktom 
Kúrime na plno D4 a trenírky z Vás nezoderieme.



Vymysleli sme pre Vás 
MaGnaWatty

Od dnes je na svete nová jednotka. Nie 
je technická, ale obchodná. Vymysleli 
sme ju pre Vás ako ďalší benefit, 
ktorým chceme byť bližšie k Vám.  

Volá sa MaGnaWatt a je jednotkou 
spokojnosti vzájomnej spolupráce 
našej spoločnosti s Vami - našimi 
súčasnými, ale aj budúcimi klientmi.  

Pri príležitosti našej účasti na výstave 
RACIOENERGIA uverejňujeme 
kupón v nominálnej hodnote 50 
MGW (MaGnaWattov).  

Kupón si môže každý z odberateľov 
energií od našej spoločnosti vymeniť 
za užitočný darček, ktorý ho čaká v 
ktorejkoľvek ENERGOZÓNE, alebo 
priamo u nás v prevádzke  spoločnosti 
v budove Auparku v Piešťanoch. Na 
kupón je treba uviesť Vaše meno a 
číslo zmluvy o odbere elektriny alebo 
plynu.

Tí, ktorí ešte nie sú našimi odbera-
teľmi, môžu kupón v ENERGO- 

ZÓNE použiť tiež. Na získanie darčeku 
však potrebujú 51 MGW. Chýbajúci 
jeden MGW im poskytnú naši 
pracovníci v prípade, že si zoberú 
do ENERGOZÓNY aj podklady pre 
uzatvorenie novej zmluvy o odbere 
elektriny alebo plynu (posledná 
vyúčtovacia faktúra za dodávku 
energie).  

V prípade uzatvorenia takejto novej 
zmluvy pre rok 2014 a 2015 tak 
môžu, okrem lepšej ceny, získať aj 
ďalšie MaGnaWatty, ktoré budú 
môcť používať pri platbách v našom 
novom vernostnom programe. 

A čo je ten darček? LED žiarovka. 
Žiarovka budúcnosti, na ktorej okrem 
jej ceny získate aj nižšiu spotrebu  
a tým aj ďalšie úspory.  Takéto žiarovky 
znížia spotrebu oproti klasickým 
až o 90 %. V porovnaní s dneš- 
nými úspornými žiarovkami o cca 
20%. Vybrali sme pre Vás žiarovku  
s príjemnejšou teplejšou farbou svetla 
a s klasickým závitom E27. 

Mali by ste ešte vedieť, že: 

• maGna je prvým „alternatívnym“ 
dodávateľom, ktorý začal dodávať 
elektrinu pre domácnosti v SR 
od 1.1.2008. Plyn dodávame 
domácnostiam už od 1.4.2011,

• maGna je zakladajúcim 
členom Združenia dodávateľov 
energií, rešpektuje jeho Etický 
kódex a nikdy neobťažovala 
svojich budúcich odberateľov 
podomovým predajom, 

• maGna je prvou spoločnosťou  
v energetickej branži, ktorá Vaše 
preplatky úročí lepšie, ako keby 
ste svoj preplatok z vyúčtovania 
mali uložený v banke,

• maGna všetkým svojim ročne 
zúčtovaným odberateľom s dob- 
rou platobnou disciplínou 
poskytuje zľavu – firmám vo výške 
spotrebnej dane a domácnostiam 
vo výške mesačných poplatkov 
obchodníka.

KUPÓN50
 MGW

50
 MGWPo vystrihnutí a vyplnení môžete tento kupón vymeniť  

v ktorejkoľvek Energozóne alebo priamo v Magna E.A.
za úspornú LED žiarovku.

Meno:

Číslo zmluvy:

"
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