
 

Ako sa uchádzať o pomoc pri vysokých cenách energií 

Vzhľadom na množiace sa žiadostí o zaradenie medzi zraniteľných odberateľov mimo domácností a následnej 

nutnosti pregenerovania výšky preddavkových platieb s regulovanými cenami Vás týmto informujeme 

o podmienkach k zaradeniu do tejto kategórie odberateľov.  

 

Zraniteľní odberatelia mimo domácnosti,  sú: 

1. Odberatelia so spotrebou do 30 MWh ročnej spotreby elektriny a do 100 MWh plynu (tzv. malé podniky), 
2. odberatelia využívajúci elektrinu/plyn na prevádzku sociálnych služieb, 
3. odberatelia využívajúci elektrinu/plyn na prevádzku zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, 

4. odberateľ využívajúci elektrinu/plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
obce alebo vyššieho územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu, 

5. odberateľ využívajúci elektrinu/plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom 
podporovaného nájomného bývania podľa osobitného predpisu, 

6. skupina koncových odberateľov elektriny/plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome, odoberajúca elektrinu/plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, 
zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného 
zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou. 

V legislatíve novo zavedené (v priebehu roku 2022) kategórie „zraniteľných“ odberateľov (tzv. vybraní zraniteľní 

odberatelia, (bod 2 až 6) majú  právo na dodávku elektriny i plynu za zvýhodnené ceny komodity a pri elektrine aj 

vybraných distribučných taríf. U tzv. malých podnikov (bod 1.) majú právo na dodávku elektriny za cenu 199,- 

a plynu 99,- Eur/MWh, avšak bez zvýhodnených vybraných distribučných taríf. 

Ak si zraniteľný odberateľ v jednotlivých skupinách chce uplatniť zvýhodnenú sadzbu a spĺňa príslušné 

podmienky, musí o zaradenie do svojej kategórie požiadať (písomne, mailom) a preukázať oprávnenosť 

požiadavky. Tí, ktorí žiadosť v zmysle legislatívy nedoručili žiadosť do 31.12.2022, môžu požiadať dodávateľa 

o zaradenie do zoznamu zraniteľných odberateľov kedykoľvek, avšak dodávku budú mať za zvýhodnené ceny len 

od 1. dňa mesiaca, v ktorom dodávateľovi svoju žiadosť doručili.   

Ostatní odberatelia (nespĺňajúci podmienky kategórie „zraniteľný“, teda neregulovaní), podľa informácií od 

MH SR si budú môcť o štátnu pomoc požiadať až spätne a to mesačne. Pomoc vo výške 80% rozdielu ceny 199,- 

a skutočnej ceny dodávky, podľa  zmluvy, si budú môcť uplatniť v druhej polovici mesiaca nasledujúceho po mesiaci 

dodávky. 

Pre ročne zúčtovávaných odberateľov, množstvo spotrebovanej elektriny stanoví výpočtom pre potreby MH SR, a.s. 

OKTE a pre plyn SPP Distribúcia. Informácia o spotrebe je potom odberateľovi sprístupnená na stránke MH SR pri 

podávaní žiadosti o štátnu pomoc.  

Prvá Výzva MH SR by mala byť vyhlásená za január, po 17. februári 2023. Tých z vás, ktorí ste si už aktivovali 

elektronickú komunikáciu, budeme o poskytnutí dát pre výpočet štátnej pomoci pre MH SR informovať mailom. 

 

 
 

 

 



 

Najčastejšie  otázky a odpovede: 

1. Môžem zmeniť svoje pripojenie z firmy na domácnosť? 

Áno, dokonca máte právo na zvýhodnené ceny vybraných distribučných taríf.   

Našou podmienkou je však predloženie pripojovacej zmluvy s distribučnou spoločnosťou ako domácnosť 

a nová zmluva o Združenej dodávke elektriny, alebo plynu. Distribučná spoločnosť posudzuje pri takejto 

zmene právny vzťah k nehnuteľnosti, jej stavebné určenie, či je určená na bývanie. 

 

2. Môžeme v obytnom dome využiť pre dodávku spoločných priestorov dodávku pre domácností? 

Áno, dokonca máte právo na zvýhodnené ceny vybraných distribučných taríf.   

Našou podmienkou je však predloženie pripojovacej zmluvy s distribučnou spoločnosťou ako domácnosť 

a nová zmluva o Združenej dodávke elektriny, alebo plynu. Distribučná spoločnosť posudzuje pri takejto 

zmene právny vzťah k nehnuteľnosti a či obytný dom slúži výlučne na bývanie. 

 

3. Môžeme v obytnom dome využiť pre dodávku spoločných priestorov dodávku pre tzv. malé podniky? 

Áno,  právo na zvýhodnené ceny vybraných distribučných taríf však nemáte.   

Našou podmienkou je však nová zmluva o Združenej dodávke elektriny, ktorej účastníkom musí byť subjekt, 

ktorého celkový ročný  odber elektriny nepresahuje 30 MWh. Toto kritérium správcovská spoločnosť 

spravidla nespĺňa. 

 

4. Kto a kedy zaplatí rozdiel? 

Rozdiely v cenách elektriny a plynu pre zvýhodnené kategórie zraniteľných odberateľov uhrádza 

dodávateľom formou kompenzácií štát, prostredníctvom MH SR. Akékoľvek neoprávnené čerpanie takejto 

pomoci môže byť považované za porušenie štátnej pomoci pravidiel zo zodpovednosťou odberateľa za 

informácie , ktoré poskytol pri zabezpečovaní svojho odberu. 

Kompenzácie budú vyplácané mesačne. 

 

5. V prípade, že som v ročnom odpočtovom cykle a mám spotovú cenu, ako bude prehodnotená moja 

spotreba za daný mesiac, v ktorom mám nárok na kompenzáciu? Môžem požiadať o mimoriadne 

vyúčtovanie? 

Podklady pre poskytnutie štátnej  pomoci pri ročnom odpočtovom cykle pre MH SR poskytuje: 

a) Dodávateľ poskytuje cenu dodávky – len u odberateľov,  kde cena presiahla hodnotu 199,-, alebo 

99,- Eur/MWh (MAGNA ENERGIA o poskytnutí informácii pre MH SR, odberateľov informuje 

elektronickou komunikáciou) 

b) OKTE a.s (elektrina) a SPP Distribúcia (plyn) stanovuje mesačné spotreby prepočtom podľa TDO 

(typový diagram odberu) s tým, že v prípade získania podkladov pre vyúčtovanie sa výška 

kompenzácie dodávateľa zohľadní v mesiaci vyúčtovania, spravidla k 31.12. u plynu a priebežne 

u elektriny. 

              Na základe získaných podkladov MH SR stanoví výpočtom oprávnenosť kompenzácii pre jednotlivých 

dodávateľov, bez potreby akejkoľvek iniciatívy odberateľa.     

        

6. Čo je pokladané za tzv. malý podnik 

Odberateľ elektriny so spotrebou do 30MWh/rok a plynu do 100 MWh/rok, ktorý má zmluvu o dodávke elektriny 

a na všetkých svojich odberných miestach a na všetkých zmluvách o dodávke (na svoje IČO), neprekračuje 

stanovenú spotrebu. 

 

7. Keď sa v roku 2023 prihlásim ako regulovaný subjekt, bude môcť byť realizovaná zmena pre rok 2024 – 

zmena na neregulovaný subjekt? 

V zmysle platnej legislatívy pre štandardnú reguláciu musí odberateľ o zaradenie i vyradenie z kategórie 

„zraniteľných“ požiadať. V súčasnej dobe však bola pre mimoriadnu situáciu na trhu s energiami štandardná 

regulácia nahradená mimoriadnou reguláciou, a tak zaužívané podmienky regulácie sú v časti nahradené 



novými postupmi stanovenými Vládou SR a MH SR.  Doba počas ktorej je aplikovaná „mimoriadna regulácia sa 

môže ukončiť, ale aj predlžiť.  

8. Ako preukázať svoju oprávnenosť do zaradenia do kategórie vybraný zraniteľný odberateľ poskytujúci 

sociálne služby? 

Výpisom z registra sociálnych služieb nie starším ako 3 mesiace. 

 

9. Ako preukázať svoju oprávnenosť do zaradenia do kategórie vybraný zraniteľný odberateľ 

prevádzkujúci zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately? 

Kópiou zriaďovacej listiny (štátne a samosprávne centrá pre deti a rodiny),  alebo kópiou rozhodnutia MPSVR 

SR o udelení akreditácie (neštátne centrá). 

 

10. Ako preukázať svoju oprávnenosť na zaradenie do kategórie vybraný zraniteľný odberateľ, využívajúci 

elektrinu/plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce alebo vyššieho 

územného celku, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa osobitného predpisu? 

Potvrdením obce alebo vyššieho územného celku, že ide o dodávku elektriny výlučne na účely prevádzky 

bytového domu s nájomnými bytmi, ktoré sú určené na sociálne bývanie podľa § 21 zákona č. 443/2010 Z. 

z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zároveň, že bytový dom s nájomnými bytmi je vo 

výlučnom vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. 

 

11. Ako preukázať svoju oprávnenosť na zaradenie do kategórie vybraný zraniteľný odberateľ, využívajúci 

elektrinu/plyn na prevádzku bytového domu s nájomnými bytmi v rámci štátom podporovaného 

nájomného bývania podľa osobitného predpisu? 

Kópiou zmluvy o prevádzke bytového domu podľa zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného 

bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

12. Ako preukázať svoju oprávnenosť na zaradenie do kategórie vybraný zraniteľný odberateľ, ako skupina 

koncových odberateľov elektriny/plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom 

dome, odoberajúca elektrinu/plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, 

zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného 

tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou? 

Potvrdením spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo správcu podľa zákona č. 182/1993 

Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

 

13. Prípadné ďalšie otázky?  

Adresujte na magna@magnaea.sk 
 

 


