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Vážení odberatelia, 

aj túto jeseň Vám prinášame ďalšie 
číslo nášho občasníka MAGNA ENERGY 
ADVISOR, prostredníctvom ktorého si 
taktiež plníme povinnosť Vás 
informovať o cenách elektriny pre 
domácnosti na rok 2016. Vďaka pokle-
su ceny komodít na medzinárodných 
trhoch, Vám na budúci rok ponúkame 
nižšiu cenu, ktorá Vás určite poteší. 
Samozrejme, stále platí, že Vaše 
platby zhodnocujeme formou bonu-
sov a úročených preplatkov. Samotný 
cenník dodávky elektriny pre domá-
cnosti je súčasťou tohto vydania. 
     Určite ste zaznamenali, že momen-
tálne v energetickom svete rezonuje 
téma možnosti využitia dotácií na vý-
stavbu obnoviteľných zdrojov energie. 
     Keďže nám záleží na environmentál-
nych dôsledkoch našich aktivít, čoho 
dôkazom je aj fakt, že ako prví na trhu 

dodávame všetkým našim domácno-
stiam elektrinu vyrobenú výlučne zo 
slovenských obnoviteľných zdrojov 
energie, snažíme sa obnoviteľné 
zdroje sprístupniť každému. Vzhľadom 
na to, že záujem odbornej aj laickej 
verejnosti o využívanie OZE prudko 
stúpa, pripravili sme pre Vás v tomto 
čísle informácie o možnosti realizácie 
týchto projektov s našou pomocou.        
     Radi by sme Vašu pozornosť upria-
mili aj na portfólio našich eletronických 
služieb, ktoré rovnako prispievajú 
k ochrane životného prostredia. 
     Veríme preto, že naša snaha sa u Vás 
stretne s pozitívnou odozvou a naša 
internetová komunikácia bude 
fungovať čoraz lepšie a lepšie.

Vaša MAGNA ENERGIA a.s. 
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Rok energetických auditov

     Záujem o vyhotovenie energetických audi-
tov našou spoločnosťou je v dnešnej dobe 
enormný. Dôvodom je skutočnosť, že tento 
rok sa považuje v energetike za tzv. ROK 
ENERGETICKÝCH AUDITOV. Na Slovensku 
má vďaka novej legislatíve povinnosť auditu 
viac ako 960 spoločností. V súčasnosti je 
evidovaných asi 220 audítorov, z ktorých sa 
tejto činnosti venuje maximálne  30 % z nich. 
Znamená to, že každý energetický audítor by 
mal stihnúť v priemere 16 auditov na vysokej 
kvalitatívnej úrovni v súlade s Vyhláškou 
179/2015. 

     V našej spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. 
máme  samostatné oddelenie, ktoré sa 
v plnej miere venuje auditom, a tie vyko-
návajú naši kmeňoví zamestnanci. 
K dnešnému dňu  máme rozpracovaných 
24 väčších auditov – medzi silné referencie 
patria  spoločnosti ako SAMSUNG, BILLA, 
COOP JEDNOTA, NAY, HENKEL, TV MARKÍZA  
a ďalší.  Všetky naše audity vychádzajú už 
z novej Vyhlášky č. 179/2015 o energetickom 
audite.

     Pracujeme s moderným audítorským 
softvérom a k našim auditom prikladáme aj 
rôzne bonusy vo forme návrhu financovania  
súborov opatrení, mimoriadnu  cenu  ele-
ktriny pre všetkých zamestnancov audi-
tovanej spoločnosti alebo optimalizáciu rezer-
vovaných kapacít.  V rámci všetkých auditov 
poskytujeme v cene auditu aj teplotechnické 
posúdenie obvodových konštrukcií v zmysle 
STN 73 0540:2012.

     Ste spokojní s našimi službami? Dúfame, 
že áno a snažíme sa pre to urobiť maximum. 
Najlepšou reklamou sú pre nás naši spokojní 
zákazníci. Na rozdiel od našej konkurencie 
nerobíme podomový predaj, ale snažíme sa 
získavať nových zákazníkov na základe 
odporúčania našich súčasných a spokojných 
odberateľov.
     Staňte sa našim obchodníkom. Stačí urobiť 
málo. Povedzte o nás Vašej rodine, 
priateľom, kolegom, známym a my 
odmeníme vašu snahu. Za každé takto 

získané nové odberné miesto pripíšeme 
3 MGW (t.j. 3 EUR) na Vaše konto 
v MaGnaShope. Môžete tak získať veľmi 
zaujímavú zľavu na nákup v našom e-shope. 
Stačí, aby váš známy vyplnil vo formulári na 
zmenu dodávateľa vaše meno a číslo zá-
kazníckeho účtu. Po úspešnom dokončení 
procesu zmeny dodávateľa vám pripíšeme 
uvedenú odmenu a môžete nakupovať.
Čím viac nových odberateľov nám pošle-
te, tým viac budete môcť nakupovať 
v MaGnaShope.

Povedzte o nás Vašim známym 
a my Vás odmeníme

     Pri našej práci sa najčastejšie stretávame 
s triviálnymi opatreniami, ako napríklad 
zmena dodávateľa komodít alebo úprava 
distribučných parametrov, ktoré ale para-
doxne veľakrát  prinesú najvyššiu úsporu. 
Na druhej strane sa v auditoch  vo veľkej 
miere  vyskytujú   nástroje, ktoré nemajú 
dlhodobú návratnosť.  Príkladom sú rôzne 
frekvenčné meniče, strážcovia maxím, regulácia 
merania 

a rekuperačné výmenníky pre vzduchotech-
nické jednotky, atď.  V súčasnosti sa čoraz 
viac  objavujú aj opatrenia smerujúce 
k obnoviteľným zdrojom energie (solárny 
ohrev TÚV a pod.).

     Pre viac informácií sa neváhajte obrátiť na 
nášho energetického audítora, zodpoveda-
júceho za tieto aktivity:

Ing. Vladimír Balaj, 0908 286 201 
vladimir.balaj@magnaea.sk
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MaGnaShop – obchod plný úspor

PREDÁVATE PRODUKTY?        
POSKYTUJETE SLUŽBY? 
Staňte sa našim dodávateľom 
a ponúkajte ich cez MaGnaShop!

Kontaktujte nás: info@magnashop.sk

     Naša spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. pre 
Vás už vlani, v rámci svojho vernostného 
programu,  zriadila nový internetový obchod 
www.magnashop.sk, ktorého primárnym 
cieľom nie je len predaj produktov a služieb. 
MagnaShop sa zameriava na vytváranie 
dlhodobých a lojálnych vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a zákazníkmi, ale aj medzi 
našimi zákazníkmi navzájom. 

     MagnaShop je internetový obchod, kde si 
môže každý,  ale najmä naši odberatelia 
energií, nakúpiť rôzne produkty a služby za  
najvýhodnejšie ceny. E-shop je prístupný 
každému, ale byť našim odberateľom sa 
naozaj oplatí. Zákazníkom ponúkame nielen 
naše vlastné produkty a služby, ale taktiež 
produkty našich odberateľov. Snažíme sa 
ponúknuť našim zákazníkom  nielen 
možnosť nakupovať, ale aj poskytnúť 
obchodnú platformu na predaj výrobkov a slu-
žieb, ktoré pomocou nami dodanej energie 
vyrábajú alebo poskytujú. 

      Ponúkať produkty v MaGnaShope môžu, 
samozrejme, aj spoločnosti, ktoré nie sú 
našimi odberateľmi. Ak chcete byť aj Vy 
dodávateľom produktov  do MaGnaShopu, 
kontaktujte nás na adrese info@magnashop.sk.
Keďže náš MaGnaShop je  stále iba v začia-
tkoch, produktové portfólio nie je rozsiahle. 
Postupne sa však snažíme rozširovať rady 
produktov a služieb, aby bol každý jeden 
zákazník spokojný a mal si z čoho vyberať. V pre-
važnej väčšine Vám aktuálne  ponúkame 
produkty a služby, ktoré umožňujú znižovať 
spotrebu energií, chrániť životné prostredie 
a v konečnom dôsledku usporiť financie.  

     Pre našich odberateľov elektriny, plynu 
a tepla sme vytvorili exkluzívny systém 
odmeňovania a poskytovania zliav za ich 
vernosť a platobnú disciplínu. Poskytujeme 
Vám výhodu v podobe špeciálneho platidla 
„MaGnaWatt“ (MGW). Je to naša vlastná 
platobná jednotka v hodnote   1 MGW = 1 EUR

     Získajte aj Vy všetky výhody MaGnaShopu. 
Uzatvorením novej zmluvy o dodávke ele-
ktriny či plynu cez náš e-shop sa stávate 
našim odberateľom a získavate spomínané 
výhody a ďalšie bonusy. Navyše si k svojej 
objednávke zmluvy ako darček môžete 
vybrať jednu zo šiestych štýlových a hodnot-
ných grafík známych slovenských výtvar-
níkov Andreja a Martina Augustínovcov.

Objednajte si zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu cez MaGnaShop 
a získajte až 10 € na ďalšie nákupy a jednu z hodnotných grafík. 

MaGnaWatty môžete 
získať nasledujúcimi 
spôsobmi:
•  za každé vyúčtovanie (v závislosti od 
vyúčtovanej spotreby v kWh sú automaticky 
po kompletnej úhrade vyúčtovacej faktúry 
MaGnaWatty pripísané na Vaše konto),

•     za nákup produktov a služieb v MaGnaShope 
(jednotlivé produkty obsahujú bonus vo 
forme MaGnaWattov, ktoré sa získavajú 
okamžite po kompletnom vybavení objednávky).

    Získané MaGnaWatty je možné uplatniť 
v ľubovoľnom počte pri nákupe akéhokoľvek 
tovaru z ponuky MaGnashopu – všetky, ktoré 
máte na konte alebo iba určité zvolené 
množstvo. Výsledná cena objednávky bude 
znížená o množstvo uplatnených MaGnaWattov. 
Doprava je zahrnutá už v cene tovaru.



4 5

MaGnaShop – obchod plný úspor

PREDÁVATE PRODUKTY?        
POSKYTUJETE SLUŽBY? 
Staňte sa našim dodávateľom 
a ponúkajte ich cez MaGnaShop!

Kontaktujte nás: info@magnashop.sk

     Naša spoločnosť MAGNA ENERGIA a.s. pre 
Vás už vlani, v rámci svojho vernostného 
programu,  zriadila nový internetový obchod 
www.magnashop.sk, ktorého primárnym 
cieľom nie je len predaj produktov a služieb. 
MagnaShop sa zameriava na vytváranie 
dlhodobých a lojálnych vzťahov medzi našou 
spoločnosťou a zákazníkmi, ale aj medzi 
našimi zákazníkmi navzájom. 

     MagnaShop je internetový obchod, kde si 
môže každý,  ale najmä naši odberatelia 
energií, nakúpiť rôzne produkty a služby za  
najvýhodnejšie ceny. E-shop je prístupný 
každému, ale byť našim odberateľom sa 
naozaj oplatí. Zákazníkom ponúkame nielen 
naše vlastné produkty a služby, ale taktiež 
produkty našich odberateľov. Snažíme sa 
ponúknuť našim zákazníkom  nielen 
možnosť nakupovať, ale aj poskytnúť 
obchodnú platformu na predaj výrobkov a slu-
žieb, ktoré pomocou nami dodanej energie 
vyrábajú alebo poskytujú. 

      Ponúkať produkty v MaGnaShope môžu, 
samozrejme, aj spoločnosti, ktoré nie sú 
našimi odberateľmi. Ak chcete byť aj Vy 
dodávateľom produktov  do MaGnaShopu, 
kontaktujte nás na adrese info@magnashop.sk.
Keďže náš MaGnaShop je  stále iba v začia-
tkoch, produktové portfólio nie je rozsiahle. 
Postupne sa však snažíme rozširovať rady 
produktov a služieb, aby bol každý jeden 
zákazník spokojný a mal si z čoho vyberať. V pre-
važnej väčšine Vám aktuálne  ponúkame 
produkty a služby, ktoré umožňujú znižovať 
spotrebu energií, chrániť životné prostredie 
a v konečnom dôsledku usporiť financie.  

     Pre našich odberateľov elektriny, plynu 
a tepla sme vytvorili exkluzívny systém 
odmeňovania a poskytovania zliav za ich 
vernosť a platobnú disciplínu. Poskytujeme 
Vám výhodu v podobe špeciálneho platidla 
„MaGnaWatt“ (MGW). Je to naša vlastná 
platobná jednotka v hodnote   1 MGW = 1 EUR

     Získajte aj Vy všetky výhody MaGnaShopu. 
Uzatvorením novej zmluvy o dodávke ele-
ktriny či plynu cez náš e-shop sa stávate 
našim odberateľom a získavate spomínané 
výhody a ďalšie bonusy. Navyše si k svojej 
objednávke zmluvy ako darček môžete 
vybrať jednu zo šiestych štýlových a hodnot-
ných grafík známych slovenských výtvar-
níkov Andreja a Martina Augustínovcov.

Objednajte si zmluvu na dodávku elektriny alebo plynu cez MaGnaShop 
a získajte až 10 € na ďalšie nákupy a jednu z hodnotných grafík. 

MaGnaWatty môžete 
získať nasledujúcimi 
spôsobmi:
•  za každé vyúčtovanie (v závislosti od 
vyúčtovanej spotreby v kWh sú automaticky 
po kompletnej úhrade vyúčtovacej faktúry 
MaGnaWatty pripísané na Vaše konto),

•     za nákup produktov a služieb v MaGnaShope 
(jednotlivé produkty obsahujú bonus vo 
forme MaGnaWattov, ktoré sa získavajú 
okamžite po kompletnom vybavení objednávky).

    Získané MaGnaWatty je možné uplatniť 
v ľubovoľnom počte pri nákupe akéhokoľvek 
tovaru z ponuky MaGnashopu – všetky, ktoré 
máte na konte alebo iba určité zvolené 
množstvo. Výsledná cena objednávky bude 
znížená o množstvo uplatnených MaGnaWattov. 
Doprava je zahrnutá už v cene tovaru.



6 7

Opäť znižujeme ceny energií 
pre Vaše domácnosti

MAGNA ENERGIA a.s.
Váš užitočný dodávateľ energií

PRODUKT cena 2015

D1 JT

D2 JT

D3

D4

D5

VT

VT

VT

NT

NT

NT

0,045 €

0,045 €

0,055 €

0,032 €

0,055 €

0,032 €

0,127 €

0,036 €

D6

D7

D8

VT

VT

VT

NT

NT

NT

0,127 €

0,036 €

0,061 €

0,036 €

0,052 €

0,029 €

 

cena 
MAGNA 

ENERGIA 2016

0,0503 €

0,0295 €

0,0503 €

0,0295 €

0,109 €

0,0333 €

0,0409 €

0,0409 €

0,109 €

0,0333 €

0,056 €

0,0333 €

0,0484 €

0,0276 €

Zasielanie informačných 
SMS správ a emailov

     Pripravujeme pre Vás novú službu, v rámci 
ktorej budeme zákazníkom zasielať 
informačné SMS správy a emaily týkajúce sa 
hlavne včasnej a správnej realizácie úhrad 
faktúr. Často dochádza napríklad k situácii, 
že faktúra nie je uhradená k dátumu spla-
tnosti iba omylom, t.j. zákazník zabudol ten 
daný mesiac vykonať úhradu, resp. použil 
nesprávne platobné údaje. MAGNA následne 
po 10 dňoch od dátumu splatnosti generuje 
pre každú neuhradenú faktúru upomienku, 
na základe ktorej zákazník, bohužiaľ, často 
zistí, že iba omylom niečo neuhradil. Síce 
hneď zrealizuje úhradu, jedná sa však 
o štandardnú pohľadávku po splatnosti, 
upomienka je spoplatnená sumou 2 EUR 
a dochádza tak v mnohých prípadoch 
k nepríjemným situáciám a zbytočným 
nákladom.

     Takýmto situáciám chceme predchádzať 
a zavedením novej služby Vás chceme 
vopred, ešte pred vystavením upomienky, 
upozorniť na neuhradené faktúry a ne-
správne realizované platby. S touto službou 
nebudú spojené žiadne náklady na Vašej 
strane. Potrebujeme od Vás iba kontaktné 
údaje, na ktoré budeme zasielať informačné 
správy. Ak chcete využiť výhody tejto služby, 
vyplňte webový formulár na adrese: 
w w w . m a g n a - e n e r g i a . s k / e s l u z b y 

     Zároveň môžete vo formulári požiadať 
o ďalšie elektronické služby - Elektronická 
faktúra, Faktúra poštou aj emailom.

Elektronická faktúra

     Ste zvyknutí komunikovať elektronicky? 
Chcete mať Vaše faktúry k dispozícii čo 
najrýchlejšie po  vystavení? Máte pozitívny 
prístup k ochrane životného prostredia? 
Požiadajte nás o zasielanie faktúr elektro-
nicky na Vašu emailovú adresu. Faktúra je 
podpísaná elektronickým podpisom a jedná 
sa o plnohodnotný daňový doklad. Službu 
poskytujeme,  samozrejme,  zdarma.  
Požiadajte o aktiváciu služby cez webový 
formulár na adrese: 
www.magna-energia.sk/esluzby
     
Za odmenu od nás dostanete 1 MaGnaWatt  
na Váš účet v MaGnaShope (zľava 1 EUR).

Zasielanie faktúr 
poštou aj emailom

     Ak chcete mať faktúry k dispozícii čo 
najrýchlejšie a zároveň požadujete, aby Vám 
bola poštou doručená aj papierová verzia, 
požiadajte nás o zasielanie faktúr poštou aj 
emailom súčasne. V deň vystavenia faktúry 
v našom systéme Vám bude emailom 
doručená elektronická faktúra a následne 
poštou aj papierová verzia. Ak sa obávate 
čisto elektronickej faktúry (bez následného 
doručovania poštou), vyskúšajte si aspoň 
túto službu.
     
Aj túto žiadosť zrealizujete cez webový 
formulár na adrese:

www.magna-energia.sk/esluzby

Viete aké elektronické služby 
Vám poskytujeme?

ELEKTRONICKÁ 
FAKTÚRA

     Stabilná dodávka elektrickej energie 
a zemného plynu je len časť  služieb, ktoré 
Vám ponúkame. MAGNA ENERGIA a.s. garan-
tuje všetkým našim odberateľom férovú 
cenu na celé obdobie  zmluvného vzťahu už 
pri podpise zmluvy. Vzhľadom na klesajúci 
trend cien na komoditnej burze v priebehu 
roku 2015, naša spoločnosť, opäť ako prvá 
z dodávateľov elektrickej energie na Sloven-
sku, poslala ÚRSO návrh na zmenu maximál-
nych cien pre domácnosti.

     V porovnaní s rokom 2015 sú naše ceny pri 
niektorých tarifoch až o 14% nižšie, a v po-
rovnaní s návrhom ÚRSO sú vždy zaokrú-
hlené nadol. 

     Od začiatku roka 2016 naši zákazníci opäť  
ušetria na silovej elektrine a ostáva len veriť, 
že zníženie ceny komodity nebude kompen-
zované opakovaným zvýšením poplatkov za 
monopolné služby a poplatky súvisiace 
s distribúciou elektriny. 

     Keďže v  našej spoločnosti sme  presved-
čení o potrebe zodpovedného prístupu k och-
rane životného prostredia, ako prvý 
dodávateľ elektrickej energie na trhu sme 
zabezpečili všetkým našim odberateľom v seg-
mente domácností elektrinu vyrobenú 
výlučne zo slovenských obnoviteľných zdro-
jov energie. 

     S dynamicky rastúcim počtom odberateľov 
stále inovujeme naše technické riešenia, 
udržujeme individuálny prístup k Vašim 
požiadavkám a pripravujeme pre Vás nové 
užitočné služby. 

     Zároveň dlhoročne ponúkame finančné bo-
nusy pre všetkých našich zodpovedne pla-
tiacich odberateľov.

     Naše aktuálne cenníky, kalkulácie úspor,  pod-
robnosti o všetkých našich doplnkových 
službách a bonusoch, spolu s kontaktom na 
každého z našich zamestnancov nájdete na: 

www.magna-energia.sk 
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Opäť znižujeme ceny energií 
pre Vaše domácnosti

MAGNA ENERGIA a.s.
Váš užitočný dodávateľ energií

PRODUKT cena 2015

D1 JT

D2 JT

D3

D4

D5

VT

VT

VT

NT

NT

NT

0,045 €

0,045 €

0,055 €

0,032 €

0,055 €

0,032 €

0,127 €

0,036 €

D6

D7

D8

VT

VT

VT

NT

NT

NT
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0,036 €

0,061 €

0,036 €
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0,029 €

 

cena 
MAGNA 

ENERGIA 2016
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0,0503 €
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0,0409 €
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IMS prinášajú pre Vás niekoľko zmien:

1. Vaša spotreba bude po novom 
meraná v 15-minútových intervaloch 
mesačne, nie iba 1-krát ročne
     Po takejto zmene odpočtového cyklu dôjde 
aj k zmene fakturačného obdobia z ročného 
na mesačné a zároveň k umožneniu merania 
činnej a jalovej zložky elektriny samostatne. 
Podľa Všeobecných obchodných podmienok 
našej spoločnosti sa aj nasledovne zmení 
výška mesačnej zálohy: 

PRED INŠTALÁCIOU IMS: 

•   platba zálohy vo výške 100% predpokla-
daných mesačných nákladov

PO INŠTALÁCII IMS: 

•   platba zálohy vo výške 60% mesačných 
nákladov, rozdiel bude predmetom mesa-
čného vyúčtovania

2. Zmena periodicity vyúčtovania a s ňou 
spojený výpočet a spôsob úhrad záloh 
a vyúčtovaní
     Jednou z podmienok uplatňovania taríf za 
distribúciu elektriny uvedených v platnom 
cenníku Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví (ďalej len „ÚRSO“) pre regulovaný 
subjekt Západoslovenská distribučná a.s. 
(ďalej len „PDS“) je odber elektriny pri trva-
lom induktívnom účinníku cos φ= 0,95 až 
1,00. Dodržiavanie podmienok odberu pri 
induktívnom účinníku cos φ= 0,95 až 1,00 
vychádza z požiadavky na zabezpečenie 
technickej  spoľahl ivosti  prevádzky 
distribučnej sústavy. Ak táto záväzná tolerancia 
hodnoty účinníka nie je odberateľom elektriny 
dodržaná, zaplatí odberateľ elektriny PDS 
v rámci distribučných položiek aj tarifnú 
prirážku za zvýšené straty v distribučnej 
sústave, ktoré svojím odberom jalovej energie 
z distribučnej sústavy spôsobil.

3. Pri priebehovom meraní zodpovedáte 
za to, že svojou spotrebou neovplyvňu-
jete kvalitu siete. Ak áno, musíte za to 
platiť distribučnej spoločnosti
    Aby ste predišli platbám za túto tarifu, Vám 
odporúčame sa čo najskôr poradiť s  firmou 
špecializujúcou sa na kompenzáciu jalovej 
zložky elektriny. Tá posúdi potrebu kompen-
zácie jaloviny priamo na Vašom odbernom 
mieste a zabezpečí aj inštaláciu potrebného 
zariadenia. (Samozrejme, môžete využiť aj 
služby nášho technického špecialistu: Mgr. 
Jaroslav Masár, 0917 668 587, ktorý Vám buď 
odporučí odborníka v lokalite Vášho od-
berného miesta, alebo Vám osobne poradí ). 
V prípade prenajatých priestorov je lepšie  
tieto záležitosti riešiť v spolupráci s vlast-
níkom priestorov.

4. Je potrebné sa venovať technickým 
podmienkam odberu v lehote do 6 me-
siacov od zmeny merania, t.j. počas 
doby, ktorú pre správne nastavenie 
kompenzačného zariadenia účinníka 
odberu elektriny poskytuje Západosloven-
ská distribučná, a.s., ako váš 
distribútor
     Na Vašom odbernom mieste sa bude 
vyhodnocovať aj dodržanie maximálnej rezer-
vovanej kapacity (MRK) a rezervovanej 
kapacity (RK).
 
PRED INŠTALÁCIOU IMS: 

•  doposiaľ MRK i RK limitované veľkosťou ističa

•    v úvodnom období, ak si RK neznížite, bude 
prepočítaná podľa hodnoty ističa v ampéroch

PO INŠTALÁCII IMS: 

•   RK si môžete nastaviť v kW a znížiť tak 
svoje platby. Za prekročenie RK sú však 
zvýšené tarify

Aké zmeny vás čakajú 
a ako postupovať, ak aj u vás nainštalujú 
Inteligentné meracie systémy (IMS)
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MAGNA ENERGIA a LYONESS 
– ako sa spracováva Váš cashback

     Ak ste technicky zručný, môžete si kvalitu 
svojho odberu okrem vyúčtovacej faktúry 
sledovať aj na našom portáli a ešte 
podrobnejšie na portáli ZSE Distribúcia.  

A na záver? Načo toto všetko?

     Zavádzanie Inteligentných meracích systé-
mov je projektom na roky 2015 až 2019, kedy 
má postupne dôjsť k zavádzaniu vyššej kvality 
merania s cieľom dosiahnutia vyššej kvality 
siete, objektivizácie fakturácie, efektívnejšieho 
využívania energie a znižovania nákladov.

     Pre Vás, ako odberateľa je hlavným príno-
som možnosť rozvrhnúť si svoju spotrebu 
tak, aby ste viac využili elektrinu v nízkych 
cenách a znížili svoju spotrebu v špičkách, 
kedy  je elektrina drahšia. K tomu Vám už 
v krátkej dobe ponúkneme tarifikáciu, kde 
jedno, alebo dvojtarif, nahradíme viacerými 
možnosťami časového rozdelenia taríf. 
Ponuky Vám zašleme po vyhodnotení prvých 
mesiacov s Vašim IMS.

Pred nainštalovaním IMS Vám okrem 
oznámenia tejto skutočnosti zašleme:
1. nový kalkulačný list z poslednej známej 
dvanásťmesačnej spotreby, platba je 
prepočítaná na 60% celkových mesačných 
nákladov. Zvyšok bude predmetom pravidel-
ného mesačného zúčtovania
2. faktúru za opakované plnenie na obdobie 
po inštalácii IMS -  ak máte viac ako jedno 
odberné miesto s mesačným odpočtovým 
cyklom

      Tak ako sme sa v minulosti učili separovať 
odpad, tak sa v najbližších rokoch budeme učiť 
ako racionálnejšie hospodáriť s energiami. 
A zavádzanie IMS, a to aj v domácnostiach, je 
prvý nástroj, ktorý k tomu potrebujeme. 

•   v ďalšom období si budete môcť RK upraviť 
na hodnotu, ktorú si zvolíte na základe 
výsledkov merania (a my Vám radi poradíme)
Merané sú všetky dôležité parametre. 
(namerané maximum, jalová dodávka, 
účinník tg φ,), ktoré  nájdete  vo svojej 
vyúčtovacej faktúre v časti „Detailný rozpis 
odberného miesta“. 

     Faktúra taktiež obsahuje grafický prehľad 
priebehového merania činného odberu za 
fakturované obdobie spolu s  vyznačenou 
hodnotou rezervovanej kapacity.

5. Váš odber elektriny bude sledovaný 
podrobnejšie ako doteraz.  Aby ste  ne-
prerobili, ale získali a ušetrili, je nevy-
hnutné odberu elektriny venovať 
pozornosť. Váš odber budeme, samo-
zrejme, sledovať aj my, aby sme Vás 
na všetky možnosti vopred upozornili
     V prípade potreby detailnej analýzy merania 
činného odberu môžete využiť náš technický 
portál https://tportal.magnaea.sk, prostred-
níctvom ktorého je  možné  zobraziť toto 
meranie  pre jednotlivé odberné miesta  a za 
ľubovoľné obdobie. Údaje za posledné obdo-
bie sú na portáli k dispozícii vždy po prijatí 
vyúčtovacej faktúry za to dané  obdobie. 
    
     Priebehové merania všetkých parametrov 
(činný odber, jalový odber, jalová dodávka) sú 
k dispozícii aj na portáli distribučnej 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, 
a.s., www.diportal.sk. Odberné miesta 
vybavené inteligentným meracím zariadením 
Vám umožňujú denný prístup k nameraným 
hodnotám v konkrétnom čase. Registrácia je 
možná   na úvodnej stránke (Registrácia - 
-Nový používateľ). Pri registrácii treba poznať 
svoje číslo obchodného partnera a číslo 
„Zmluvy o pripojení odberného elektrického 
zariadenia žiadateľa do distribučnej 
sústavy“. Ak tieto údaje nemáte k dispozícii,
je možné ich získať prostredníctvom chatu 
„Potrebujete poradiť?“ na webovom sídle 
www.zsdis.sk, alebo telefonicky na zákaz-
níckej linke spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., 0850 333 999 počas pra-
covných dní v čase od 7.00 do 19.00 h.

• Cashback vyhodnocujeme vždy až po 
vyúčtovaní odberného miesta, t.j. je posky-
tovaný z vyúčtovacích faktúr za dodávku 
energií, čiže 1-krát ročne. Samozrejme, je 
vypočítaný z celej ročnej spotreby. Cashback 
Vám nemôžeme poskytovať mesačne z jedno-
tlivých preddavkových faktúr, pretože ak
bude nakoniec výsledkom vyúčtovania pre- 
platok (t.j. vrátime Vám časť zaplatených 
preddavkov), tak by sme následne museli 
riešiť vrátenie prislúchajúcej časti už 
vyplateného cashback-u.

•   Prvý LYONESS cashback Vám bude posky-
tnutý za najbližšiu vyúčtovaciu faktúru vys-
tavenú po dátume registrácie v našom sys-
téme. Cashback bude poskytnutý za obdobie od 
dátumu registrácie do dátumu odpočtu. 
V ďalších faktúrach už bude cashback posky-
tnutý za celé fakturované obdobie.

•   Cashback je počítaný z položiek faktúry 
„Dodávka elektriny/plynu“ (sumárnu položku 
nájdete na 1. strane faktúry), t.j. z položiek za 
dodávku energií. Iba prostredníctvom týchto 
položiek MAGNA ENERGIA fakturuje služby, 
ktoré poskytuje ako dodávateľ. Ostatné 
položky sú iba fakturáciou služieb iných sub-
jektov, z nich cashback neposkytujeme.

    Od októbra 2014 sme opäť obchodným par-
tnerom spoločnosti LYONESS, vďaka čomu 
Vám ponúkame ďalšiu výhodu – získať 
naspäť časť peňazí, ktoré ste zaplatili za 
dodávku energií, čiže LYONESS cashback. 
Často nám kladiete nasledujúce otázky:

• Z ktorých faktúr, respektíve platieb je 
poskytovaný cashback?
• Z akej sumy sa počíta cashback?
• Ako dlho trvá spracovanie cashback-u?

     Vzhľadom na služby, ktoré poskytujeme je 
spracovanie a výpočet cashback-u pre zákaz-
níkov našej spoločnosti špecifický proces, 
ktorý sa odlišuje od bežného nákupu, a preto 
uvádzame podrobné vysvetlenie:

•   Cashback je poskytovaný od dátumu Vašej 
registrácie ako LYONESS klienta v našom 
systéme. Musíte sa teda najskôr u nás 
zaregistrovať (oznámiť nám) ako člen 
spoločenstva LYONESS. 

•  Ak ste členom LYONESS a ešte ste nám 
o tom nedali vedieť, pošlite na emailovú 
adresu lyoness@magnaea.sk správu, v ktorej 
uvediete: Číslo zákazníckeho účtu, Členské 
číslo (LYONESS ID) a sken/foto členskej karty. 
Karta musí byť vystavená na Vaše meno.

•     Ak ešte nie ste členom LYONESS, vyplňte 
formulár na adrese: 
www.magna-energia.sk/lyoness
     My Vás následne zaregistrujeme v LYONESS
 aj v našom systéme a pošleme Vám poštou 
členskú kartu, aby ste mohli čerpať výhody 
LYONESS aj u iných obchodných partnerov.
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MAGNA ENERGIA a LYONESS 
– ako sa spracováva Váš cashback
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     Na našom bankovom účte sa často obja-
vujú platby, ktoré majú uvedené 
nedostatočné alebo nesprávne platobné 
znaky. Tieto platby nie je možné 
jednoznačne a správne priradiť k faktúram, 
ktorých sa týkajú, t.j. dochádza k zbytočným 
problémom s ich párovaním. Ako príklad 
môžeme uviesť platby, ktorým chýba varia-
bilný symbol, sú uhradené z bankového účtu 
osoby, ktorá nie je evidovaná ako náš zákaz-
ník alebo sa suma úhrady nezhoduje so 
sumou žiadnej vystavenej faktúry. Takúto 
platbu nie je možné napárovať na príslušnú 
faktúru a je zaradená medzi tzv. neidenti-
fikované platby. Faktúra teda zostane 
neuhradená, v dôsledku čoho jej vyprší 
splatnosť, následne je vygenero-
vaná upomienka a zbytočný problém je na 
svete. V horšom prípade (ak zákazník neza-
reaguje na zaslanú upomienku) môže vznik-
nutá situácia dokonca spôsobiť až odpojenie 
odberného miesta. Zákazník je nespokojný, 
nám sa ťažko vysvetľuje, že problém si 
spôsobil naozaj sám a dochádza tak 
k rôznym nepríjemným situáciám.

     Vôbec sa z toho netešíme a chceme tomu, 
samozrejme, predchádzať. Stačí naozaj málo. 
Používajte správny „Variabilný symbol“. 
Tento 10 znakový údaj úplne stačí na to, aby 
sme bez problémov spracovali vašu platbu 
a jednoznačne identifikovali faktúru, ktorej 
sa týka. Variabilný symbol a všetky ďalšie 
údaje potrebné k správnej úhrade nájdete 
vždy na 1. strane faktúry, v spodnej časti 
v tabuľke s názvom „Pokyny pre úhradu 
faktúry“. Pozor, každá faktúra má jedinečný 
variabilný symbol, preto používajte vždy ten, 
ktorý je uvedený na uhrádzanej faktúre.

     Ak sa z nejakých dôvodov potrebujete pri 
realizácii platieb vyhnúť zmene variabilného 
symbolu (napr. z dôvodu spoplatnenia jeho 
zmeny bankou), v tom prípade používajte pri 
úhradách ako variabilný symbol číslo vášho 
zákazníckeho účtu. Tento údaj nájdete vždy 
na 1. strane faktúry (vpravo hore, položka 
Zákaznícky účet). Jedná sa o 10-miestne 
číslo, začínajúce číslicou 5. Tento údaj sa 
nemení a môžete ho používať opakovane. 

Označujete svoje platby správne?

•    Cashback vyhodnocujeme a odosielame do 
LYONESS až po úplnej úhrade vyúčtovacej 
faktúry. Splatnosť faktúry môže byť až 50 dní 
(v závislosti od dátumu vystavenia), údaje 
o cashback zasielame do LYONESS 1-krát 
mesačne (na začiatku nasledujúceho mesiaca) 
a následne prebieha ešte ďalšie spracovanie 
v LYONESS. Vzhľadom na uvedené procesy, by 
ste mali mať cashback pripísaný na svojom 
LYONESS účte najneskôr do 90 dní od vystave-
nia vyúčtovacej faktúry. Ak by sa tak nestalo, 
následne nás kontaktujte na adrese 
lyoness@magnaea.sk.

•    Spracovanie LYONESS cashback prebieha 
automaticky, musíte sa však najskôr 
zaregistrovať v našom systéme. Nie je 
potrebné po vystavení každej vyúčtovacej 
faktúry o cashback žiadať. Ak nebudete regi-
strovaný v našom systéme, nie je možné 
cashback poskytovať spätne ani vykonať 
registráciu k staršiemu dátumu. 

•   Neváhajte, zaregistrujte sa ihneď a využite 
ďalšiu z výhod a zliav, ktorú Vám ponúkame. 
Radi Vám s registráciou pomôžeme, obráťte 
sa na nás s akoukoľvek otázkou na adrese 
lyoness@magnaea.sk.

     Avšak pozor, pre každú komoditu máte 
pridelené samostatné číslo zákazníckeho 
účtu. Ak od nás odoberáte elektrinu aj plyn, 
potom máte pridelené 2 zákaznícke účty 
a pre úhradu faktúr každej komodity je 
potrebné používať číslo prislúchajúce danej 
komodite.

Ďalej vám odporúčame pri úhrade faktúr 
dodržiavať ešte nasledujúce podmienky:

•    V položke „Informácia pre príjemcu“ (resp. 
Popis platby) uveďte Priezvisko a Meno 
odberateľa, hlavne v prípadoch, keď úhradu 
realizujete priamym vkladom na náš účet 
alebo keď uhrádzate faktúru za iného 
odberateľa.

•  V prípade akejkoľvek zmeny alebo zrušenia 
bankového účtu nás o tejto zmene infor-
mujte, aby sme v našom systéme zmenili 
nastavenie účtu pre zasielanie preplatkov 
faktúr. Inak dôjde k situácii, že vám zašleme 
preplatok na pôvodný resp. zrušený účet. 
Toto je, samozrejme, tiež veľmi nepríjemné, 
bez vašej spolupráce však tomu nedo-
kážeme zabrániť.

•   Platby ideálne uhrádzajte z toho banko-
vého účtu, ktorý ste nám nahlásili ako účet 
pre vrátenie prípadného preplatku faktúry.

Najlepším riešením väčšiny problémov vzni-
kajúcich pri úhradách faktúr je zmena formy 
úhrady na inkaso. Zodpovednosť za úhradu 
faktúr tak prenesiete na naše plecia a my sa 
budeme starať o to, aby bola vaša faktúra 
včas a v plnej výške uhradená. Je ale, samo-
zrejme, potrebné zabezpečiť, aby na vašom 
bankovom účte bol vždy dostatok peňazí 
a inkaso „zbehlo“. Ďalšie výhody tejto formy 
úhrady sú uvedené v článku „Ako efektívne 
využívať naše služby“.

Skontrolujte si nastavenie svojich trvalých 
príkazov a dbajte o to, aby vaše platby 
spĺňali uvedené podmienky. Pomôžete tým 
hlavne sebe a zbytočne nebude dochádzať 
k nepríjemným situáciám.



12 13

     Na našom bankovom účte sa často obja-
vujú platby, ktoré majú uvedené 
nedostatočné alebo nesprávne platobné 
znaky. Tieto platby nie je možné 
jednoznačne a správne priradiť k faktúram, 
ktorých sa týkajú, t.j. dochádza k zbytočným 
problémom s ich párovaním. Ako príklad 
môžeme uviesť platby, ktorým chýba varia-
bilný symbol, sú uhradené z bankového účtu 
osoby, ktorá nie je evidovaná ako náš zákaz-
ník alebo sa suma úhrady nezhoduje so 
sumou žiadnej vystavenej faktúry. Takúto 
platbu nie je možné napárovať na príslušnú 
faktúru a je zaradená medzi tzv. neidenti-
fikované platby. Faktúra teda zostane 
neuhradená, v dôsledku čoho jej vyprší 
splatnosť, následne je vygenero-
vaná upomienka a zbytočný problém je na 
svete. V horšom prípade (ak zákazník neza-
reaguje na zaslanú upomienku) môže vznik-
nutá situácia dokonca spôsobiť až odpojenie 
odberného miesta. Zákazník je nespokojný, 
nám sa ťažko vysvetľuje, že problém si 
spôsobil naozaj sám a dochádza tak 
k rôznym nepríjemným situáciám.

     Vôbec sa z toho netešíme a chceme tomu, 
samozrejme, predchádzať. Stačí naozaj málo. 
Používajte správny „Variabilný symbol“. 
Tento 10 znakový údaj úplne stačí na to, aby 
sme bez problémov spracovali vašu platbu 
a jednoznačne identifikovali faktúru, ktorej 
sa týka. Variabilný symbol a všetky ďalšie 
údaje potrebné k správnej úhrade nájdete 
vždy na 1. strane faktúry, v spodnej časti 
v tabuľke s názvom „Pokyny pre úhradu 
faktúry“. Pozor, každá faktúra má jedinečný 
variabilný symbol, preto používajte vždy ten, 
ktorý je uvedený na uhrádzanej faktúre.

     Ak sa z nejakých dôvodov potrebujete pri 
realizácii platieb vyhnúť zmene variabilného 
symbolu (napr. z dôvodu spoplatnenia jeho 
zmeny bankou), v tom prípade používajte pri 
úhradách ako variabilný symbol číslo vášho 
zákazníckeho účtu. Tento údaj nájdete vždy 
na 1. strane faktúry (vpravo hore, položka 
Zákaznícky účet). Jedná sa o 10-miestne 
číslo, začínajúce číslicou 5. Tento údaj sa 
nemení a môžete ho používať opakovane. 

Označujete svoje platby správne?

•    Cashback vyhodnocujeme a odosielame do 
LYONESS až po úplnej úhrade vyúčtovacej 
faktúry. Splatnosť faktúry môže byť až 50 dní 
(v závislosti od dátumu vystavenia), údaje 
o cashback zasielame do LYONESS 1-krát 
mesačne (na začiatku nasledujúceho mesiaca) 
a následne prebieha ešte ďalšie spracovanie 
v LYONESS. Vzhľadom na uvedené procesy, by 
ste mali mať cashback pripísaný na svojom 
LYONESS účte najneskôr do 90 dní od vystave-
nia vyúčtovacej faktúry. Ak by sa tak nestalo, 
následne nás kontaktujte na adrese 
lyoness@magnaea.sk.

•    Spracovanie LYONESS cashback prebieha 
automaticky, musíte sa však najskôr 
zaregistrovať v našom systéme. Nie je 
potrebné po vystavení každej vyúčtovacej 
faktúry o cashback žiadať. Ak nebudete regi-
strovaný v našom systéme, nie je možné 
cashback poskytovať spätne ani vykonať 
registráciu k staršiemu dátumu. 

•   Neváhajte, zaregistrujte sa ihneď a využite 
ďalšiu z výhod a zliav, ktorú Vám ponúkame. 
Radi Vám s registráciou pomôžeme, obráťte 
sa na nás s akoukoľvek otázkou na adrese 
lyoness@magnaea.sk.

     Avšak pozor, pre každú komoditu máte 
pridelené samostatné číslo zákazníckeho 
účtu. Ak od nás odoberáte elektrinu aj plyn, 
potom máte pridelené 2 zákaznícke účty 
a pre úhradu faktúr každej komodity je 
potrebné používať číslo prislúchajúce danej 
komodite.

Ďalej vám odporúčame pri úhrade faktúr 
dodržiavať ešte nasledujúce podmienky:

•    V položke „Informácia pre príjemcu“ (resp. 
Popis platby) uveďte Priezvisko a Meno 
odberateľa, hlavne v prípadoch, keď úhradu 
realizujete priamym vkladom na náš účet 
alebo keď uhrádzate faktúru za iného 
odberateľa.

•  V prípade akejkoľvek zmeny alebo zrušenia 
bankového účtu nás o tejto zmene infor-
mujte, aby sme v našom systéme zmenili 
nastavenie účtu pre zasielanie preplatkov 
faktúr. Inak dôjde k situácii, že vám zašleme 
preplatok na pôvodný resp. zrušený účet. 
Toto je, samozrejme, tiež veľmi nepríjemné, 
bez vašej spolupráce však tomu nedo-
kážeme zabrániť.

•   Platby ideálne uhrádzajte z toho banko-
vého účtu, ktorý ste nám nahlásili ako účet 
pre vrátenie prípadného preplatku faktúry.

Najlepším riešením väčšiny problémov vzni-
kajúcich pri úhradách faktúr je zmena formy 
úhrady na inkaso. Zodpovednosť za úhradu 
faktúr tak prenesiete na naše plecia a my sa 
budeme starať o to, aby bola vaša faktúra 
včas a v plnej výške uhradená. Je ale, samo-
zrejme, potrebné zabezpečiť, aby na vašom 
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Ako efektívne využívať naše služby

     Každý z nás sa v dnešnej dobe snaží 
fungovať efektívne, šetriť hlavne čas a penia-
ze. Aby naša vzájomná spolupráca bola čo 
najlepšia a všetko fungovalo tak ako má, bez 
zbytočných starostí a problémov, pripravili 
sme pre Vás nasledujúce tipy a odporúčania:

• Elektronická faktúra – nechajte si 
doručovať faktúry priamo do svojej 
emailovej schránky. Elektronické faktúry sú 
doručované skôr (v deň vystavenia), máte ich 
v podstate kdekoľvek k dispozícii (vo svojej 
elektronickej pošte), chránite  životné prost-
redie (spotrebuje sa menej papiera) a vznikne 
menej odpadu (obálku aj tak vždy vyhodíte). 
Ak by ste si faktúry aj omylom vymazali, 
nemusíte sa ničoho obávať, stále ich máte 
k dispozícii na zákazníckom webovom portáli.

•      Informačné SMS a emaily – nahláste nám 
kontaktné údaje a v prípade problémov so 
spracovaním platby, respektíve omylom 
neuhradenej platby Vás budeme včas 
informovať. Vyhnete sa tak zbytočnému vysta-
veniu spoplatnenej upomienky vo výške 2 EUR.

•   Inkaso – na úhradu faktúr za energie 
používajte inkasný spôsob. Zodpovednosť za 
úhradu faktúr tak prenesiete na naše plecia 
a my sa budeme starať o to, aby bola vaša 
faktúra včas a v plnej výške uhradená. 
Zároveň si takto zabezpečíte získanie Bonusu 
za platobnú disciplínu a aj prípadného 
Bonusu z preplatku, ktoré poskytujeme iba 
v prípade, ak všetky preddavkové platby 
uhradíte včas. V prípade inkasa, je samo-
zrejme potrebné zabezpečiť, aby na Vašom 
bankovom účte bol vždy dostatok peňazí 
a inkaso „zbehlo“. Ak by predsa nastal nejaký 
problém a máte aktivované informačné SMS 
a emaily, budeme Vás okamžite informovať. 
Inkasný limit ideálne nenastavujte, ak predsa 
len chcete, tak potom limit nastavte aspoň na 
3-násobok preddavkovej platby (tzv. zálohy), 
aby nenastal problém s inkasom prípadného 
nedoplatku pri vyúčtovaní.

•   Elektronický obchod – prihláste sa do 
nášho MaGnaShopu a pozrite si aktuálnu 
ponuku produktov. Po úhrade každej 
vyúčtovacej faktúry za energie pribudnú na 
Vaše konto v obchode vernostné body tzv. 
MaGnaWatty (skratka MGW). Vo forme zľavy 
ich môžete následne využiť pri nákupe 
produktov, ktoré Vás zaujali (1 MGW = 1 EUR). 
Kontrolujte si priebežne stav MGW na Vašom 
účte a využite aj tento bonus.

•     Zbierajte MaGnaWatty – vernostné body 
môžete získať jedným z nasledujúcich 
spôsobov:
- Za vyúčtovanie dodávky energií (po úhrade 
faktúry)
- Zazmluvnením dodávky energie do vašich 
ďalších OM cez MaGnaShop (produkty typu 
zmluva)
- Za získanie odberných miest iných zákazníkov 
(napr. Vašej rodiny alebo známych) – 3 MGW za 
odberateľa, ktorý uvedie že ste mu to Vy 
odporučili
- Za aktiváciu služby Elektronická faktúra – 1 MGW

- Nákupom vybraných produktov v MaGnaShope

•    Zákaznícky webový portál – na portáli 
máte neustále k dispozícii faktúry, nájdete 
tam údaje o Vašich zákazníckych účtoch, 
zmluvách a odberných miestach. Cez portál 
môžete zadávať ľubovoľné požiadavky na 
zmenu zmluvných alebo fakturačných 
údajov. Privítame akúkoľvek spätnú väzbu.

•     LYONESS cashback – využite ďalší bonus 
pre našich zákazníkov. Staňte sa členom 
nákupného spoločenstva LYONESS a získajte 
cashback z fakturovanej položky za dodávku 
energie. Najskôr nás požiadajte o aktiváciu 
tohto bonusu. Ak nie ste členom LYONESS 
obráťte sa na nás, zaregistrujeme Vás 
a pošleme kartu, aby ste mohli nakupovať 
a získavať cashback aj inde.

•   Výstavba zdroja energie v rodinnom 
dome – viac informácií o možnostiach získa-
nia dotácií a realizácii projektu v samostat-
nom článku.

•     Bonusy a zľavy za dodržiavanie dobrej 
platobnej disciplíny – znížime Vám cenu 
o polovicu platby za odberné miesto 
v domácnostiach a na polovicu platby spo-
trebnej dane u firiem v prípade, že 
nemeškáte s platbami po dobu celého roka.

•    Úročíme Váš preplatok – v prípade, že 
výsledkom vyúčtovacej faktúry je preplatok, 
znížime Vám výslednú cenu o sumu, 
porovnateľnú s 2,5 % p.a. termínovaným 
vkladom.

•    Sme Vám vždy k dispozícii – na stránke 
www.magna-energia.sk nájdete kontakty na 
všetkých pracovníkov spoločnosti vrátane 
jej vedenia, ktorí sú pripravení riešiť 
akékoľvek ďalšie požiadavky.
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Podpora obnoviteľných zdrojov energie 
vo vašom rodinnom dome

    Podmienky a postupy pre získanie podpory 
sa aj nám zdajú komplikované a náročné, 
najmä čo sa týka doplnkových zdrojov finan-
covania, ktoré v praxi predstavujú výrazný 
zásah do rodinného rozpočtu. 

    Obdobný spôsob podpory sa v minulých 
rokoch  realizoval aj v iných krajinách. Zaují-
mavý je výsledok prieskumu v americkej 
Kalifornii, kde sa ukázalo, že vláda v konečnom 
dôsledku poskytovala zdroje iba bohatšej 
vrstve obyvateľstva, keďže ľudia s menším 
príjmom si úhradu zostatku realizačnej ceny 
nemohli dovoliť, a dotácie teda ani nečerpali.

    Vzhľadom na to, že v MAGNA ENERGIA sa 
snažíme obnoviteľné zdroje urobiť dostupné 
pre každú slovenskú domácnosť, sme pre 
našich odberateľov energií, súčasných ako aj 
budúcich, pripravili riešenie, ktoré okrem 
zjednodušenia postupov, ponúka aj model 
financovania zostatku investície a profe-
sionálny prístup pri realizácii projektu 
výstavby obnoviteľných zdrojov v rodinných 
domoch:

    Určite ste aj Vy zaznamenali, že Slovenská 
inovačná energetická agentúra (SIEA) pros-
tredníctvom webovej  stránky 
www.zelenadomacnostiam.sk informuje 
o možnostiach čerpania dotácií občanov SR, 
určených na výstavbu zdrojov energie v ro-
dinných a obytných domov.

     Čerpanie prostriedkov z fondov EÚ je však 
obmedzené splnením viacerých podmienok. 
Stanovené sú aj stropy pre podporu na jednu 
inštaláciu, pričom príspevok je odlišný pre 
zariadenia na rodinné a obytné domy. Vo 
väčšine prípadov by dotácia mala pokryť 
tretinu až polovicu výdavkov. Pri jednotli-
vých zariadeniach sú sadzby a maximálne 
sumy stanovené nasledovne:

• Fotovoltické panely (len rodinné domy)
• Veterná turbína (len rodinné domy)
• Tepelné čerpadlo (len rodinné domy)
• Slnečné kolektory
• Kotle na BIOMASU

K tomu, aby ste sa k dotácii dopracovali 
musíte splniť aj mnohé ďalšie podmienky:

• výber technického riešenia,

• výber technického zariadenia zo zoznamu 
zaregistrovaného u  poskytovateľa podpory,

• výber dodávateľa - odborne spôsobilú 
firmu pre montáž zo zoznamu zaregistro-
vaných dodávateľov vedeného u posky-
tovateľa podpory,

• uzatvorenie zmluvy o dodávke zariadenia, 
montáži a príslušných revíziách s dodávateľom

• Váš dodávateľ musí celý rozsah dodávky 
vyfakturovať tak, aby ste mali podklad pre 
podanie žiadosti o čerpanie podpory,

• podanie žiadosti na získanie poukážky 
na podporu

• do 30 dní sa dozviete, či a aká podpora Vám 
bola priznaná. Dostanete poukážku do výšky 
maximálne 50% oprávnených nákladov 
podľa druhu technického riešenia,

• dohodnete si termín inštalácie a po riad-
nom prevzatí zariadenia, vykonaní funkčnej 
skúšky a príslušných revízií dodávateľovi 
zariadenia zaplatíte,

• platiť budete poukážkou, ku ktorej však na 
úhradu potrebujete zostatok do celkovej 
fakturácie  z vlastných zdrojov

     Ak ste, alebo chcete byť našim odbe-
rateľom elektriny a plynu,  informujte nás 
o Vašom záujme o riešenie OZE do Vašej 
domácnosti.  Najlepšie, ak na našej stránke 
vyplníte formulár pre záujemcov alebo nás 
kontaktujte emailom na magna@magnaea.sk

     Posúdime vhodnosť technického rie-
šenia, navrhneme technické zariadenia 
a dohodneme cenovú ponuku s vybranými 
dodávateľmi inštalácie.

     Vypracujeme Vám finančný model, v kto-
rom bude zohľadnená výška možnej podpory 
a naše financovanie zostatku do konečnej ceny. 
Táto suma Vám potom bude rozložená na 
6-ročnú splatnosť tak, aby ste ju mohli splatiť 
z ušetrenej energie, ako platbu za našu ener-
getickú službu.

          Po vašom odsúhlasení modelu financo-
vania vypracujeme za Vás žiadosť o získanie 
podpory, ktorou uhradíte časť realizácie po 
jej ukončení. My doplatíme zostatok.

3

2

1

4

Model financovania MAGNA ENERGIA a.s.  +  DOTÁCIA
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• Slnečné kolektory
• Kotle na BIOMASU

K tomu, aby ste sa k dotácii dopracovali 
musíte splniť aj mnohé ďalšie podmienky:

• výber technického riešenia,

• výber technického zariadenia zo zoznamu 
zaregistrovaného u  poskytovateľa podpory,

• výber dodávateľa - odborne spôsobilú 
firmu pre montáž zo zoznamu zaregistro-
vaných dodávateľov vedeného u posky-
tovateľa podpory,

• uzatvorenie zmluvy o dodávke zariadenia, 
montáži a príslušných revíziách s dodávateľom

• Váš dodávateľ musí celý rozsah dodávky 
vyfakturovať tak, aby ste mali podklad pre 
podanie žiadosti o čerpanie podpory,

• podanie žiadosti na získanie poukážky 
na podporu

• do 30 dní sa dozviete, či a aká podpora Vám 
bola priznaná. Dostanete poukážku do výšky 
maximálne 50% oprávnených nákladov 
podľa druhu technického riešenia,

• dohodnete si termín inštalácie a po riad-
nom prevzatí zariadenia, vykonaní funkčnej 
skúšky a príslušných revízií dodávateľovi 
zariadenia zaplatíte,

• platiť budete poukážkou, ku ktorej však na 
úhradu potrebujete zostatok do celkovej 
fakturácie  z vlastných zdrojov

     Ak ste, alebo chcete byť našim odbe-
rateľom elektriny a plynu,  informujte nás 
o Vašom záujme o riešenie OZE do Vašej 
domácnosti.  Najlepšie, ak na našej stránke 
vyplníte formulár pre záujemcov alebo nás 
kontaktujte emailom na magna@magnaea.sk

     Posúdime vhodnosť technického rie-
šenia, navrhneme technické zariadenia 
a dohodneme cenovú ponuku s vybranými 
dodávateľmi inštalácie.

     Vypracujeme Vám finančný model, v kto-
rom bude zohľadnená výška možnej podpory 
a naše financovanie zostatku do konečnej ceny. 
Táto suma Vám potom bude rozložená na 
6-ročnú splatnosť tak, aby ste ju mohli splatiť 
z ušetrenej energie, ako platbu za našu ener-
getickú službu.

          Po vašom odsúhlasení modelu financo-
vania vypracujeme za Vás žiadosť o získanie 
podpory, ktorou uhradíte časť realizácie po 
jej ukončení. My doplatíme zostatok.
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MAGNA ENERGIA a.s. tel.: +421 33 7720731
fax: +421 33 7720732
hotline: +421 948 330 530

IČO: 35 743 565
EIC kód: 24X-MAGNA-E-A–B

e-mail: magna@magnaea.sk
www.magna-energia.sk
sídlo: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

1. Solár
Ohrev teplej vody slnkom – vhodné pre tých, 
ktorí získavajú teplú vodu ohrevom plynom 
alebo elektrinou a majú aspoň 200 litrový 
zásobník.

2. Fotovoltické panely
Výroba elektrickej energie - panely na stre-
che s meničom na 230 V striedavé napätie. 
Odporúčame doplniť o Klimatizačnú 
jednotku (nie je predmetom podpory, môžete 
ju získať na splátky) a o Akumulátor na 
vyrovnanie nerovnosti výroby a spotreby.

3. Tepelné čerpadlo + Fotovoltické panely
Ideálna kombinácia pre vykurovanie rodin-
ného domu najmä tam, kde nie je možné kúriť 
plynom.

4. Veterná turbína
Turbína si vystačí aj s miernym vetríkom.

5. Kotle na biomasu 
Vhodné pre domácnosti, kde nie je možnosť 
vykurovať plynom.

 

 

6. Kogeneračná jednotka
Kombinovaná výroby tepla a elektriny (nie je 
predmetom podpory).

7. Akumulátor vyrobenej elektriny
Veľmi vhodný doplnok k vašej výrobe ele-
ktriny. Za určitých okolností môže napomôcť 
až k úplnému odpojeniu od distribučnej siete.

8. Akumulátor tepla
Vhodný zásobník vyrobeného a v tom čase 
nespotrebovaného tepla. Za určitých pod-
mienok ho môže alternovať váš rodinný 
bazén.
        
    Navrhneme Vám najvhodnejšiu kombináciu 
zariadení, prepočítame predpokladanú 
úsporu a navrhneme finančný model 
riešenia.  Spolupracujeme s výrobcami, ktorí 
tvoria technologickú špičku v produkcii 
zariadení i riešení a sú na zozname registro-
vaných oprávnených zhotoviteľov v rámci 
tohto dotačného programu. 

Sme radi, 
že sme mohli byť partnerom tohto úžasného podujatia 
a podporiť tak druhý ročník piešťanskej Noci svetiel.

Čo Vám vieme ponúknuť:  
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Ak Vás naše riešenie zaujalo, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese 
magna@magnaea.sk

Podmienky zisku dotácie na obnoviteľné zdroje

Dostupné riešenie 
pre obnoviteľné zdroje energie vo vašom rodinnom dome. 
MAGNA ENERGIA, a.s. uhradí za vás zvyšok

Viac informácií na www.magna-energia.sk

Model financovania MAGNA ENERGIA a.s.  +  DOTÁCIA

DOTÁCIA OD ŠTÁTU
Musíte si vybrať technické riešenie a preštudovať 
parametre dotácií pre jednotlivé zariadenia
Musíte si vybrať zariadenie zo zoznamu 
zaregistrovaného u poskytovateľa podpory
Musíte si vybrať odborne spôsobilú montážnu firmu 
zo zoznamu zaregistrovaného u poskytovateľa podpory
Musíte uzatvoriť zmluvu o dodávke zariadenia 
a montáži.
Dodávateľ zariadenia musí celý rozsah dodávky 
vyfakturovať ako podklad pre podanie žiadosti 
o čerpanie podpory
Musíte si podať žiadosť na poukážku na podporu
Musíte čakať 30 dní, či Vám bola podpora priznaná
Táto podpora je maximálne do výšky 50% nákladov!
Po inštalácii zariadenia a technickej revízii zaplatíte časť 
zariadenia poukážkou a zvyšok z rodinného rozpočtu

MAGNA ENERGIA a.s.
Staňte sa našim odberateľom energií a informujte 
nás o Vašom záujme o obnoviteľné zdroje

Naši odborníci posúdia možnosti, navrhnú optimálne 
technické zariadenie a pripravia cenovú ponuku 
s garantovaným dodávateľom technológie

Vypracujeme finančný model zohľadňujúci výšku 
možnej podpory a naše financovanie zostatku ceny 
technológie - financovanie zostatku je rozložené na 
šesťročnú splatnosť, tak aby ste ju splácali 
z ušetrenej energie

Po odsúhlasení  modelu financovania za vás 
vypracujeme žiadosť o získanie podpory, ktorou 
uhradíte časť realizácie po jej ukončení, 
MAGNA ENERGIA a.s. za vás uhradí zvyšok


