
Vážený odberateľ elektriny,

       som veľmi rád, že ste si ako do-
dávateľa elektriny vybrali práve spo-
ločnosť MAGNA E.A.  Aj touto cestou  
sa Vám chcem poďakovať za prejave-
nú dôveru. 

      Konkurencia na trhu s elektrinou 
je na Slovensku stále relatívne novou 
záležitosťou. Hoci sú s ňou priro-
-dzene spojené aj niektoré počiatoč-
né problémy ako pri zrode všetkých 
dobrých vecí, verím, že už aj Vy poci-
ťujete najmä výhody, ktoré konkuren-
cia priniesla. Tou hlavnou výhodou, 
ktorú Vám MAGNA E.A. poskytuje a 
bude poskytovať aj do budúcnosti, je,  
samozrejme, nižšia cena elektriny. Ale 
nechceme zostať len pri tom. Naším 
cieľom je poskytovať Vám tiež lepšie 
služby i prístup ako naša konkurencia. 

     MAGNA E.A. vyzrela na význam-
ného konkurenta tradičným dodáva-
teľom elektriny. 
     V tomto roku sa výrazne zvýšil po-
čet našich zákazníkov aj objem pre-
danej elektriny. Pri takomto raste sa 
mohli vyskytnúť aj chyby, čo je priro- 
dzené, ale odstrániteľné.
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Y      Ak nie ste so službami MAGNA 
E.A. spokojní, dajte to, prosím, ve-
dieť mne, konateľovi spoločnosti. Môj  
e-mail je martin.ondko@magnaea.sk.  
Urobím všetko preto, aby sa problémy 
rýchlo odstránili, a Vaše podnety na 
zlepšenie využijem aj pri ďalšom sme-
rovaní spoločnosti. 

     Ak so službami MAGNA E.A. spo-
kojní ste, nenechávajte si to pre seba, 
dajte to vedieť aj iným. Budem sku-
točne vďačný, ak informáciu o tom, 
ako jednoducho sa dá znížiť účet za 
elektrinu, poskytnete aj Vašim blíz-
kym, priateľom či obchodným part-
nerom. 

    Jednou zo služieb, ktorú chceme 
našim zákazníkom pravidelne posky-
tovať, je prísun čerstvých informácií. 
Informácie o aktuálnej situácii na trhu 
s elektrinou, ale najmä o tom, ako je 
možné ďalej znížiť náklady na elektri-
nu. Práve takéto informácie nájdete aj 
v prvom čísle občasníka Magna Ener-
gy Advisor, ktoré držíte v ruke. 

Martin Ondko, 
konateľ MAGNA E.A
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Spolu s postupným oživením európ-
skej ekonomiky začínajú pomaly rásť 
aj ceny elektriny. Dno dosiahla cena 
elektriny v marci tohto roku, kedy sa 
na burze v Lipsku predávala jedna 
MWh za 45 €.

V posledných mesiacoch cena postup-
ne narástla na 53 €/MWh. To je však 
stále podstatne menej ako pred za-
čiatkom hospodárskej krízy, kedy 
cena bola nad úrovňou 60 €/MWh. 

Cenu elektriny je, rovnako ako cenu 
akcií, ropy či kurzy svetových mien, 
do budúcnosti vždy ťažké predpo-
kladať. Ak však bude pokračovať rast 
svetovej ekonomiky, je veľmi pravde-
podobné, že sa ďalej bude zvyšovať 
aj cena elektriny. 

MAGNA E.A. ponúka svojim zákaz-
níkom, ktorí do budúcnosti nechcú 
riskovať, zafi xovanie ceny elektriny až 
do konca roku 2012. 

Viac informácií o aktuálnom 
cenovom vývoji vám poskytne 
Ing. Rastislav Borovský, 
analytik trhu konc. odberateľov, 
na telefónnom čísle 033/ 791 5707 
alebo e-mailom na adrese 
slav.borovsky@magnaea.sk

Od 1. júna je v platnosti  Nariadenie 
vlády č. 211/2010, ktoré upravuje pra-
vidlá fungovania trhu s elektrinou de-
fi nované už v roku 2007 Nariadením 
vlády 317/2007. 

Jedným zo zaujímavých bodov tej-
to novely je úprava §2. Podľa nové-
ho znenia nariadenia vlády je už na 
rozdiel od minulosti možné, aby spo-
trebitelia s odbernými miestami na 
nízkom napätí s priebehovým me-
raním s mesačným odpočtom platili 
za distribučné služby nie podľa veľ-
kosti ističa, ale podľa zvolenej rezer-
vovanej kapacity.  

Novela tým dáva zákazníkom mož-
nosť výberu. Spotrebitelia elektriny 

tak získali zaujímavú možnosť zníže-
nia nákladov na distribučné služby. 

Ak máte záujem o podrobnejšie infor-
mácie, poradí Vám 

Ing. Pavol Škultéty, 
riaditeľ útvaru riad. obch. procesov,

na telefónnom čísle 033/ 791 5706,
alebo na e-mailovej adrese 
pavol.skultety@magnaea.sk. 

VÝVOJ NA TRHU 
S ELEKTRINOU

GRAF posledných 12 mesiacov na EEX. 

NOVINKY Z LEGISLATÍVY Do nových, väčších priestorov, do ktorých môžete nazrieť aj v internet fotogalérii, sme sa presťahovali v polovici júna.

AKO ZNÍŽIŤ NÁKLADY 
NA DISTRIBUČNÉ SLUŽBY

 Distribučné služby súvisia 
s „prepravou“ elektriny z elektrární až 
k Vašim spotrebičom. Náklady na tie-
to služby tvoria podstatnú časť, v niek-
torých prípadoch ah viac než polovicu 
celkovej ceny elektriny.  

Hoci ich cenu služieb určuje Úrad pre 
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), 
existujú niektoré jednoduché spôsoby, 
ako sa dá ušetriť aj na tejto položke. 

        Tradiční dodávatelia elektriny 
– ZSE Energia, SSE a VSE – sú ma-
terskými alebo sesterskými fi rmami 
distribučných akciových spoločností:  
SSE – Distribúcia, Východoslovenská 
distribučná a ZSE - Distribúcia. Je  pri-
rodzené, že nie je ich záujmom znižo-
vať Vaše platby za distribučné služby. 
MAGNA E.A. je nezávislá fi rma, ktorá 
nemá nijaké prepojenie s distribučný-
mi spoločnosťami. Preto, na rozdiel 

od tradičných dodávateľov elektriny, 
Vám pracovníci MAGNA E.A. ochot-
ne okrem iného poradia, ako znížiť 
poplatky za distribúciu elektriny.

       Pre rozhodovanie o zmene Vášho 
pripojenia je potrebné  poznať charak-
ter odberu elektriny a poznať mož-
nosti, ktoré poskytuje legislatíva. Pre 
ilustráciu uvádzame niekoľko príkla-
dov, ktoré vyšli z našej praxe. Pokiaľ 



máte pocit, že niektorý z príkladov je 
tak trochu o Vás, neváhajte nás kon-
taktovať na e-mailovej adrese magna@
magnaea.sk s čo najpodrobnejším po-
pisom Vášho odberu alebo si jedno-
ducho na tejto adrese vyžiadajte kon-
zultáciu s našimi technikmi.

Ako môžete ušetriť 
na rezervovanej kapacite 

Ak máte väčší odber a ste mesačne zú-
čtovávaný odberateľ, s najväčšou prav-
depodobnosťou máte odberné miesto 
vybavené priebehovým meraním. Je to
meranie, ktoré meria Vašu spotrebu 
v 15-minútových intervaloch, z kto-
rých sa stanovuje okrem mesačnej 
spotreby aj štvrťhodinové maximum, 
ktoré predstavuje hodnotu potrebnú 
pre objednanie Vašej rezervovanej ka-
pacity. Stanovenie optimálnej výšky 
pri objednávke rezervovanej kapacity 
má priamy dopad na Vaše peniaze. 
Ak je rezervovaná kapacita zbytočne 
vysoká, platíte, bohužiaľ, viac. A na-
opak, ak máte objednanú neprimera-
ne nízku rezervovanú kapacitu, za jej 
prekročenie platíte sankcie.  
Pri objednávke rezervovanej kapacity 
máte možnosť znížiť náklady aj opti-
málnym využitím zmien rezervovanej 
kapacity v priebehu roka. Jej hodnotu 
totiž možno meniť buď ako mesačnú, 
štvrťročnú, alebo ročnú. 12-mesačná 
rezervovaná kapacita je síce za jednot-
ku najlacnejšia, ale často práve kom-
binácia objednávaného obdobia šetrí 
Vaše peniaze.
V mnohých prípadoch, keď dochá-
dza aj k občasnému prekročeniu ob-
jednávky rezervovanej kapacity, od-
porúčame nainštalovanie regulátora 
maxima.  Regulátor sleduje trend 
odberovej krivky a v prípade, že hrozí 
prekročenie rezervovanej kapacity, na 
krátky čas (niekoľko minút) automa-
ticky zníži spotrebu vypnutím vopred 
stanovených spotrebičov. Jedná sa 
o spotrebiče, ktorých krátkodobé vy-
pnutie nič neohrozí, ako napr.  priamo 
výhrevné elektrické kúrenie, kompre-
sory s dostatočne dimenzovanými tla-
kovými nádobami, elektrické sušičky 
prádla, ventilátory a pod.  V prípade 
Vášho záujmu o regulátor maxima 
Vám môžeme ponúknuť aj dodávku 
takéhoto zariadenia ušitého „na mie-

ru“ a Vašu investíciu nahradiť zmlu-
vou na dodávku elektriny na dlhšie 
obdobie.

A ako je to v praxi? Napríklad:
Zákazník MAGNA E.A. mal rezervo-
vanú kapacitu na úrovni 120 kW na 
celý rok. Väčšinu roka však bola jeho 
spotreba podstatne menšia. Najvyššie 
skutočne namerané maximum za 12 
mesiacov dosiahlo 5 kW. Bez veľkého 
rizika tak mohol tento zákazník zní-
žiť rezervovanú kapacitu na 80 kW. 
Okrem toho však nainštaloval aj re-
gulátor maxima, do čoho investoval 
3 000 €. Rezervovanú kapacitu potom 
znížil až na 40 kW. Distribučné po-
platky tak znížil mesačne o približne 
280 €. Na znížení poplatkov za rezer-
vovanú kapacitu každoročne dosahuje 
úsporu cca 3 300 €. Investícia do regu-
látora maxima sa mu vrátila za menej 
ako 11 mesiacov. 

Alebo:
Iný zákazník MAGNA E.A. (škola
v prírode) mal vysokú spotrebu v prázd-
ninových mesiacoch júl a august, spo-
treba počas zvyšku roku bola však 
podstatne nižšia. Napriek tomu mal 
tento zákazník ročnú rezervovanú ka-
pacitu vo výške 120 kW. Po konzultácii 
s technikmi MAGNA E.A. zákazník 
prešiel na 3-mesačnú rezervovanú ka-
pacitu, pričom v prvých dvoch a v pos-
lednom štvrťroku mal rezervovanú 
kapacitu na úrovni 24 kW a v treťom 
štvrťroku 120 kW. Ročná platba za re-
zervovanú kapacitu sa mu znížila z pô-
vodných 7718 € na 3551 €. Ročne teda 
šetrí 4 167 €.

Ako môže veľkosť ističa
ovplyvniť poplatky

Pri menších odberoch elektriny sa re-
zervovaná kapacita stanovuje podľa 
veľkosti hlavného ističa. Aj v tomto 
prípade je veľmi dôležitá jeho opti-
málna veľkosť. Ak je istič predimen-
zovaný, platí spotrebiteľ elektriny zby-
točne viac. 

Na rozdiel od návrhu na zmenu rezer-
vovanej kapacity je v prípade kontroly 
ističov nevyhnutná fyzická návšteva 
v mieste spotreby. Len tam je totiž 
možné súčasným spustením všetkých 

spotrebičov napojených na dané od-
berné miesto zistiť maximálnu veľkosť 
spotreby. A na jej základe náš technik 
ľahko dokáže posúdiť, či je možné zní-
žiť amperickú hodnotu ističa, a navrh-
núť jeho optimálnu veľkosť.  Druhou 
možnosťou je aj výmena elektromera 
za priebehový a stanovenie rezervo-
vanej kapacity podľa štrťhodinového 
maxima. 

V praxi:
Zákazník MAGNA E.A. vymenil istič
200A za 120A, do čoho musel investo-
vať, vrátane montáže, 950 €. Na zníže-
ní distribučných poplatkov však kaž-
doročne dosahuje úsporu 1085 €. Ná-
klady na kúpu a montáž nového ističa 
sa mu tak vrátili za necelý rok. 

Čo možno robiť so sankciami 
za nedodržiavanie účinníka?

Distribučné spoločnosti môžu na zá-
klade rozhodnutia ÚRSO spoplatniť 
nedodržanie niektorých technických 
parametrov zo strany spotrebiteľov 
elektriny. Ak napríklad účinník nebu-
de v tolerancii 0,95 – 1,00, musí od-
berateľ platiť prirážku. Mnohí menší a 
strední odberatelia tieto sankcie pla-
tia, často aj dlhodobo, a nevenujú im 
ani pozornosť. Problémom je v takejto 
situácii vždy chýbajúce alebo zle fun-
gujúce kompenzačné zariadenie. 

Nedodržanie účinníka je možné vždy 
odstrániť nainštalovaním nového, 
resp. sfunkčnením existujúceho kom-
penzačného zariadenia. Vždy je však, 
samozrejme, potrebné pred takýmto 
krokom zvážiť aj jeho fi nančnú efek-
tívnosť. 

V praxi:
Zákazník MAGNA E.A., ktorý vy-
užíval oblúkové zváracie stroje, mal 
priemerný účinník 0,77 a mesačne 
platil penále na úrovni cca 260 €. Po 
inštalácii kompenzačného zariadenia 
v cene 2500 €  klesli penále prakticky 
na nulu. Návratnosť investície bola 
v tomto prípade 10 mesiacov, každo-
ročná úspora v nasledujúcich rokoch 
3 120 €. 

Dajú sa eliminovať aj sankcie 
za dodávku jalovej elektriny 
do distribučnej sústavy?

Okrem samotného odberu elektri-
ny sa u väčších odberateľov vyhod-
nocuje aj dodávka jalovej elektriny 
do distribučnej sústavy. Podobne ako 
pri nedodržaní účinníka, aj v prípade 
dodávky jalovej elektriny platia od-
beratelia sankcie, ktorým je možné 
sa vyhnúť inštaláciou kompenzačných 
tlmiviek. Jedná sa vlastne o modifi -
kované kompenzačné zariadenie, kde 
sa namiesto kondenzátorov pripájajú 
kompenzačné tlmivky. 

V praxi:
Náš odberateľ v lokálnej distribučnej 
sústave mal za dodávku jalovej elek-
triny do siete mesačné sankcie prekra-
čujúce v niektorých mesiacoch  sumu 
aj 5 000 €. 
Okrem toho, že investíciou vo výške  
36 000 €  návratnou do cca 1 roka za-
čal v druhom roku zarábať, významne 
si zlepšil svoje vzťahy, keď  prestal byť 
vinným za nepredvídateľné pokuty aj 
pre prevádzkovateľa lokálnej distri-
bučnej sústavy. 

Optimálny výber 
distribučnej sadzby

Distribučné tarify jednotlivých pripo-
jení boli v mnohých prípadoch zvo-
lené dávno v minulosti a zostávajú 
nezmenené, hoci súčasnému charak-
teru spotreby elektriny už vôbec nevy-
hovujú. Pracovníci MAGNA E.A. na 
požiadanie posúdia vhodnosť Vašej 
tarify a často navrhnú jej  vhodnejší 
typ. Môžete tým  dosiahnuť okamžitú 
úsporu, a to bez akýchkoľvek investič-
ných alebo iných nákladov. 

Výmena elektromera 

Elektromery s priebehovým meraním 
a s diaľkovým odpočtom (meranie 
typu A) alebo elektromery s priebe-
hovým meraním bez diaľkového od-
počtu (typ B) umožňujú meranie spo-
treby v štvrťhodinových intervaloch. 
Odberné miesta s meraním typu C 
(elektromery bez priebehového mera-
nia a s fyzickým odpočtom stavu elek-
tromera raz ročne) platia distribučné 
poplatky na základe veľkosti ističa. 

Pre odberné miesta, ktoré majú mera-
nie typu C, a súčasne majú vyššiu spo-
trebu elektriny, je väčšinou výhodné 
zmeniť elektromer na typ B  a namies-
to platby za istič s vysokou prúdovou 
hodnotou (200 a viac A) platiť za re-
zervovanú kapacitu podľa objednávky 
stanovenej v kW podľa skutočného 
priebehu odberu.
Okrem priamej fi nančnej úspory zís-
ka odberateľ po prechode na meranie 
typu A alebo B aj presnejšie informá-
cie o priebehu spotreby elektriny. 

Toto sa dá využiť na zefektívnenie 
spotreby, a tým aj na zníženie nákla-
dov na elektrinu. 
V prípade záujmu odberateľa a spl-
nenia technických požiadaviek dis-
tribučných spoločností pracovníci 
MAGNA E.A. radi pomôžu pri vyba-
vovaní žiadosti o inštaláciu priebeho-
vého merania. 

Preloženie merania 
na primárnu stranu 
transformátora

Mnohí väčší odberatelia majú inštalo-
vané fakturačné meranie na sekundár-
nej strane transformátora 22/0,4kV 
(teda „za“ transformátorom), pričom 
spotreba elektriny sa účtuje na pri-
márnej strane transformátora (teda 
„pred“ transformátorom).  Straty na 
transformátore sú stanovené paušál-
ne vo výške 6% (táto výška je schvá-
lená ÚRSO). To znamená, že ku kaž-
dej odobranej megawatthodine sa 
spotrebiteľovi elektriny pripočíta 60 
kWh strát na transformátore, pričom 
skutočné straty na moderných trans-
formátoroch sú podstatne nižšie, zvy-
čajne v rozmedzí 1-2%. 

Odstrániť zbytočné náklady na straty 
je možné presunom merania na pri-
márnu stranu transformátora. Faktom 
je, že náklady na presun merania sú 
dosť vysoké. 

Okrem uvedených príkladov je veľa 
ďalších spôsobov, ako znížiť nákla-
dy na nákup elektriny alebo dokonca 
na elektrine zarábať. Náš odberateľ 
v Humennom má na strechách svojich 
prevádzok namontovanú malú foto-
voltaickú slnečnú elektráreň, ktorá mu 
výrazne vylepšuje ekonomiku energe-
tických potrieb. Navyše šetrí životné 
prostredie, produkciu CO2. Fandíme 
mu, pretože podľa nášho názoru sl-
nečné elektrárne patria na strechy bu-
dov a nie do prírody.



V prípade, že Vás stretol problém, ktorý potrebujete riešiť 
s pracovníkmi našej spoločnosti MAGNA E.A. , obráťte sa 
na tieto kontakty:

Ak máte záujem o získanie bližších informácií o fungova-
ní našej spoločnosti a podmienkach spolupráce, neváhaj-
te nás, prosím, kontaktovať na telefónnom čísle 033/ 772 
0731 alebo 033/ 791 5701, kde Vám ochotne poradia naše 
kolegyne špecializujúce sa na komunikáciu so zákazníkmi 
- Mária Vagačová a Ľubica Končírová. Tiež je možné nás 
kontaktovať faxom: 033/ 772 0732 alebo e-mailom: 
magna@magnaea.sk. 

V prípade záujmu o cenovú ponuku kontaktujte, prosím, 
Ing. Rastislava Borovského, analytika trhu koncových 
odberateľov, na telefónnom čísle 033/ 33 791 5707 alebo 
e-mailom: rastislav.borovsky@magnaea.sk. 

S novou zmluvou Vám rád po technickej stránke pomôže 
analytik riadenia obchodných procesov Filip Halás: 033/ 
791 5707, fi lip.halas@magnaea.sk, a po právnej stránke 
analytička právnych a obchodných vzťahov Mgr. Silvia Cu-
ľbová: 033/ 791 5709, silvia.culbova@magnaea.sk.

Vaše prípadné otázky alebo problémy s fakturáciou rady 
vyriešia: vedúca fakturantka Bc. Mária Bednáriková (ma-
ria.bednarikova@magnaea.sk) a fakturantky Ľudmila Fi-
gurová (ludmila.fi gurova@magnaea.sk), Jana Ilavská (jana.
ilavska@magnaea.sk) a Lucia Gajdošíková (lucia.gajdosi-
kova@magnaea.sk) na telefónnych číslach 033/ 772 0733 
a 033/ 791 5703.

Komunikáciu medzi Vami, naším klientom, a distribuč-
nými spoločnosťami zabezpečujú riaditeľ útvaru riadenia 
obchodných procesov Ing. Pavol Škultéty (pavol.skultety@
magnaea.sk) a referent pre starostlivosť o zákazníkov Janka 
Šimková (janka.simkova@magnaea.sk). Môžete ich kon-
taktovať aj telefonicky: 033/ 791 5702, 033/ 791 5706.

Predikcie spotreby a poradenstvo v oblasti optimalizácie 
rezervovanej kapacity Vám radi poskytnú riaditeľ útva-
ru analýz a obchodných vzťahov Jaroslav Kollár (jaroslav.
kollar@magnaea.sk) alebo analytik tohto útvaru Štefan 
Kučkovský (stefan.kuckovsky@magnaea.sk) na telefón-
nom čísle: 033 /791 5705.

Otázky týkajúce sa platieb má na starosti naše účtovníc-

ke oddelenie: vedúci účtovník Ing. Stanislav Polocík (sta-
nislav.polocik@magnaea.sk) a  analytici ekonomických 
vzťahov Zlatica Kabátová (zlatka.kabatova@magnaea.sk) a 
Mária Drobná (maria.drobna@magnaea.sk). Je, samozrej-
me, možné využiť aj telefonický kontakt na toto oddelenie: 
033/ 791 5710.

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré máte záujem predis-
kutovať s vedením spoločnosti, kontaktujte, prosím, asis-
tentku vedenia Mgr. Veroniku Škultétyovú (veronika.skul-
tetyova@magnaea.sk) na telefónnom čísle 033/ 791 5700,
 prípadne priamo niektorého z konateľov spoločnosti, 
ktorými sú Martin Ondko (martin.ondko@magnaea.sk)
033/ 791 5711 a Ing. Lukáš Moravčík (lukas.moravcik@
magnaea.sk): 033/ 791 5704.

Kompletný zoznam telefonických a e-mailových kontaktov 
nájdete aj na našej webovej stránke: http://www.magnaea.
sk/. 

Mám problém, 
potrebujem komunikovať.

DOBRÉ SPRÁVY
Jedným zo zámerov nášho občasníka, 
ktorý práve držíte v rukách, je aj ozna-
movanie správ, o ktorých si my myslí-
me, že dobré sú najmä pre Vás. 

Spoločné priestory 
obytných domov 
budú zaradené 
do taríf domácnosti 

Podľa nového Výnosu ÚRSO č. 2/2010 
sa distribúcia a dodávka elektriny do 
spoločných priestorov bytových do-
mov  považuje za distribúciu a dodáv-
ku elektriny pre domácnosti. Distri-
búcia a dodávka elektriny v tarifách 
pre fi remných odberateľov zostane len 
v bytových domoch, u ktorých správ-
ca bytového domu alebo spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových pries-
torov nepreukáže, že spoločné časti 
a zariadenia bytového domu sú spoje-
né výlučne s užívaním bytov. O spô-
sobe preukazovania budeme infor-
movať na našej webovej stránke www.
magnaea.sk ihneď po jeho dohodnutí 
s distribučnými spoločnosťami.

MAGNA sa stala spolu zakla-
dajúcim členom Združenia
dodávateľov elektriny 

To, že dnes máte právo vybrať si svojho 
dodávateľa elektriny, je vyvrcholením 
niekoľkoročného procesu liberalizácie 
trhu s elektrinou. Postupný nárast do-
dávok elektriny novými dodávateľmi 
sa dostal na významnú úroveň a dnes 
sa už dodávatelia nerozlišujú na tra-
dičných a alternatívnych, ale skôr na 
nových a starých alebo veľkých a ma-
lých. V snahe dosiahnuť čo najlepšie 
postavenie   dodávateľov elektriny vo 
vzťahu s ostatnými subjektami elekt-
roenergetiky (prenosová sústava, dis-
tribučné spoločnosti, výrobcovia...) sa 
naša spoločnosť, spolu so spoločnos-
ťami ČEZ Slovensko a SE – Predaj, 
stala zakladajúcim členom Združenia 
dodávateľov elektriny.
Cieľom združenia je vyrokovať so 
všetkými účastníkmi trhu s elektrinou 
podmienky, ktoré umožnia dodáva-
teľom čo najlepšie plniť služby súvisia-
ce s dodávkou elektriny podľa potrieb 
odberateľov. Združenie je otvorené aj 

ďalším dodávateľom, pričom jedným 
z cieľov je aj potlačiť rôzne deformácie 
trhu s elektrinou súvisiace s nekalou 
súťažou, klamlivou reklamou, podo-
movým predajom či zneužívaním do-
minantného prostredia na trhu.

Odoberáte aj plyn? 
Odoberajte ho od nás. 

Tak ako napreduje trh s elektrinou 
a telekomunikačnými službami, na-
preduje aj trh s plynom. MAGNA E.A. 
dosiahla dohodu s významným eu-
rópskym dodávateľom plynu a v spo-
lupráci s ním rozširuje dodávku elek-
triny o dodávku plynu.  Pracujeme na 
tom, aby sme už od 1. januára 2011 
mohli prvým odberateľom plynu do-
dať plyn pre ich potreby. Ak ste u nás 
spokojní s dodávkou elektriny, veríme, 
že budete spokojní aj pri Vašom odbe-
re plynu. A čo môžete už dnes pre to 
urobiť? Na adresu magna@magnaea.
sk nám zašlite informáciu o Vašom zá-
ujme a o Vašej spotrebe plynu tak, aby 
sme Vás mohli kontaktovať a predložiť 
Vám konkrétnu ponuku.



ODPORUČTE NÁS A VYHRAJTE CENY
MAGNA E.A. sa za dobu svojho pô-
sobenia na trhu s elektrinou stala vý-
znamnou spoločnosťou, ktorá stabilne 
poskytuje kvalitné služby svojim od-
berateľom a je lídrom na trhu s elektri-
nou aj v oblasti jeho ďalšieho formo-
vania. Za toto vďačíme aj Vám, našim 
odberateľom, pretože sme presvedče-
ní, že reklama v žiadnom médiu nikdy 
nenahradí reklamu, ktorú nám robíte 
Vy, naši spokojní odberatelia.

    Na znak vďaky sme pre Vás pripravi-
li aj malú súťaž.  Súťaž spočíva vo Va-
šej možnosti získavania našich nových 
odberateľov  práve tým, že informuje-
te svoje okolie o spokojnosti s našimi 
službami. A tí z Vás, ktorí nám prine-

sú pre ďalšie obdobie nových odbera-
teľov, budú zaradení do našej súťaže.

Ak nám doručíte vyplnenú tabuľku – 
informáciu pre vypracovanie ponuky 
pre nových odberateľov, budete za-
radení do súťaže o týždenný kúpeľný 
pobyt v Piešťanoch (pre dve osoby) 
a o ďalšie zaujímavé ceny a zľavy na 
cenách elektriny. Pri vyhodnocova-
ní zvlášť ohodnotíme toho, kto nás 
odporučil najväčšiemu počtu našich 
nových odberateľov, s ktorými sme 
do 30.9.2010 uzatvorili novú zmlu-
vu. Zvláštne ocenenie bude patriť tiež 
tomu, kto nás odporučil najväčšiemu 
odberateľovi, s ktorým do 30.9.2010 
uzatvoríme zmluvu. 

A pre tých, ktorí sú síce s nami spo-
kojní, ale nevedia, komu by nás mohli 
odporučiť, je určená nasledujúca súťaž 
o rovnaké ceny. Jej víťazom sa stane 
ten, kto na adresu magna@magnaea.
sk odpovie ako prvý na otázku:

MAGNA E.A.  dodáva okrem subjek-
tov verejnej správy Slovenskej republi-
ky aj dvom takýmto subjektom z iných 
krajín. Sú to veľvyslanectvá:

a) Maďarska a Bulharska,
b) Spojených štátov amerických a
     Spojeného kráľovstva 
     Veľkej Británie a Írska,
c) Estónska a Andorry. 

ENERGIE MÁME DOSŤ. PRETO JU DODÁVAME.
Viac ako dve desiatky pracovníkov 
tvoria dnes pracovný kolektív spoloč-
nosti MAGNA E.A., ktorý sa stará o 
dodávku elektriny pre Vás. 

Rast spoločnosti spôsobený zvyšujú-
cim sa počtom odberateľov (veríme, 
že spokojných) si vyžiadal aj to, čo 
nikto z nás nemá rád. Sťahovanie. 

Do nových, väčších priestorov, do kto-
rých môžete nazrieť aj vo fotogalérii 
(fotky z priestorov),  sme sa presťaho-
vali v polovici júna. 

Zdá sa, že v nových priestoroch bu-
deme mať pre Vás ešte viac energie, a 
preto popri dodávke elektriny pripra-
vujeme pre Vás aj dodávku plynu (viac 
v „Dobré správy“).

Prijmite, prosím, naše srdečné pozva-
nie na návštevu. Nájdete nás v novom 
piešťanskom Auparku so vstupom z 
Teplickej ulice na 2. poschodí.  Prí-
ležitosťou Vám môže byť aj návšteva 
kontraktačných dní, ktoré pre Vás, ale 
najmä pre nových odberateľov pripra-
vujeme na dni 2. a 3. septembra 2010. 

MAGNA E.A.  
KONTRAKTAČNÉ DNI 
Prezentácia o vývoji cien na trhu s elektrinou

Vypracovanie ponúk a zmlúv na dodávku elektriny,

Cenové rokovania pre roky 2011 a 2012,

Bezplatné energetické poradenstvo,

Stretnutie s pracovníkmi spoločnosti,

Malá pozornosť pre každého návštevníka
    

Kde   : 
v Piešťanoch, 
v budove Auparku 
so vstupom z Teplickej ulice,

Kedy : 

2. a 3. septembra 2010 
od 9.00 do 17.00 hod.


