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Vážení odberatelia 
elektriny a plynu,

verím, že ste strávili peknú dovolenku 
a že sa pomaly zaraďujete do reality, 
ktorej významnou súčasťou sú aj ener-
gie, o dodávku ktorých sa Vám stará 
naša spoločnosť. 

V posledných mesiacoch sa u kom-
petentných zintenzívnili prípravy no-
vej legislatívy, ktorá sa dotkne aj Vás. 
V pripomienkovom konaní je novela 
Pravidiel trhu s elektrinou, nový Zá-
kon o energetike, od 1.1.2012 platia 
nové vyhlášky o cenovej regulácii. 

O priamych dopadoch Vás budeme 
informovať v ďalšom čísle nášho ob-
časníka. Dnes však môžeme povedať, 
že mnoho vecí je smerovaných v pros- 
pech odberateľa a v prospech ďalšej li-
beralizácie trhu. A to považujeme za 
dobrú správu. 

Cenový vývoj, ktorý je východiskom 
pre tvorbu cien nami dodávaných 
energií, je po prudkom náraste súvi-
siacom s haváriou japonskej elektrár-
ne a rozhodnutím o odstavení jadra  
v Nemecku veľmi chaotický. Každý 
deň sledujeme nárast alebo pokles cien 
a vysloviť prognózu do budúcnosti je 
veľmi náročné. Vplyv krízy a nejasná 
situácia, ktorú spôsobuje zadlženosť 
niektorých euro ekonomík, dáva veľa 
otáznikov do budúcnosti. 

Vašou istotou je však dôvera, ktorú 
ste nám dali pri zabezpečovaní ener-
gií pre Vás. Prijímame ju s vďakou  
a s plnou zodpovednosťou dbáme o to, 
aby sme Vás ochránili pred cenovými 
skokmi a aby ste nemíňali na energie 
viac, ako musíte.  Už dnes sme pre Vás 
zabezpečili elektrinu aj pre rok 2013 
tak, aby nás nič neprekvapilo.

Uvedomujeme si aj, že nie všetko sa 
nám darí tak, ako by sme chceli. Vaša 
kritika je pre nás však vždy zdrojom 
nových impulzov pre odstránenie jej 
príčin.  Je dobré, keď sme informovaní 
o Vašom pohľade na dodávku ener-
gií a cestou nášho občasníka chceme  
o našom smerovaní a o novinkách in-
formovať aj my Vás.  

Lukáš Moravčík, 
Martin Ondko
konatelia spoločnosti 



KEDY BUDEME DODÁVAŤ PLYN 
PRE DOMÁCNOSTI?

Každý krok v živote, a rovnako aj v na-
šom podnikaní, urobíme až vtedy, keď 
si predtým vyskúšame topánky. Ak 
sedia, vykročíme. Inak to nebolo ani s 
dodávkou plynu pre domácnosti. Vy-
skúšali sme si to na našich odberných 
miestach a aj keď to trochu na začiat-
ku odieralo,  rozhodli sme sa rozšíriť 
svoje služby aj v tejto oblasti. 

S dodávkou plynu začneme od 1.1. 2012 
u tých odberateľov, ktorí v priebehu 
mesiaca september uzatvoria s našou 
spoločnosťou zmluvy o dodávke tak, 
aby sme stihli doručiť výpovede v sta-
novenom čase Vášmu súčasnému do-
dávateľovi. 

Preto, aby ste sa mohli rozhodnúť, ur-
čite chcete vedieť, akú úsporu dosia- 
hnete touto zmenou. Často sledujete 
marketingové ponuky rôznych dodá-
vateľov o zľavách vo výške 10 alebo 

dokonca 12 % bez toho, že by ste po-
znali, čo tvorí 100 %-ný základ. My 
takéto hry hrať nechceme, a preto by 
sme radi sformulovali svoju cenu jas-
nejšie:

•	 za základ pre výpočet považujeme 
cenu historicky jediného dodáva-
teľa, t.j.  SPP,

•	 aj pri dodávke plynu došlo k roz-
deleniu cien na cenu komodity  
a cenu distribučných a prenoso-
vých služieb,   

•	 ceny plynu sa môžu meniť častej-
šie, než je to zvykom u elektriny, 
pričom je treba priznať, že úpravy 
cien sú opodstatnené.

Naša ponuka spočíva v tom, že sa Vám 
chceme zaviazať byť vždy o 6 %  lacnej-
ší v časti dodávky samotnej komodity 
alebo o 3 %  z celkovej ceny dodávky. 
Súčasne Vám chceme ponúknuť ga-

ranciu ročnej ceny tak, aby ste neboli 
prekvapení zmenami cien, napríklad 
tak, ako to bolo teraz, uprostred leta.  

Ak si teda u nás zabezpečíte dodávku 
plynu od 1.1.2012, ponúkneme Vám 
cenu samotného plynu o  6 % nižšiu, 
ako je cena tradičného dodávateľa,  
a počas roka 2012 ju nezmeníme.  

Všetky ostatné náležitosti už poznáte 
z elektriny: kontaktujte nás, zašleme 
Vám zmluvu a po jej doručení všetko 
vybavíme za Vás.

Tím spoločnosti MAGNA E.A.

Regionálne zastúpenie
Vážení zákazníci,

určite ste už spozorovali, že MAGNA 
E.A. je mladá a dynamická spoloč-
nosť, ktorá sa stále rozvíja a rozširuje 
svoje pôsobenie. To všetko, samozrej-
me, vďaka Vám, našim spokojným od-
berateľom. 

Vážime si Vašu priazeň, a zároveň si 
uvedomujeme, že na to, aby ste boli 
spokojní, sa musíme o Vás starať  
a ponúkať nadštandardné služby, ako 
inak, bez poplatku. Na základe našich 
doterajších poznatkov o potrebách  
a prianiach našich klientov sme sa 
rozhodli ešte zintenzívniť individuál-
ny prístup k Vám tým, že sme svoje 

pôsobenie rozšírili do viacerých re- 
giónov Slovenska. 

Takmer v každom kúte Slovenska 
nájdete svojho regionálneho mana-
žéra, ktorý bude vždy ochotný Vám 
poradiť s akýmkoľvek problémom 
pri odbere elektriny alebo plynu. Je 
možné dohodnúť si osobné stretnutie  
a využiť naše bezplatné poradenstvo 
o možnostiach a výhodách odberu, 
ako aj o optimalizácii distribučných 
poplatkov a mnohých ďalších veciach. 

Tieto služby poskytujeme tak pre 
súčasných, ako aj potenciálnych bu- 
dúcich klientov. 

Naši regionálni manažéri, ktorí sú tu pre Vás:

Región BRATISLAVA
Ing. Ján Gazdík, jan.gazdik@magnaea.sk, 0917 127 400

Región TRNAVA 
Ing. Silvia Szabóová, MBA, silvia.szaboova@magnaea.sk, 0917 127 874

Región TRENČÍN 
Ing. Eduard Slotík, eduard.slotik@magnaea.sk, 0917 127 399

Región NITRA
Mgr. Ľudovít Hlavatý, ludovit.hlavaty@magnaea.sk, 0917 127 391

Región PREŠOV 
Ing. Pavel Kopčík, pavel.kopcik@magnaea.sk, 0917 127 398

Región KOŠICE
Ing. Jaroslav Hevery, jaroslav.hevery@magnaea.sk, 0917 127 397

Neváhajte využiť naše služby, budeme sa tešiť!

Nenašli ste vo svojom regióne nášho zástupcu? Chcete sa ním stať? 
Pošlite nám svoj životopis na magna@magnaea.sk a pridajte sa k nášmu tímu! 

Originálne a štýlové kúpeľne a kuchyne

Spojenie profesionality spoločnosti DOMOSS a kvalít jej dizajnérov Vám 
zaručuje spokojnosť. DOMOSS ponúka svoje služby v sieti 4 kúpeľňových 
a 7 kuchynských štúdií v regióne západného Slovenska.

Ponúkame Vám individuálny prístup, či už hľadáte cenovo 
dostupné riešenie alebo si chcete užiť pravý luxus. 

Stačí ak poznáte rozmery Vašej vysnívanej kúpeľne 
alebo kuchyne:

▪ vytvoríme Vám riešenie podľa svetových 
  interiérových trendov
▪ pripravíme Vám  nálnu 3D vizualizáciu
▪ prispôsobíme sa Vašim  nančným možnostiam

www.domoss.sk
▪ Piešťany ▪ Bratislava ▪ Trenčín ▪ Trnava ▪ Nitra ▪

Reklamný priestor pre jedného z Vás



ĎALŠIA MOŽNOSŤ ÚSPORY PRE 
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY!

PORADÍME VÁM, AKO NA TO, 
A, SAMOZREJME, ZADARMO.

Napriek tomu, že dúfame, že Vaša 
spoločnosť je s dodávkou komodít od 
MAGNA E.A. spokojná, snažíme sa 
stále skvalitňovať naše služby. 

Podnikanie našej spoločnosti nie je 
orientované len na dravé získavanie 
nových zákazníkov, ale predovšetkým 
na starostlivosť o našich súčasných kli-
entov, ktorými ste aj Vy, a Vašu pria- 
zeň si veľmi vážime. Bez Vás by sme 
nemali možnosť vybudovať si na trhu 
pozíciu silného a stabilného podnika-
teľského subjektu. Preto sme sa roz-
hodli investovať prostriedky do Vašich 
úspor a poskytovať Vám bezplatné 
technické poradenstvo a pomoc pri 
optimalizácii odberu elektriny a ply-
nu, a to bez ohľadu na veľkosť alebo 
typ odberu.  
Vybudovali sme pre Vás špecializo-
vané oddelenie, ktoré sa zameriava 
na hľadanie možností úspor Vašich 
nákladov tam, kde my služby iba za-

bezpečujeme, teda na distribučných  
a prenosových poplatkoch. 

Podľa histórie Vašej spotreby vyhľa-
dávame v našom systéme všetky prí-
ležitosti, kde môžete Vy ušetriť (RK, 
MRK, ističe...), ako aj možnosti zníže-
nia distribučných poplatkov zmenou 
taríf.

Poslom dobrých správ je v našom tíme 
Vladimír Vavřín. Nie je u nás dlho, ale 
už aj za tú krátku dobu poslal niekto-
rým z Vás odporúčania, ktorých výška 
ročnej úspory za rok má dosiahnuť 
viac ako 75 000 Eur.

Možno v najbližších dňoch práve Vás 
prekvapí list od našej spoločnosti,  
v ktorom Vám Vlado navrhuje, kde  
a ako môžete ušetriť, alebo Vám len 
zašleme list, v ktorom Vás informuje-
me o dobrom nastavení všetkých pa-
rametrov Vášho odberu. Vlado nemô-
že rozhodnúť za Vás, a tak očakávame, 
že na náš list zareagujete oficiálnou 
požiadavkou na realizáciu zmien, kto-
ré Vám navrhujeme.

Ak Vás možnosť technického pora-
denstva zaujala, neváhajte. Službu 
poskytujeme všetkým odberateľom 
postupne, ale nebránime sa reagovať 
prednostne na Vaše dopyty, keď ste Vy 
sami presvedčení, že nie je niečo OK.  
V týchto prípadoch  nás  kontaktujte   
priamo  e-mailom alebo telefonicky:

Vladimír Vavřín
manažér technickej podpory predaja
e-mail: vladimir.vavrin@magnaea.sk
Tel: +421 33 79 15 712

PLATOBNÉ PODMIENKY 
A ICH DODRŽIAVANIE

Ako dodržiavate 
platobné podmienky  
alebo: 
„Lacnejšie 
neznamená zadarmo“

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť 
pre Vás, našich odberateľov, dodávku 
elektriny a plynu v čo najlepších ce-
nách, lacnejšie, než si ich môžete za-
bezpečiť  u tradičných dodávateľov. 
Žiaľ, máme aj odberateľov, ktorí si 
výraz lacnejšie zamieňajú s výrazom 
zadarmo.  Tých však nie je veľa a niek-
torí z nich sú už bez elektriny.  
 
Často sa stáva, že nám úhrady realizu-
jete bez bližšej špecifikácie, čo spôso-
buje mnoho nejasností a následných 
problémov na našej aj Vašej strane.  
Pre zjednodušenie komunikácie a tiež, 
aby sme predišli zbytočným kompli-
káciám, prijmite niekoľko rád, akým 
spôsobom efektívne platiť faktúry za 
dodávku komodít od MAGNA E.A.:

Najmä pri úhradách vyúčtovacích, 
ale, samozrejme, aj  zálohových pla-
tieb by sme Vás chceli upozorniť na 
nevyhnutnosť správneho uvádza-
nia všetkých identifikačných znakov  
a nami  fakturovanej výšky platby.

Identifikačné znaky:

a) Variabilný symbol – každá doru-
čená faktúra (vyúčtovacia, zálohová) 
obsahuje svoje jedinečné číslo – varia- 
bilný symbol, ktorý slúži na identifi-
káciu došlej platby, a je potrebné ho 
pri úhradách uvádzať správne.

b) Meno a priezvisko majiteľa odber-
ného miesta – je dôležité ho uvádzať 
hlavne pri platbe poštovou poukáž-
kou, vkladom na účet, prípadne, ak 
je platcom pohľadávky iná osoba, ako 

uvedená na faktúre, do poznámky 
uveďte meno a priezvisko majiteľa, za 
ktorého je platba vykonaná.

c) Suma úhrady:
•	 Vo vyúčtovacích faktúrach je to  

suma Vášho nedoplatku celkom
•	 Na zálohových faktúrach pre fir-

my je to suma k úhrade
•	 Na zálohových faktúrach pre do-

mácnosti je to predpísaná mesač-
ná splátka

                     
Ako môžete platiť:

1. Bankovým prevodom - vyplňte 
správny variabilný symbol z uhrá-
dzanej faktúry (zálohovej alebo 
vyúčtovacej), dodržte výšku fak-
turovanej sumy, do poznámky 
uveďte meno a priezvisko odbera-
teľa (príjemcu faktúry).

2. Vkladom na účet - vyplňte správ-
ny variabilný symbol z uhrádzanej 
faktúry  (zálohovej alebo vyúčto-
vacej),  dodržte výšku fakturova-
nej sumy, do poznámky uveďte 
meno a priezvisko odberateľa 
(príjemcu faktúry).

3. Poštovou poukážkou - vyplňte 
správny variabilný symbol z uhrá-
dzanej faktúry  (zálohovej alebo 
vyúčtovacej), dodržte výšku fak-
turovanej sumy, do poznámky 
uveďte meno a priezvisko odbera-
teľa (príjemcu faktúry).

4. Inkasom - na adresu našej spo-
ločnosti treba zaslať kópiu tlačiva 
o zriadení inkasa na Vašom účte. 
Pri platbe inkasom z Poštovej 
banky je potrebné vyplniť správny 
variabilný symbol z uhrádzanej 
faktúry. 

 
Prečo je to dôležité?

Ak vaša platba neobsahuje vyššie uve-
dené správne identifikačné znaky, čas-
to sa stane, že platba nie je priradená 
k pohľadávke a my od Vás naďalej žia- 
dame úhradu, zasielame upomienky, 
nerealizujeme prípadné preplatky. Za 
nedodržanie platobných podmienok 
vyplývajúcich zo zmluvy a všeobec-
ných obchodných podmienok sme 
oprávnení aj prerušiť dodávku elektri- 
ny do Vášho odberného miesta a vy- 
máhať  istinu a úroky z omeškania. 

V prípade potreby overiť si Vaše iden-
tifikačné znaky alebo v prípade nejas-
ností  pri platobných podmienkach  
sme Vám k dispozícii:

denne od 8,00 do 16,00 hod 

na zákazníckych telefonických linkách 
+421 33 772 0731, +421 33 791 5717 a 
+421 33 791 5701.

Veríme, že obojstranná komunikácia 
a dôsledné dodržiavanie platobných 
podmienok nám pomôže predísť ne-
jasnostiam.   Za porozumenie ďakuje-
me a želáme Vám príjemné využívanie 
našich služieb.

Útvar účtovníctva MAGNA E.A. VÝVOJ CIEN ELEKTRINY NA NEMECKEJ BURZE 
ZA POSLEDNÝ ROK



ENERGIE A ETIKA
Poslaním spoločnosti MAGNA E.A. 
s.r.o. je okrem iného zlepšiť konku-
renčné prostredie na trhu s elektri-
nou a plynom, ako aj priniesť úspo-
ru koncovým odberateľom a získať 
stabilnú pozíciu na trhu, a rovnako 
aj dlhodobú udržateľnosť na tomto 
trhu. Spoločnosť pracuje na skvalitne-
ní fungovania a poskytovania služieb 
distribučných spoločností, a tiež aj na 
zlepšení celého fungovania trhu, kde 
sa snaží presadzovať nediskriminačný 
prístup pri tvorbe legislatívy upravujú- 
cej podmienky fungovania trhu. 

MAGNA E.A. sa snaží prispievať  
k podpore liberalizácie trhu, a z tohto 
dôvodu sa stala spoluzakladajúcim 
členom Združenia dodávateľov elek-
triny (ZDE). Cieľom združenia je vy-
rokovať so všetkými účastníkmi trhu  
s elektrinou podmienky, ktoré umož-
nia dodávateľom čo najlepšie plniť 
služby súvisiace s dodávkou elektri-
ny podľa potrieb odberateľov, ako aj 
odstránenie rôznych deformácií trhu  
s elektrinou súvisiacich s nekalou sú-
ťažou, klamlivou reklamou, nekvali-
fikovaným podomovým predajom, 
či zneužívaním dominantného pro-
stredia na trhu. MAGNA E.A. má  
od začiatku svojho pôsobenia snahu 

odlíšiť sa na trhu od iných dodávateľov 
komodít, a preto si zakladá aj na etike 
podnikania. Spoločnosť je držiteľom 
čestného uznania SOPK za dodržiava-
nie etických princípov v podnikaní, čo 
sa, samozrejme, zlučuje aj s etickým 
kódexom ZDE.

Etický kódex člena 
Združenia dodávateľov 
elektriny

Spoločným záujmom členov ZDE je 
zvyšovanie dôvery odberateľov elek-
triny a rešpektovanie ich práva na slo-
bodný výber dodávateľa elektriny. 

Člen ZDE preto pri svojej činnosti: 

1. Dodržiava pri dodávke elektriny 
koncovým odberateľom Pravidlá 
trhu s elektrinou a všetky súvi- 
siace právne predpisy. 

2. Vo vzťahoch so svojimi potenciál-
nymi a aj súčasnými odberateľmi 
koná čestne a poctivo. 

3. Odberateľom elektriny poskytuje 
pravdivé, úplné a aktuálne infor-
mácie o situácii na trhu s elektri-
nou. 

4. Vždy koná transparentne a zrozu-

miteľne, v svojom mene a na svoj 
účet. 

5. Nepoužíva žiadne nekalé prakti-
ky podnikania a dodržiava zásady 
poctivej hospodárskej súťaže. 

6. Zdrží sa konania, ktoré môže  
v komunikácii vzbudzovať zame-
niteľnosť člena s iným účastníkom 
trhu s elektrinou. 

7. Zdrží sa akýchkoľvek obchodných 
praktík, ktorých cieľom je získa-
nie neoprávnenej výhody na úkor 
iného člena ZDE. 

8. Porušovanie princípov tohto Etic-
kého kódexu, bez zbytočného 
odkladu oznámi Výkonnej rade 
ZDE. 

Etický kódex je záväzný pre každého 
člena ZDE okamihom vzniku jeho 
členstva.

V súčasnosti pracujeme na tom, aby 
Združenie dodávateľov elektriny roz-
šírilo svoje pôsobenie tak, aby mohlo 
byť premenované na Združenie do-
dávateľov energií – teda aj ostatných 
komodít.

Viac o tomto združení môžete nájsť na 

www.zde.sk.

BUDE ELEKTRINA PRE BUDÚCI ROK 
2012 NAOZAJ TAKÁ DRAHÁ?

Určite ste zaznamenali cez rôzne mé-
diá šíriace sa informácie o zvyšovaní 
cien elektriny. 

Tieto informácie súvisia najmä so stup- 
ňujúcim sa napätím vo svete,  finanč-
ných trhoch, ale i s rozhodnutím Ne-
mecka ako vedúcej ekonomiky EU o 
postupnom vylúčení jadrovej energie 
z portfólia zdrojov elektriny. Nemec-
ko ako prvá, vedúca a silná ekonomi-
ka EU sa rozhodla, že spustí signál na 
otvorenie nových trhov a technológií 
zelených energií, čím môže vzniknúť 
potenciálne veľký priestor pre vývoj  
a výrobu zelenej energie.  

Či sa tieto trhy a technológia dokážu 
uchytiť a udržať si svoju pevnú pozíciu 
a konkurencieschopnosť  medzi súčas-
nými zdrojmi, je v súčasnosti ešte stále 
iba otázkou budúcnosti.  

Jasné je však to, že celkové náklady 
na výrobu elektrickej energie z jadra 
nie sú celkovo vyčísliteľné a konečné,  
a súčasná relatívne lacná jadrová ener-
gia sa môže ľahko stať minulosťou. 
(Od 1.1.2011 bol zavedený odvod do 
jadrového fondu, ktorý platia všetci 
koncoví odberatelia elektriny vo výš-
ke 3 €/MWh, čo predstavuje asi 2%  
z Vášho celkového účtu za elektrinu.)

Bude cena elektriny na budúci rok 
naozaj taká vysoká? 

Ak sa obzrieme pár rokov dozadu, 
rýchlo zistíme, že to nie je úplne tak. 

V roku 2009 sa cena elektriny na 
burze pohybovala okolo 67 €/MWh  
a väčšina odberateľov platila za silovú 
elektrinu priemerne okolo 90-120 €/
MWh. V roku 2010 bola cena na bur-
ze okolo 52 €/MWh a väčšina tradič-
ných dodávateľov ponúkala zľavy od 
10-20% z úrovne cien roka 2009 za 
silovú elektrinu a k ďalšiemu znižo-

vaniu ceny prišlo aj v cenách na rok 
2011 (cca 5%). Vývoj ceny na burze  
s elektrinou v Lipsku pre rok 2012 je 
za posledné mesiace veľmi stabilný 
a až na pár špekulatívnych výkyvov 
sa pohybuje tesne nad 57  €/MWh. 
Aj keď cena pre rok 2012 teda mier-
ne stúpla, stále je relatívne na nízkej 
úrovni a nákladových cenách výrob-
cov elektrickej energie. Z toho teda 
vyplýva, že pre rok 2012 budeme prie- 
merne platiť o 15% nižšiu cenu ako  
v roku 2009, čo je určite pozitívna 
správa, a správ o zvyšovaní cien elek-
triny sa netreba báť.  V súčasnosti už 
nepredpokladáme pokles ceny ku 
koncu tohto roka, skôr jej mierny ná-
rast, a viacero najväčších odberateľov 
si už uzatvorilo zmluvy na rok 2012, 
prípade i rok 2013 - aj keď s cenou 
o cca 6-8% vyššou, ako platia v roku 
2011. 

Ako Váš dodávateľ sa staráme o Vás  
a máme pre Vás nakúpenú energiu za 
výhodnejších ako súčasných  trho- 
vých podmienok, a aj keď ceny pre 
tento rok zrejeme zvyšovať budeme, 
jej nárast bude iba mierny a nebude 
plne reflektovať nárast ceny na burze 
s elektrinou. 

Ak máte záujem o aktuálnu cenovú 
ponuku pre Vás, bude Vám zaslaná 
kedykoľvek na vyžiadanie alebo auto-
maticky 60 dní pred ukončením plat-
nosti Vašej ceny (platí iba pre firmy, 
ceny pre domácnosti sú regulované 
a podliehajú schváleniu štátom pro-
stredníctvom Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví, ktoré bude známe až 
koncom roka).

Príjemný zvyšok leta, ešte veľa slneč-
ných dní a pozitívnej energie praje

Ing. Rastislav Borovský
riaditeľ útvaru 
pre koncových zákazníkov

rastislav.borovsky@magnaea.sk



Naši obchodní partneri, s ktorými máme uza-
tvorené EFET kontrakty spĺňajúce európske 
štandardy obchodovania s elektrinou:

Slovenské elektrárne, a.s. 
druhá najväčšia elektrárenská spoločnosť
v strednej a východnej Európe so strategicky 
dôležitým postavením v sektore výroby elektri-
ny v SR

ZSE Energia, a.s. 
100 % dcérska akciová spoločnosť ZSE ob-
chodujúca s elektrinou v regióne západného 
Slovenska i mimo neho a špecializujúca sa na 
poskytovanie súvisiacich služieb

Stredoslovenská energetika a.s. 
dodáva energiu pre život a podnikanie pre 
takmer 700000 zákazníkov a je členom skupiny 
Electricité de France

Východoslovenská energetika a.s. 
energetická spoločnosť, ktorá poskytuje kom-
plexné služby spojené s odberom elektriny

ČEZ Slovensko, s.r.o..
silný partner s hlbokými skúsenosťami v ener-
getike, s tradíciou a s medzinárodným záze-
mím. Je členom ČEZ Group, čo je najväčšia 
energetická spoločnosť v strednej a juhový-
chodnej Európe

CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. 
pôsobí v oblasti veľkoobchodného trhu s elek-
trinou na Slovensku a realizuje menšie dodáv-
ky elektriny aj do okolitých štátov

A.En. Slovensko, s.r.o. 
obchod s elektrickou energiou, energetické 
projekty a poradenstvo

Pow-en, a.s.  
obchodník na trhu s elektrinou a dodávateľom 
elektriny pre koncových zákazníkov.

SLOVENERGO spol. s r.o. 
obchod s tuhými palivami, oceľovými výrobka-
mi a elektrickou energiou

Naši koncoví odberatelia

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, 
a.s. (BTS) - vstupná brána do hlavného mesta 
Bratislavy a celej Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany SR - ústredný orgán 
štátnej správy Slovenskej republiky na úseku 
obrany SR so sídlom v Bratislave
Prvá stavebná sporiteľna a.s. - prvá špeciali-
zovaná banka tohto druhu v strednej a vý-
chodnej Európe poskytujúca výhodné spo-
renie so štátnou prémiou a úrokmi

Dalkia a.s. - vypracovávanie štúdií, nákupy 
energií, prevádzka a údržba tepelných zari-
adení

VOLKSBANK Slovensko, a.s. - pôsobí na slo-
venskom trhu od roku 1991. Hlavným akci-
onárom VOLKSBANK Slovensko je rakúska 
spoločnosť Volksbank International AG (VBI)

OC Danubia a.s. - moderné nákupno-zábav-
né centrum, prvé obchodné centrum v Brati-
slave s vlastným hypermarketom

Lodenice Komárno a.s. – jediná slovenská 
lodenica, špecializujúca sa na vývoj a stavbu 
viacúčelových riečnych a námorných  lodí

Rieker Obuv s.r.o. - spoločnosť si na kvalite a 
pohodlí zakladá už od roku 1874, pričom ne-
skôr sa stala jednotkou vo výrobe a predaji 
antistresovej obuvi

Hotel Carlton - Carlton Property, s.r.o. - vedú-
ca destinácia
v strednej Európe, hotel, konfererenčné a ob-
chodné centrum

Hotel Hilton v Košiciach - Interhouse Košice, 
a.s. - vlastník dvoch popredných slovenských 
hotelov

Hotel Chopin Airport Bratislava - Hotel AVI-
ON Management - prvá voľba cestujúcich na 
služobnej ceste, business hotel 

Promenáda a.s. - spoločnosť, ktorá prevádz-
kuje nový dizajnový 4* hotel Yasmin v Koši-
ciach

Arcol group a.s. – prenájom obchodných 
priestorov

Bratislavská Investičná, a.s. - investície v ne-
hnuteľnostiach, kúpa pozemkov, realizácia 
výstavby, predaj nehnuteľností

Vuki, a.s. - výroba a predaj káblov, vodičov, 
a elektroizolačných materiálov, súvisiaci 
výskum a vývoj, skúšobníctvo, technická nor-
malizácia a expertízna činnosť

Trnavská Teplárenská, a.s.  – rozvoj a budova-
nie tepelnej energetiky

PREMATLAK, a.s. - najväčší slovenský výrobca 
mechanických a elektronických prístrojov na 
meranie tlaku a teploty

SLOVPLAST a.s. – výroba komponentov pre 
ekologické plastové potrubné systémy na 
vnútorné rozvody pitnej, teplej úžitkovej 
vody, ústredného i podlahového vykurova-
nia

Baňa Dolina, a.s. - prieskum, otvárka, dobýva-
nie, úprava a odbyt ťaženej substancie /hnedé-
ho energetického uhlia/, zabezpečenie a lik- 
vidácia banských diel, technické a biologické 
rekultivácie povrchu zeme po vplyvoch ban-
skej činnosti

SLOVARM, a.s. - výroba a predaj ventilov a ko- 
hútov pre rozvody studenej a teplej vody, 
pary, kúrenárskych komponentov, drobných 
armatúr, spojovacích komponentov a regu-
lačných armatúr

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. – vý-
roba a dodávka tepla a zásobovanie mesta 
teplom s veľkými investíciami do celého te-
pelného hospodárstva

VÚC Trnava – Trnavský samosprávny kraj 

VÚC Trenčín – Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Trnava

Mesto Trenčín

Mesto Komárno

Mesto Malacky

REFERENCIE MAGNA E.A.


