
	
	

 
Združenie dodávateľov energií (ZDE), Cintorínska 1473 / 5 , 949 01 Nitra     
IČO 45 733 376    DIČ 212 028 2516    IBAN  SK59 1100 0000 0029 4202 4574    web www.zde.sk 
Registrový úrad: Okresný úrad Nitra 

V Nitre 21. 12. 2016 

TLAČOVÁ SPRÁVA: Doplnenie k cenám elektriny na západnom Slovensku v roku 2017 

 

Združenie dodávateľov energií (ZDE) vydalo 1.12.2016 tlačovú správu „Západoslovenské 
domácnosti ceny elektriny v roku 2017 nepotešia“. Zámerom správy bolo odhadnúť medziročnú 
zmenu nákladov vybraných reálnych odberateľov v domácnostiach na nákup elektriny. 

 

V nadväznosti na tlačovú správu Západoslovenská distribučná, a.s. (ZSDis) požiadala ZDE 
o stretnutie, na ktorom si zástupcovia oboch strán prešli podrobnejšie údaje o spotrebách 
v jednotlivých tarifách, a to s ohľadom na celé portfólio odberných miest v sústave Západoslovenskej 
distribučnej. 

 

Vzhľadom na to, že prvá správa ZDE obsahovala len vybrané modelové situácie a nie úplné náklady, 
na základe distribútorom poskytnutých komplexných dát možno konštatovať všeobecné priemerné 
trendy na území západného Slovenska (pri predpoklade rovnakej výšky taríf za prevádzkovanie 
systému a systémových služieb): 

• koncová cena kúrenára s priemernou hodnotou ističa klesne medziročne v priemere o -2 %, 
• koncová cena priemernej domácnosti s nižšou spotrebou klesne o -10 %, 
• koncová cena domácnosti s priemernou spotrebou a 1-fázovým odberom klesne o -7 %,  
• koncová cena domácnosti s priemernou spotrebou a 3-fázovým odberom narastie o +5 %. 

 

Združenie dodávateľov energií (ZDE) zdôrazňuje, že dôvodom medziročného zníženia 
priemernej koncovej ceny pre odberateľov v domácnostiach je pokles ceny elektriny ako 
komodity (jednej zo zložiek koncovej ceny), ktorý odráža pokles veľkoobchodnej ceny 
na energetickej burze. Súčasne je potrebné pripomenúť, že vyššie uvedené trendy sú priemernými 
hodnotami pre domácnosti na západnom Slovensku a teda reálny medziročný pokles alebo nárast 
koncového účtu za elektrinu bude závisieť od skutočného odberu konkrétnych odberateľov 
v domácnostiach a od parametrov odberného miesta. 

 

Združenie dodávateľov energií sa ku koncovým cenám elektriny v roku 2017 vyjadrí podrobnejšie 
začiatkom roka 2017, a to potom, ako budú známe ceny všetkých zložiek tvoriacich koncovú cenu 
elektrinu, teda najmä po zverejnení ceny tarify za prevádzkovanie systému (TPS). 


