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V Nitre 1. 12. 2016 

TLAČOVÁ SPRÁVA: Západoslovenské domácnosti ceny elektriny v roku 2017 nepotešia 

 

Združenie dodávateľov energií (ZDE) navrhlo Úradu pre reguláciu sieťových období (ÚRSO) 
v období príprav novej regulačnej politiky a prípravy následných cenových vyhlášok zjednotenie 
distribučných a dodávateľských taríf celoplošne pre územie SR. Prax v minulosti bola totiž taká, že 
regulátor stanovil pre domácnosti 8 taríf, ale ponechal distribučným spoločnostiam voľnosť, ktoré 
z nich ponúknu zákazníkom. Západoslovenská distribučná uplatnila päť, Stredoslovenská energetika 
– Distribúcia osem a Východoslovenská distribučná šesť taríf. Napr. víkendovú chalupársku tarifu si 
preto mohli žiadať iba odberatelia na strednom Slovensku.  

ÚRSO rozhodol a zjednotil, no niečo úplne iné. Zjednotil tarify distribúcie pre domácnosti a firmy. 
Zaviedol 10 taríf, medzi ktoré zaradil aj nové tarify pre odberné miesta vybavené tzv. inteligentným 
meraním, či osobitnú tarifu pre odberné miesto pre nabíjaciu stanicu elektromobilov.  Opakovane 
však ponechal slobodu distribučným spoločnostiam, ktoré z taríf sa budú reálne uplatňovať. 

Úrad tiež tento týždeň komunikoval zníženie priemerných koncových cien elektriny pre domácnosti. 
Áno, poklesla cena elektriny na trhoch. Podľa vzorca pre výpočet cien pre rok 2017 dokonca veľmi 
výrazne. Mimochodom vzorec pre rok 2018 už tak optimisticky nevychádza a už dnes vieme, že cena 
silovej elektriny pre rok 2018 preto nevyhnutne stúpne.  

Napriek tomu, nie všetky domácnosti nové koncové ceny elektriny v budúcom roku potešia. Napríklad 
domácnosti pripojené do sústavy Západoslovenskej distribučnej si priplatia výrazne v prípade, ak 
používajú elektrinu na vykurovanie.  

Nižšie uvádzame porovnanie modelových situácií, ktoré vychádza z cenových rozhodnutí regulátora 
pre distribučné spoločnosti, v kombinácii s cenovým rozhodnutím pre dodávateľa Magna Energia. 
Vychádzame z predpokladu zatiaľ nezmenenej výšky tarify za prevádzkovanie systému, ktorá taktiež 
vstupuje do koncovej ceny elektriny. 

Porovnanie nákladov domácností v regióne Západoslovenskej distribučnej 

Porovnanie	cien	
pre	tarify	D1-D5	

D	1	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	2	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	3	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	4	platba	
za	rok																											

v	EUR	s	DPH	

D	5	platba	
za	rok																											

v	EUR	s	DPH	

Označenie	tarify	v	
roku	2017	 DD1	 DD1	 DD2	 DD2	 DD3	

Ročná	spotreba	v	
kWh	

1000	 2000	 27000	 10000	 26000	

Platba	2016	 151,95	 236,81	 3	201,56	 1	004,77	 2	617,24	

Platba	2017	 127,06	 248,19	 3	365,01	 1	172,89	 2	960,08	

Rozdiel	v	€	 -24,8916	 +11,38	 +163,45	 +168,1195	 +342,8347	

Rozdiel	v	%	 -16,38%	 +4,81%	 +5,11%	 +16,73%	 +13,10%	
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Porovnanie nákladov domácností v regióne Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie 

 

Porovnanie	cien	
pre	tarify	D1-D5	

D	1	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	2	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	3	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	4	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	5	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

Označenie	tarify	v	
roku	2017	 DD1	 DD1	 DD2	 DD2	 DD3	

Ročná	spotreba	v	
kWh	

1000	 2000	 27000	 10000	 26000	

Platba	2016	 181,38	 246,46	 2	876,16	 1	140,90	 2	468,13	

Platba	2017	 108,67	 205,98	 2	727,11	 940,06	 2	346,01	

Rozdiel	v	€	 -72,7043	 -40,4866	 -149,05	 -200,837	 -122,117	

Rozdiel	v	%	 -40,08%	 -16,43%	 -5,18%	 -17,60%	 -4,95%	

 

Porovnanie nákladov domácností v regióne Východoslovenskej distribučnej 

Porovnanie	
cien	pre	tarify	

D1-D5	

D	1	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	2	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	3	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	4	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

D	5	platba	
za	rok																											
v	EUR	s	
DPH	

Označenie	
tarify	v	roku	

2017	
DD1	 DD1	 DD2	 DD2	 DD3	

Ročná	
spotrebav	

kWh	
1000	 2000	 27000	 10000	 26000	

Platba	2016	 172,94	 270,89	 3	541,05	 1	035,73	 2	654,98	

Platba	2017	 115,66	 217,51	 2	852,32	 987,97	 2	466,67	

Rozdiel	v	€	 -57,28	 -53,38	 -688,73	 -47,76	 -188,31	

Rozdiel	v	%		 -33,12%	 -19,70%	 -19,45%	 -4,61%	 -7,09%	

 

Podrobnejšou analýzou rozdielov koncových cien v jednotlivých regiónoch Slovenska zistíme, že cena 
distribúcie je u jednotlivých distribútorov výrazne rozdielna. Práve cena Západoslovenskej 
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distribučnej vychádza najdrahšie – a to vo výške viac ako 27 €/MWh (na porovnanie cena SSE-D 
začína od 7,7 €/MWh, cena VSD 11,1 €/MWh).  

Na záver – cena, za ktorú mali dodávatelia nakúpiť komoditu pre domácnosti na Slovensku pre rok 
2017 vychádza podľa vzorca v cenovej vyhláške na 26,93 €/MWh. Porovnanie tejto regulátorom 
stanovenej ceny napríklad s cenou distribúcie na západnom Slovensku ponechávame bez komentára. 

 

• Zdroj:	Združenie	dodávateľov	energií	(ZDE)	

• Kontakt	pre	médiá:	zde@zde.sk		


