
ENERGETICKÝ 
ŠPECIÁL SSE

Vážení zákazníci, milí čitatelia, 

v SSE sa snažíme prinášať Vám aktuálne informácie a poradenstvo v otázkach energii. Či už je to osobne na 
zákazníckych centrách, online na našom webe alebo formou Nášho pravidelného Energetického špeciálu. 
Prečítajte si o novinkách zo sveta energetiky a inšpirujte sa zaujímavými radami. Verím, že informácie, ktoré 
sme pre Vás pripravili, budú pre Vás užitočné a prajem Vám príjemné čítanie. 

Szilárd Mangult  
riaditeľ divízie obchod a služby

INTELIGENTNÝ ELEKTROMER (IMS) – MÁTE HO UŽ AJ VY?  
Ak áno, vaša domácnosť je jednou z 
viac ako 75-tisíc odberných miest na 
Strednom Slovensku, kde bol inteli-
gentný merací systém (IMS) už nain-
štalovaný a môžete naplno využívať 
všetky jeho výhody. IMS je inteligent-
ný elektromer novej generácie, ktorý 
automaticky zbiera dáta o vašej spot-
rebe energie a následne ich dokáže au-
tomaticky odoslať. Pred pravidelnou 
fakturáciou tak už nemusíte čakať na 
odpočtára zo Stredoslovenskej distri-
bučnej (SSD). Inteligentný elektromer 
pošle informácie priamo do SSD. Kedy 
máte na IMS nárok, aké sú jeho výhody 
a ako prebieha inštalácia? 

KTO MÁ NA IMS NÁROK? 
V prípade, že má vaša domácnosť spot-
rebu viac ako 4 MWh elektrickej energie 
za rok alebo na vašom odbernom mieste 
elektrinu vyrábate (napr. máte fotovoltic-
ké panely), spadáte do skupiny domác-
ností s nárokom na inštaláciu IMS. Presné 
pravidlá v tomto prípade určuje smernica 
Európskej únie, ktorú Slovensko prebralo 
do svojej legislatívy v roku 2013. Zaviaza-
lo sa všetkým odberným  miestam spĺňa-
júcim tieto podmienky, vymeniť klasický 
elektromer za inteligentný do konca roku 
2020. 

VÝHODY IMS 
Okrem komfortného automatizovaného 
odpočtu dát z elektromera, dokáže tento 
merací prístroj sledovať spotrebu elek-
trickej energie vo vašej domácnosti aj 
počas vašej neprítomnosti. Skontrolovať 
namerané dáta si môžete veľmi jednodu-
cho na webe www.ssd.sk v aplikácii Portál 
energetických dát. Aplikácia si vyžaduje 

vopred vašu registráciu a zo začiatku aj 
trpezlivosť užívateľa. Dáta sa tu totiž ne-
zobrazia okamžite po nainštalovaní IMS, 
tento inteligentný elektromer potrebuje 
absolvovať niekoľkomesačný zber dát, 
počas ktorých sa správne nastaví a až ná-
sledne bude generovať dáta o spotrebe v 
potrebnej kvalite. 
Vaša počiatočná trpezlivosť sa určite opla-
tí, pretože správne fungujúci IMS dokáže 
zaregistrovať aj poruchu elektrických za-
riadení a dokonca aj odhaliť neoprávnený 
odber elektriny na odbernom mieste! Ten-
to inteligentný elektromer meria celkovú 
spotrebu všetkých elektronických a elek-
trických spotrebičov u vás doma, od nabí-
jačky telefónu, až po rôzne krútiace stro-
je, vykurovacie či fotovoltické systémy. 
Získané informácie o spotrebe vo vašej 
domácnosti môžete využiť ako základné 
východisko pre úsporu energie. Už len 
samotné uvedomenie si spotreby v čase 
môže motivovať k zmene každodenných 
zvyklostí. Odporúčame vám niektoré čin-
nosti (napr. pranie, sušenie,...) jednoducho 
presunúť do tej časti dňa, keď využívate 
lacnejšiu cenu elektriny. Samozrejme, zo-
zbierané informácie sú bezpečne záloho-
vané, môžete si ich zo systému exporto-
vať a ich prenos spĺňa najvyššie kritériá IT 
bezpečnosti.

INŠTALÁCIE IMS ZABEZPE-
ČUJÚ PREVÁDZKOVATELIA 
DISTRIBUČNEJ SIETE – BEZ-
PLATNE 
Elektrické vedenie na Slovensku, zaria-
denia, stĺpy a tiež samotné elektromery 
spadajú do kompetencie distribučných 
spoločností (sú ich vlastníkmi). Na stred-
nom Slovensku teda inteligentné elektro-

mery (IMS) inštaluje spoločnosť Stredoslovenská 
distribučná, a.s. (SSD). Inštalácie prebiehajú prie-
bežne, samotná výmena elektromeru je bezplatná 
a nevyžaduje ani vašu osobnú prítomnosť (v prí-
pade, že je elektromer bez problémov prístupný).  
Montáž systému je možná len vtedy, ak je v rozvá-
dzači dostatočný priestor a odberné miesto spĺňa 
moderné požiadavky bezpečnosti, tzn. že IMS sa 
neinštalujú na staré drevené či pertinaxové rozvá-
dzače. Samozrejme, SSD vám plánovanú výmenu 
elektromera vopred oznámi. Nahradením starého 
elektromera za nový inteligentný vám nevzniknú 
žiadne nové povinnosti, takisto sa nijako ne-
mení ani zmluva o pripojení či zmluva o dodáv-
ke elektrickej energie.   

NEZABUDNITE, ŽE...
Pre úspešnú inštaláciu IMS musíte mať elektromer 
bezproblémovo dostupný a v rozvádzači potrebu-
jete mať hlavný istič (vypínač), aby bola možná 
beznapäťová a teda bezpečná výmena elektrome-
ra. Výpadky funkčnosti IMS môže spôsobiť nedo-
statočný signál niektorého z mobilných operátorov 
alebo aj sám užívateľ, ak vypne hlavný istič a elek-
tromer tak automaticky prestane komunikovať. 



Na jeseň sa výrazne nemení len počasie, ale štatisticky je to 
aj najčastejšie obdobie zmien v súvislosti s nehnuteľnosťa-
mi. Plánujete aj vy svoju nehnuteľnosť kolaudovať, prenají-
mať, predať alebo sa chystáte na významnú rekonštrukciu? 
Nezabudnite na zákonom stanovenú povinnosť energetic-
kej certifikácie! Čo to vlastne energetický certifikát je a ako 
vám môže pomôcť?

Ide o dokument, ktorý zaradí vašu nehnuteľnosť do energetickej 
triedy.  Zároveň ním získate dôležité informácie o hospodárení 
danej nehnuteľnosti s energiami, ako aj prehľad možností ener-
getickej úspory.  

Pre rodinný dom ho musíte dať vyhotoviť ku kolaudácii pri no-
vostavbe, pri významnej rekonštrukcii (napr. výmena plastových 
okien, strechy, zateplenie atď.) a tiež pri uzavretí zmluvy o predaji 
alebo prenájme domu. Energetický certifikát pre byt je taktiež v 
rámci zákonom určených povinností nutné dať vyhotoviť pri pre-
daji, prenájme a ku kolaudácii zrekonštruovaného bytu. 

TIP PRE VÁS
Navštívte našu novú webovú sekciu Najčastejšie otázky! Jednoducho a prehľadne sme pre vás pripravili odpovede 
na 75 najčastejších zákazníckych otázok. Chceli by ste napríklad z dôvodu sťahovania zrealizovať prepis elektriny na inú osobu? 
Postup je jednoduchý a nájdete ho na www.sse.sk/otazkyodpovede. 

Pre jednoduchšie zorientovanie sa v problematike 
energií sme pre vás pripravili možnosť osobného 
stretnutia s našim špecializovaným tímom SSE po-
radcov. Pracujú v teréne už od konca roku 2018 
a ich poradenské služby využili už stovky zákaz-
níkov! Počas návštevy pracovníci SSE zodpovedia 
všetky vaše otázky v rámci energetických tém 
a  poskytnú tiež individuálne poradenstvo. My v 
SSE si vážime každého zákazníka a preto všetky 
informácie, ktorá vám poradcovia sprostredkujú, 
sú pravdivé a zahŕňajú všetky dôležité skutoč-
nosti. Žiaľ evidujeme prípady, kedy sa podomoví 

AKO ROZPOZNÁTE SSE PORADCU 
OD PODOMOVÉHO PREDAJCU - PODVODNÍKA? 

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT 
PRE DOMY AJ BYTY –
NA ČO NESMIETE ZABUDNÚŤ?  

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

tel.: 0850 111 468, mobil: 0906 25 25 25

www.sse.sk

DOMÁCNOSTI

Ceny za vyhotovenie energetického certifikátu sa u iných dodáva-
teľov môžu líšiť v závislosti od lokality či veľkosti nehnuteľnosti. 
My sme pre vás pripravili pevne stanovené ceny pre nehnuteľnosti 
kdekoľvek na Slovensku a ponúkame vám ich bez ohľadu na veľkosť 
plochy domu/bytu! Objednajte si energetický certifikát od SSE 
pre rodinný dom len za 119 eur s DPH a pre byt len za 79 eur s 
DPH. Dodáme vám ho už od 3 pracovných dní, bez nutnosti obhliad-
ky budovy a bez úhrady vopred. 

Viac informácii nájdete na www.sse.sk/certifikat

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
PRE RODINNÝ DOM
LEN ZA 119 EUR S DPH

NOVINKA!
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT PRE BYT 
LEN ZA 79 EUR S DPH
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predajcovia iných spoločností vydávali za našich 
SSE pracovníkov a snažili sa podpisovať zmluvy 
pod rôznymi zámienkami. Preto je aj naďalej veľ-
mi dôležité overiť si, ktorú spoločnosť človek, 
ktorý vás oslovuje, zastupuje. Poradcovia SSE 
sú jednoznačne a viditeľne označení logom 
spoločnosti ako na autách, tak aj svojich odevoch 
alebo všetkých dokumentoch, ktoré používajú. Sú 
povinní preukázať sa vám preukazom (identifikač-
nou kartou), a zároveň máte možnosť overiť si ich 
totožnosť na špeciálnom telefónnom čísle.


