
Vážení zákazníci, milí čitatelia, 

vo svojich  domácnostiach sa všetci snažíme hospodáriť úsporne a stále viac ľudí aj ekologicky. Zelená ener-
gia sa za posledné roky stala trendom nielen vo svete, ale i u nás na Slovensku. Pripravili sme pre Vás ďalšie 
číslo nášho energetického špeciálu, kde sa dozviete viac informácií aj o tom, aké je jednoduché a výhodné 
začať využívať obnoviteľné zdroje aj vo Vašej domácnosti. 

Prajem Vám príjemné čítanie.
Szilárd Mangult  

riaditeľ divízie obchod a služby

ENERGETICKÝ 
ŠPECIÁL SSE

SLOVÁCI ŠETRIA NA ENERGIÁCH VĎAKA ZELENÝM DOTÁCIÁM.
VYUŽÍVAJTE ZELENÚ ENERGIU AJ VY!
V  rámci národného projektu Zelená 
domácnostiam II majú slovenské do-
mácnosti aj tento rok jedinečnú prí-
ležitosť získať štátnu dotáciu na ná-
kup a  inštaláciu zariadení slúžiacich 
na využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie. A už niekoľko stoviek z nich 
vie, že so SSE to ide ľahko a pohodlne.

Od polovice februára 2020 môžete po-
žiadať o príspevok na obnoviteľné zdroje 
energií až do výšky 3 400 eur. V projekte 
Zelená domácnostiam II je možné získať 
dotáciu na malé zariadenia na výrobu 
elektriny s výkonom do 10 kW (fotovoltic-
ké panely) a tiež na zariadenia na výrobu 
tepla (slnečné kolektory, kotly na biomasu 
a tepelné čerpadlá). V prvých štyroch ko-
lách plánuje Slovenská inovačná a  ener-
getická agentúra (SIEA) vydať poukážky 
v celkovej hodnote 5,2 milióna eur. 

ZVOĽTE SI NAJLEPŠIE RIEŠENIE
PRE SVOJU DOMÁCNOSŤ
Výber vhodnej technológie si vyžaduje 
dôkladné zhodnotenie možností Vášho 
rodinného či bytového domu. Každá do-
mácnosť je individuálna, preto je v  pr-
vom rade potrebné identifikovať, kedy 
energiu doma využívate a  čo tvorí naj-
väčšiu časť jej spotreby. 

Záujemcom o  získanie dotácie poskytu-
jeme v projekte Zelená domácnostiam II 
komplexný servis od podania žiadosti, 
vybavenia administratívnych náležitostí 
spojených s dotáciou, a taktiež odbornú 
pomoc s  realizáciou samotného tech-
nického riešenia. Naši kvalifikovaní SSE 
špecialisti Vám radi pomôžu aj poradia 

a  pripravia riešenie priamo na mieru 
Vašim potrebám. Vďaka získaným ra-
dám tak predídete inštalácii zariadení, 
ktoré môžu byť svojím výkonom nedo-
statočné či predimenzované a  zabráni-
te tak nechcenému zvyšovaniu svojich  
nákladov.
Energeticky efektívne riešenia na mieru 

máme aj pre Vašu firmu, viac informácií získate na 
www.sse.sk/zelenafirmam.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie v  domácnostiach je posky-
tovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja a  štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom 
Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci 
národného projektu Zelená domácnostiam II.

Našou snahou je uľahčiť Vám celý proces zapojenia sa do programu a získanie dotácie. 
Viac informácií o možnostiach získania dotácie na obnoviteľné zdroje energie pre svoju  
domácnosť nájdete na www.sse.sk/zelena.

Fotovoltické panely
Vám premenia slnečnú  
energiu na elektrickú
s dotáciou až 1 500 €

využijú slnečné žiarenie 
na ohrev Vašej vody
s dotáciou až 1 750 €

Slnečné kolektory

postará sa o príjemné teplo  
vo Vašej domácnosti
s dotáciou až 1 500 €

Kotol na biomasu Tepelné čerpadlo
načerpá teplo z okolia  
k Vám domov
s dotáciou až 3 400 €



Predtým, než podpíšete zdanlivo najvýhodnejšiu ponuku, spoznajte, čo tvorí Vašu výslednú sumu na faktúre. Samotná elektrina od SSE je 
len jedna časť celkovej ceny. Aj ostatné zložky ceny pre domácnosti sú regulované a predstavujú pevné poplatky, o ktorých rozhoduje Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Žiadny dodávateľ elektriny Vám nemôže poskytnúť zľavu z týchto poplatkov.

Ako sa tvorí cena elektriny? 

Zloženie koncovej ceny elektriny tvorí to, čo spotrebujete (silová elektrina) a k výslednej faktúre ešte pribudnú poplatky za prevádzkovanie, 
distribúciu, straty, systémové služby a odvod do národného jadrového programu. Dodávku elektriny do Vašej domácnosti ale tvorí iba 42 % 
z celkovej ceny elektriny. Cena samotnej elektriny je jedinou zložkou celkovej ceny, ktorej príjemcom je Váš dodávateľ elektriny a odráža 
najmä vývoj na burze, kde sa ceny menia každý deň a do výpočtu stanoveného ÚRSO vstupuje ich priemer za polročné obdobie. 

Kam smerujú všetky peniaze z uhradenej faktúry?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výhodné ceny elektriny a plynu pre Vás máme aj v roku 2020

Uplynulé dva roky boli charakteristické nárastom trhových cien elektriny a plynu. I napriek medziročného nárastu ceny elektriny o 30 % 
a plynu o takmer 10 % nie je dopad na koncovú cenu pre našich zákazníkov v roku 2020 taký významný. Dlhodobo sa snažíme udržiavať 
ceny pre svojich odberateľov stabilné a čo najpriaznivejšie. V prípade elektriny meníme koncové ceny v priemere o necelých 8 %. V praxi to 
znamená pre väčšinu domácností asi 2 eurá mesačne. 

Napriek miernemu nárastu cien plynu, ostávajú ceny aj v roku 2020 výhodnejšie v porovnaní s dominantným dodávateľom. Domácnosť, 
ktorá využíva plyn len na varenie, si tak v tomto roku priplatí len menej ako 10 centov mesačne. Domácnosti s vyššou spotrebou, ktoré ply-
nom aj ohrievajú vodu a kúria, zaplatia mesačne v priemere asi len o 1,60 eura viac. V prípade samotnej dodávky plynu stále zachovávame 
naše ceny nižšie do –6 %. Odoberať obe energie od SSE, elektrinu aj plyn, sa našim zákazníkom oplatí aj v roku 2020.

VYHRAJTE JEDNU Z 10 EXKLUZÍVNYCH CIEN! 
AKTUALIZUJTE SI SVOJE KONTAKTNÉ ÚDAJE NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE www.sse.sk/kontaktne-udaje.
AUTOMATICKY SA ZARADÍTE DO SÚŤAŽE AŽ O 10 EXKLUZÍVNYCH CIEN
SÚŤAŽ TRVÁ OD 1. 3. 2020 – 30. 4. 2020

Vďaka správnym kontaktným údajom teraz získate oveľa viac než len rýchlejšie vybavenie svojej požiadavky. Budete mať lepší prehľad 
o stave jej riešenia, získate včas potrebné informácie o chýbajúcich platbách alebo o stave a riešení Vašej reklamácie. Medzi prvými 
budete tiež informovaní o spustení našej novej zákazníckej zóny, kde pre prihlásenie využijete práve Váš e-mail a telefónne číslo.

VIETE, ČO VŠETKO ZAHŔŇA VÁŠ ÚČET ZA ELEKTRINU? 

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

www.sse.sk

TTS 
4 %

NJF 
2 %

Dodávka 
elektriny 

42 %

Distribúcia 
31 %

Distr. 
straty 
31 %

TPS 
16 %

DOMÁCNOSTI

1x 
tablet

SÚŤAŽ

1x 
elektro-

kolobežka 

1x 
smart 

hodinky

7x 
solárna 

nabíjačka

DODÁVKA ELEKTRINY (42 %) 

DISTRIBÚCIA (31 %)  

TPS (16 %) 

DISTRIBUČNÉ STRATY (5 %) 

TTS (4 %) 

NJF (2 %)

– cenu dodávky tzv. silovej elektriny pripravuje Váš dodávateľ

– tarifa za distribúciu elektriny, vrátane prenosu elektriny

– tarifa za prevádzkovanie systému 

– tarifa za straty pri distribúcii elektriny

– tarifa za systémové služby 

– odvod do národného jadrového fondu 


