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Ako dnes nakupujeme energie?

Aké produkty nám dnes ponúkajú 

dodávatelia energií?

Produkt FIX „Istota“ - cena VŽDY BEZ RIZIKA, je vyhotovená na 

základe spotreby za predchádzajúce obdobie. Po potvrdení ceny 

zákazníkom sa uzatvára Zmluva.

Dodatočné % zľavy

Produkt na tranže „Príležitosť“ – ceny za dodávky vždy

ZODPOVEDAJÚ AKTUÁLNEJ TRHOVEJ SITUÁCIÍ, o okamihu nákupu

rozhodujete Vy! Môžete využiť niekoľko okamihov na nákup.

https://www.eex.com/en/market-

data/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%2232%22%7D

Produkt na Spote „Riziko“ – cena je stanovená PODĽA DENNÝCH 

CIEN KRÁTKODOBÉHO TRHU s elektrickou energiou.

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov-dt/celkove-vysledky-dt/
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Platné Zmluvy o združenej 

dodávke EE a Plynu pre rok 2023, 

...

❖ Produkt (skladba ceny)

❖ Obdobie dodávky (od-do)

❖ Platobné podmienky (zálohové platby - % výška, splatnosti, vyúčtovacia faktúra)

❖ Sankcie (tolerancia odberu +/-)

❖ Prílohy (zoznam OM, zmluvné množstvo, komunikácia, OP, a iné...)

❖ Certifikát zelená elektrina „ZE“
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Nariadenia vlády SR na pomoc s cenami 

energií 2023 – konkrétne ceny energií 

 Nariadenie vlády SR_č. 465 (z 15.12.2022)

 Nariadenie vlády SR_č. 19 (z 16.1.2023)

 MH SR_Doterajšia a nová pomoc s 
cenami energií

 MH SR výzva pre kompenzáciu EE a ZP 
(schéma 2.1):

https://energodotacie.mhsr.sk/VSvyzv
a.html

Pokračovanie výzvy k poskytnutiu 
dotácie na pokrytie dodatočných 
nákladov v dôsledku zvýšenia cien 

elektriny a plynu.

+ ďalšie Výzvy (OZE):

https://www.siea.sk/strukturalne-
fondy-eu/aktualne-vyzvy-

implementovane-siea/
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DOTÁCIE NA 

ENERGIE

Kategória: „Ostatní odberatelia“:

Na základe Zmluvy s dodávateľom

Tarify sú stanovené podľa rozhodnutia ÚRSO - 2023

Kompenzácie vo výške 80 % z oprávnených nákladov nad 

strop elektrina 199 eur/MWh a and strop plyn 99 eur/MWh

Oprávnené obdobie trvá od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Lehota na predkladanie žiadostí:29.2.2024

Každý mesiac samostatne

❖ Používam podklady z vyúčtovacej faktúry elektriny a plynu

❖ Používam tabuľky (určiť spotrebu pri ročnom odpočte)

❖ 1 odberné miesto = 1 žiadosť (uložiť), atď...
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Ako usporiť na 

energiách?
Intenzívne úsilie pri informovaní o súčasnej „kríze“:

(regulovať svoju spotrebu; možnosti šetriť; dostupné podporné 

mechanizmy)

Navrhovať vhodné riešenia v konkrétnych prípadoch:

(Optimálna úroveň teploty vo vykurovaných priestoroch určená 

vyhláškou ministerstva hospodárstva; efektívne vetranie –

rekuperácia, vetrať nárazovo; nevypínať kúrenie – temperovanie, 

opätovne spustenie – nárazový nábeh, regulácia osvetlenia, ...) -

Návrh opatrení pre zníženie spotrieb energií 
budov, objektov

Plánovanie

(rozpočet na energie, zmluvy, vývoj cien na energ. burzách, ...)
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CENA ELEKTRINY
CENA PLYNU pre 

Samosprávy

Verejné obstarávanie na predmet zákazky 
„dodávka elektrickej energie a zemného plynu“

OPTIMALIZÁCIA 
odberných miest

zber, vyhodnotenie a návrh
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Naše kontakty

Ing. Tomáš Novotný (externý konzultant pre EASR)

Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

Email: energie@smartp.sk
Pre zasielanie faktúr: data@smartp.sk

Mob. 1: +421 907 788 536

Mob. 2: +421 905 340 972

Ján Švirloch 
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

Email: energetik@smartp.sk
Mob.: +421 917 498 207
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Spolupráca EASR 

a OvZP PSK
Doručovanie (Zber údajov – do 31.12.2025):

 Mesačné a ročné spotreby energií (vyúčtovacie faktúry), 
pravidelné opakované zasielanie do 31.12.202x

 Porovnanie spotreby (2019-202x)

 Rozpočet (Výška zálohovej platby

 Výška dotácie (spotreba a cena)

 Skeny zmlúv (archív v IS)

Kontrola dokladov:

 (zmluvy o dodávke, zálohový predpis/platba, ...)

Administratíva:

 Prepisy OM, Ukončenie exist. OM, Pripojenie nových OM

 Prepočty (optimálna výška zál. platby, nastavenie OM, ..)

 Zmeny v OvZP PSK (riaditeľ, IBAN, ...) – príprava VO

Zriadenie prístupu do IS:

 Sledovanie spotreby, techn. a zmluvné parametre, dokumenty,

 Pošlite písomnú žiadosť, vytvoríme a zaškolíme
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GRATULUJEME

„Každý riaditeľ/riaditeľka 

so svojim tímom je 

najlepším energetikom v 

organizácií“ 

SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE K ENERGIÁM
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