
Ceny sú platné od 1. 1. 2016

0,6500 43,3751 -

(0,7800) (52,0501) -

0,6500 43,0908 -

(0,7800) (51,7090) -

0,6500 49,7961 29,9740

(0,7800) (59,7553) (35,9688)

0,6500 51,6316 28,4344

(0,7800) (61,9579) (34,1213)

0,6500 89,7049 39,0138

(0,7800) (107,6459) (46,8166)

0,6500 88,2405 38,8122

(0,7800) (105,8886) (46,5746)

0,6500 61,3898 33,7817

(0,7800) (73,6678) (40,5380)

0,6500 67,2085 29,0486

(0,7800) (80,6502) (34,8583)

Uvedené ceny sú za 1 MWh a mesačná platba je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie vždy v rovnakej stanovenej výške. Neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturujú alikvotne podľa počtu dní v danom fakturačnom 

období s prihliadnutím na celkový počet dní v kalendárnom roku, tj. 1/365 dvanásťnásobku mesačnej platby za každý aj začatý deň dodávky elektriny.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20 % (ceny v zátvorkách sú s DPH a slúžia iba na informatívne účely). Ceny v EUR sú zaokrúhlené na 4 desatinné miesta. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

Všeobecné pravidlá dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti sú súčasťou cenového rozhodnutia ÚRSO.

VT = vysoká tarifa I NT = nízka tarifa I MWh = 1000 kWh

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 426/2010 je súčasťou koncovej ceny elektriny pre koncových odberateľov odvod do Národného jadrového fondu, od 1. 7. 2015 stanovený vo výške 3,21 EUR/MWh.

CENY PRODUKTOV SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. ZO SIETÍ NN PRE DOMÁCNOSTI

PRODUKTOVÝ RAD „HOME ŠTANDARD SS“*

DD6

Cenník 2016

PRODUKT

DD1

DD2

DD3

DD4

DD5

mesačna platba VT NT

CENA ZA DODÁVKU 

ELEKTRINY
Vážený zákazník,

tento cenník je určený pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a.s. a obsahuje ceny silovej elektriny platné pre obdobie od 1. 1. do 31. 12. 2016.

 

PREHĽAD SADZIEB A ICH CHARAKTERISTIKA

DD1 (Home Štandard 24)

Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - sadzba DD1 je vhodná pre odberné miesta s 

nižšou spotrebou elektriny (napr. chaty, garáže, záhrady). Podmienkou na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej 

sadzby D1, prípadne iná vhodná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti s charakteristikou najbližšie 

zodpovedajúcou sadzbe dodávky elektriny DD1, pokiaľ nebude príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy 

poskytovaná distribučná sadzba pre odberateľov elektriny v domácnosti D1.

DD2 (Home Štandard 24 Plus)

Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - sadzba DD2 je vhodná pre odberné miesta, 

ktorých spotreba elektriny je vyššia (napr. rodinné domy, byty – odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré 

nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody). Podmienkou na pridelenie sadzby DD2 je priradenie distribučných 

sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa odporúča pre distribučnú sadzbu D2.

DD3 (Home Aku 12)

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s podstatnou časťou spotreby v nízkej tarife. Podmienkou na pridelenie sadzby 

DD3 je priradenie distribučnej sadzby D3. Dobu platnosti VT a NT určuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba 

platnosti NT je  spravidla 12 hodín denne a to od 20:00 hod.  do 8:00 hod. nepretržite. Blokovanie elektrických spotrebičov 

sa nevyžaduje.

DD4 (Home Aku 8)

Dvojpásmová sadzba DD4 je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Podmienkou na 

pridelenie sadzby DD4 je priradenie distribučnej sadzby D4. Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný prevádzkovateľ 

distribučnej sústavy. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov elektriny v domácnosti 

a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dľžke trvania. Doba platnosti NT je spravidla 8 hodín denne s blokovaním 

akumulačných elektrických spotrebičov v čase vysokého pásma.

DD5 (Home Priamovýhrev 20 )

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním - podmienkou na 

pridelenie sadzby DD5 je priradenie distribučnej sadzby D5. Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Doba platnosti NT je spravidla 20 hodín denne s blokovaním 

priamovýhrevných elektrických spotrebičov v čase VT. V priebehu dňa je možné dobu platnosti nízkej tarify 

operativne meniť. Doba platnosti vysokej tarify je spravidla 4 hodiny denne, prestávky medzi poskytovaním 

platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

DD6 (Home Tepelné čerpadlo 22)

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom - podmienkou na pridelenie sadzby DD6 je 

priradenie distribučnej sadzby D6. Dobu platnosti VT a NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. 

Doba platnosti NT je štandardne 22 hodín denne.

DD7 (Home Víkend)

Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s víkendovou prevádzkou - sadzba DD7 je vhodná pre odberná miesta 

typu chát, chalúp a podobne. Podmienkou na pridelenie sadzby DD7 je priradenie distribučnej sadzby D7. Doba 

platnosti NT je celoročne od piatku 15,00 hodiny do pondelka 06,00 hodiny, blokovanie elektrických 

spotrebičov v čase VT sa nevyžaduje.

DD8 (Home Aku 10)

Dvojpásmová sadzba, nízke pásmo sa poskytuje spravidla 8 hodín, počas víkendu 10 hodín denne s blokovaním 

akumulačných spotrebičov elektriny v čase vysokého pásma s určeným

minimálnym inštalovaným výkonom akumulačných spotrebičov - sadzba DD8 je vhodná pre domácnosti s 

elektrickými akumulačnými spotrebičmi s vysokou spotrebou elektriny.

Podmienkou na pridelenie sadzby DD8 je priradenie distribučnej sadzby D8. Dobu platnosti

VT a NT určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť 

rovnaké pre všetkých odberateľov elektriny v domácnosti a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dľžke 

trvania. 

*Cenník je určený pre domácnosti pripojené do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s
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Zákaznícke centrum 
Pondelok  8:00 - 17:00 
Utorok  8:00 - 17:00 
Streda  8:00 - 17:00 
Štvrtok  8:00 - 16:00 
Piatok  8:00 - 14:00 
Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava 2  

Zákaznícka linka 
Pondelok - Piatok     7:00 - 20:00 
Sobota - Nedeľa        9:00 - 17:30 
zákaznícka linka:    (0) 259 209 000 

Adresa pre zasielanie 
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 
Plynárenská 5944/7A, 821 09 Bratislava 2 
kontakt@slovakiaenergy.sk 
www.slovakiaenergy.sk 


