
Doterajšia a nová pomoc 
s cenami energií



Sektor/subjekty Dodávka elektriny - 
prijaté opatrenie

Vybrané tarify  
(TPS, TSS, straty) - prijaté 

opatrenie

Výška ceny 
pre rok 2023

Domácnosti Všeobecný hospodársky 
záujem VHZ1) 

Nariadenie vlády 
č. 465/2022 Z. z.

Na úrovni koncovej ceny 
z roku 2022

Vybraní zraniteľní 
odberatelia (VZO) 2)

Nariadenie vlády 
č. 465/2022 Z. z.

Nariadenie vlády  
č. 465/2022 Z. z.

Na úrovni koncovej ceny ako 
domácnosti

Malí odberatelia3) Nariadenie vlády 
č. 19/2023

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Výška ceny za dodávku 
elektriny (komodity) 
je 199 eur/MWh 
+ poplatky podľa rozhodnutia 
ÚRSO

Subjekty verejnej 
správy 

(nepodnikatelia)

Pomoc cez 
mechanizmus podobný 
schéme pomoci 2.1

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutie ÚRSO (nezávislý 
orgán) 

Kompenzácie vo výške 80 % z 
oprávnených nákladov nad 
strop 199 eur/MWh

Ostatní odberatelia 
(neregulovaní)

Na základe zmluvy 
s dodávateľom

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Kompenzácie vo výške 80 % z 
oprávnených nákladov nad 
strop 199 eur/MWh

1)Všeobecný hospodársky záujem 

2)V y b r a n í z r a n i t e ľn í o d b e r a t e l i a 
( z a r i a d e n i a s o c i á l n y c h s l už i e b 
zapísaného do registra sociálnych 
služieb; zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately; bytové 
domy s nájomnými bytmi    vo vlastníctve 
obce alebo vyššieho územného celku 
určené na sociálne bývanie; bytové domy    
s nájomnými bytmi v rámci štátom 
podporovaného nájomného bývania; 
s k u p i n a k o n c o výc h o d b e r a t e ľo v 
elektriny alebo plynu, ktorými sú 
vlastníci bytov  a nebytových priestorov 
v bytovom dome, odoberajúca elektrinu    
alebo plyn na výrobu tepla a ohrev teplej 
úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne 
zastúpená správcom (fyzickou alebo 
právnickou osobou) vykonávajúcou 
správu spoločného tepelného zdroja 
zásobujúceho bytový dom teplom              
a teplou úžitkovou vodou). 

3)Odberatelia elektriny s  odberom do 30 
MWh/rok; odberatelia plynu s  odberom 
do 100 MWh/rok

Elektrická energia



Sektor/subjekty Dodávka plynu - prijaté 
opatrenia

Distribučná tarifa – prijaté 
opatrenie

Výška ceny  
pre rok 2023

Domácnosti Nariadenie vlády  
č. 19/2023

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Na úrovni koncovej ceny 
z roku 2022  
+ 15 %

Vybraní zraniteľní 
odberatelia (VZO) 2)

Nariadenie vlády 
č. 465/2022 Z. z.

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Na rovnakej ako 
domácnosti (čiže 
zastropovaná cena 
pre domácností z roku 
2022)

Malí odberatelia3) Nariadenie vlády  
č. 19/2023

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Dodávka plynu (komodity) 
vo výške 99 eur/MWh                          
+ poplatky podľa 
rozhodnutia ÚRSO

Subjekty verejnej 
správy 

(nepodnikatelia)

Pomoc cez mechanizmus 
podobný schéme pomoci 
2.1

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Kompenzácie vo výške 80 % 
z oprávnených nákladov 
nad strop 199 eur/MWh

Ostatní odberatelia Na základe zmluvy 
s dodávateľom                 
(bez prijatého opatrenia, 
avšak kompenzované)

Tarify sú stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO (nezávislý 
orgán)

Kompenzácie vo výške 80 % 
z oprávnených nákladov 
nad strop 199 eur/MWh

Plyn
1) Všeobecný hospodársky záujem 

2)V y b r a n í z r a n i t e ľn í o d b e r a t e l i a 
( z a r i a d e n i a s o c i á l n y c h s l už i e b 
zapísaného do registra sociálnych 
služieb; zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately; bytové 
domy s nájomnými bytmi vo vlastníctve 
obce alebo vyššieho územného celku, 
ktoré sú určené na sociálne bývanie; 
bytové domy s nájomnými bytmi v rámci 
štátom podporovaného nájomného 
bývania; skupina koncových odberateľov 
elektriny alebo plynu, ktorými sú 
vlastníci bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome, odoberajúca elektrinu 
alebo plyn na výrobu tepla a ohrev teplej 
úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne 
zastúpená fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou vykonávajúcou 
správu spoločného tepelného zdroja 
zásobujúceho bytový dom teplom             
a teplou úžitkovou vodou). 

3)Odberatelia elektriny s odberom do 30 
MWh/rok; odberatelia plynu s odberom   
do 100 MWh/rok



Teplo

Sektor/subjekty Dodávka tepla Výška ceny pre rok 2023

Domácnosti Nariadenie vlády č. 464/2022 Z. z. Na úrovni ceny z roku 2022  
+ 20 eur/MWh  
(max. 199 eur/MWh)

Nebytový sektor Stanovené na základe 
rozhodnutia ÚRSO

Nestropované, stanovené na základe 
rozhodnutia ÚRSO

Technologický odber Stanovené na základe 
rozhodnutia ÚRSO

Nestropované, stanovené na základe 
rozhodnutia ÚRSO



Pomoc pre maloodberateľov do 30 MWh 
z nárastu ceny komodity

elektrina Cenník ÚRSO Strop Rozdiel Kompenzácia 100 % Pomoc

547,58 € 199,00 € 348,58 € 348,58 € 64 %
ceny sú uvedené bez DPH



NEREGULOVANÝ CENNÍK 
DODÁVKY ELEKTRINY 2023
pre podnikateľov a organizácie s celkovou ročnou spotrebou nad 30 MWh

PLATNÝ:
od 1. 1. 2023

ŠTRUKTÚRA PRODUKTOV DODÁVKY ELEKTRINY
Názov produktu Charakteristika produktu*

Pevná platba

TOP Kontrakt Platba je fakturovaná formou mesačného poplatku na zákazníka, ktorý využíva  produkty dodávky 
elektriny podľa cenníka pre zákazníkov  s ročnou spotrebou nad 30 MWh      

Jednotarifné produkty
Aktiv Jednotarifný produkt

Dvojtarifné produkty
Klasik Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín, vhodný aj pre nabíjacie stanice

Aku Akumulačné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín)

Komfort Priamovýhrevné vykurovanie a nabíjacie stanice (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín)
Špecifické produkty
Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný produkt )

Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia

*počet hodín nízkej tarify platí pre územie prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a. s.

CENNÍK DODÁVKY ELEKTRINY 2023 PRE ZÁKAZNÍKOV S CELKOVOU ROČNOU SPOTREBOU NAD 30 MWh
Tento Cenník je určený pre odberateľov s  celkovou ročnou spotrebou elektriny nad  30  MWh, ktorí majú uzatvorenú  
so Stredoslovenskou energetikou, a. s., platnú a účinnú zmluvu o združenej dodávke elektriny (príp. zmluvu o dodávke elektriny)  
k 1. 1. 2023. V prípade nových zmlúv o dodávke elektriny, ktoré budú uzatvárané v priebehu roka 2023, si Stredoslovenská  
energetika, a. s., vyhradzuje právo na predloženie individuálnej cenovej ponuky na dodávku elektriny.

Pevná platba bez DPH s DPH
TOP Kontrakt (EUR/IČO/mesiac) 16,80 20,16

Jednotarifné produkty
Aktiv (EUR/MWh) 456,60 547,92

Dvojtarifné produkty

Klasik
VT (EUR/MWh) 470,50 564,60

NT (EUR/MWh) 369,30 443,16

Aku
VT (EUR/MWh) 470,50 564,60

NT (EUR/MWh) 369,30 443,16

Komfort
VT (EUR/MWh) 605,70 726,84

NT (EUR/MWh) 423,60 508,32
Špecifické produkty
Panoramik (EUR/MWh) 385,80 462,96

Element (EUR/mesiac/10 wattov/OM) 0,95 1,14
Ceny elektriny nezahŕňajú poplatky za distribúciu a prenos elektriny, ostatné regulované poplatky, spotrebnú daň a odvod  
do Národného jadrového fondu.

DODÁVATEĽ ODBERATEĽ

Meno a funkcia: Meno a funkcia:

Dátum: Dátum:

Podpis: Podpis:

Ceny v  tomto cenníku sú platné pre zákazníkov s  celkovou ročnou spotrebou elektriny nad 30 MWh (s výnimkou 
odberateľov elektriny v domácnosti), pričom celková ročná spotreba je súčtom spotrieb jednotlivých odberných miest 
(ďalej len „OM“) zákazníka.

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
tel.: 0850 123 555
www.sse.sk

Ing. Michal Jaloviar
riaditeľ sekcie Predaj B2C zákazníkom

Časť cenníka dodávateľa



Pomoc podnikateľom cez schému 2.1 z nárastu ceny komodity

elektrina
Tarifné programy 

vybraného dodávateľa
Strop Rozdiel Kompenzácia 80 % Pomoc

na MWh 456,60 € 199,00 € 257,60 € 206,08 € 45 %
470,50 € 199,00 € 271,50 € 217,20 € 46 %
369,30 € 199,00 € 170,30 € 136,24 € 37 %
470,50 € 199,00 € 271,50 € 217,20 € 46 %
369,30 € 199,00 € 170,30 € 136,24 € 37 %
605,70 € 199,00 € 406,70 € 325,36 € 54 %
423,60 € 199,00 € 224,60 € 179,68 € 42 %
385,80 € 199,00 € 186,80 € 149,44 € 39 %

Priemer 443,91 € 199,00 € 244,91 € 195,93 € 43 %
aktuálne ceny jednotlivých dodávateľov sú porovnateľné
ceny sú uvedené bez DPH



Ministerstvo hospodárstva pomáha podnikateľom v rozsahu 
od 37 % do 54 % z nárastu ceny komodity, čo je v priemere 43 %.



#mhsrpomaha


