
CENY DO VRECKA
- DOMÁCNOSTI 

„keď sa nás spýtajú, ako sa 
menia ceny pre rok 2022“



3 HLAVNÉ ZLOŽKY KONCOVEJ CENY ELEKTRINY
CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

Koncové ceny elektriny pre domácnosti 
vzrastú v roku 2018 o 2,7 %
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Distribučné poplatky na východe Slovenska

eur/MWh 2021 2022 Zmena

Prenos 4,8 5,1 +6%

TSS 6,3 6,3 -0%

Distribúcia 35,6 35,5 -0%

Distribučné straty 7,7 12,4 +62%

ELEKTRINA (cena na burze)

2021 2022 Zmena

46,1 €/MWh 61,2 €/MWh +33%
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Dane a poplatky

eur/MWh 2021 2022 Zmena

TPS 23,7 15,9 -33%

NJF 3,3 3,3 0%



Komodita

(dodávateľ elektriny)

Dane a poplatky

(OKTE)                                      (štát)

Prenos a distribúcia
„sieťové poplatky“

(SEPS)                                             (VSD)

Prenos – odráža náklady SEPS na zabezpečenie
a prevádzku infraštruktúry a prenos elektriny, 
vrátane strát pri prenose elektriny.

TSS – odráža náklady SEPS súvisiace s riadením
sústavy (udržiavaním frekvencie). „Aby bolo 
v sústave toľko elektriny, koľko je potrebné“.

Distribúcia – odráža náklady VSD na
zabezpečenie a prevádzku infraštruktúry (VVN, 
VN, NN) a distribúciu.

FIX – odráža náklady za zabezpečenie     
pripravenosti sústavy a OM pre odber 
elektriny. Platba za kapacitu (A/kW/OM)
VAR - odráža pohyblivé náklady. Platba za 
objem distribúcie a straty pri distribúcii.

Elektrinu nakupujú dodávatelia na
trhu alebo priamo od výrobcov a 
ďalej ju predávajú zákazníkom. 
Veľkoobchodná cena je daná
vývojom na trhu.

Obsluha zákazníka - Odráža náklady
na zabezpečenie obsluhy a 
komunikáciu so zákazníkom. Jej 
súčasťou sú aj náklady na odchýlku 
odberu zákazníka

TPS - Prostredníctvom nej sa financujú:
- činnosť organizátora trhu s elektrinou 

(OKTE)
- výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov  

a kombinovaná výroba elektriny a tepla
- podpora výroby elektriny z domáceho  

uhlia

NJF - Odvod, ktorý slúži na financovanie
vyraďovania starých jadrových zariadení.

DPH – daň z pridanej hodnoty
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9 ZLOŽIEK CENY – SLOVNÍK POJMOV
CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

Všetky uvedené údaje sú priemerné a prepočty vychádzajú z ceny dominantného dodávateľa elektriny na východe Slovenska 3



PREČO RÁSTLI CENY ELEKTRINY ?
CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

Cena komodity na burze 
stúpla z viacerých dôvodov.

+ 11,8 %
Dopad na koncovú cenu

Distribučné poplatky na 
východe Slovenska ostali pre 
odberateľov stabilné.

+ 2,8 %
Dopad na koncovú cenu

Ostatné poplatky klesli.

- 2,4%
Dopad na koncovú cenu

Koncové ceny elektriny pre domácnosti (vrátane DPH) 
sa na východe Slovenska v roku 2022 zvyšujú v priemere o 12 %*

Hlavným dôvodom rastu cien 
elektriny na burze boli rast 
globálneho dopytu po elektrine, 
rast cien zemného plynu a ceny 
emisných povoleniek na CO2. 

Cena je tvorená na burze a 
nedokážu ju ovplyvniť ani 
distribútori, ani obchodník ani štát.

Najväčší podiel na raste 
distribučných poplatkov majú 
náklady na krytie strát, ktoré stúpli 
o 62%. Tarifa za prenos, ktorá je 
zahrnutá v distribučných tarifách,  
stúpla o vyše 6%.
Nižšie povolené náklady distribúcie 
pocítia len výrobcovia vďaka 
zníženiu „g-komponentu“.
Distribučné poplatky sú plne 
regulované (ÚRSO). 

Ide predovšetkým o: TPS, NJF a 
DPH.

Tieto poplatky sú posielané OKTE, 
ktorý ich ďalej prerozdeľuje 
konečným príjemcom (štát, 
obnoviteľné zdroje, atď.)

Tieto poplatky sú stanovované 
a regulované štátom. 

*Priemerná cena vychádza z cien dominantného dodávateľa elektriny na východe Slovenska 4



Dvojtarifné OM platia mesačnú platbu podľa hodnoty ističa

Pokles povolených nákladov za 
distribúciu pocítia len 
výrobcovia, ktorým Regulátor 
znížil tzv. g-komponent.
Odberateľom sa ceny za 
samotnú distribúciu prakticky 
nezmenili.

VSD zavŕšila postupný prechod k zjednodušeniu 
taríf a zavádza princíp malej (D1), strednej (D2) 
a veľkej (D3-D6) domácnosti.
Tarify D3-D6 sú cenovo rovnaké, avšak pre 
dodávateľov umožňujú rôznu aplikáciu taríf vo 
vysokom a nízkom pásme.

Pri tarifách D3-D6 sa tzv. fixná zložka 
(mesačná fixná platba) odvíja od 
ampérovej hodnoty hlavného ističa. 
Odberatelia majú naďalej možnosť si 
jeho výšku optimalizovať a ušetriť tak 
na fixných nákladoch za distribúciu.

Tarifa za straty pri distribúcii 
vzrástla a odzrkadľuje nárast ceny 
silovej elektriny, ktorú distribútor 
musí nakúpiť na pokrytie strát.

Zvýšenie celkových distribučných taríf je 
zapríčinené nárastom nákladov za straty pri 
prenose elektriny.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal cenové rozhodnutia pre rok 2022. 

CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

Variabilná zložka
sa aj naďalej odvíja 
od spotreby 
elektriny.Prenos a 

distribúcia
30%

Komodita
44%

Dane a 
poplatky

26%
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PRÍKLADY ZO ŽIVOTA 1/2
CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

Príklad 1:
Malá domácnosť, chata, napäťová úroveň NN
Sadzba D1, spotreba 696 kWh/rok 
nárast ceny o 12%, t. j. o 18,1 € s DPH ročne (1,5 € mesačne)

Príklad 2:
Štandardná domácnosť, napäťová úroveň NN
Sadzba D2, spotreba 2 325 kWh/rok
nárast ceny o 11%, t. j. o 47,5 € s DPH ročne (3,9 € mesačne)

Príklad 3:
Rodinný dom, väčšia domácnosť, napäťová úroveň NN, istič: 25 A
Sadzba D4, spotreba 3 952 kWh/rok (VT: 988 kWh, NT: 2 964 kWh)
nárast ceny o 13 %, t. j. o 75,6 € s DPH ročne (6,3 € mesačne)

Príklad 4:
Rodinný dom, priamovýhrevné vykurovanie, napäťová úroveň NN, istič: 25 A
Sadzba D5, spotreba 9 124 kWh/rok (VT: 1 825 kWh, NT: 7 299 kWh)
nárast ceny o 15 %, t. j. o 187 € s DPH ročne (15,6 € mesačne)

Všetky uvedené údaje sú priemerné a prepočty vychádzajú z ceny dominantného dodávateľa elektriny na východe Slovenska

Koncové ceny elektriny pre domácnosti (vrátane DPH) 
vzrastú na východe Slovenska v roku 2022 v priemere o 12%
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PRÍKLADY ZO ŽIVOTA 2/2
CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

Koncové ceny elektriny pre domácnosti (vrátane DPH) 
podľa sadzieb, platné u dominantného dodávateľa na východe Slovenska

sadzba popis bod zlomu mesačná platba
Variabilná sadzba

platnosť NTVT NT

[€/OM] [€/A] [€/kWh] [€/kWh]

DD1 Štandard do 1 548 kWh 2,88 0,1993 0 hodín

DD2 štandard nad 1 548 kWh 7,1053 0,1665 0 hodín

DD3 Aku 1,3200 0,3545 0,1653 0,1220 8 hodín

DD4 Aku 1,3200 0,3545 0,1653 0,1220 8 hodín

DD5 komplet 1,3200 0,3545 0,1686 0,1379 20 hodín

DD6 eko 1,3200 0,3545 0,1686 0,1379 22 hodín
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POUŽITÉ SKRATKY
CENY DO VRECKA, alebo keď sa nás spýtajú, ako sa menia ceny pre rok 2022

DPH – daň z pridanej hodnoty

FIX – fixná časť poplatkov

NJF – Národný jadrový fond

NN – nízke napätie

OM – odberné miesto

OKTE – Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou

SEPS – Slovenská elektrizačná a prenosová sústava

TPS – tarifa za prevádzkovanie systému

TSS – tarifa za systémové služby

ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

VN – vysoké napätie

VVN – veľmi vysoké napätie

VAR – variabilná časť poplatkov
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