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Toto Memorandum o porozumení (ďalej len „Memorandum“) sa uzatvára medzi: 

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

(ďalej len „Ministerstvo hospodárstva“), a 

(2) Ministerstvo financií Slovenskej Republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, (ďalej 

len „Ministerstvo financií“), a 

(3) Slovak Power Holding, B.V., Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, registračné číslo 

66060575 (ďalej len „SPH“) 

(Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo financií, a SPH ďalej spolu ako „Strany“, 

ktorýkoľvek z nich ako „Strana“).  

 

KEĎŽE: 

(A) Vzhľadom na vysoký nárast cien elektrickej energie na území Slovenskej republiky ako aj 

v širšom regióne má Ministerstvo financií ako aj Ministerstvo hospodárstva záujem 

o implementáciu mimoriadnych  opatrení na elimináciu dopadu uvedeného nárastu cien 

elektrickej energie na vybrané skupiny konečných odberateľov, vrátane zraniteľných 

odberateľov.  

(B) Ministerstvo hospodárstva a SPH sú akcionármi spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so 

sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava (ďalej len „Slovenské elektrárne“), ktorá je 

najväčším domácim výrobcom elektrickej energie, a ktorá má v blízkej budúcnosti spustiť do 

prevádzky nové jadrové zdroje v rámci projektu EMO34 v lokalite Mochovce (ďalej len 

„EMO34“), ako významný zdroj dodatočnej elektrickej energie. Strany majú preto záujem 

dohodnúť sa na krokoch a základných podmienkach, ktoré významnou mierou môžu prispieť 

k dosiahnutiu uvedených cieľov. 

 

STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE: 

 

 

1 Opatrenia na zmiernenie dopadov vysokých cien elektrickej energie 

Akcionári spoločnosti Slovenské elektrárne sa zaväzujú uplatniť svoje práva a vykonať všetky kroky 

z pozície akcionára s cieľom, aby spoločnosť Slovenské elektrárne priamo alebo prostredníctvom 

svojich dcérskych spoločností ponúkla na predaj v priebehu roka 2023 a 2024 elektrinu v produkte 

baseload pre vybrané skupiny konečných odberateľov (štandardné domácnosti), vrátane zraniteľných 

odberateľov, ktorých určí Ministerstvo hospodárstva po dohode s Ministerstvom financií, za cenu 

61,2077 EUR za megawatthodinu na základe zmlúv o dodávke elektriny uzavretých za štandardných 

obchodných podmienok, a to v úhrnnom množstve 6,15 terawatthodín v priebehu roka v produkte 

baseload. Ak k 1.1.2023 nebude spustený do prevádzky nový jadrový zdroj EMO3, množstvo 

elektriny ponúknutej na predaj sa zníži o 0,03 terawatthodín za každý mesiac, za ktorý nebol nový 

jadrový zdroj EMO3 spustený do prevádzky. Pod pojmom „spustenie do prevádzky nového jadrového 

zdroja EMO3“ sa rozumie úspešné vykonanie 144-hodinového preukazného chodu nového jadrového 

zdroja EMO3.  
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2 Podpora Strán smerujúca k realizovateľnosti a implementácií 

opatrení 

2.1.  Za účelom realizovateľnosti a za účelom podpory implementácie záväzkov uvedených v článku 

1 Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo financií: 

2.1.1. nebudú brániť spusteniu nových jadrových zdrojov EMO34 a Ministerstvo hospodárstva 

bude v rámci svojej právomoci v maximálnej miere podporovať čo najskoršie spustenie 

nových jadrových zdrojov EMO34,  

2.1.2. v rokoch 2022 až 2025 nebudú vyvíjať iniciatívu a ani nepodporia žiadnu iniciatívu 

smerujúcu k zavedeniu, zvýšeniu alebo sprísneniu  akejkoľvek novej dane, odvodu,  poplatku, 

špecifickej platby alebo regulácie, ktorá by mala dodatočný negatívny finančný dopad pre 

Slovenské elektrárne. Pre vylúčenie pochybností sa predchádzajúca veta neuplatní na zmeny, 

ktoré sa týkajú ekonomických subjektov pôsobiacich aj mimo sektora energetiky.  

2.1.3. Pokiaľ to nebude v rozpore s právom Slovenskej republiky a právom EÚ, Strany 

upravia v zmluve podľa článku 2.2. tohto Memoranda kompenzáciu finančnej straty, ktorá by 

vznikla Slovenským elektrárňam v prípade porušenia článku 2.1.2. tohto Memoranda. 

V prípade, ak to bude v rozpore s právom Slovenskej republiky a právom EÚ v okamihu 

uplatňovania, Strany upravia v zmluve podľa článku 2.2. tohto Memoranda, že sa uvedená 

kompenzácia nebude uplatňovať.  

2.1.4. Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo financií vynaložia maximálne úsilie, aby vláda 

Slovenskej republiky prerokovala a schválila zmluvu podľa 2.2. a poverila obidvoch ministrov 

na jej podpis.  

 2.2.    Na realizáciu prejavov vôle Strán uvedených v článku 1 a 2 tohto Memoranda Strany uzavrú 

zmluvu.  

 

3 Všeobecné ustanovenia 

3.1 Toto Memorandum je uzatvorené a riadi sa podľa práva Slovenskej republiky. Obe strany 

berú na vedomie a súhlasia s tým, že toto Memorandum nemá za účel byť záväznou dohodou 

alebo zakladať súdne vymáhateľné práva a povinnosti. 

3.2 Toto Memorandum sa vyhotovuje v troch origináloch v slovenskom a anglickom jazyku a 

každá Strana dostane jeden originál v každom jazyku. V prípade rozporu medzi slovenským 

a anglickým znením tohto Memoranda má prednosť slovenské znenie. 

3.3 Toto Memorandum sa uzatvára v deň uvedený nižšie a nadobúda účinnosť v deň nasledujúci 

po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3.4 Toto Memorandum je vyjadrením záujmu Strán v dobrej viere vyriešiť otázky, ktoré vznikli 

v súvislosti s nárastom cien elektrickej energie, a ktoré boli predmetom rokovaní medzi 

Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom financií a SPH. Zmluva Strán podľa článku 2.2. 

tohto Memoranda na otázkach uvedených v článkoch 1 a 2 tohto Memoranda podlieha 

schváleniu príslušnými orgánmi SPH a spoločnosti Slovenské elektrárne, ako aj ďalších 

príslušných subjektov, a to vrátane regulačných a iných orgánov verejnej moci. 

3.5 Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy Strán na otázkach uvedených článkoch 1 a  2 podľa článku 

2.2. tohto Memoranda, každá Strana bude hradiť svoje náklady a výdavky súvisiace s 

prípravou príslušných zmlúv alebo iných dokumentov. Ani jedna Strana si nebude uplatňovať 

nárok na náhradu škody za neuzatvorenie príslušných implementačných zmlúv, dokumentov 

alebo iných úkonov. 
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3.6 Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto Memoranda môžu byť prijaté výlučne v písomnej forme 

a musia byť riadne podpísané v mene všetkých Strán. 

 

 

V Bratislave dňa 16.2.2022. V Bratislave dňa 16.2.2022. 

Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo financií SR 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                   Richard Sulík                    Igor Matovič 

  

  

V Bratislave dňa 16.2.2022.  

Slovak Power Holding, B.V.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

                     Jan Špringl  
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