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Sesterské spoločnosti VSE a RWE Gas Slovensko ako spoľahliví partneri v dodávke elektriny a plynu poskytujú služby 
pre každodenné energetické požiadavky firemných zákazníkov. Váš názor a skúsenosti s energetickým hospodárením sú 
pre nás dôležité. Prinášame vám preto pohľad z podnikateľskej praxe.

Aj Po REkonštRukcii oStáVAmE PRi VSE 
– tRAdíciA SPájA

V histórii Hotela SloVan*** v Tatranskej Lomnici a VSE možno 
spozorovať istú analógiu. Príbeh obidvoch spoločností sa začal 
písať pred desiatkami rokov a počas uplynulého obdobia prešli 
početnými pozitívnymi premenami. 

V prípade Hotela SLOVAN išlo o celkovú rekonštrukciu, sú-
časťou ktorej bola nadstavba troch nových podlaží, inštalácia 
kondenzačného plynového kotla a kompletná renovácia inži-
nierskych sietí. Po jej ukončení sa 27. decembra 2010 otvorilo 
celkovo 120 tematicky navrhnutých hotelových izieb na šiestich 
podlažiach s možnosťou nádherného výhľadu na Lomnický štít. 
Vznikol tak atraktívny, cenovo dostupný hotel s neopakovateľ-
nou atmosférou priateľskej a rodinnej pohody. 

pokračovanie na 2. strane >>

Na VSE Sa môžETE SpoľahNúť 
SkúSENoSTi zákazNíka



Bezplatnú internetovú službu WEBcEntRum 
môžu naši zákazníci z radov firiem a organizácií 
využívať už od mája 2009. WEBcEntRum sme 
pre zákazníkov zaviedli v záujme uľahčenia ich 
prístupu k informáciám o spotrebe elektriny.

ZRušEniE SkuPiny tZV. mAlých PodnikoV
Od 1. januára prestanú byť ceny elektriny pre skupinu tzv. malých podni-
kateľov s ročným odberom do 30 MWh regulované. V praxi to znamená, 
že sa táto kategória zákazníkov príchodom roka 2012 stáva plne libera-
lizovanou na dodávku elektriny. Ceny platné pre skupinu podnikateľov 
s hore popísaným odberom nájdete v Cenníku pre firmy a organizácie 
pod úrovňou Mini. Pre ostatné skupiny s vyššou ročnou spotrebou 
platí nezmenený legislatívny stav. 
 

cEnník diStRiBúciE
Cenník distribúcie prevádzkovateľa distribučnej sústavy nájde-
te po jeho schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
v elektronickej podobe na stránke spoločnosti Východoslovenská 
distribučná, a. s., www.vsds.sk.
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S NoVým rokom prichádza 
NiEkoľko zmiEN 

Na ENErgETickom Trhu 

Ich podstatou je poskytnutie nižších cien zákazníkom na vopred dohodnuté fixné obdobie, spravidla 
dvoch až troch rokov. Okrem úspory nákladov je výhodou aj to, že zákazníci vedia presnejšie od-

hadnúť výšku nákladov na elektrinu v nasledujúcich rokoch. 
Tieto výhodné produkty vám vieme ponúknuť ako váš dlhodobý a stabilný dodávateľ aj napriek 
neustálym zmenám na medzinárodných a európskych veľkoobchodných trhoch. 

i  Viac informácií o našej ponuke produktov nájdete na www.vse.sk, a tiež na Regionálnych 
zastúpeniach VSE.

VyužiTE zVýhodNENé 
produkTy od VSE a ušETriTE

Pohodlný A nEPREtRžitý PRíStuP k údAjom o: 
 • spotrebe elektriny za zvolené fakturačné obdobie,
 •  odberných miestach (produkt, veľkosť ističa, rezervova-

ná kapacita a pod.), história spotreby a v prípade priebe-
hovo meraných OM namerané 15-minútové profily,

 • vývoji spotreby za porovnateľné obdobia,
 •  výške, dátume splatnosti a stave preddavkových platieb,

 •  faktúrach a ich úhrade vrátane náhľadu faktúr vyhotove-
ných po 1. januári 2009,

 • zvolený spôsob platby,
možnoSť kEdykoľVEk A BEZ ZdRžAniA VyBAViť Vy-
BRAné PožiAdAVky SPojEné S odBERom ElEktRiny.

pokračovanie z 1. strany

Keďže je Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica naším zákazníkom 
od začiatku prevádzky, stretli sme sa v jedno októbrové popolud-
nie s jeho generálnym manažérom Mgr. Martinom Novotným.

NadViazali SmE Na doTErajšiu 
kladNú SkúSENoSť
„Ani po rekonštrukcii hotela v decembri 2010 sme napriek 
konkurenčným ponukám nemali dôvod meniť dodávateľa 
elektriny. Ako dlhoročný zákazník VSE sme nadviazali na dob-
rú spoluprácu a podpísali sme nový produkt so zvýhodnenými 
cenami. Presvedčili nás vaše stabilné a kvalitné služby“, 
odpovedal Mgr. Martin Novotný na otázku ohľadom dôvodu jeho 
rozhodnutia pri výbere dodávateľa.

Téma energetickej efektívnosti je pre vedenie Hotela SLOVAN 
kľúčovou, keďže v rámci prevádzky vlastného Relax centra je po-
trebné zohriať nielen 130-tisíc litrov vody na teplotu 31 °C, ale aj 
temperovať teplotu vzduchu na 32 – 33 °C. 

„Stanovili sme si deväťmesačné skúšobné obdobie. Po tomto období 
plánujeme uskutočniť vyhodnotenie našej spotreby energií. Ochotne 
tiež využijeme služby energetického poradcu, ktorého konzultácie 
nám boli spoločnosťou VSE ponúknuté zdarma. Uvítame každú mož-
nosť na aktívne riadenie energetickej spotreby hotela.“

jEdNoduchý a rýchly procES 
zmENy dodáVaTEľa plyNu
Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica sa stal aj odberateľom plynu 
našej sesterskej spoločnosti RWE Gas Slovensko. Na otázku, čo bol 
hlavný dôvod zmeny dodávateľa, nám Mgr. Martin Novotný odpo-
vedal: „Vnímame veľmi kladne liberalizáciu trhu s plynom. Ponuka 
spoločnosti RWE Gas Slovensko nás zaujala v prvom momente 
významne nižšou cenou oproti dovtedy monopolnému dodáva-
teľovi.“ Nasledovalo osobné stretnutie s regionálnym poradcom, 
ktorého argumentácia bola jasná a zrozumiteľná.
„Zmenu dodávateľa plynu som vnímal ako transparent-
ný proces. Fundovaný predajca RWE Gas Slovensko nám 
prezentoval dobre pripravenú ponuku, v ktorej presne 
vypočítal výšku našej budúcej úspory a vysvetlil nám sklad-
bu poplatkov,“ pokračuje generálny manažér hotela. „Ak sa 
obrátime s našimi požiadavkami ohľadom plynu alebo elek-
triny na prideleného zástupcu spoločnosti, je nám zakaždým 
k dispozícii.“

Hotel SLOVAN*** Tatranská Lomnica je považovaný za ubytovacie 
zariadenie priateľské k deťom a rodinám s deťmi. Dôkazom je fakt, 
že prevádzka hotela získala 5 hviezdičiek v projekte „Vstúpte s die-
ťaťom“, ktorého garantom je Únia materských centier Slovenska. 
Hotel ponúka naozaj pohodlné ubytovanie a výbornú kuchyňu. 
Jeho návštevu vrele odporúčame spolu s oddychom v Relax centre 
s bazénom, vírivým programom a parnou saunou.
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Na VSE Sa môžETE 
SpoľahNúť

pripojTE Sa k Vašim iNformáciám
WEBcENTrum VSE

Službu WEBcEntRum 

doposiaľ využíva takmer 

7 000 zákazníkov VSE

Vďaka veľkému záujmu zákazníkov z radov firiem a organizácií VSE aj naďalej pripravuje výhodné 
viacročné produkty, ktoré prinášajú okrem okamžitej zľavy aj garanciu cenového zvýhodnenia do 
ďalších rokov.

i Pre vstup do WEBCENTRA VSE navštívte www.vse.sk.

S WEBcEntRom ZíSkAtE

http://www.vse.sk


rozširujEmE VyužíVaNiE 
oBNoViTEľNých zdrojoV ENErgiE

Projekt bioplynovej stanice je súčasťou programu VSE s názvom 
Zelená budúcnosť, ktorý zastrešuje všetky aktivity spoločnosti 
zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Práve bioplyn patrí medzi 
tie formy obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú reálne využi-
tie v slovenských podmienkach. Pri umiestnení tejto bioplynovej 
stanice boli zohľadnené najmä požiadavky na potrebný priestor, 
podmienky pre logistiku vstupných surovín i napojenie na elektric-
kú sieť.
„Východoslovenská energetika je známa svojím pozitívnym 
postojom k životnému prostrediu, čo dokazujú viaceré naše 
projekty zamerané na minimalizáciu tvorby emisií. Bioply-
nová stanica k nim rozhodne patrí. Nezanedbateľný je prínos 

novej bioplynovej stanice pre miestne poľnohospodárstvo, 
pre ktoré je diverzifikácia činností kľúčová,“ uviedol generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Norbert Schürmann.

VSEnergia pre vašu firmu, 8. ročník, číslo 2   Vydavateľ: Východoslovenská energetika a.s.
  Redakcia: Mgr. Oľga Bartková, Ing. Katarína Leukaničová   Redakčná rada: Mgr. Miroslav Kulla, 
Ing. Radoslav Haluška, Ing. Jaroslav Hrušč  Grafická úprava: ROKO, a. s.   tlač: Hi-Reklama, s. r. o. 

je naším záujmom, aby boli o aktivitách VSE v oblasti ochrany 
životného prostredia informovaní aj naši zákazníci a partneri.  
Preto sme pôvodnú stránku www.SetrimeEnergiu.sk zmoderni-
zovali a rozšírili o ďalšie oblasti programu Zele-
ná budúcnosť.

PoRAdímE Vám, Ako môžEtE Znížiť VAšE 
náklAdy nA EnERGiE:
 • na internetovej stránke www.ZelenaBuducnost.sk,
 •  osobne na ktoromkoľvek z našich Regionálnych zastúpení bez-

platne prostredníctvom vyškolených energetických poradcov,
 •  v poradenských letákoch, ktoré máte možnosť zhliadnuť aj 

na našej internetovej stránke www.vse.sk v časti Zákazníci/
Firmy a organizácie/Poradenstvo.

VyužiTE NašE ENErgETické poradENSTVo
od 1. NoVEmBra Na www.zelenaBuducnost.sk

SpuSTili SmE prVú BioplyNoVú STaNicu
Začiatkom júna tohto roku otvorila spoločnosť Bioplyn Rozhanovce, s.r.o., bioplynovú stanicu s inštalovaným výkonom 1 mW 
v Rozhanovciach pri košiciach. ide o spoločný podnik našej dcérskej spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o., a partnerskej firmy 
At ABoV, spol. s r.o., ktorá patrí do skupiny Agrotrade Group, spol. s r.o.

podporujEmE zElENú 
BudúcNoSť
Zachovať krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme, aj pre 
ďalšie generácie považuje naša spoločnosť VSE za priro-
dzenú súčasť svojho podnikania. S touto víziou realizujeme 
program Zelená budúcnosť. V rámci neho vyvíjame aktivity 
smerom dovnútra i navonok našej spoločnosti. Zameriavame 
sa na päť oblastí:

 rozvíjame využívanie elektromobilov,
 
 ochraňujeme vtáctvo,

 vzdelávame o energetickej efektívnosti,

 zvyšujeme využiteľnosť obnoviteľných zdrojov,

 podporujeme efektívne využívanie energie.

www.SetrimeEnergiu.sk
www.ZelenaBuducnost.sk
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/!ut/p/c1/fYxBDoIwFETPwgn-L9Siy08kglBJRRHZNI0agygQQiTh9Gpcw8zyvRko4NvavMu76cumNk_IoRDal3FEHiNMYs_DMA0dkvbS4WwBp99CaJwI4Z9PPCQun-WblZjlXArYBc3rBmco3EkrsOEAOXKdPrBLGNdy9Pttd13HUemq0cmOGSky_qUdlGVBW1X7YED6AHf-jZQ!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1MS0FCMUEwT0xCQjBJU0kzQU0yODM0MTU!/
www.ZelenaBuducnost.sk

