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Pri sPotrebe 50-tisíc kWh ročne 
Požadujeme od dodávateľa služby na úrovni

Súkromná Poliklinika pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi je moderné zdravotnícke 
zariadenie s ambulanciami špecialistov a praktických lekárov, ktoré vzniklo
v roku 2009. Konateľ spoločnosti STADUS s.r.o. prevádzkujúcej polikliniku 
Vladimír Stanek sa s nami nedávno podelil o svoje skúsenosti s podnikaním
a so spoluprácou s VSE ako dodávateľom energií.

„s predajcom vse som mal prvý kontakt pri zakladaní firmy. na začiatku som 
privítal jeho pomoc pri vysvetlení fakturácie, koeficientov a ďalších položiek. 
v tomto objekte sa pôvodne vykonávala distribúcia liečiv. takže po prestavbe
na polikliniku sme vymenili istič za nový s tretinovou hodnotou, čím sme výrazne 
ušetrili,“ povedal na úvod nášho rozhovoru majiteľ polikliniky.

pokračovanie na 2. strane >>
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„Poliklinika je mladá, má len tri roky. Momentálne už môžem 
povedať, že spotreba energií je pri 100 %-nom využití kapacity 
budovy stabilná. No v druhom roku svojej existencie prudko 
rástla v dôsledku zvyšujúceho sa počtu otvorených ambulancií. 
Museli sme reagovať a zahrnúť do rozpočtu aj investície 
do regulácie spotreby. Došlo tak k výmene neónových svetiel 
za nové, úsporné trubice, a tiež k inštalácii fotobuniek 
v spoločných priestoroch polikliniky,“ pokračuje Vladimír Stanek.
Najväčšou mierou sa na spotrebe elektriny v Poliklinike pri Hornáde 
podieľa osvetlenie a prístrojové vybavenie jednotlivých ambulancií.

 „Každá ambulancia má u nás podružné merania energií. 
Je v našom podnikateľskom záujme, aby sme udržali ceny 
pre nájomníkov na stabilnej úrovni a vyhli sa energetickej 
„rozšafnosti". Aj pri nízkych štátnych dotáciách zamýšľame 
v nasledujúcich mesiacoch uskutočniť investíciu 
do fotovoltaických článkov a tepelných čerpadiel,“ 
uviedol náš zákazník Vladimír Stanek.

„Po troch rokoch môžem povedať, že VSE je pre mňa spoľahlivý 
obchodný partner a dodávateľ elektriny poskytujúci služby 
na úrovni,“ pokračuje majiteľ polikliniky, „ s vaším predajcom 
mám dobré vzťahy a spolupráca s ním je efektívna.“

VÝhOdOU jE REgIONáLNE
ZASTúpENIE Aj V SpIšSKEj NOVEj VSI
Zdravotnícke zariadenie ročne spotrebuje približne 
20-tisíc kubíkov plynu na vykurovanie a ohrev teplej vody.
Na otázku, čo viedlo polikliniku k zmene dodávateľa plynu
a k prechodu k našej sesterskej spoločnosti RWE Gas
Slovensko, nám Vladimír Stanek odpovedal:

„Bol som zvyknutý na určitý servis. Bývalý 
dodávateľ odišiel do Popradu a cez zákaznícku linku 
záležitosti riešiť nechcem, bolo pre mňa ťažké
sa s ním spojiť. Obchodná ponuka od predajcu RWE 
Gas Slovensko prišla vhod. V Spišskej Novej Vsi
má totiž Regionálne zastúpenie. Predajca
mi navyše ponúkol zvýhodnenú cenu, preto
som nezaváhal.“

Výhodou RWE Gas Slovensko oproti ostatným menším 
dodávateľom je, podľa slov majiteľa Polikliniky pri Hornáde, 
zázemie už overenej, stabilnej a spoľahlivej VSE. 
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SEVA
Východoslovenská energetika a.s. a ďalší predstavitelia  
energetického a elektrotechnického priemyslu oznámili v apríli 
2012 založenie Slovenskej asociácie pre elektro mobilitu,
ktorej cieľom je:
    prispieť k vytvoreniu efektívnej komunikačnej platformy medzi 

verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými 
subjektmi a zahraničnými partnermi,

    podporovať rozvoj konkurenčného prostredia na trhu  
s elektromobilitou v SR,

Nižšie Náklady

NA ELEKTRINU S VSE
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RWE gAS SLOVENSKO

voĽBa čÍSlo JedeN
Pri ZMeNe dodávateĽa PlyNu

Za štyri roky pôsobenia na slovenskom trhu s energiami si RWE Gas Slovensko získalo dôveru 
desaťtisícov zákazníkov. V segmente firmy a organizácie má táto spoločnosť momentálne viac 

ako 8 500 odberateľov, ktorým ponúka predovšetkým lacnejší plyn ihneď a jednoducho
s možnosťou výberu medzi krátkodobými zmluvami a viacročnými kontraktami. 

Pre zákazníkov z radov domácností zasa prináša najvýhodnejšiu ponuku
plynu spomedzi všetkých dodávateľov na Slovensku, spoľahlivú

dodávku a najširšiu škálu produktov.

Nemecký koncern RWE už viac než
110 rokov vyvíja inovatívne energetické
produkty i služby a kontinuálne investuje
do environmentálne prijateľných zdrojov 
energie pre budúce generácie.

i  Viac o ponuke produktov pre firmy a domácnosti  
nájdete na www.rwegas.sk.
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    spolupracovať  s odbornými organizáciami, inštitúciami  
a podnikateľmi na Slovensku a v zahraničí,

    zastupovať elektromobilitu ako nové priemyselné odvetvie.

„Uvedomujeme si, že spolu môžeme dosiahnuť viac pre 
budúcnosť efektívnej a ekologickej automobilovej dopravy,“ 
uvádza v spoločnom vyhlásení asociácia.

E-mobiLity FóRum 
Na prvej medzinárodnej konferencii E-mobility Fórum 2012,  
ktorú zorganizovala Východoslovenská energetika a.s., sa v apríli
zúčastnilo takmer 100 odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich
s elektromobilitou − od energetických firiem, cez výrobcov vozidiel 
a technológie až po zástupcov akademickej obce a štátnej správy.

i Viac informácií nájdete na stránke  
www.ZelenaBuducnost.sk. 

Naša sesterská spoločnosť RWE Gas Slovensko vstúpila do roku  
2012 s viac ako 20 %-ným celkovým trhovým podielom.

VSE A RWE GAS SLoVENSKo
SpoLočNE V KoNcERNE RWE
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i  Informácie o činnosti asociácie, ako aj ďalšie zaujímavosti z oblasti 
elektromobility nájdete na internetových stránkach www.seva.sk. 



HlavNá ceNa via BoNa  
TENTO ROK pRE SKUpINU VSE
Vo štvrtok 12. apríla prevzal na slávnostnom galavečere prestížnej súťaže
Via bona Slovakia predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSE thomas
Jan Hejcman Hlavnú cenu pre veľké podniky a Zelenú cenu za projekt v oblasti
životného prostredia. VSE zároveň získala čestné uznanie za zapojenie sa do projektu twins. 

Skupina VSE získala Hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný 
prístup v oblasti zodpovedného podnikania. Ku strategickým 
otázkam spoločnosti patria dlhodobé udržateľné hospodárenie 
firmy, zamestnanosť v regióne či investície. Spoločnosť zaviedla 
nové programy zvyšujúce efektívnosť či transparentnosť. Patrí 
k nim systém ombudsman, elektronické aukcie, či nadštandardné 
energetické poradenstvo pre všetky segmenty. Filantropia, 
dobrovoľnícke aktivity zamestnancov, zodpovedný prístup voči 
životnému prostrediu sú pre Skupinu VSE samozrejmosťou.  
„Stali sme sa víťazmi vďaka vyváženému prístupu  
k podnikaniu ako interne, tak aj externe. Patríme k lídrom 
v oblasti zodpovedného podnikania, čo potvrdili aj  
renomovaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí hodnotili 
jednotlivé projekty,“ dodáva Thomas Jan Hejcman. 

ZrušeNÝ Účet v tatraBaNke

Kompletný zoznam našich Regionálnych zastúpení:
   Humenné, Nám. slobody 61
   Košice, Hollého 3
   Michalovce, Štefánikova 2
   poprad, Nám. sv. Egídia 97/42

   prešov, Levočská 3
   Rožňava, Šafárikova 2
   Spišská Nová Ves, Zimná 34
   trebišov, M. R. Štefánika 1515

i Ak máte záujem o viac informácií, ochotne vám poradíme
    prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

od 1. mája 2012 sme zrušili účet s číslom 
2627718509/1100 v tatrabanke. Napriek tomu,  
že sme v predstihu informovali všetkých našich 
zákazníkov, naďalej tento účet využíva niekoľko 
obchodných partnerov.

Ak pri vašich platbách za elektrinu využívate práve tento účet, 
odporúčame vám v prípade bankového prevodu čo najskôr zmeniť 
trvalý príkaz na úhradu vo vašej banke. Pokiaľ máte zvolený

ako spôsob úhrady platieb bankové inkaso, je potrebné upraviť 
Súhlas s inkasom taktiež vo vašej banke. Pre platby za elektrinu 
prevodným príkazom alebo inkasom môžete využiť tieto účty: 

Vyberte si jeden z nich a oznámte nám, pre ktorý vyššie uvedený 
bankový účet ste sa rozhodli.                                  

         Ďakujeme.

VÚb                  1583529153/0200
citibANK        2006140118/8130 
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