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DROBNÉ PREKÁŽKY S VSE ĽAHKO PREKONÁME 

pokračovanie na 2. strane >>

Trojica našich zákazníkov, sympatických zástupcov výrobného 
družstva VZORODEV Prešov a  VZORODEV PRODUKT, s. r. o.  
sa s nami porozprávala o podnikaní v textilnej výrobe  
a skúsenostiach s dodávateľom energií.

„Faktorov, ktoré rozhodli o výbere dodávateľa elektriny, je veľa.  
Od lokality – cez ulicu sme susedia s VSE, cez históriu  
až po skúsenosť, že keď treba niečo dojednať, ste ľahko  
dostupní,“ povedal na úvod rozhovoru Ing. Dušan Vraňuch  
–  podpredseda výrobného družstva.

„Dodávateľa sme nezmenili, i keď sme mali pri vyhodnoco-
vaní cien nižšie ponuky. Vždy, keď sme mali nejaké meškanie 
v dôsledku našej platobnej nedisciplíny , ktorá nám druhotne 
vznikala, tak vždy sa to dalo s VSE vyjednať. Viem, že niektorí 
alternatívni dodávatelia sú v tomto prísnejší. Takže ide o súhrn 
faktorov, ktoré nás presvedčili ostať pri VSE,“ pokračuje 
Ing. Vraňuch. Pavol Oravec, energetik pre výrobné družstvo do-
plňuje: „Myslím, že si to vystihol úplne presne. Obchodné vzťahy 
sú výborné, označil by som ich za nadštandardné. Veľkosť firmy 
tiež garantuje istotu, že drobné prekážky ľahko prekoná a vyhne 
sa problémom s dodávkou.“ Na 2 odberných miestach v správe 

Vzorodevu Prešov je spotreba stabilizovaná už niekoľko rokov. 
„Radi privítame každý impulz, avšak myslíme si, že vaše poraden-
stvo v oblasti energetickej efektívnosti viac využijú firmy, ktoré 
nemajú vlastných energetikov. V našom prípade je to inak, keďže 
v oblasti energetiky máme bohaté skúsenosti. Štandardné veci 
vyplývajúce z racionalizačných opatrení máme zvládnuté,“ 
odpovedal na našu otázku ohľadne využitia poradenstva  
v oblasti energetickej efektívnosti od VSE Pavol Oravec. 

Pavol Oravec, Ing. Juraj Vojta, Ing. Dušan Vraňuch (zľava)
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Chladenie

V supermarketoch a obchodoch môžu náklady  
na prevádzku chladiacich či mraziacich zariadení 
tvoriť až polovicu nákladov na energie. Príčinou je, 
že tieto zariadenia sú v prevádzke 24 hodín denne.

Opatrenia bez potrebných investícií
•	 Zariadenia	umiestnite	tak,	aby	boli	čo	najďalej	od	zdrojov	tepla.
•	 Chladiace	boxy	umiestňujte	do	jedného	sektora,	aby	nedošlo	
	 k	vzájomnému	odovzdávaniu	tepla	medzi	jednotlivými	sektormi.
•	 Chladiace	boxy	napĺňajte	primerane	podľa	pokynov	výrobcu,	
	 aby	obsah	boxu	nebránil	prúdeniu	chladného	vzduchu.

Opatrenia vyžadujúce malé investície
•	 Zabezpečte	pravidelnú	údržbu	zariadení.
•	 Vnútorný	priestor	boxu	udržujte	čistý	a	hlavne	bez	ľadu.	
	 Ľadom	obalené	steny	výrazne	zvyšujú	spotrebu	elektriny.

•	 Opotrebované	tesnenie	dverí	je	potrebné	nahradiť	novým.

Podrobnejšie	informácie	nájdete	na	www.ZelenaBuducnost.sk	v	časti	Šetrenie	energie.i

Najväčšou mierou sa na spotrebe výrobného družstva podieľa 
technologická spotreba – napájanie strojov ako napríklad šijacie 
stroje, polepovacie lisy a osvetlenie. Charakter odberu je rovnaký 
na obidvoch odberných miestach v Prešove a v Hanušovciach.

„Na energetickom seminári organizovanom vašou spoločnosťou mi 
vysvetlili, že napriek tomu, že v Prešove nie je podateľňa, môžeme 
plnohodnotne komunikovať e-mailom, keďže je považovaný  
za doručenú poštu,“ odpovedal na našu žiadosť o tip na vylepšenie 
našich služieb Pavol Oravec.

„V roku 2012 sme prešli  k RWE Gas Slovensko, a keď si dobre 
pamätám, jednania boli tvrdé. Každý dodávateľ plynu predostrel 
svoje ponuky. Nakoniec rozhodla sila dodávateľa a dlhodobo 
vypracované know-how,“ pokračuje Pavol Oravec.

Doplňuje ho Ing. Vraňuch: „Keď sme dojednávali ceny energií,  
možná úspora za plyn bola pri RWE Gas Slovensko pomerne  
zaujímavá. Myslím si, že tiež sme chceli mať zmluvu o dodávke 
s firmou, ktorá je reálna a ktorej nehrozí krach.“
Zemný plyn sa vo výrobných prevádzkach Vzorodevu Prešov využíva 
z 80 % na vykurovanie a z 20 % na výrobu pary. „V kotolni máme 
okrem vykurovacích kotlov aj kotol na výrobu pary,  
ktorá sa rozvádza po budovách,“ vysvetľuje Ing. Vraňuch. 

V posledných rokoch ide 90 % textilnej produkcie na export 
odberateľom, ako sú napríklad lyžiarske školy, nemecká pošta  
a iné štátne zložky západných krajín Európy. Vysoko kvalitné bundy, 
nohavice, vetrovky zo špeciálneho priedušného, ale nepremokavé-
mu materiálu s podlepovanými švami, sú mnohokrát predávané pod 
známou značkou. 

Po kríze v roku 2008 výrobnému družstvu hrozil konkurz.  
Veľkí odberatelia, ako napríklad katalógový predaj QUELLE, 
postupne ohlásili koniec podnikania a Vzorodevu Prešov tak vznikli  
státisícové pohľadávky. 

Vedenie sa preto rozhodlo nemať všetky svoje aktivity pod jednou 
hlavičkou. Vytvorili sa samostatné jednotky s právnou subjektivi-
tou. „Naším cieľom je diverzifikácia firiem z bývalého družstva tak, 
aby prípadný neúspech v jednej činnosti nemohol so sebou stiahnuť 
našu firmu,“ vysvetľuje Ing. Vraňuch.

Postupne sa charakter podnikania výrobného družstva mení z čisto 
textilnej výroby. „Poloha našej budovy je vhodná na prenájom,   
o ktorý je záujem. V súčasnosti je problém nájsť dostatok práce 
pre textilnú výrobu, preto sa výrobné priestory menia na nájomné 
priestory. Dnes máme v budove 50 nájomných firiem.  
Ide o kancelárie, obchodné priestory, herňu, kaviareň a podobne,“ 
hovorí podpredseda výrobného družstva.

UŠETRITE ENERGIU 
V HORÚCICH MESIACOCH
Vetranie, vykurovanie a klimatizácia

Opatrenia bez potrebných investícií
•	 Zatvárajte	okná	a	dvere,	aby	nedochádzalo	k	zbytočnému
	 unikaniu	teplého	či	studeného	vzduchu.	Zabránite	tak	
	 zvyšovaniu	výkonu	zariadení,	ktoré	eliminujú	vzniknuté	
	 teplotné	rozdiely.
•	 Klimatizácia	je	schopná	udržiavať	konštantné	vlastnosti	
	 vzduchu	v	interiéri.	Pri	vzniku	nepohody	v	interiéri	zmeňte		 	 	
	 nastavené	hodnoty	na	regulátore.

Opatrenia vyžadujúce malé investície
•	 Nainštalujte	do	systému	časovač	alebo	programovateľný	
	 termostat.	Zabezpečíte	tak	efektívnejšie	fungovanie	systému.
•	 K	termostatu	by	mal	mať	prístup	len	vybraný	zamestnanec.		 	 	
	 Odporúča	sa	uzamykateľné	veko	termostatu,	čím	predídete	
	 neodbornej	manipulácii	pri	nastavovaní	požadovaných	hodnôt.
•	 Zabezpečte	pravidelné	prehliadky	systému,	čistenie	
	 kondenzátora,	výmenu	vzduchových	filtrov,	kontrolu	
	 vzduchovodov	a	ich	izolácií.
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ZÍSKALI SME 40 NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV 
V	dnešnej	dobe	silnej	konkurencie	autoservisov	a	pneuservisov	sa	človek	musí	poriadne	obracať,		
aby	sa	uživil.	Pred	tromi	rokmi	som	sa	rozhodol	zriadiť	vlastnú	prevádzku,	ktorú	by	som	mohol	rozvíjať	
podľa	vlastných	predstáv.	

Podarilo	sa	mi	získať	stálych	zákazníkov	najmä	cez	priateľov	a	známych.	Spolu	s	kolegami	sa	našou	prácou	
snažíme	autoservisu	vytvárať	povesť	seriózneho	a	kvalitného	poskytovateľa	služieb.	Zákazníci	sa	k	nám	
vracajú	a	sme	kapacitne	pripravení	poskytnúť	naše	služby	aj	viacerým.	Je	však	pre	mňa	časovo	i	finančne	
náročné,	navyše	s	neistým	výsledkom,	oslovovať	potenciálnych	klientov	cez	reklamnú	kampaň.	

BIZNIS	karta	výhod	mi	poskytla	príležitosť	osloviť	množstvo	zákazníkov	VSE	a	RWE	Gas	Slovensko		
a	ponúknuť	im	zľavu	na	naše	služby.	Výsledok	je	nad	naše	očakávania.	V	priebehu	troch	mesiacov	k	nám	
prišlo	40	nových	zákazníkov,	z	toho	približne	polovica	z	nich	sa	pravdepodobne	zaradí	medzi	stálych	
klientov.	Mnohí	z	nich	priznali,	že	nás	prišli	vyskúšať	nielen	pre	ponúknutú	zľavu,	ale	i	preto,	že	VSE		
a	RWE	Gas	Slovensko,	a	podvedome	aj	ich	obchodných	partnerov,	vnímajú	ako	spoľahlivých	a	serióznych.	

Roman K., Autoservis/Pneuservis Prešov

BIZNIS KARTA VÝHOD 
S BIZNIS kartou výhod si znížite náklady 
v troch oblastiach:

Staňte	sa	aj	vy	členom	exkluzívneho	programu	BIZNIS	karta	výhod	určeného	pre	firemných	zákazníkov.	
Okrem	zvýhodnených	cien	elektriny	s	nami	získate	jedinečné	výhody	pre	vaše	podnikanie.

BIZNIS kartu výhod získate ako zákazník VSE a.s. pri objednávke zvýhodneného produktu.

PREDÁVAjTE VIAC
Podporte predaj vašich produktov a služieb 
s BIZNIS kartou výhod. 
Vaše	produkty	a	služby	pre	domácnosti	a	firmy	zaradíme	do	kategórie	exkluzívnych	
zliav	pre	držiteľov	karty.	Bezplatne	využijete	náš	reklamný	priestor	a	oslovíte	
státisíce	zákazníkov	VSE	a.s.	a	RWE	Gas	Slovensko.	Marketingové	informácie	
o	vašej	ponuke	sa	objavia	na	internetovej	stránke	www.PrudVyhod.sk,	
na	Facebooku,	na	letákoch	a	v	prípade	záujmu	tiež	na	špeciálnych	kupónoch	
distribuovaných	na	naše	Kontaktné	miesta	zákazníkov	a	Regionálne	zastúpenia.	
Ak	má	vaša	spoločnosť	pre	našich	zákazníkov	výhodnú	ponuku,	neváhajte	
nás	kontaktovať	e-mailom	na	biznis@vse.sk	alebo	využite	kontaktný	formulár	
na	www.PrudVyhod.sk.

Bežná
spotreba

Externé
služby

Rozvoj 
vášho
biznisu

- pohonné látky
- vybavenie kancelárie a iné

- daňové poradenstvo
- tlač letákov a iné

- tvorba webových stránok

Ako získate BIZNIS kartu výhod? 

Je to jednoduché.
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RWE NA SLOVENSKu 
OSLAVujE 10 ROKOV
Východoslovenská	energetika,	člen	skupiny	RWE,		
je	stabilná	spoločnosť,	ktorá	na	slovenskom	energetic-
kom	trhu	pôsobí	už	viac	ako	80	rokov.	Z	toho	10	rokov	
v	spolupráci	s	medzinárodným	koncernom	RWE.		

VSE	neustále	potvrdzuje	pozíciu	lídra	v	dodávke		
komplexných	energetických	služieb	a	rovnako		
aj	postavenie	stabilného	zamestnávateľa	a	investora	
do	rozvoja	regiónu.

Úspešné partnerstvo medzinárodného koncernu RWE a spoločnosti 
Východoslovenská energetika trvá rovných 10 rokov.

Za	desať	rokov	bolo	do	aktivít	Skupiny	VSE	investovaných	takmer	440	miliónov	eur,	z	toho	360	miliónov	priamo	do	distribučnej	sústavy.	

Vložené prostriedky doviedli VSE 
medzi európsku špičku.

Hlavná cena Via Bona Slovakia 2012
-		 za	rozvoj	firemnej	filantropie	a	zodpovedného	podnikania		
	 na	Slovensku.

Zelená cena Via Bona Slovakia 2012
-		 za	desaťročné	aktivity	v	oblasti	ochrany	životného	
	 prostredia	a	trvalo	udržateľného	rozvoja.

HR GOLD 
-		 v	roku	2010	za	projekt	spolupráce	so	strednými		
	 elektro-technickými	školami	a	rozvojový	program	Practice.		
	 Toto	ocenenie	udeľuje	Združenie	pre	riadenie	
	 a	rozvoj	ľudských	zdrojov.	

HR Oscar 
-		 v	roku	2008	za	projekt	„Pre	rodiny“,	ktorého	hlavným		
	 cieľom	je	pomôcť	zamestnancom	čo	najlepšie	zladiť		
	 súkromný	i	pracovný	život.	

Cena Združenia pre rozvoj 
a riadenie ľudských zdrojov 
-		 v	roku	2007	za	projekt	„Adaptácia“.	Cieľom	tohto	projektu		
	 je	podporiť	zapracovanie	nových	zamestnancov	
	 pri	nástupe	do	zamestnania.	

Zamestnávateľ ústretový k rodine 
-		 v	rokoch	2001,	2002	a	2003	sme	získali	ocenenie	v	súťaži,		
	 ktorú	vyhlasuje	Ministerstvo	práce,	sociálnych	vecí	
	 a	rodiny	SR.	

Významné ocenenia našej práce

Zákazníkom	ponúkame	okrem	spoľahlivej	dodávky	elektriny:	
−	 odborné	poradenstvo	a	energetický	audit;		
−	 dodávku	zemného	plynu	prostredníctvom	sesterskej		
	 spoločnosti	RWE	Gas	Slovensko;	
−	 Kartu	výhod	prinášajúcu	zákazníkom	výhody	navyše		
	 k	spoľahlivým	a	výhodným	dodávkam	elektriny;	

−	 zákaznícke	služby	na	vysokej	úrovni;		
−	 moderné	Call	centrum;	
−	 Linku	VSE;	
−	 vynovené	zákaznícke	kancelárie;
−	 bezplatnú	internetovú	službu	Webcentrum.

VSE dnes ponúka viac výhod
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