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  Skutočnosť, že ste sa nenarodili na
Slovensku a pôsobili určitý čas za jeho
hranicami, priťahuje pozornosť mnohých
ľudí. Ovplyvňuje tento fakt aj váš profe-
sionálny život?

  Keďže žijem na Slovensku už 10 rokov,
neustále sa snažím, aby ma zákazníci
a obchodní partneri vnímali ako človeka,
ktorý síce nie je Slovák, ale má slovenskú
rodinu a veľmi blízky vzťah ku krajine, v ktorej
žije. Nie som tu hosťom. Na Slovensku  som
doma. Pomerne dobre poznám aj slovenský
priemysel.

  Vo Východoslovenskej energetike, a. s.
(VSE) vediete takmer pol roka  divíziu
Obchod. Riadite kľúčovú oblasť v činnosti
našej spoločnosti, teda nákup elektriny
od slovenských a zahraničných dodá-
vateľov, predaj elektriny domácnostiam
aj priemyselným zákazníkom a marke-
ting. S akým predsavzatím ste na tento
post nastupovali?

  Ponuku popasovať sa s energetikou som
prijal v čase veľkých zmien v tejto sfére
na Slovensku, v čase postupnej liberalizácie
trhu, teda jeho otvárania sa. Všetci zákazníci
okrem domácností  si môžu od 1. januára
2005 sami zvoliť svojho dodávateľa
elektrickej energie. Stávajú sa tak opráv-
nenými  zákazníkmi. Domácnosti si budú
môcť voliť dodávateľa elektriny  o dva roky.
Hlavnou úlohou je dnes pre mňa  príprava
našej spoločnosti na to, aby mohla úspešne
čeliť novým výzvam a zmenám.

 Cesta premeny, na ktorú nastúpila VSE
i vy osobne, je veľmi náročná. S akými
prekážkami sa najčastejšie stretávate?

   Vari najviac ma trápi byrokratický prístup
k riešeniu problémov zákazníkov. Vynakla-
dáme maximálne úsilie na to, aby sme ho
v čo najkratšom možnom čase odstránili –
predovšetkým zmenou v spôsobe myslenia
a správania sa našich zamestnancov. S tými,
ktorí nepochopia, že naším cieľom je zákaz-
níkova spokojnosť, sa budeme musieť
rozlúčiť. Život a prácu nám často  komplikujú
aj nejasnosti v legislatíve. Stretávame sa
s tým dnes takmer všetci.

 Čím potešíme našich zákazníkov
v novom roku?

   Prvé, čo pocíti zákazník v najbližších mesia-
coch, je zmena postoja našich zamestnancov.
Budeme sa snažiť čo najviac vychádzať
v ústrety každému, kto sa obráti na nás so

žiadosťou o pomoc alebo radu.
Výrazným krokom vpred je zriadenie Linky

VSE, ktorá  sa bude podobať na bankové
horúce linky a začne fungovať od 3. januára
2005.

Prevratné zmeny čakajú kontaktné miesta
zákazníka (KMZ). Všetky budú mať  nové
priestory a pohodlný prístup, premiestnime
ich totiž  do centier miest. Zrušíme prepážky,
ktoré vytvárajú bariéru medzi našimi
zamestnancami a zákazníkmi. Skrátka,
chceme vyhnať z KMZ úradného ducha.

Aj v nasledujúcom roku budeme aktívne
podporovať projekty a podujatia tak, aby
sme prispeli k rozvoju východoslovenského
regiónu a zlepšeniu životnej úrovne našich
zákazníkov. Okrem toho sa zapojíme  aj  do
procesu získavania investorov pre východné
Slovensko, čo by malo napomôcť zníženiu
vysokej úrovne nezamestnanosti.

  Prichádzajú Vianoce. V tomto období
sa v myšlienkach budete zrejme častejšie
vracať na vašu rodnú  Kubu. Prezraďte
nám, ako oslavujú najkrajšie sviatky roka
Kubánci.

  Vianoce sú na Kube, podobne ako v celom
latinsko-americkom svete, obľúbeným
sviatkom. Donedávna sa neoslavovali
oficiálne, teda neboli dňami štátneho sviatku

Carl-Ernst Giesting
predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

Milí čitatelia,

   spolu s elektrickou energiou vám každo-
denne prinášame svetlo, teplo a pohodlie.
Dovoľte nám vstúpiť do vašich rodín aj
prostredníctvom zákazníckeho časopisu
VSEnergia pre váš domov, ktorého prvé číslo
práve držíte v rukách. Na týchto stránkach
vás budeme – zatiaľ dvakrát ročne – infor-
movať o našich službách. Záleží nám na tom,
aby zmeny, ktorými  prechádza naša spoloč-
nosť, Východoslovenská energetika, a. s.,
prispeli k zvýšeniu ich kvality.
   Od nového roku začne fungovať zákaznícka
telefónna  linka  - Linka VSE, na ktorej
budete môcť rýchlo vybaviť svoje požia-
davky. Podnikateľom sa pomôžeme zorien-
tovať v nových  podmienkach liberalizované-
ho trhu s elektrinou. To všetko robíme preto,
aby sme sa priblížili k vám, našim zákazní-
kom, pretože naša energia aj v prenesenom
význame patrí vám.
   Na prelome rokov vám úprimne prajem,
aby k vám nepretržite a bez porúch prúdili
láska, zdravie, šťastie a optimizmus.

Chceme vám stále
Juan Ramón
Hernández Soublet
riaditeľ divízie Obchod
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alebo pracovného pokoja. Zmeny nastali
po návšteve pápeža v roku 1998. Tradície
španielskeho sveta sa postupne vracajú späť.
Pre Kubu boli typickými napríklad procesie
- slávnostné pochody, keď ľudia v najrozlič-
nejších maskách nesú obrovské sochy  Panny
Márie alebo Ježiša. Každý sa snaží dotknúť
sochy, veriac tomu, že ho posvätí alebo
zbaví choroby.

  Aké jedlá nesmú chýbať  na kubánskom
vianočnom stole?

  Tradičným jedlom je malé opečené
prasiatko. Podáva sa veľa zeleniny, hnedá

ryža s čiernou fazuľou a rôzne druhy ze-
miakov, ktoré na Slovensku málokto pozná.

Zdobí sa aj vianočný stromček?
Rozdávajú sa darčeky?

 U nás sa zdobia väčšinou tuje. Darčeky sa
dávajú až na Troch kráľov. Traja králi priniesli
Ježišovi tri dary, preto deti dostávajú po tri
darčeky. Moja dcéra má tú výhodu, že
darčeky dostáva aj pod stromček na Vianoce,
aj na Troch kráľov.

Predvianočné obdobie je časom želaní.
Máte nejaké aj pre našich čitateľov?

Má 34 rokov, skončil gymnázium na
Kube, študoval jadrovú mikroelektro-
niku na STU v Bratislave, automatizáciu
na Kube a podnikové hospodárstvo
v Nemecku.

Prvé pracovné skúsenosti získal na
Kube, od roku 1994 pôsobí v mana-
žérskych pozíciách na Slovensku.

Svoj názor vie presadiť v 7 jazykoch
- ovláda španielčinu, francúzštinu,
nemčinu, slovenčinu, angličtinu, doho-
vorí sa aj po taliansky a portugalsky.

Jeho vzormi sú španielsky kráľ Juan
Carlos a nositeľ Nobelovej ceny  Nelson
Mandela.

Vo voľnom čase maľuje a číta
v španielčine, obľubuje červené víno
a paellu (španielske jedlo – ryža
s rôznymi druhmi mäsa).

Počúva melodickú hudbu - Elán,
pesničky od Vaša Patejdla a Mekyho
Žbirku a takmer všetky skladby
v španielčine.

Najväčšiu radosť má zo svojej päť
a pol ročnej dcérky.

Pomohli sme obciam po povodniach
 Uvedomujeme si svoju zodpovednosť
nielen za spoľahlivé zásobovanie elektrinou,
ale aj za rozvoj regiónu, v ktorom pôsobíme.
Aj preto sme v spolupráci s Nadáciou Pontis
založili Nadačný fond Východoslovenská
energetika a.s. Prostredníctvom neho
podporujeme aktivity a projekty v sociálnej
oblasti, v športe, kultúre, v oblasti vedy
a vzdelávania, zdravotníctva a ekológie
hlavne vo východoslovenskom regióne.

Významnou mierou sme sa podieľali na
pomoci obciam Košického a  Prešovského
kraja, ktoré boli postihnuté povodňami.
V spolupráci so Združením miest a obcí
Slovenska (ZMOS-om) a Slovenským
Červeným krížom (SČK) sme rozdelili
4,5 milióna korún na nákup dezinfekčných
prostriedkov a elektrických vysúšačov.
   Zamerali sme sa aj na zlepšenie podmienok
zdravotne postihnutých detí a sociálne
znevýhodnených občanov. V okrese Stropkov
sme prispeli na výstavbu detského centra
Dom detí a založenie neziskovej organizácie
na poskytovanie verejnoprospešných služieb.

Svoju pozornosť sme venovali aj športu.
Začiatkom roka sme pomohli košickému

basketbalovému klubu Viktória pri organi-
zovaní finálového turnaja Majstrovstiev
Slovenskej republiky starších žiačok.

Ďalšie peniaze putovali do Prešova, kde sa
v lete konal XII. Medzinárodný halový
futbalový turnaj pre nepočujúcu mládež do
16 rokov. Zástupcovia 11 krajín sveta sa zišli
na tomto športovom podujatí, ktoré je
jedinečným svojho druhu na svete. Nie
nadarmo sme držali palce našim chlapcom.
Družstvo Slovenska potešilo všetkých svojím
víťazstvom.

Málokto vie, že prvá slovenská olympijská
medailistka Matylda Pálfyová – Mareková
bola v rokoch 1934 - 1937 zamestnankyňou
našej spoločnosti (vtedy Východosloven-
ských elektrární účastinnej spoločnosti
Košice) a pracovala ako korešpondentka. Na
XI. Olympijských hrách v Berlíne v roku 1936
získala 2. miesto v súťaži družstiev v špor-
tovej gymnastike. 60 rokov od jej úmrtia
sme si pripomenuli 24. septembra 2004
a v spolupráci s Olympijským klubom Košice
slávnostne odhalili pamätnú dosku v budove

našej spoločnosti na Mlyn-
skej ulici v Košiciach.
   Znalosť cudzích jazykov je
jednou zo základných
tehličiek vo vzdelaní mla-
dých ľudí. Práve preto
smerovala naša pomoc aj
Technickej univerzite v Koši-
ciach. Nové multimediálne
jazykové laboratóriá poslúžia
študentom v rozvíjaní jazy-
kových vedomostí.
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Pri pomoci po povodniach sme
sa spojili so ZMOS-om a SČK

vychádzať v ústrety
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Východoslovenská ener-
getika, a. s., Košice (VSE)
a Združenie košických
fotografov K 91 vyhlasujú
súťaž pre fotografov
amatérov i profesionálov
Energia cez objektív
(ECO), ktorá bude pre-

biehať v dvoch kategó-
riách:

 Ekológia - Život, príroda,
podnikanie

Energetika - Elektrina okolo nás

   Súťaž štartuje 1. januára 2005 a potrvá
do 30. júna 2005. Podmienkou zaradenia
do súťaže je zaslanie alebo doručenie maxi-
málne 5 fotografií na adresu Východo-
slovenská energetika a.s., úsek Komunikácia,
Mlynská 31, 042 91 Košice.

Do súťaže môžete prihlásiť klasické
čiernobiele aj farebné fotografie, digitálne
fotografie a diapozitívy.

Čiernobiele a farebné fotografie musia
mať rozmer najmenej 20 x 30 cm. Ak sú
zhotovené na digitálnom fotoaparáte musia
byť vytlačené vo foto kvalite.

Diapozitívy môžu mať rozmery 24 x 36 mm
(kinofilm) až 24 x 30 cm.

Súťažné príspevky bude v každej kategórii
osobitne posudzovať odborná porota
zložená zo zástupcov oboch

uspor iadateľov a profesionálnych
fotografov. Hodnotiť sa bude nápaditosť,
technická realizácia a súlad so zadanými
témami.
   Víťazné fotografie budú po dohode s ich
autormi uverejnené v propagačných

Fotografujete?
Zapojte sa do našej súťaže
Energia cez objektív!

materiáloch VSE, pričom autori získajú od
spoločnosti VSE za uverejnenie svojich prác
odmenu.

   Súťažiť môžete aj vy, ak splníte pravidlá
súťaže, ktorých plné znenie nájdete
na www.vse.sk alebo na kontaktných mies-
tach zákazníka (KMZ) našej
spoločnosti.
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Na na‰ej linke môÏete nahlásiÈ stav vá‰ho
elektromera pri periodickom odpoãte.
   Pre r̆ chly a spoºahliv̆  kontakt iba
oznámte va‰e zákaznícke ãíslo, ktoré nájdete
na na‰ich dokladoch, napríklad v zmluvách
a faktúrach.

 Veríme, Ïe  Linka VSE vám pomôÏe u‰etriÈ
ãas a stane sa va‰ím spoºahliv̆ m poradcom.

Hºadáte informácie?

Na Linke VSE sa dozviete v‰etko
 o sadz-bách a cenách za
elektrinu, o na‰ich sluÏ-bách,
o dokladoch potrebn˘ch k zmenám,
o poruchov˘ch stavoch v rozvodnej
sieti.

Rozhodli ste sa pre zmeny v
zmluvn˘ch vzÈahoch s nami?

Kontaktujte Linku VSE! Na va‰u

elektromera, zmeníme vám spôsob
platby. Potrebujete opis faktúr
alebo peÀaÏné po‰tové poukazy?
Chcete reklamovaÈ vyúãtovanie
s p o t r e b y
elektriny alebo
ukonãiÈ zmluvu
s   o d p o j e n í m
odberného miesta?
UÏ sa nemusíte
k v ô l i  t o m u

Vitajte na Linke VSE

Poznačte si nové telefónne číslo:
0850 123 333. Patrí Linke VSE, na
ktorú môžete volať od 3. januára 2005
z pevnej siete za miestny poplatok.
Na tomto čísle sme vám k dispozícii
v pracovných dňoch - pondelok až
piatok - od 7.00 do 20.00  a v sobotu
od 9.00 do 16.00 h.

V prípade, že chcete oznámiť poruchu
v dodávke elektriny, volajte našu linku
kedykoľvek. Vaše hlásenie zaznamená
havarijná služba.

T



Stáva sa vám, že zabudnete zaplatiť
preddavkové platby alebo faktúry za
elektrinu? Zdá sa vám, že platíte
zbytočne veľa na poplatkoch za každú
platbu poštovou poukážkou? Jedno-
duché, spoľahlivé  a pritom komfortné
riešenie so sebou prináša platba
priamym inkasom z bankového účtu.
 Tento pohodlný spôsob platenia
šetrí nielen peniaze, ale aj čas. Platby
budú prebiehať priamo medzi Výcho-
doslovenskou energetikou, a. s. (VSE)
a vašou bankou. Stačí, ak dáte banke
súhlas na inkaso z vášho účtu. VSE
potom zašle predpis preddavkovej
platby alebo vyúčtovania banke a tá
vám sumu odpíše z účtu v čase jej
splatnosti. Rovnako vám na účet
zašleme aj prípadný preplatok.

Obávať sa nemusíte ani toho, že by
vám z účtu odpísali viac než chcete.
V banke totiž môžete zadať maximálnu
sumu, ktorú inkaso nesmie presiahnuť.

V prípade, že ste sa rozhodli  pre
tento spôsob platby alebo potrebujete
doplňujúce informácie, kontaktujte
nás.

Platba priamym inkasom
šetrí čas aj peniaze
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Nová faktúra VSE
  Začiatkom roku 2005 sa vám predstavia naše
faktúry v novom šate.

Mali by vám hneď ukázať, koľko elektriny
ste za uplynulé obdobie spotrebovali a či
budete mať preplatok alebo nedoplatok.
Na faktúrach si ľahko nájdete aj stav elektro-
mera, aby ste si mohli prekontrolovať pe-
riodický odpočet.Oprávnený zákazník - aktívny účastník

na liberalizovanom trhu s elektrinou
   Trh s elektrinou sa otvára od 1. 1. 2005 pre všetkých zákazníkov s výnimkou
domácností. Ak ste podnikateľ, firma alebo organizácia, stávate sa od budúceho roka
oprávneným zákazníkom. Zásadne sa mení vaše postavenie na liberalizovanom trhu.
Už nie ste len pasívnym platcom faktúr. Začínate hrať aktívnu úlohu na trhu s elektrinou.
Budete môcť ovplyvňovať výšku vašich nákladov na elektrinu voľbou dodávateľa
elektriny a produktu optimálneho pre vaše odberné miesto.
 Nesporným prínosom je zavedenie nediskriminačného spôsobu zásobovania
oprávnených zákazníkov elektrinou, ktorý umožňuje rovnoprávny prístup k prenosovej
a distribučnej sústave pre každého oprávneného zákazníka. To znamená, že služby
spojené s prepravou elektriny  budú poskytované vám, ako aj iným účastníkom trhu,
za rovnakých podmienok. Zároveň zanikajú krížové dotácie medzi jednotlivými skupinami
zákazníkov. Zaplatíte vždy len za tú elektrinu, ktorú ste reálne spotrebovali.

 Ako váš  dodávateľ elektriny prichádzame k vám s ponukou nových  produktov
a  uzavretia zmluvy o združenej dodávke na budúci rok. Aktuálne informácie o liberalizácii
trhu na Slovensku a o procese uzatvárania nových zmluv na rok 2005 vám poskytneme
na našich regionálnych zastúpeniach, ktoré sú pre vás otvorené v pracovných dňoch
– pondelok až piatok – od 7.00 do 15.00 h. na nasledujúcich adresách:

Nové ceny elektriny
 Nové ceny elektriny pre všetky skupiny na-
šich zákazníkov vstúpia do platnosti  1. 1. 2005.
Z dôvodu šetrenia vášho času už nebudeme
v tejto súvislosti tak ako v minulosti vykonávať
v každej domácnosti fyzický odpočet stavu
elektromera. Na základe vášho doterajšie-
ho odberu urobíme k 31. 12. 2004 odhad
spotreby a až potom začneme účtovať podľa
nových cien.
 Naši zamestnanci navštívia vaše odberné
miesto osobne do 20. januára 2005, aby
odčítali stav vášho elektromera len v prípade,
ak sa naň vzťahuje sadzba D5 (sadzba pre
odberné miesta s elektrickým akumulačným
vykurovaním a elektrickým akumulačným
ohrevom úžitkovej vody) alebo D7 (sadzba pre
odberné miesta s elektr ickým pr iamo-
výhrevným vykurovaním). Fyzický odpočet
u sadzieb D5 a D7 nebudeme realizovať na
tých odberných miestach, na ktorých sa v
januári koná  periodický odpočet spotreby
elektriny, teda odpočet za príslušné fakturačné
obdobie.

Vaše cesty k nám
Telefonicky  Linka VSE 0850 123 333
(za miestny poplatok z pevnej siete)
od 3. januára 2005
Písomne Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
E-mail info@vse.sk
Fax 055/678 65 16
Internetová stránka www.vse.sk

Sp. Nová Ves Elektrárenská 2 053/418 59 39
Košice Hollého 3 055/610 19 17
Prešov Levočská 3 051/741 49 43
Michalovce Námestie slobody 3 056/640 39 38
Rožňava Štítnická 26 058/787 16 31
Poprad Popradskej brigády 23 052/716 55 42
Humenné Družstevná 1447/32 057/770 18 38
Sečovce Nám. Sv. Cyrila a Metoda 154/22 055/610 17 38

K

   Vaše návrhy a otázky môžete posielať prostredníctvom e-mailu na adresu
liberalizacia@vse.sk.

Viac informácií nájdete na www.vse.sk
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 Nový album ste avizovali až na rok
2005. Fanúšikovia by boli iste radšej,
keby mali niečo aj pod tohtoročný
vianočný stromček...

Tento rok  veľa koncertujeme. Každý
týždeň sme doma len v nedeľu a pondelok,
občas aj v utorok. Ďalší album plánujeme
až v septembri budúceho roka. Nechceme
našich priaznivcov presýtiť. Myslím, že  stačí,
ak vydáme nový album raz za dva roky.

Klip k pesničke Lekná z vášho doteraz
posledného albumu ste nahrávali vo
veľmi netradičnom prostredí – pod vodou.
Čí to bol nápad?

Myslím, že našich režisérov Mareka Kuboša
a Juraja Lehotského. Sú skutočne veľmi
kreatívni. Máme jedno ocenenie - Klip roka
za pieseň Prvá. Dúfam, že aj Lekná budú
také úspešné. Ten nápad bol naozaj výborný.

Na ostatnej letnej koncertnej šnúre ste
povedali, že ak na ňu príde viac ako
50 tisíc divákov, oholíte si hlavu. Ako to
bude so splnením sľubu?

Divákov bolo naozaj nad 50 tisíc, ale
chlapci mi to zarazili. Sám som si to tak

Východ Slovenska pred pár rokmi
vyprodukoval niekoľko muzikantsky
zaujímavých a komerčne úspešných
hudobných kapiel. Jednu z nich tvoria
4 bratia Timkovci a ich kamaráti Zoli
a Vilo. Získali na Slovensku takmer všetky
hudobné ocenenia, aké je možné získať.
Intenzívne šliapu na päty legendárnemu

Elánu. Patria  im prvé priečky hitparád
i srdcia fanúšikov. Lámu rekordy
v predajnosti cédečiek. Zanechávajú po
sebe vypredané športové haly na
Slovensku aj v Čechách. Skupina No Name.
O muzikantskom živote, blížiacich sa
Vianociach i o elektrine sme sa poroz-
právali s jej frontmanom Igorom Timkom.

Igorovi Timkovi ani mediálny tlak nepomohol k holej hlave

Prečo sa nikto z No Name nebude ženiť
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prerušený svetelný reťazec. Obzvlášť v
bodoch pripojenia žiaroviek a v miestach
pri zástrčke. Vyberať a vkladať žiarovky
môžeme len vtedy, ak reťazec nie je
pripojený na elektrickú sieť.

Nevymieňajme žiarovku s poistkou za
žiarovku bez poistky. Chybné žiarovky
nahraďme vždy žiarovkami s rovnakým
menovitým napätím a príkonom, aby
nedošlo k ich prehriatiu.
Ak sú v dome malé deti, osvetlenie
stromčeka ich môže popáliť. Preto
umiestnime elektrické sviečky tak,
aby detská rúčka nedosiahla na
lákavé svetielko.

Aké svetelné reťazce boli
vyhlásené za nebezpečné?
Zoznam, fotografie a viac
informácii na www.soi.sk

Článok je pr ipravený
v spolupráci so Štátnou
odchodnou inšpekciou

 (ŠOI).

Voňavý z lesa alebo umelý z obchodu,
zelený alebo trblietavý. Vianočný stromček
je čarovným symbolom sviatkov mieru a
pokoja. Ľahko sa však môže stať pôvodcom
sĺz a bolesti. Zranenia spôsobené pádmi a
požiarmi stromčekov totiž zamestnávajú
lekársku pohotovosť každý rok. Pripomeňme
si preto, ako sa postarať o bezpečné a
príjemné prežitie Vianoc.

Kupujeme...  Ak sme sa rozhodli pre živý
stromček, je to jednoduché. Budeme hľadať
súmerný, svieži a hustý. Trochu kompli-
kovanejšie je to s umelým. Mali by sme si
dávať pozor na to, z akého materiálu je
vyrobený. Môže sa totiž veľmi ľahko  vznietiť
a vylučovať pri tom do vzduchu škodlivé
látky. Najnebezpečnejší je z tohto pohľadu
stromček z polyvinylchloridu. Na obale má
označenie PVC alebo číslicu 3.

Umiestňujeme... Stromček postavme
radšej do kúta, čím ďalej od výhrevných
telies, televízora a iných elektrosportebičov.
Jeho vetvičky by sa nemali dotýkať ani stien

ani stropu. Týmto znížime riziko vzniku a
rýchleho šírenia požiaru. Zabezpečme
stromček aj proti pádu, deti určite vyskúšajú
jeho „stabilitu“.

  Zdobíme... Asi žiaden stromček sa
nezaobíde bez elektrických sviečok. Pri
ich výbere by sme mali byť tiež opatrní.
Na trhu sa stretneme s nekvalitnými
a často  nebezpečnými svietiacimi
reťazcami. Navštívme radšej
špecializovanú predajňu a ešte pred
kúpou si preštudujme návod.
Okrem základných technických
údajov, by mal obsahovať
bezpečnostné upozornenia. Je
tiež dôležité zistiť, kde môžeme
použiť vianočné svetielka.
Niektoré sú určené len na
použitie vo vnútri, iné aj na
vonkajšiu výzdobu.

Skôr ako začneme s
okrasou stromčeka,
treba preveriť, či nie je

Vianočný stromček: spoľahlivý úkryt pre každý darček
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Pstruh na cibuľke

4 pstruhy, soľ, mleté čierne
korenie, 3 lyžice oleja,
8 cibúľ, 4 dcl bieleho vína,
majorán, 2 lyžice masla

Pstruhy umyjeme, osolíme, okoreníme. Na kolieska nakrájanú
cibuľu opražíme v rozohriatom oleji a rozložíme ju na dno misy
alebo pekáča. Na cibuľu poukladáme pstruhy, polejeme vínom,
posypeme majoránkou, pokvapkáme roztopeným maslom.
Prikryjeme a pečieme vo vyhriatej rúre 15 - 20 min. Pred koncom
ich na chvíľu odkryjeme.

Dobrú chuť vám želá Miroslav Ščurka (KMZ Poprad)

Vianočná štóla

Z 500 g hladkej múky, 50 g kvasníc, 250 ml mlieka, 70 g cukru,
2 žĺtkov, 170 g rozpusteného masla, 1/2  lyžičky soli, kôry
z 1 citróna, 1/2 lyžičky škorice, 10 postrúhaných horkých mandlí
(môžu byť aj orechy) zarobíme kysnuté cesto a dobre ho
vypracujeme. Pridáme 120 g olúpaných krájaných mandlí alebo
orechov, 150 g hrozienok, 60 g kandizovaného ovocia a dáme
kysnúť. Potom vytvarujeme štólu a ešte raz necháme vykysnúť.
Upečenú, ešte teplú štólu potrieme 50 g rozpusteného masla
a štedro posypeme cukrom.

Dobrú chuť vám želá Emília Strmeňová (KMZ Rožňava)

O svoje vianočné recepty sa s vami podelia
zamestnanci našich KMZ (kontaktných
miest zákazníka)

„zbojnícky“ navrhol s tým, že keď to bude
pod mediálnym tlakom, tak mi to chlapci

zakázať nemôžu. Je to môj sen. Mal som
párkrát za študentských čias holú hlavu a je

to veľmi príjemné. Okrem toho sa šetrí na
šampóne. Ale „bráchovci“ mi to zarazili. Vraj

o pár rokov budem aj tak holohlavý, takže si
mám tých svojich zopár vlasov šetriť.

Vyjadrili ste sa, že kto v kapele sa ožení, musí
z nej odísť. Hrozí jej teda  úbytok členov? Má niekto z vás vážnejší
vzťah?

(Smiech.) Vážne vzťahy máme všetci. Sme normálni, mladí, zdraví
ľudia. Ale ženenie momentálne nehrozí. Ono by to nebolo veľmi
šťastné. Nemyslím kvôli láske, ale skôr kvôli  deťom, ktoré by podľa
nás mali prísť. Pretože vyrastať ako dieťa bez otca je nezdravé. A my
teraz na to, aby sme sa venovali vlastným deťom, čas nemáme. Takže
počkáme na vhodnejší čas.

Takže naozaj by musel odísť ten, kto by sa chcel oženiť?

Ale nie. Tak to nie je. Ale mal by to ťažké. Sám by si skomplikoval
život. Nedá sa popri malom dieťati ísť do Tatier alebo na dovolenku.
Malé dieťa si vyžaduje neuveriteľnú pozornosť. Nie je to hračka, ale
živý tvor a zanedbanie sa určite odrazí neskôr.

Keď už sme pri úskaliach muzikantského života, lezie už sláva
na mozog niektorému z vašich bratov alebo vám?

Nie. Absolútne nie. Keby sa to stalo, okamžite by bol spacifikovaný
ostatnými piatimi členmi. Takže tohto sa nebojím. Určite nejaké zmeny
sú. Je to skôr v tom, že človek je sebaistejší, lebo niečo dokázal.  Ak
sme pred štyrmi či piatimi rokmi boli ticho v prípadoch, keď nebolo
niečo v poriadku, napríklad v príprave podmienok na koncert, tak dnes
sme odvážnejší. Keď sa s organizátormi koncertu na niečom
dohodneme, trváme na tom, aby svoju časť dohody plnili rovnako
zodpovedne ako my. Ale keď vieme, že na Zemplínskej šírave nemôžeme
mať sprchu, lebo tam jednoducho nie je, tak to beriem ako fakt. Ak
by sme mali hviezdne maniere, tak tam nikdy nehráme.

Blížia sa Vianoce. Vy ste veľká rodina. Slávite ich spolu?

Je to pre nás veľký sviatok. Keďže sme málo doma, tak aj jedna
z mála príležitostí, ako sa spolu porozprávať, zasmiať, pomodliť...  No
a  darčeky sú zakaždým úžasná vec. Vždy čakáme, čo tam bude. A je
celkom jedno či sú ponožky, tričká, krásne pero alebo CD. Ale bude
tam niečo, čo človeka poteší.

Spája sa u vás tento sviatok so zvykmi? Kto čo pripravuje?

My väčšinou hráme až do 22. decembra. Chodíme na firemné
večierky, festivaly, rockové Vianoce a podobne. Takže keď prídeme
domov, všetko je navarené, napečené, pripravené. Mamka je „makač“.
Otec má  na starosti zemiakový šalát, mletie maku, bobaľky.

 Nájde sa u vás nezvyčajná obyčaj, napríklad vo vianočnom
menu?

Ani nie. Ale odkedy sme s otcom na 27-krát zabíjali kapra, tak máme
len filé.

Vianoce bývajú žiarivé aj vďaka elektrine. Aké s ňou máte
skúsenosti?

Civilizácia dospela tak ďaleko, že elektrina sa považuje za bežnú
súčasť života. Považujeme za úplne normálne, že je. Ak chýba, vznikajú
nepríjemnosti. Keď nám  vypadne na koncerte, je to strašne nepríjemná
vec. Podľa mňa je to zvyčajne jedine vina organizátorov. Nikomu to
neželám. Vlani v lete nám vypadla asi 7-krát. Bolo to žalostné, hrozné.
Už sme si začali namýšľať, že ide o schválnosť. Ja osobne mám však
pred elektrinou rešpekt. Tak isto ako pred horami, hlbokou vodu či
slnkom. Dokážem si opraviť drobnosti v domácnosti, ale cítim sa
bezpečnejšie, ak sa tomu venujú odborníci.

Hubová mačanka

1,5 l vody, 0,5 l kyslej kapustovej šťavy, hrsť sušených hríbov,
1 malá lyžička soli, 4 strúčiky cesnaku, 4 bobkové listy, 2 dcl
smotany, 2 kopcovité lyžice polohrubej múky, kúsok masla alebo
4 lyžice oleja

Kapustovú šťavu zriedime s vodou tak, aby mala príjemnú
kyslastú chuť. Pridáme huby, soľ, pretlačený cesnak, bobkové
listy a necháme polhodiny variť. V smotane rozhabarkujeme múku,
vlejeme do vývaru a necháme za stáleho miešania trocha povariť.
Nakoniec pridáme maslo alebo olej.

Poznámka: Ak máme sušené huby, povaríme ich najprv v slanej
vode a až tak ich dáme do vývaru. Na prilepšenie môžeme do
smotany pridať vajíčko.

Dobrú chuť vám želá Jozef Nemčík (KMZ Trebišov)
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Pomôcky :
UPOLU, LT,
RDRS, EL,
VM, AVI

RUB
I. ČASŤ

TAJNIČKY OMOTAJ
MPZ

RUMUNSKA

ZNAČKA
AKUMULÁ-

TOROV
KONČATI-

NA
OPAK
DŇA

OBUTIE OBOJŽI-
VELNÍKY

ZOMIERA
(ČES.)

NÁSTROJ
NA

PÁČENIE

OČISTI
VODOU

ČÍNSKE
MUŽSKÉ
MENO

MPZ
UKRAJINA

PODPERA

ELEMENT

FEBRUÁR
(ČES.)

OBDOBIE

MINISTER-
STVO

OBRANY

OSTROV
V ZÁPAD-

NEJ
SAMOI

LÁKAJÚ
ROZHL. A

TV SPOL. VO
ŠVAJČIAR-

SKU

VIETNAM-
SKÁ TLA-

ČOVÁ
AGENTÚRA

AKÝ
(BÁS.)

ROZUM

LATINSKÝ
POZDRAV

RÍMSKY
BOH LÁSKY

INAKŠIA

IV. ČASŤ
TAJNIČKY

RIEKA
(ŠPAN.)

VODNÁ
ŠELMA

ĽAVÝ
(ANG. SKR.)

JESTVO-
VAL

ORGÁN
ZRAKU

OXID
BÓRNATÝ

NERVOVÁ
PORUCHA

MYS

ŽENSKÉ
MENO

HORSKÉ
JAZERÁ

49 RÍMSKY

UPRAVENÁ
TRÁVNATÁ

PLOCHA

EČ
RIMAVSKÁ

SOBOTA

NAŇ (MAĎ.)

JED. FYZ.
ATMOSFÉ-

RY

PRÚDENIE
VODY
ODEV
(BÁS.)

CHORV.
TURIS.

MESTEČKO
VLASTNIL

SI

OLEJNATÁ
RASTLINA

FRAN.
ČLEN

STARŠÍ

ZABÍJAČ.
POLIEVKA

NÁSTROJ
NA

KOSENIE

ZATRAS

REZANEC
(NEM.)

III. ČASŤ
TAJNIČKY

DROBNÉ
MOTÝLE

ŤAŽNÉ
ZVIERATÁ

OPYTOVA-
CIE

ZÁMENO

POZDRAV

OLYMPIJ-
SKÉ
HRY

OCHRANNÁ
PODLOŽKA

KOPÝT

EČ PREŠOV

MENO
KOCÚRA

ZNOJ

ŤAŽKÉ
KLADIVO
JAP. LOVKY-
ŇA PERÁL

OZN. LIET.
LIBÉRIE

V PORIAD-
KU

PODRAĎ.
SPOJKA

PLNÁ MOC
(NEM. SKR.)

ALEBO
(ANG.)

ANESTEZ.-
RESUS.

ODDELENIE

II. ČASŤ
TAJNIČKY

VODNÝ
ŽIVOČÍCH

NÁKAZLI-
VÁ

KOŽNÁ
CHOROBA

OKRUH
FORMU-

LY 1

DOMÁCE
MUŽSKÉ
MENO

NÁPOJ
Z

RYŽE

MESTO
V

POĽSKU

UBYTO-
VACIE
ZARIA-
DENIE

Keď hovoríme o americkom vynálezcovi a priekopníkovi
využitia elektriny Thomasovi Alva Edisonovi, v pamäti si
vybavíme jeho najslávnejšie objavy: fonograf, burzový
telegraf, priemyselné dynamo, generátor striedavého prúdu
a samozrejme  žiarovku. Avšak málokto z nás vie, že v roku
1872 strýčko Edison vymyslel aj parafinovaný papier, ktorý
sa používal ako ... (dokončenie – v tajničke).
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Na stránkach časopisu nechal veselý
nezbedník svoje stopy, malé rôznofarebné
hviezdičky. V každej sa schovalo jedno
písmenko. Rýchlo vyhľadaj všetky písmen-
ká, nájdi ich správne miesto na vianočnej
retiazke a objav prezývku nášho maskota.

Skús namaľovať jeho postavičku. Svoj
obrázok  spolu s  vylúštenou prezýv-
kou pošli poštou do 10. januára 2005
na našu adresu:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Heslo - Maskot

O víťazoch súťaže rozhodne porota zlo-
žená zo zamestnancov našej spoločnosti.

   Autorov 10 najzaujímavejších
obrázkov odmeníme
darčekovým
balíčkom
(foto),

v ktorom
sú hlavolam, šnúrka

 na mobil a maľovanka.
Ak sa ti podarí
namaľovať ten
najlepší obrázok,
dostaneš od nás
krásne hodinky (foto)
a práve tvoja kres-
bička bude vítať
všetky deti v každom
čísle nášho časopisu.

Zahraj sa na skrývačku s naším maskotom
a získaj jednu zo supercien!

   Mená najúspešnejších výtvarníkov
nájdeš na internetovej

stránke www.vse.sk
od 25. januára 2005.

Zamestnanci Východo-
slovenskej energetiky, a. s. a ich

rodinní príslušníci sa na súťaži nemôžu
 zúčastniť.

Vylúštenie tajničky nám zašlite do 10. januára 2005
na adresu: Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, heslo - Krížovka.

Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme 25 šťast-
livcov, ktorých odmeníme hrnčekmi VSE.

Zamestnanci Východoslovenskej energetiky, a. s.
a ich rodinní príslušníci sa na súťaži nemôžu zúčastniť.

Hľadajte  maskota
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Krížovka o ceny


