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Milí čitatelia,
   pred vami je letné vydanie nášho zákaz-
níckeho časopisu. Na jeho stránkach nájdete
informácie o novinkách, ktoré vám prináša naša
spoločnosť Východoslovenská energetika a.s.

Rýchlo, jednoducho a pohodlne - práve tak
už dnes môžete vybaviť svoje požiadavky
na Linke VSE, o ktorej sa dočítate v rubrike
Naše služby. Pozývame vás na našu novú
internetovú stránku s množstvom aktuálnych
informácií zo sveta energetiky. Dozviete sa aj
o tom, ako meníme vzhľad kontaktných miest
zákazníka. Podnikateľom ponúkame viac
informácií o službách, ktoré im poskytujú naše
regionálne  zastúpenia.

Poradíme vám, ako úsporne využívať elek-
trinu a ako bez obáv opustiť svoj domov, keď
sa chystáte na dovolenku.
  Ako strávi prázdniny Katka Koščová?
Aj o tom sme sa zhovárali s prvou slovenskou
SuperStar.
   Prajem vám, aby vás stále sprevádzala
slnečná nálada a dúfam, že vám náš časopis
spríjemní čas letného oddychu.

Katarína Urbanová
šéfredaktorka časopisu
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  Cieľom našej spoločnosti je neustále
zlepšovať služby pre vás - našich zákaz-
níkov. Chceme, aby ste svoje požiadav-
ky spojené s odberom elektriny vyba-
vili rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.
Prostredníctvom Linky VSE už dnes vyrie-
šite všetko, k čomu zákon nevyžaduje vašu
osobnú prítomnosť a podpisovanie
dokladov. Niektoré požiadavky je však
stále potrebné vybaviť osobne na kon-
taktnom mieste zákazníka (KMZ), naprí-
klad zriadenie nového odberného miesta,
zmenu sadzby spojenú s výmenou elek-
tromera, zmenu jednofázového odberu
na trojfázový a pod.
  Aby ste mohli ušetriť svoj čas, rozhodli
sme sa premiestniť naše kontaktné miesta
bližšie k vám, do centier miest. Zmenou
ich vzhľadu vám zároveň spríjemníme
chvíle strávené u nás. Dbáme na poho-

dlný prístup, moderný dizajn a otvorené
priestory bez priehradok, ktoré oddeľujú
pracovníkov od zákazníkov. Avšak nielen
prostredie rozhoduje o tom, či budete
spokojní s našimi službami. Dôležitá je aj
ich úroveň. Preto pracovníkov KMZ čakajú
odborné školenia.
   Prvé modernizované KMZ sme pre našich
zákazníkov otvorili v apríli tohto roku
v Rožňave na Šafárikovej ulici č. 2. Pria-
teľská atmosféra vládla počas akcie Týždeň
otvorených dverí, kedy mal každý náv-
števník možnosť obzrieť si nové moderné
priestory.
 Ďalším projektom bude KMZ v Micha-
lovciach a postupne aj ostatné kontaktné
miesta. Veríme, že naša snaha byť bližšie
k vám uľahčí a spríjemní vybavovanie
vašich požiadaviek.
 Tešíme sa na stretnutie s vami.

  Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov
č. 656/2004 Z. z. nadobudol účinnosť 1. 1. 2005.
Pre odberateľov elektriny v domácnosti upravuje
práva a povinnosti, definuje opatrenia na ich
ochranu a stanovuje nové zmluvné náležitosti.
 V zmysle nového zákona si môžu od 1. 1. 2005 všet-
ci odberatelia okrem domácností sami zvoliť svojho
dodávateľa elektriny a majú status oprávneného od-
berateľa. Domácnosti si budú môcť vybrať dodávateľa
elektriny až o dva roky, t.j. od 1. 7. 2007.
 Plné znenie zákona nájdete na našej internetovej
stránke www.vse.sk v časti Domácnosti/Legislatíva.

Nový zákon o energetike

Aktuálny zoznam kontaktných miest zákazníka

Bardejov Kellerova 9
St. Ľubovňa Okružná 1
Poprad Popradskej brigády 23
Sp. N. Ves Elektrárenská 2
Gelnica Nemocničná 15
Prešov Levočská 3
Vranov n/T B. Němcovej 1698
Humenné Družstevná 1447/32

Chceme byť bližšie k vám

Michalovce Nám. slobody 3
Trebišov Hurbanova 2
Košice Hollého 3
Rožňava Šafárikova 2
Revúca 1. mája 642
Moldava n/B Rožňavská 22
Kráľovský Chlmec Boľská 28
Kežmarok Sihoť 5
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   Čo je na stránke www.vse.sk nové?
Zmenili sme nielen jej vzhľad, ale i obsah.

Je bohatší o množstvo užitočných informácií
zo sveta energetiky, ktoré pravidelne aktua-
lizujeme. Rýchlu a jednoduchú orientáciu
v tejto veľkej ponuke údajov zabezpečuje
prehľadne usporiadané menu.

Jedným kliknutím na políčko Firmy a or-
ganizácie, Mestá a obce alebo Domácnosti
sa ihneď dostanete k informáciám, ktoré
sa týkajú danej zákazníckej skupiny.

Buďme konkrétnejší...
Zákazník chce vedieť, aké sú aktuálne

ceny elektriny pre domácnosti, aká sadzba
je pre neho najvhodnejšia alebo akým spô-
sobom môže uhrádzať platby za elektrinu?
Stačí iba pár kliknutí a v rubrike Domácnos-
ti nájde odpovede nielen na tieto otázky.

   Určite zaujmú rady, ako rozumne hospodáriť
s energiou,  alebo aké úspory môže dosiahnuť
správnym používaním elektrospotrebičov.
Ak má dvojtarifovú sadzbu, ocení aktuálny
prehľad o platnosti nízkej tarify.

   Ako pomôže naša web stránka aj tomu
zákazníkovi, ktorý má nejakú požiadavku?
   Ak potrebuje napríklad aktualizovať údaje,
ktoré sú uvedené v zmluve, alebo preskúšať
elektromer, nemusí hneď vyhľadať kontaktné
miesto zákazníka. Na našej internetovej
stránke nájde nielen návod, ako postupovať,
ale aj zoznam potrebných dokladov.
Formuláre žiadostí si môže stiahnuť spolu
so vzormi na ich vyplnenie. Zároveň sa doz-
vie, čo vybaví telefonicky na Linke VSE
0850 123 333, poštou alebo elektronicky
na adrese info@vse.sk.

Nová tvár našej internetovej stránky

„Dobrý deň... Ako vám môžem po-
môcť?“ Takto vás osloví priateľský
hlas, ak zavoláte na telefónne číslo
0850 123 333, ktoré patrí Linke VSE.

   Po prvýkrát privítali operátori našich zákaz-
níkov začiatkom januára a za necelý polrok
prijali viac ako 30 000 telefonátov. Sú
„vyzbrojení“ počítačmi a malými slúchadlami,
takzvanou „náhlavnou súpravou“. Táto mo-
derná technika a, samozrejme, špeciálna príp-
rava - školenia i pravidelné tréningy - im
pomáha úspešne zvládnuť každodenný príliv
otázok, požiadaviek a podnetov, ktorých
hlavnou témou je elektrina.
  Najčastejšie vás informujú o aktuálnych
cenách a službách, ktoré poskytuje naša
spoločnosť. Na Linke VSE sa dozviete, ako
treba postupovať v konkrétnych prípadoch,
napríklad ak chcete odhlásiť staré a prihlásiť
nové odberné miesto pri sťahovaní. Voláte
nám, ak máte otázky k faktúram a k spôsobu

fakturácie alebo tiež nejasnosti v technickej
oblasti. Nahlasujete poruchy v dodávke
elektriny.
   Cez telefón vybavujete aj svoje požiadavky,
ktoré súvisia so zmenou sadzby bez výmeny
elektromera, úpravy výšky záloh, zmeny
korešpondenčnej adresy alebo spôsobu plat-
by. Linku VSE kontaktujete aj pri zmene
osobných údajov.
  Operátori poskytujú informácie nielen
v slovenskom, ale aj v maďarskom a anglickom
jazyku. Stávajú sa prípady, keď pracovník
Linky VSE nemôže vašu požiadavku vybaviť
ihneď, napríklad pri reklamáciách. V takejto
situácii príjme vašu požiadavku a postúpi ju
kompetentnému pracovníkovi, ktorý sa bude
zaoberať jej riešením a najneskôr do 30 dní

vám zašle písomnú odpoveď. Počas vybavo-
vania vašej požiadavky môžete zavolať
na Linku VSE a zistiť, v akom štádiu riešenia
sa práve nachádza.
   Obsahom telefonátov sú i kuriózne prípady.
Patria k nim detské „vylomeniny“, keď sa malí
speváci a humoristi pokúšajú svojím talentom
očariť našich operátorov. Nechýbajú ani ne-
splniteľné požiadavky niektorých zákazníkov,
ktorí by chceli znížiť poplatky „za televíziu“.

  Volajte Linku VSE z pevnej siete za miestny
poplatok z celého Slovenska.
   Ak máte konkrétnu otázku týkajúcu sa vášho
odberného miesta, oznámte, prosím, ope-
rátorovi z dôvodu rýchlejšej identifikácie vaše
zákaznícke číslo, ktoré nájdete na našich

dokladoch, napríklad na faktúrach alebo
v zmluvách.

Prevádzkový čas Linky VSE:
Po – Pi 7:00 – 20:00 h
So 9:00 – 16:00 h

Poruchy v dodávke elektriny je možné nahla-
sovať 24 hodín denne.

„Na internete je všetko“, tvrdia tí, ktorí sa
s týmto informačným kanálom už spriatelili.
A my dodávame, že je tam aj všetko, čo by
vás zaujalo v súvislosti s odberom elektriny.
Nájdete to na našej internetovej stránke
www.vse.sk, ktorá má od začiatku roka nový
šat. Viac v rozhovore s jedným z autorov
stránky Borisom Peškom z úseku Marketing
a komunikácia.
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Linka VSE:
Pre našich zákazníkov sme samé ucho



Koľko elektriny spotrebuje vaša domácnosť
počas celého roka? Máte vždy pod kontrolou
svoj elektromer, alebo sa necháte prekvapiť
tým, čo vám prezradí faktúra za elektrinu?
Preplatok poteší, samozrejme, každého. Ale
nedoplatok... Ten vás okamžite premení na
domáceho detektíva a vy začnete pátranie
po vinníkovi neočakávaných výdavkov. Ako
postupovať?

   Zamerajte sa najprv na vlastnú rodinu. Ak
sa vám narodilo dieťatko, rátajte so zvýšenou
spotrebou elektriny. Veď všetko, čo uľahčuje
domáce práce, funguje na plné obrátky:
práčka, žehlička, rýchlovarná kanvica, mik-
rovlnka a občas aj prenosný ohrievač.
   Nezabudli ste na nové elektrické prístroje,
ktoré pribudli do vašej domácnosti? Kúpili
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Spotreba elektriny
  pod kontrolou

Ako ušetriť?

Chladnička, práčka, vysávač - takmer
všetko v domácnosti funguje vďaka elek-
trine. Ak budete zapínať práčku alebo
vypínať televízor, spomeňte si na pár
našich tipov, ktoré vám pomôžu ušetriť
nejednu kilowatthodinu elektriny.

Rýchlo zatvárajte dvere
Chladný vzduch je ťažší než teplý. Pri otvo-

renej chladničke uniká vo veľkom množstve.
Z kuchyne sa do nej zároveň dostane aj
vlhkosť, ktorá vytvára námrazu. To v koneč-
nom dôsledku zvyšuje spotrebu elektriny.

Aj správne zvolená teplota je dôležitá
   Skontrolujte, či termostat chladničky nie
je nastavený na príliš nízku teplotu, pretože
potraviny je najvhodnejšie uskladňovať
pri +5 oC. Zníženie teploty v chladničke
o  2 oC znamená zvýšenie spotreby elektriny
asi o 15 %.

Predpieranie nie je potrebné
   Práčka je jedným zo spotrebičov, ktorý
najviac šetrí váš čas. Aby ste mohli ušetriť
aj elektrinu, vzdajte sa programu pred-
pierania. Silnú nečistotu účinnejšie od-
stránite špeciálnym pracím prostriedkom,
pomôže aj tradičný spôsob - bielizeň
pred praním namočte.

Používajte prostriedky proti tvorbe vod-
ného kameňa
   Ohrievacie teleso v práčke alebo umývačke
riadu zanesené vodným kameňom spôsobuje
zvýšený odber elektriny.

Len plný elektrospotrebič ušetrí
   Pre práčku a umývačku riadu platí aj ďalšia
rada: raz doplna je vždy lacnejšie ako dvakrát
do polovice.

Nepredhrievajte, ak to nie je nutné
   Elektrickú rúru predhrievajte len vtedy, ak to
bezpodmienečne vyžaduje recept. Využívajte
aj takzvané „zostávajúce“ teplo, tým že 10 až
15 minút pred koncom pečenia vypnete rúru.

Do mikrovlnky radšej plytké
V mikrovlnke sa oplatí pripravovať jedlá,

ktorých hmotnosť je menej ako 400 g. Plytké
pokrmy sa zohrejú v mikrovlnovej rúre rýchlejšie
než objemné, pretože mikrovlné žiarenie pre-
nikne do jedla maximálne do hĺbky 6 cm.

Najúčinnejší tip - vypnúť všetko naraz
Spotrebiče na diaľkové ovládanie - televí-

zory, videorekordéry, HiFi veže - môžu pomaly
„kradnúť“ elektrinu. Červené alebo zelené
svetielko, ktoré svieti po ich vypnutí, znamená,
že sú v pohotovostnom režime, v takzvanej
“stand by” pozícii, a stále spotrebúvajú elek-
trinu. Aby ste sa vyhli skrytému odberu,
odporúčame pripojiť spotrebiče s poho-
tovostným režimom na predlžovaciu šnúru
s viacerými zásuvkami, ktorú je možné vypnúť
pomocou spoločného vypínača.

kotúč elektromera zastane na kontrolnej
čiernej značke, vtedy by mal byť jeho chod
správny. Pokiaľ sa vám elektromer aj naďalej
nepozdáva, môžete požiadať našu spo-
ločnosť o jeho kontrolu. Táto služba je
spoplatňovaná iba v prípade, ak počas
preskúšania neboli zistené žiadne závady.
     Máte podozrenie, že sa na váš elektromer
napojil „čierny pasažier“? V tomto prípade
sa obráťte na vlastníka alebo správcu
nehnuteľnosti.
     Ak ste sa po vašom energetickom pátra-
ní dostali späť k faktúre a stále nie ste
presvedčení o jej správnosti, môžete sa
na nás obrátiť telefonicky na Linku VSE
0850 123 333, písomne na jednotnú poštovú
adresu Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice alebo e-mailom
na info@vse.sk. Vaše výhrady prešetríme
a výsledok vám oznámime do 30 dní.

vaša chladnička vyrobená napríklad
pred 10 rokmi, spotrebuje o 45 % viac
elektriny v porovnaní s dnešnými modelmi.
 Pri hľadaní príčin zvýšenej spotreby

elektriny sa zastavte aj pri elektromere. Zdá
sa vám, že je pokazený? Jeho kontrolu
zvládnete jednoducho aj sami. Vypnite
všetky bytové ističe okrem hlavného pred
elektromerom, počkajte niekoľko minút, kým
sa elektromer dotočí na čiernu značku. Ak

ste si umývačku riadu? Plynový sporák ste
vymenili za kombinovaný s elektrickou tep-
lovzdušnou rúrou? Odkedy vám rannú kávu
varí kávovar? Nové elektrické spotrebiče
pridajú viac otáčok na vašom elektromere.

Určite sa oplatí venovať pozornosť aj
starším elektrospotrebičom, medzi ktorými
sa môže skrývať ozajstný „elektrožrút“,
a pouvažovať nad výmenou nehospodárneho
spotrebiča za nový a hospodárnejší. Ak bola
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Súťaž Energia cez objektív vrcholí

Naše služby
pre oprávnených zákazníkov
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Vaše cesty k nám
Telefonicky  Linka VSE 0850 123 333
(za miestny poplatok z pevnej siete)
Písomne - jednotná adresa
Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie  Ľudová banka, a. s.,
pobočka Košice, č. ú.: 4350099416/3100
E-mail  info@vse.sk
Fax  055/6786516
Internetová stránka  www.vse.sk

Vaše otázky

Dvere regionálnych zastúpení sú
pre vás otvorené v pracovných dňoch
na nasledujúcich adresách:

Sp. N. Ves  Elektrárenská 2
Košice  Hollého 3
Prešov  Levočská 3
Michalovce  Námestie slobody 3
Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 154/22
Poprad  Nám. sv. Egídia 15
Humenné  Družstevná 1447/32
Rožňava  Šafárikova 2

  K vašim službám je aj Linka VSE
0850 123 333. Naši operátori vám
radi odpovedia na otázky ohľadom ak-
tuálnych cien elektriny a produktov.
  Kontaktujte našu linku, ak chcete
zriadiť nové odberné miesto, nahlásiť
stav elektromera, odsúhlasiť bežný účet
alebo vybaviť reklamáciu. Cez telefón
nás môžete požiadať aj o zvýšenie
preddavkových platieb alebo zaslanie
opisu faktúry.
  Veľa užitočných informácií z ener-
getickej oblasti nájdete aj na našej
internetovej stránke www.vse.sk v časti
Firmy a organizácie.

  Liberalizácia trhu s elektrinou priniesla
oprávneným zákazníkom okrem nesporných
výhod aj nové povinnosti. Je veľmi dôležité,
aby ste vedeli, na koho sa máte obrátiť
v prípade otázok alebo konkrétnych po-
žiadaviek a zároveň dostať rýchle a kom-
petentné vyjadrenie.
   Komplexnú starostlivosť o podnikateľov,
firmy a organizácie zabezpečuje 8 regio-
nálnych zastúpení našej spoločnosti.
Ak potrebujete vyriešiť problémy súvisiace
s odberom elektriny, obráťte sa na nich. Vašu
požiadavku vybavíme k vzájomnej spo-
kojnosti bez ohľadu na to, v akom regióne
sídli vaša firma.
   Oboznámime vás s obchodno-technic-
kými podmienkami, spôsobmi fakturá-
cie a úhrad. Po dôkladnej analýze vašej
špecifikácie, predpokladanej spotreby
elektriny a inštalovaných výkonov vám
navrhneme optimálny produkt a vypo-
čítame konečnú cenu za elektrinu.
   Poradíme vám aj pri plánovaní nákladov
vašej firmy. Na základe údajov o charaktere
spotreby vám pripravíme finančný odhad
plánovanej spotreby elektrickej energie.
Okrem toho vám vždy poskytneme
informácie o tom, ako efektívne využiť
energiu vo vašich budovách a prevádzkach.
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1. Z čoho sa skladá sadzba za elektrinu a ako
často ju môžem meniť?
  Sadzba za elektrinu má dve zložky - stálu mesačnú
platbu za jedno odberné miesto a cenu za 1 kWh
elektriny. Tieto zložky pokrývajú náklady na výrobu,
prenos a distribúciu elektrickej energie a ostatné
služby súvisiace s jej dodávkou.
 Sadzbu môžete zmeniť na inú, až keď uplynie
12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby.
Dôvodom môže byť  očakávané  zvýšenie alebo
zníženie spotreby elektriny vo vašej domácnosti.
 Pri zmene sadzby dochádza k uzatvoreniu novej
zmluvy o dodávke elektriny, preto vám sadzbu
môžeme zmeniť iba vtedy, keď nás o to požiadate.

2. Nestihol som vyplatiť SIPO do konca me-
siaca. Ako mám teraz uhradiť preddavkovú
platbu, resp. nedoplatok faktúry za elek-
trinu?
  Svoje nezaplatené účty za elektrinu môžete
uhradiť poštovým peňažným poukazom typu
„U" alebo prevodným príkazom, resp. vkladom
na účet našej spoločnosti v Ľudovej banke
č. 4350099416/3100. Nezabudnite uviesť
variabilný symbol, ktorý nájdete na vašej
faktúre. Začína sa číslom 21 a má desať miest.
Nedoplatok môžete vyrovnať aj osobne
na ktoromkoľvek kontaktnom mieste zákazníka.
 Po ukočení lehoty splatnosti vám zašleme
upomienku o nezaplatenej čiastke. Tento
nedoplatok je potrebné uhradiť do 15 dní
od vystavenia upomienky. Ak oznámite našej
spoločnosti váš telefonický kontakt, môžeme
vás upozorniť na nezaplatené pohľadávky aj
prostredníctvom Linky VSE deň po uplynutí
lehoty stanovenej v upomienke. Snažíme sa
tak predísť zbytočným komplikáciám, ktoré
vám môžu vzniknúť v súvislosti s prerušením
dodávky elektriny a opätovným zapojením.

3. Ako mám postupovať, keď potrebujem pošto-
vú poukážku na úhradu platieb za elektrinu?
 O zaslanie poštovej platobnej poukážky
typu „U“ nás môžete požiadať telefonicky
na Linke VSE, písomne na jednotnej adrese našej
spoločnosti, resp. prostredníctvom e-mailu.
Poštovú poukážku si môžete vyzdvihnúť aj osobne
na kontaktnom mieste zákazníka alebo na kto-
romkoľvek pracovisku Slovenskej pošty, a.s.
Pre správnu realizáciu vašej platby nezabudnite
uviesť variabilný symbol. Ak poukážku obdržíte
na pošte, vyplňte aj presné údaje o prijíma-
teľovi platby – našej spoločnosti.
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Katku Koščovú pláže nudia, dáva prednosť európskej architektúre

Až potom, keď sami niečo
vyprodukujeme, uvidíme,

kto to vlastne vyhral
Ošiaľ okolo speváckej súťaže SuperStar
zasiahol celé Slovensko. Východ o to
viac, že z neho pochádza prvá víťazka
súťaže Katka Koščová. Len niekoľko
dní po súťaži, ešte pred koncertnou
šnúrou 11 finalistov, sme sa preto aj
my porozprávali s Katkou o súťaži
samotnej, o hudbe, blížiacich sa práz-
dninách a, samozrejme, aj o elektrine.

   Kedy ste začali veriť, že dosiahnete
dobrý výsledok v SuperStar? A kedy
ste uverili, že vyhráte?
   Ja som neverila vôbec, že to vyhrám.
Každý z tej jedenástky sme špecifická
osobnosť a každý z nás očakával, že
kedykoľvek môže vypadnúť. Brala som
to realisticky. Dokonca, keď som sa
dostala do finále, ktoré mi nevyšlo
a poznajúc Martinine kvality, vôbec som
nepredpokladala, že by som to mohla
vyhrať.

   V predošlom čísle nášho časopisu
sme hovorili o popularite s Igorom
Timkom a oni sa v skupine navzájom

krotia,  aby nenabral i  hviezdne
maniere. U vás (všetkých jedenástich)
je to o to náročnejšie, že popularita
je absolútne nárazová. Dá sa s tým
vysporiadať?
   Pre mňa nie je ťažké vysporiadať sa
s tým, lebo podobne, ako Igor hovoril,
som obklopená ľuďmi, ktorí ma dajú
dole, keby som si začala niečo namýšľať.
A ja som im za to vďačná. Navyše by
som si to ani sama nedovolila, lebo by
som sa musela sama za seba hanbiť.

    Povedali ste, že nevyhrať SuperStar
by možno bolo lepšie, lebo by ste mali
viac času na album.
   Neviem. Ťažko povedať. Až potom,
keď sami niečo vyprodukujeme, uvidíme,
kto to vlastne vyhral. Či neskrachujeme
na tom, že sme naozaj rýchlokvasné
hviezdy. Strašne veľa ľudí od nás strašne
veľa očakáva. A ak neprídeme s niečím
kvalitným, tak veľmi ľahko padneme
dole.

   Neprajníci vravia, že SuperStar je
len dokonalá karaoke show a úžasný
biznis, a spev je najskôr na druhom
- treťom mieste. Je to pravda?
    Počas show to je pravda. Ale to nezna-
mená, že spev je na druhom - treťom
mieste. Možno pre ľudí. Im nestačí, aby
človek vynikajúco odspieval. Keby šlo
len o spev, možno by postúpilo z 50-ky
úplne iných 11 ľudí ako sme my.

   Aj keď to doteraz bola karaoke, vo
vašom prípade súťaž odhalila kvalitu.
Takže, čo ďalej? Chcete v prvom al-
bume len interpretovať?
   Áno, budem interpretovať, lebo ne-
mám dosť skúseností. Ale určite to ne-
budú cover verzie. Toho sa chceme vy-
varovať všetci, ktorí na tomto albume
s novými pesničkami budeme
spolupracovať. A verím, že aj
mne sa podarí pr idať svoju
trošku do mlyna.

   Ale v budúcnosti si trú-
fate aj na vlastnú tvorbu,
však?
   Dúfam, že áno.
Ja sa budem
pokúšať písať
texty aj teraz,

ale neviem, či mi to vyjde. Neverím si
ešte natoľko. Nie som vypísaná. Rada
by som si robila vlastné veci, ale je to
o praxi. Musím počúvať veľa muziky, aby
som sa vedela nájsť v tom, čo chcem
robiť.

  Aký teda bude váš prvý album?
  Nechcem sa škatuľkovať. Viackrát
spomínaná Norah Jones je len príklad.
Ja sa nepriečim ničomu, čo sa mi zapáči
a bude sa mi to dobre spievať.

  A vôbec, čo bude mať vo vašom
živote prednosť?
   Určite hudba. Vždy som vedela, že sa
chcem venovať hudbe.

  Na východe alebo v Bratislave?
   Na pár mesiacov určite budem musieť
odísť do Bratislavy. A netrúfnem si po-
vedať na ako dlho. Mám víziu, že by som
sa chcela vrátiť domov, lebo tu mám
rodinu a kamarátov. Mne sa páči, ako to
robí Peha. Koncertujú po celom Sloven-
sku a základňu majú stále v Prešove.

   Zmeňme tému, viete už kam chcete
ísť na dovolenku?

Dos ta la  som zá jazd  do  Egypta
pre 2 osoby. Takže tam pôjdem so ses-
trou. Ak by to náhodou nevyšlo, tak by
som sa chcela pozr ieť  na pár  dní
do Ríma. Mám strašne rada európsku
architektúru. Pláže totiž veľmi nemusím,
nudí ma to.

   Zmení na dovolenkových plánoch
niečo fakt, že ste vyhrali SuperStar?
   Nemala som nijaké veľké plány. Asi
by som bola v jaskyni s našimi a robila
sprievodkyňu, keby nebola SuperStar.
Ale takto už jaskyňu stíhať nebudem.

 A nakoniec niečo o elektrine.
Aké s ňou máte skúsenosti?

Mala som frajera (už dáv-
nejšie), ktorý je elektr ikár.
A on sa mi smial, že som
strašne nepraktická. Viem

akurát vymeniť žiarovku
a keď sa vybijú poistky,

tak ich dať do pô-
vodného stavu. Ale

strach z elektr iny
nemám.



Konečne je tu leto. Mnohým z nás sa splnia vytúžené
cestovateľské sny. Vybavujeme naraz tucet vecí, balíme
kufre. V tomto zhone nesmieme zabudnúť na vlastný
domov a venovať mu trošku pozornosti. Odporúčame
vám nasledujúce rady.

 Vytiahnite zo zásuviek všetky elektrospotrebiče, u ktorých
môžete prerušiť dodávku elektriny. Odpojte anténu. Je to nielen
priama cesta k úsporám elektriny, ale aj jednoduchá ochrana
pred  náhodným poškodením spotrebičov počas búrok. Počítače,
moderné televízne a satelitné prijímače sú obzvlášť citlivé
na prepätie, ktoré môže vzniknúť v dôsledku úderu blesku.

 U spotrebičov napojených na vodovod nezabudnite prerušiť
prívod vody. Neúnavný pomocník v kuchyni, umývačka riadu,
vyžaduje trošku viac námahy: vyčistite filtre, umyte ju zvnútra,
naplňte nádržku na oplachovací prostriedok a nechajte  dvierka
otvorené, aby ste sa vyhli nepríjemným pachom.

 Ak vlastníte dvojkompresorovú chladničku s mrazničkou
pouvažujte nad možnosťou vypnúť aspoň chladničku. V tomto
prípade dvierka chladničky tiež ponechajte otvorené, zabránite
tým vytváraniu plesní.

 Pri elektrických akumulačných ohrievačoch vody zabezpečte
ich odpojenie zo zásuviek alebo ističa, prípadne vypínača. Dbajte
ale na to, aby ste nevypli ističe, na ktoré je napojený alarm alebo
spotrebiče, ktoré chcete nechať zapnuté po celý čas vašej
neprítomnosti (napríklad mraznička).

 Aby nedošlo k zbytočným problémom počas vašej dovolenky,
napríklad k prerušeniu dodávky elektriny, nezabudnite ešte pred
odchodom zaplatiť svoje účty za elektrinu.

Šťastnú cestu a príjemný návrat do bezpečného domova!

Doma je
všetko v poriadku
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Pre mnohých z nás sú letné víkendy spojené s posedením
v prírode, ohníkom a vôňou dymu. V alobale alebo na rošte si
môžete pripraviť jednu z pochúťok, ktoré vám odporúčajú naši
zamestnanci z úseku Právo a manažment.

Cesnaková bageta

1 veľká bageta, 5 až 10 strúčikov cesnaku, petržlenová vňať, hrsť
sekaných vlašských orechov, 200 g mäkkého masla, soľ

   Bagetu priečne asi desaťkrát hlboko narežeme, ale neprerežeme.
Posekané bylinky, prelisovaný cesnak a orechy zmiešame s maslom.
Ochutené maslo votrieme do zárezov. Bagetu zabalíme do alobalu
a asi 15 minút necháme na horúcom rošte.

Dobrú chuť vám želá Marta Pačutová

Prekladané paradajky

veľké mäsité paradajky, akýkoľvek druh syra, olej (najlepšie olivový),
čerstvé bylinky, soľ, cesnak

   Syr a umyté paradajky nakrájame
na tenké plátky. Pre každú paradajku
pripravíme kúsok alobalu, ktorý
potrieme olejom. Na každý alobal
striedavo ukladáme plátok paradaj-
ky a plátok syra. Vrstvy potierame
prelisovaným cesnakom a olivovým
olejom, posypeme posekanými
bylinkami a zľahka posolíme. Pre-
kladané paradajky dobre zabalíme
a dáme na rošt. Po 10 minútach ich
môžeme podávať ako prílohu.

Dobrú chuť vám želá Mária Červená

Kuracia pečeň na ražni

500 g kuracej pečene, 120 g anglickej slaniny, 300 g zemiakov,
vegeta, soľ

   Pečeň umyjeme, osušíme a poprášime vegetou. Zemiaky ošúpeme,
umyjeme, pokrájame na plátky a mierne osolíme. Slaninu pokrájame
na plátky a prekrojíme na polovice. Na grilovacie ihly striedavo
napichneme kúsok pečene, zemiaka a slaniny. Ražníky grilujeme
z každej strany asi 4 minúty.
   Poznámka: Pečeň bude chutnejšia, keď ju pred tepelnou úpravou
na niekoľko hodín ponoríme do sladkého polotučného mlieka.

Dobrú chuť vám želá Miroslav Šároši

Pr
e 

be
zp

eč
ný

 d
om

ov

7



8

V
SE

 d
eť

om

Ahoj! Volám sa Kilowatík a starám o to, aby si na stránkach nášho časopisu vždy našiel zaujímavé
súťaže a veselé hry. Moju postavičku nakreslila Katka Gáborová zo Sniny, víťazka súťaže Hľadajte
maskota vyhlásenej v minulom čísle.

Tentoraz som pre teba vymyslel doplňovačku, ktorá je o elektrospotrebičoch. Ak správne vylúštiš
tajničku, dozvieš sa, aký elektrospotrebič je stálym zabávačom v takmer každej rodine.

Tajničku mi pošli poštou do 20. júla 2005 na adresu: Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice, heslo - Kilowatík

Dvadsiatich piatich šikovných riešiteľov vyžrebujem a odmením milou náramkovou peňaženkou so
zvieratkom (foto). Po 25. júli 2005 navštív internetovú stránku www.vse.sk, kde nájdeš mená výhercov.

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

Vylúšti doplňovačku a vyhraj cenu od Kilowatíka!

           1. Počas horúčavy ťa ofúkne ...

2. Obľúbenú pesničku si pustíš na CD ...

                              3. V tme ti posvieti ...

         4. Pokrčené tričko ti vyžehlí ...

 5. Zaprášený koberec ti vyčistí ...

                6. Myšku, klávesnicu a monitor má ...

7. Zmrzlinu si schováš do  ...

       8. Pizzu ti zohreje ...

     9. Špinavé ponožky ti vyperie ...
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o   Viete, že symboly „+“ a „-“ pre označenie elektrickej polarity
zaviedol Benjamin Franklin, americký prírodovedec a politik,
ktorého portrét je zobrazený na 100-dolárovej bankovke? Tento
odvážny krotiteľ bleskov vypustil v roku 1752 do búrkového
mraku šarkana, aby dokázal, že blesk je elektrina. Veľký Ben
daroval svetu prvý bleskozvod a veľkolepú myšlienku... (viď
tajnička), vďaka ktorej dnes šetríme elektrickou energiou.

Krížovka o ceny
   Vylúštenie tajničky nám zašlite do 20. júla 2005
na adresu: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice, heslo - Krížovka.
   Dvadsaťpäť vyžrebovaných úspešných riešiteľov
dostane od nás kľúčenku s indikátorom bankoviek (foto).
Ich mená nájdete na www.vse.sk po 25. júli 2005.
   Zamestnanci Východoslovenskej energetiky a.s. a ich
rodinní príslušníci sa na súťaži nemôžu zúčastniť.

Pomôcky:
OYO, ITS,

MOBA,
PATE

DOHĽAD
MESTO

NA
MORAVE

ŠEDÁ
ANGL. SKR.
VÝCHODO-
JUHOVÝ-
CHODU

ZVUK
URČITEJ
VÝŠKY

ŠPIÓNI
PLOCHÝ
NÁSTROJ

NA
ŠTIEPANIE

DÁVKA
(ANGL.)

ARMÁDNY
TELOVÝ-
CHOVNÝ

KLUB

NAPAD-
NUTIE

PERA
(BÁS.)

MPZ
POĽSKA

JEHO
(ANGL.)

POŠKO-
DENIA

(MEDIC.)

KÓD
ANGLIČ-

TINY
ZOHOL MESTO

V KONGU

OPÍSANIE
PREDMETU

KONCOVKA
ŽENSKÝCH
PRIEZVÍSK

RÁDIUM

CIEĽ

TATÁRSKY
(SKR.)

ČISTIL
PÚŠŤANÍM
CEZ SITO

HRABALA
(EXPR.)

1. ČASŤ
TAJNIČKY

KRSTNÝ
OTEC (NEM.)

STUPEŇ
VEĽKOSTI
PÍSMENA

OPORA

3. ČASŤ
TAJNIČKY

JEDNOTKA
GALÓN

NÁSYP

ŽENSKÉ
MENO

ČIASTOČNE
SPRACOV.

TOVAR

POPEVOK

NÚDZA
(NEM.)

UPRAV
OBÍJANÍM

LOPTA
V BRÁNKE

ZODIERAL

CUDZIE
Ž. MENO

KLOPAŤ
(ANGL.)

ČASŤ
TELA

TRHLINA
VZNIKNUTÁ

PRELO-
MENÍM

PODRAĎ.
SPOJKA

2. ČASŤ
TAJNIČKY

EL. ENCEFA-
LOGRAF

OZN. LIET.
TUNISKA

ZN. ČIST.
PROSTRIEDKU

NAPROTI
MOC

NIE JE

SLOV. NÁR.
STRANA

KRMIVO
PRE VTÁKY

USUŠENÁ
TRÁVA

NÁPOJ
Z RYŽE

POTVRĎ
SPRÁVNOSŤ

ŽENSKÉ
MENO

ELEKTRÓN-
VOLT

ERYTROCYT

RADÓN

KONZUMO-
VAL PITÍM

NÁR. BASKET.
ASOC. USA

VČELA
(LATIN.)

RADA
EURÓPY
ÚDER

V TENISE

JASAŤ
(LATIN.)
BODAVÝ

HMYZ

KONCOVKA
ZDROBN.

ĽAHKÝ
MATERIÁL

Z KÔRY
DUBA




