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Milí čitatelia,

reakcie na minuloročné letné vydanie 
nášho zákazníckeho časopisu VSEnergia 
pre váš domov nás veľmi milo prekvapili. 
Do našej redakcie prišlo viac ako 3 000 
listov s ohlasmi na uverejnenú anketu 
a detskú rubriku. Z vašich listov sme 
načerpali množstvo dobrých nápadov, 
ako môžeme náš časopis obohatiť a do-
plniť. Najzaujímavejšími témami sú pre 
vás, našich čitateľov, možnosti úspory 
elektriny a informácie o nových službách 
našej spoločnosti. Na základe vašich 
tipov sme do tohto vydania pridali in-
formácie o spotrebičoch či zaujímavosti 
zo sveta energetiky. 

Tohtoročné vydanie časopisu sme po-
pretkávali novými rubrikami ako naprí-
klad Zo sveta fyziky, Tipy pre úsporu či 
VSE regiónu. Veríme, že vás zaujmú aj 
informácie o otváraní trhu s elektrinou, 
telefonickej 24-hodinovej Poruchovej 
službe alebo o zrekonštruovaných Kon-
taktných miestach zákazníka. Našim naj-
menším sme opäť prichystali zaujímavú 
úlohu, ktorá ich zabaví, no i čo-to naučí 
o využívaní elektriny.
    
Neprehliadnuteľnou súčasťou aktuálne-
ho vydania časopisu VSEnergia pre váš 
domov je spoločenská hra Cestovanie 
s elektrinou, ktorú sme pripravili pre 
všetkých zábavychtivých čitateľov. Pro-
stredníctvom nej vám hravou formou 
prinášame informácie o ceste elektriny 
z elektrární až do vašich domovov a tiež 
o rozvíjajúcich sa službách VSE. 

Naším prianím je, aby vám nové rozší-
rené číslo nášho zákazníckeho časopisu 
prinieslo užitočné informácie a zároveň 
spríjemnilo predlžujúce sa večery jesen-
ných dní. 

Mgr. Miroslav Kulla
riaditeľ divízie Obchod

Trh s elektrinou je od 1. júla 2007 ot-
vorený už aj pre zákazníkov z radov do-
mácností. Podľa ponúkaných sadzieb či 
kvality služieb sa každý môže rozhodnúť, 
od ktorého dodávateľa bude nakupovať 
elektrinu do svojho domova. 

V súlade s politikou Európskej únie
Od začiatku druhej polovice roka 2007 tak-
isto došlo k unbundlingu, ktorý znamená 
oddelenie distribúcie elektriny od jej pre-
daja (dodávky). Preto odčlenením od našej 
spoločnosti VSE vznikla spoločnosť Výcho-
doslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.), kto-
rá vlastní a prevádzkuje distribučnú sústavu 
na území východného Slovenska. Distribúcia 
elektriny (jej preprava v distribučnej sústave) 
ostáva aj naďalej regulovaná. Možnosť výbe-
ru pre zákazníkov sa týka predaja elektriny. 
Otvorenie trhu s elektrinou aj unbundling 
sú v súlade s jednotnou energetickou poli-
tikou Európskej únie a ich hlavným cieľom 
je zvýšenie konkurencie a skvalitňovanie 
služieb na energetickom trhu.

VSE pre pohodlie svojich zákazníkov
Spoločnosť VSE zabezpečuje pre všet-
kých svojich zákazníkov aj naďalej spo-
ločne predaj (dodávku) a takisto distribú-
ciu elektriny, a to prostredníctvom Zmlúv 
o združenej dodávke elektriny, ktoré od 
1. júla 2007 automaticky nahradili predošlé 
platné zmluvy. Každý zákazník tak má pro-
stredníctvom našej spoločnosti aj naďalej 
zabezpečené komplexné služby týkajúce sa 
dodávky a distribúcie elektriny. Od 1. júla 
takisto zostávajú v platnosti ceny elektriny 
stanovené na rok 2007.

Na otvorenom trhu s elektrinou chce byť 
naša spoločnosť VSE pre vás najlepšou voľ-
bou pri rozhodovaní o dodávateľovi elektri-
ny. Neustále preto pracujeme na rozvíjaní 
poskytovaných služieb a ich prispôsobovaní 
potrebám vás – našich zákazníkov.

 Ďalšie informácie o otvorení trhu s elek-
trinou môžete nájsť na našej internetovej 
stránke www.vse.sk.

Otvorený trh s elektrinou – 
možnosť voľby pre zákazníka
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Anketa
Dokážete si predstaviť jeden deň bez 
elektriny?
Ráno vstaneme, v rýchlovarnej kanvici si zo-
hrejeme vodu na kávu. Rozsvietime svet-
lo v kúpeľni a pustíme si obľúbenú stanicu 
v rádiu. Podobný začiatok dňa zažíva väčšina 
z nás. Ktoré spotrebiče využívate vo svojich 
domovoch najčastejšie? Viete si predstaviť 
prežiť bez nich deň, mesiac či dokonca rok? 

 

Bohdana Juhászová 
učiteľka

Všetky spotrebiče v do-
mácnosti idú na elektri-
nu, plyn už nevyužívam 

štyri roky. Najväčším prínosom je pre mňa 
mikrovlnka a elektrická rúra. Bez elektriny 
som len výnimočne, a to počas krátkych 
výpadkov.

Predaj a distribúcia elektriny pre odberateľov po 1. júli 2007

Distribúcia (preprava) 
elektriny

Ide o regulovanú činnosť – VSD, a.s. 

vlastní a prevádzkuje distribučnú 

sústavu, z ktorej sa elektrina 

prepravuje až ku vám domov.

Predaj (dodávka) 
elektriny

Každý odberateľ si môže 

zvoliť vlastného dodávateľa 

elektriny.

zabezpečuje komplexné 
služby v oblasti predaja aj 

distribúcie elektriny,

a to prostredníctvom 
Zmlúv o združenej dodávke.



Kilowatthodina
Meriame ňou objem spotrebovanej elek-
triny. Počet spotrebovaných kilowattho-
dín ovplyvňuje výšku nákladov odberné-
ho miesta na elektrinu.

Pri čom všetkom sa spotrebuje 1 kilo-
watthodina?
• svietenie 20 W úspornou žiarivkou počas 

50 hodín
• ohriatie 17 l vody na 60 °C

• vypranie 5 kg suchej bielizne pri teplote 
60 °C alebo vyváranie 3 kg bielizne

• chladenie potravín v 300 l chladničke  
počas 24 hodín

• uvarenie obedu pre 4 osoby
• žehlenie po dobu 1,5 hodiny
• umývanie riadu v umývačke (1 cyklus)
• počúvanie diskmanu po dobu  

40 hodín
• používanie počítača počas 4 - 6 hodín
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Peter Ivan 
bankový úradník

Pre mňa je dôležitý počítač, DVD prehrávač, 
veža či televízia. Bez elektriny si to neviem 
predstaviť, keď sme aj niekde na chate, vždy 
máme so sebou aspoň rádio.

Dana Šoltésová 
študentka

Najviac zo všetkého asi využívam rýchlovar-
nú kanvicu. Šálka dobrej kávy alebo čaju, to 
je to najdôležitejšie. Život bez elektrospo-
trebičov si však viem predstaviť.

Jozef Melioris 
dôchodca

Chladnička, tá je zapnu-
tá vždy, ale najviac vyu-
žívame televízor, práčku 

a mikrovlnku. Keby som mal ísť na dlhšiu 
cestu do zahraničia, z elektrospotrebičov 
by som si so sebou zobral aspoň nejakú 
malú platničku.
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Bezplatné nahlasovanie porúch, osobné 
vybavovanie požiadaviek počas predĺže-
ných otváracích hodín, vynovená interne-
tová stránka. To sú len niektoré z pozitív-
nych zmien, ktoré sme pre vás pripravili 
v priebehu roka 2007. Aké konkrétne vý-
hody vám prinesú? 

Hlásenie porúch zadarmo
Na bezplatnom telefónnom čísle Porucho-
vej služby 0800 123 332 môžete 24 hodín 
denne zadarmo nahlasovať prípadné vý-
padky v dodávke elektriny. Takisto tu získa-
te informácie o aktuálne nahlásených poru-
chách. 24-hodinovú Poruchovú službu sme 
zaviedli ako prvý z dodávateľov elektriny  
na našom trhu.

Rozšírené služby  
Linky VSE 0850 123 333
Uprednostňujete pri riešení záležitostí spo-
jených s elektrinou telefonický kontakt? 
Rozšírili sme pre vás služby Linky VSE. Pro-
stredníctvom telefónu už môžete jednodu-
cho a pohodlne vybaviť alebo získať infor-
mácie o všetkých požiadavkách súvisiacich  
s odberom elektriny, ako sú napríklad prepis 
bytu, zmena mena, spôsobu platby a pod.

Predĺžené prevádzkové hodiny 
kontaktných miest
Na všetkých našich 9 Kontaktných miestach 
zákazníka (KMZ) môžete vaše požiadavky 
vybaviť v zjednotenom a predĺženom čase. 
Prevádzkovú dobu sme zjednotili aj v rámci 
Regionálnych zastúpení určených pre firmy 
a organizácie. Na rovnakom mieste a čase 
sme tak k dispozícii všetkým domácnostiam 
aj firemným zákazníkom. 

Vynovené kontaktné miesta – zvýšenie 
vášho pohodlia 
V záujme zvýšenia vášho pohodlia pokra-
čujeme v modernizácii našich KMZ. Po Rož-
ňave, Michalovciach a Poprade v súčasnosti 
pokračujeme v rozsiahlej rekonštrukcii ko-
šického kontaktného miesta. Jeho vynove-
né priestory budú pre vás k dispozícii už 

od 5. novembra 2007. V ďalšom období 
tiež plánujeme zrekonštruovať ďalšie KMZ  
pre zákazníkov v Trebišove, Humennom  
a Prešove.

Internetová stránka – moderná  
a prehľadnejšia
Od marca 2007 si môžete našu internetovú 
stránku www.vse.sk prezerať vo vynovenom 
dizajne a štruktúre. Jej základ tvorí prehľad-
ný obsah a stručné, vypovedajúce texty. 
Ponúka podstatné informácie v sloven-
skom i anglickom jazyku. Našou snahou je, 
aby ste na novej stránke www.vse.sk vždy  
našli aktuálne a užitočné informácie súvi- 
siace s elektrinou.

Skvalitňujeme starostlivosť o našich  
zákazníkov
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poruje viacero projektov zameraných 
na rozvoj východoslovenského regiónu. 
O konkrétnych aktivitách VSE v tejto ob-
lasti sme sa rozprávali s hovorkyňou našej 
spoločnosti Mgr. Andreou Danihelovou.

• Ako sa naša spoločnosť podieľa na roz-
voji východoslovenského regiónu?
Je pre nás dôležité, aby sa spolu s činnos-
ťou našej spoločnosti rozvíjal aj región,  
v ktorom pôsobíme a ktorého sme súčasťou. 
Konkrétnym projektom napríklad v oblas-
ti vzdelávania je program VSE podporuje 
mladé talenty. V minulom roku sme pro-
stredníctvom neho podporili 6 projektov 
pre rozvoj mimoriadne nadaných a talento-
vaných mladých ľudí.

• Čo je podstatou projektu Detské ihriská, 
ktorý realizujeme v spolupráci s viacerý-
mi mestami či obcami?
Program spočíva vo výstavbe a rekonštruk-
cii ihrísk. V rámci východného Slovenska 
sme doteraz podporili 17 projektov, kde 
sme sa zamerali najmä na skrášlenie pro-
stredia obcí a vytvorenie priestoru pre 
tvorivé a bezpečné hry. Napríklad v Gel-

nici môžu deti na dvoch nových ihriskách 
využívať pružinové a váhadlové hojdačky, 
kruhový kolotoč, pohyblivý chodník, viac-
funkčnú lezeckú zostavu a ďalšie moder-
né zariadenia. Medzi ďalšie zrealizované 
projekty tiež patrí výstavba dopravného 
ihriska pri materskej škole v Humennom 
či lezeckej steny v Prešove. V blízkej dobe 
takisto plánujeme výstavbu nového det-
ského ihriska v areáli zoologickej záhrady 
v Košiciach. V programe Detské ihriská 
chceme vďaka veľkému záujmu pokračo-
vať aj v ďalších rokoch.

• Novým rozbiehajúcim sa projektom je 
aj akcia Odklínanie hradov na území vý-
chodného Slovenska. V čom konkrétne 
chceme napomôcť nie príliš zachovalým 
zrúcaninám našich významných kultúr-
nych dedičstiev?
Na rok 2007 sme v spolupráci so Sloven-
ským skautingom predbežne vytipovali päť 
zrúcanín hradov v Kapušanoch, Slanci, Turni 
nad Bodvou, Starej Ľubovni a Veľkom Šariši. 
V rámci projektu na nich zabezpečíme prie-
bežné čistenie od odpadu zanechaného bez-
ohľadnými návštevníkmi, ako aj zber a trie- 
denie vypadaného stavebného materiálu, 

ktorý je voľne roztrúsený po hradných nádvo-
riach. Materiál následne využijeme pri zách- 
ranných prácach. Ďalšou našou snahou je 
zvýšenie informovanosti o týchto kultúrnych 
pamiatkach. Preto tiež podporíme výrobu  
a osadenie informačných tabúľ, ktoré náv- 
števníkom atraktívnou formou predstavia za-
ujímavé príbehy jednotlivých hradov.

Týmito i viacerými ďalšími činnosťami ak-
tívne pristupujeme k celospoločenskému 
rozvoju celého východného Slovenska. Aj 
naďalej chceme byť zodpovedným obča-
nom nášho regiónu.

Aktivity VSE pre rozvoj regiónu
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Uvažujete o zavedení priameho inkasa 
pri úhradách platieb za elektrinu? Na 
jeho vybavenie vo vybraných bankách 
stačí iba jedna návšteva.
 
Jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady 
nákladov na elektrinu priamym inkasom si  
v poslednej dobe volí čoraz viac našich  
zákazníkov. V našich partnerských bankách 
– vo Všeobecnej úverovej banke a v Tatra 
banke – je jeho zavedenie veľmi jednodu-
ché. Stačí vyplniť žiadosť o zriadenie inkasa  
(Súhlas s inkasom). Zmena spôsobu plat-
by na priame inkaso sa následne zrealizuje 
automaticky medzi bankou a našou spoloč-
nosťou. V prípade ostatných bánk je ešte 
potrebné doručiť nám kópiu Súhlasu s inka- 
som, a to faxom na číslo 055 678-6516, písom-
ne na adresu našej spoločnosti alebo osobne  
na najbližšie Kontaktné miesto zákazníka.

Podstatou priameho inkasa je pravidelný 
bezhotovostný prevod peňazí z účtu zákaz-
níka na účet našej spoločnosti. Po jedno-
razovom zadaní inkasa tak už nie je nutné 
sledovať dátum úhrady platieb opakované-
ho plnenia.

Priame inkaso - jednoduchšie 
zavedenie
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Pre lepšiu vzájomnú spoluprácu

Viete, kedy ste uzavreli Zmluvu o do-
dávke elektriny a kto je na nej uvedený 
ako odberateľ? Môže sa stať, že odber 
elektriny do vášho domova je evidova-
ný na osobu žijúcu vo vašom príbytku 
v minulosti, prípadne na zosnulého ro-
dinného príslušníka. 

Rýchla kontrola spomenutých údajov vám 
pomôže zjednodušiť riešenie záležitostí 
súvisiacich s elektrinou. Odber elektriny 
bez uzavretej zmluvy s aktuálnymi údajmi 
totiž môže byť charakterizovaný ako ne- 
oprávnený. V prípade, že na svojej zmlu-
ve nájdete neplatný údaj o odberateľovi, 
stačí, ak sa s nami skontaktujete. Na zá-
klade nových údajov a informácií o čísle 
a aktuálnom stave vášho elektromera 
s vami bezplatne uzavrieme novú Zmluvu 
o združenej dodávke elektriny. Zrealizo-
vať zmenu v prípade nových skutočnos-
tí na odbernom mieste je prínosné pre 
zákazníkov, ako aj pre našu spoločnosť. 
Na základe aktuálnych informácií vieme 
rýchlo a flexibilne riešiť vaše požiadavky 

Kontrola údajov  
na zmluve

 Bližšie informácie o priamom inkase 
môžete získať telefonicky na Linke VSE 
0850 123 333 alebo na našej internetovej 
stránke www.vse.sk.
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Pomoc občanom odkázaným na elektrické prístroje
Občanom, ktorí sú odkázaní na využí-
vanie elektrických prístrojov, chceme 
poskytovať pri distribúcii elektriny nad-
štandardnú starostlivosť. Naším posto-
jom vyjadrujeme záujem o zvyšovanie 
kvality života aj u týchto zákazníkov na-
šej spoločnosti.

V každodennom živote sa stávajú situácie, 
keď je obmedzená plynulá dodávka elek-
triny do odberných miest. Vplýva nato 
napríklad počasie (víchrica, silná búrka), 
ďalšie nepredvídateľné udalosti či plánova-
né odstávky elektriny v rámci rozvoja elek-
trických sietí. Od začiatku tohto roka spúš- 
ťame nový projekt zameraný na zvýšenie 
informovanosti u zákazníkov - pacientov, 
ktorých život závisí od dodanej elektriny  
do dýchacieho, kardiovaskulárneho či iné-
ho elektrického prístroja. 

Kvalitnejšiu starostlivosť o túto skupinu na-
šich zákazníkov realizujeme nasledovne:
 
• v prípade plánovaných prerušení dis-

tribúcie (odstávok) elektriny občanom  
30 dní vopred zasielame list s bližšími 
informáciami;

• v deň plánovaného prerušenia distri- 
búcie elektriny (plánovanej odstávky) sa  
s občanmi telefonicky skontaktujeme;

 
• vopred oznamujeme zmenu alebo zruše-

nie prerušenia distribúcie v prípade, že 
sa zruší alebo presunie na iný termín;

• občanov informujeme o prípadných po-
ruchách alebo neplánovaných preruše-
niach distribúcie elektriny;

• prednostne pristupujeme k obnove dis-
tribúcie elektriny na ulici a v oblasti, 
kde títo občania bývajú.

 Pokiaľ patríte medzi občanov, ktorí 
nevyhnutne k životu používajú elektric-
ký prístroj a máte záujem o poskytovanie 
nadštandardnej starostlivosti, môžete sa  
s nami skontaktovať prostredníctvom vyš-
šie uvedených kontaktov. V prípade záujmu 
o poskytnutie tejto nadštandardnej starost-
livosti je potrebné našej spoločnosti uviesť 
meno, zákaznícke číslo, adresu odberného 
miesta a telefonický kontakt. Takisto potvr-
denie od lekára o tom, že občan nevyhnut-
ne k životu potrebuje elektrický prístroj.

Telefonicky sme vám k dispozícii na Linke VSE 0850 123 333 každý pracovný 
deň od 7.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 16.00 hod. Požiadavky rie-
šime aj v maďarskom alebo anglickom jazyku (volanie na Linku VSE z pevnej 
linky je za cenu miestneho hovoru z celého územia SR). Poruchy nám môžete 
nahlásiť na bezplatnom čísle 24-hodinovej Poruchovej služby 0800 123 332.

Osobne nás nájdete na ktoromkoľvek z našich  
9 Kontaktných miest zákazníka (KMZ):
KMZ Košice, Hollého 3 
KMZ Prešov, Levočská 3 
KMZ Humenné, Družstevná 1477/22
KMZ Sp. Nová Ves, Elektrárenská 2
KMZ Bardejov, Kellerova 9   
KMZ Trebišov, Hurbanova 2
KMZ Rožňava, Šafárikova 2 
KMZ Michalovce, Štefánikova 2   
KMZ Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42

Napísať nám môžete na adresu VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. 
Fax nám odošlete na č. 055 678-6516.

E-mail nám môžete poslať na info@vse.sk.

Ako sa s nami  
skontaktovať
Chcete rýchlo a pohodlne vyriešiť požiadavky súvisiace s odberom elektriny? Vy-
berte si ktorúkoľvek zo štyroch možností kontaktu s našou spoločnosťou a my vám 
ochotne pomôžeme.

Rozšírené a jednotné  
otváracie hodiny:
Pondelok: 8.00 - 16.00 hod.
Utorok: 8.00 - 16.00 hod.
Streda: 8.00 - 17.00 hod.
Štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
Piatok: 8.00 - 15.00 hod.
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Kontrola údajov  
na zmluve

súvisiace s elektrinou. Zmenu spomenutých 
údajov môžete zrealizovať prostredníctvom 
vedľa uvedených kontaktov.
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Ako si môžem sám overiť správnosť me-
rania elektromera?

Jednoduchá kontrola elektromera vo vašej 
domácnosti zaberie maximálne 5 až 10 mi- 
nút. V prvom rade je potrebné vypnúť bytové 
ističe, okrem hlavného ističa. Po niekoľkých 
minútach sa kotúč elektromera zastaví.  
Pokiaľ zastane na kontrolnej čiernej značke, 
mal by byť chod elektromera správny.

O kontrolu funkčnosti elektromera môžete 
takisto požiadať našu spoločnosť.* V prí-
pade, že náš technik na vašom odbernom 
mieste nezistí na elektromere závadu, mô-
žete ďalej písomne požiadať o overenie 
funkčnosti elektromera v metrologickom 
stredisku. V záujme zabezpečenia spoľahli-
vosti elektromerov naša spoločnosť taktiež 
vykonáva na každom odbernom mieste raz 
za desať rokov výmenu elektromera.

* Upozornenie: V prípade nezistenia poruchy  
na elektromere je zákazník povinný uhradiť po-
platok spojený s jeho overením stanovený podľa 
Cenníka služieb VSD, a.s. 

Na faktúre mám uvedenú informáciu, že 
sadzba na mojom odbernom mieste nie je 
vzhľadom na spotrebu optimálna. Čo mám 
urobiť, aby som mal správnu sadzbu?

Sadzbu za spotrebu elektriny si môžete zvo-
liť podľa svojich odberových pomerov, teda 
podľa toho, či na vašom odbernom mies-
te využívate bežné spotrebiče, prípadne 

akumulačné či priamovýhrevné spotrebiče.  
Optimálna sadzba takisto závisí od pred-
pokladanej ročnej spotreby elektriny. In-
formácie o ponuke našich sadzieb nájdete 
na zadnej strane faktúry za elektrinu. Pri 
výbere vám takisto ochotne pomôžeme te-
lefonicky na Linke VSE 0850 123 333 alebo 
osobne na Kontaktných miestach zákazní-
ka. O zmenu sadzby nás môžete požiadať 
prostredníctvom spomenutých kontaktov 
a tiež písomne na adrese našej spoločnos-
ti alebo e-mailom na info@vse.sk. Sadzbu  
si môžete zmeniť spravidla po uplynutí jed-
ného roka od jej poslednej zmeny.

Chcem odber elektriny previesť z manžel-
ky na moje meno. Ako mám postupovať?
 
Zmenu odberateľa najjednoduchšie zaria- 
dite telefonicky na Linke VSE 0850 123 333, 
kde naši operátori vybavia vašu požiadavku 
na počkanie. Údaje, ktoré je  potrebné uviesť, 
sú: meno a priezvisko, adresa odberného 
miesta, zákaznícke číslo, číslo elektromera  
a jeho stav. 

Vaše otázky

Rozhodujete sa pri nákupe práčky, vysá-
vača alebo iných spotrebičov iba podľa 
ceny? Zdanlivo najlacnejší výrobok však 
niekedy dokáže z dlhodobého hľadiska 
poriadne zaťažiť peňaženku a zneprí-
jemniť život. V porovnaní s inými, síce 
cenovo náročnejšími spotrebičmi, môže 
totiž spotrebovať omnoho viac elektriny.  
Za úvahu stoja aj ďalšie parametre ako 
hlučnosť a celková spoľahlivosť. 

Pri výbere spotrebiča odporúčame nepreh-
liadnuť údaje týkajúce sa energetickej trie- 
dy, hlučnosti či ďalších charakteristík pod- 
ľa druhu výrobku. Pomocnú ruku pri po- 
rovnávaní vám poskytne energetický štítok, 
ktorý by mal byť súčasťou balenia každého 
elektrospotrebiča.
 
Trieda A najúspornejšia
Najvýznamnejším údajom na energetickom 
štítku je energetická trieda, zobrazená po-
mocou farebných pásov a písmen A až G. 
Energetická trieda A označuje energeticky 

najvýhodnejší a najúspornejší spotrebič. 
V súčasnosti už však existujú aj spotrebiče, 
ktoré dosahujú spotrebu elektriny nižšiu ako 
pri triede A. Na ich označenie výrobcovia 
používajú označenie A+. Znamená to, že vý-
robok má najmenej o 25 % nižšiu spotrebu 
ako výrobok triedy A. Na slovenskom trhu 
by sa nemali objaviť výrobky s energetickou 
triedou horšou ako D, pretože ich používa-
nie je zakázané v celej Európskej únii. 

Špecifické parametre spotrebičov
Ďalšie údaje na energetickom štítku, ktoré 
netreba prehliadnuť, závisia od druhu vy-
beraného spotrebiča. Pri umývačke riadu 
záleží na objeme spotreby vody, hlučnosti, 
triede umývania či sušenia. Špecifickými 
parametrami pre práčku sú objem bubna, 
maximálny počet otáčok za minútu alebo 
rôznorodosť pracích programov. Pri výbere 
kvalitnej chladničky odporúčame venovať 
pozornosť aj údajom ako sú objem priesto-
ru, mraziaci výkon, počet kompresorov ale-
bo klimatická trieda. 

  Ďalšie informácie o tom, ako ušetriť  
náklady na elektrinu nájdete v našom letá-
ku Rady pre váš domov, ktorý je vám k dis-
pozícii na internetovej stránke www.vse.sk.  
O bezplatné zaslanie letáku môžete požiadať 
aj telefonicky na Linke VSE 0850 123 333.

Kvalitný spotrebič – ušetrené peniaze v budúcnosti
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Viete, ako Edison vynašiel žiarovku? Do-
káže ju dnes rozsvietiť aj citrón? Čo je 
podstatou statickej elektriny? Odpovede 
na tieto otázky a ďalšie nové informá-
cie môžete nájsť v našej novej rubrike  
Zo sveta fyziky. Okrem zaujímavostí  
o elektrine vám v nej prinášame aj zopár 
domácich pokusov.

Edison – vynálezca či zdokonaliteľ?
Staré listiny uvádzajú, že prvé nedokona-
lé žiarovky sa objavili už okolo roku 1820, 
teda dávno pred Edisonovým narodením. 
Bol teda preslávený vynálezca podvod-
níkom? Rozhodne nie. Edison sa zaslúžil 
o to, že dnešné žiarovky nám dokážu slú-

žiť aj niekoľko mesiacov či rokov. Spolu 
s tímom kolegov sa dlho pokúšal vyriešiť 
najväčší problém – nájsť vhodný mate- 
riál pre vlákno žiarovky. Vyskúšal vraj 
viac ako 6 000 vlákien, pokiaľ jeho žiarov-
ka s uhlíkovým vláknom dokázala svietiť 
okolo 300 hodín. Po tomto úspechu boli 
prvé funkčné žiarovky v roku 1880 použité  
na osvetlenie parníka Columbia. O tom, 
že sa Edison významnou mierou podieľal  
na zrode dnešných žiaroviek teda nemôže-
me pochybovať. Žiarovka sa vďaka nemu 

stala každodennou súčasťou nášho života. 
Výskumy dokonca zistili, že za posledných 
120 rokov od vynájdenia žiarovky sa čas 
spánku skrátil o viac ako 20 percent.

Pokus č. 1   
Rozsvieti žiarovku citrón?

Pomôcky:
2 pásiky kovu (meď alebo zinok)
2 kovové drôty
1 malá žiarovka
1 citrón (alebo iné kyslé ovocie)

Očistené kovové pásiky spolovice zasuň-
te do citrónu a pripojte k nim drôty. Keď  
na ich konce pripojíte malú žiarovku, 
mala by sa rozsvietiť. Prečo? Citrón obsa-
huje veľké množstvo kyseliny citrónovej, 
ktorá pri chemickej reakcii so zinkom vy-
tvára elektrický prúd. Upozornenie: Na- 
priek tomu, že pokus je veľmi jednoduchý, 
nemusí sa vždy podariť. Úspech závisí  
od kyslosti použitého citrónu a ďalších 
faktorov. Trpezliví sa však určite rozsvie-
tenej žiarovky pomocou citrónu dočkajú. 

Ako vzniká statická elektrina?
Vstupujete rýchlym krokom do dverí, chy-
títe kľučku a zrazu stŕpnete. Rukou vám 
prechádza elektrický výboj. Túto situáciu  
so statickou elektrinou už zažil hádam kaž- 
dý z nás. Čo ju spôsobuje? Statická elektri-
na vzniká trením alebo elektrostatickou in-
dukciou. Každý predmet má zvyčajne kladný 
aj záporný elektrický náboj. Pri vzájomnom 
trení predmetov sa premiestni určitý počet 
elektrónov a vytvorí sa statická elektrina. 
Poznáme ju najmä zo spomenutých kľu-
čiek či nafúknutých balónov „prilepených“  
na tričku alebo vlasoch. Môže však mať aj 
nepriaznivé dôsledky, ako napríklad vznik 
požiarov zapríčinených iskrou.

Pokus č. 2   

Pôsobí statická elektrina viac v lete 

alebo v zime?

Pomôcky:

1 balón

stopky alebo hodinky

Pošúchajte balón silno o sveter alebo 
vlasy. Priložte ho k stene a odstopujte, 
po akom dlhom čase z nej spadne. Po-
kus následne pre porovnanie zopakujte 
v kúpeľni, po dlhom horúcom kúpeli ale-
bo sprche. Čo myslíte, v ktorom prípade 
balón vydrží na stene kratšie? Správna 
odpoveď je – kúpeľňa. Vysoká vlhkosť 
vzduchu napomáha rýchlejšiemu pohybu 
elektrónov a tým dochádza k rýchlejšie-
mu spadnutiu balóna zo steny. Podobne 
statická elektrina pôsobí v lete pri vysokej 
vlhkosti vzduchu. Naopak v zime, keď je 
vzduch suchý, statická elektrina pôsobí 
omnoho silnejšie. Skúste si všimnúť, či vás 
kľučka dverí v zime „nekopne“ viackrát.
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Ahoj deti! 
Z Kilowatíka sa nám stal veľký neporiad-
nik. Veľmi sa ponáhľal a pred odcho-
dom zo svojho domčeka zabudol 
urobiť 5 dôležitých vecí. Súvisia 
s elektrinou, ktorú bežne doma 
využíva každý z nás. Rozhliadnite sa 
po jeho domčeku a skúste ich nájsť. 
Naučíte tak Kilowatíka, na čo by nikdy 
pred odchodom z domu nemal zabud-
núť. Kilowatíkov domček môžete takisto 
podľa vašich predstáv vymaľovať.

Odpovede nám pošlite do 15. novem-
bra 2007 na adresu VSE a.s., 
úsek Marketing, Mlynská 31, 
042 91 Košice, heslo: Kilo-
watík. Môžete pripojiť aj 
vymaľovaný domček Ki-
lowatíka. Pätnástim vy-
žrebovaným zašleme 
peknú odmenu.
Mená odmene-
ných kamará-
tov nájdete na 
www.vse.sk od 30. no-
vembra 2007.

Páčilo sa vám aktuálne vydanie časopi-
su VSEnergia pre váš domov? Alebo sa 
vám, naopak, v časopise niečo nepozdá-
valo, prípadne chýbalo? Chcete získať 
ku konkrétnym témam viac informácií? 
Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory 
a námety nám pomôžu pri tvorbe ďalších 
vydaní.

Kontakty
Adresa: 
VSE a.s. 
úsek Marketing 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
heslo: časopis 
E-mail: casopis@vse.sk
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Napíšte nám

0800 123 3320800 123 332
24h Poruchová služba VSE

VSE vám prináša ďalšiu službu 
pre vaše pohodlie. Ako prvý z dodáva-
teľov elektriny na slovenskom trhu sme 
pre vás zaviedli nonstop Poruchovú 
službu.

Na bezplatnom telefónnom čísle 
poskytujeme 24 hodín denne aktuálne 
informácie o poruchách a zároveň 
prijímame hlásenia o výpadkoch 
v dodávke elektriny.

Energia pre vaše pohodlie

Bez starostí
o elektrinu

Zamestnanci VSE a.s. 
a ich rodinní príslušníci sa súťaže 
nemôžu zúčastniť.
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