
Otvorenie trhu s elektrinou úzko súvisí
s procesom unbundlingu, ktorým pre-
chádzajú všetky regionálne distribučné
spoločnosti na Slovensku. Unbundling
v podmienkach Východoslovenskej ener-
getiky a.s. (VSE) znamená oddelenie dis-
tribúcie elektriny ako regulovanej činnosti
od ostatných neregulovaných činností, ktoré
zabezpečujeme pre svojich zákazníkov.
No najmä od dodávky elektriny. Je to zložitý
proces, ktorý v našej spoločnosti realizujeme
postupne.

V súlade s energetickou legislatívou sme
v prvej etape unbundlingu zabezpečili
predovšetkým oddelenie distribúcie od os-
tatných činností spoločnosti po účtovnej,
organizačnej a informačnej stránke. Z tohto
dôvodu už viac ako rok funkciu prevádz-
kovateľa distribučnej sústavy vykonáva divízia
Operátor distribučnej sústavy (DSO). Vo svo-
jej najvyššej právnej forme unbundling

znamená vytvorenie právne samostatnej
spoločnosti Východoslovenská distribučná,
ktorá bude poskytovať služby distribúcie
elektriny na transparentnom a nedis-
kriminačnom princípe všetkým účastníkom
trhu s elektrinou na svojom území. Teda
výrobcom, prevádzkovateľom iných distri-
bučných sústav alebo koncovým odbe-
rateľom. Materská spoločnosť VSE, ktorá pl-
ní funkciu dodávateľa elektriny, bude
aj naďalej zabezpečovať dodávku (predaj)
elektriny.

Našich zákazníkov zmeny vyplývajúce
z unbundlingu neovplyvnia, pretože za-
bezpečíme právnu kontinuitu jestvujúcich
Zmlúv o združenej dodávke elektr iny.
To znamená, že VSE ako dodávateľ elektriny
ostáva zmluvným partnerom pre všetkých
zákazníkov, ktorí s nami takúto zmluvu uza-
vreli. Pre nich komplexne zabezpečujeme
všetky služby, t. j. dodávku „silovej“ elektriny,

použitie prenosovej sústavy, distribúciu
elektriny, ako aj nákup systémových a pod-
porných služieb.

K priamemu vzťahu medzi prevádzko-
vateľom distribučnej sústavy DSO, v bu-
dúcnosti Východoslovenskou distribučnou,
a koncovým zákazníkom dôjde iba v nasle-
dujúcich prípadoch:
- pri pripojení nového odberného miesta,
- pri zvýšení maximálne rezervovanej 

kapacity existujúceho odberného miesta,
- pri prepise odberného miesta na iného
  majiteľa,
- pri zmene dodávateľa elektriny.

Vtedy zákazník uzavrie s DSO Zmluvu 
o pripojení do distribučnej sústavy.

 Ak máte záujem o ďalšie informácie
na túto tému, kontaktujte nás elektronicky
na adrese casopis@vse.sk.

VSEnergia
pre samosprávu

Odčlenenie distribúcie: rovnaký prístup pre všetkých

jún 2006 nepredajné

Vážení čitatelia,

prostredníctvom časopisu
VSEnergia pre samosprávu
vám opäť prinášame čerstvé
informácie zo slovenskej
energetiky. Cieľom tohto vydania
je poskytnúť vám širší prehľad
o zmenách súvisiacich
s unbundlingom - oddelením
distribúcie od dodávky elektriny.
Pomôžeme vám zorientovať sa
v procese zmeny príkonu
či výmeny ističov na vašich
odberných miestach.
Rozširovaním služieb
a zvyšovaním vašej
informovanosti sa snažíme
o ďalšie zlepšovanie našej
spolupráce.

Mgr. Miroslav Kulla
riaditeľ divízie Obchod



Každý koncový odberateľ elektriny sa môže
ocitnúť v situácii, keď bude potrebovať vy-
konať zmenu požadovaného príkonu alebo
výmenu hlavného ističa pred elektromerom.
Ak je vaše odberné miesto pripojené do siete
vysokého napätia (VN), hovoríme o zmene
požadovaného príkonu. V prípade pripojenia
vášho odberného zariadenia na hladinu
nízkeho napätia (NN) dochádza k výmene
hlavného ističa pred elektromerom.

Zmena požadovaného
príkonu

Výšku príkonu môžete meniť v súlade s plat-
ným cenníkom distribúcie elektriny na-
sledovne:
- príkon môžete zvyšovať až do výšky
maximálne rezervovanej kapacity pripojenia,
ktorá je definovaná v Zmluve o pripojení
do distribučnej sústavy, resp. v pripojovacích
podmienkach prevádzkovateľa.
- môžete požiadať o zvýšenie požadovaného
príkonu nad hranicu maximálne rezer-
vovanej kapacity pripojenia. V tomto prípade
je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o pripojení,
v ktorej sa dohodne nová (vyššia), maximálne
rezervovaná kapacita pripojenia. Nová kapa-
cita je v celej výške základom pre výpočet
poplatku za pripojenie na VN hladinu.
- môžete požiadať o zníženie požadovaného
príkonu. Ak nám túto skutočnosť oznámite
do 30. júla 2006, bude nová (nižšia) hodnota
podkladom pre fakturáciu distribučných
poplatkov pre obdobie od 1. januára 2007.

Zvýšenie požadovaného príkonu nad rámec
maximálne rezervovanej kapacity pripojenia

Pri zmene požadovaného príkonu vám
odporúčame nasledujúci postup:
V prípade, ak nie je nutné vykonať úpravy
časti distribučnej siete VSE, od vás ako
od žiadateľa o pripojenie budeme vyžadovať:
• Žiadosť o zvýšenie rezervovaného odberu
elektriny u zákazníkov pripojených do sietí
vysokého napätia (VN) a veľmi vysokého

napätia (VVN),
• vyjadrenie oddelenia VSE -
Obnova a rozvoj sietí VN a NN,
• Správu o odbornej prehliadke
a skúške elektrického zaria-
denia,
• doklad o vlastníckom vzťahu
k nehnuteľnosti alebo prehlá-
senie o vysporiadaní vlast-
níckych vzťahov.

Pracovník úseku Sieťový ob-
chod s vami uzavrie Zmluvu
o pripojení bez pripojovacieho
poplatku.

V prípade, ak je nutné vyko-
nať úpravy časti distribučnej
siete VSE, postupuje sa ako
pri novom pripojení. V tom
prípade je z vašej strany po-
trebné predložiť:
• Žiadosť pre zákazníkov pri-
pojených do sietí VN a VVN,
• projektovú dokumentáciu
schválenú VSE v 4 vyhoto-
veniach – realizačný stupeň
(z toho jedna projektová doku-
mentácia s pečiatkou Staveb-
ného úradu a jedna s pečiatkou
Technickej inšpekcie),
• právoplatné stavebné povolenie,
• vyjadrenia správcov dotknu-

tých inžinierskych sietí,
• doklad o vlastníckom vzťahu
k nehnuteľnosti alebo prehlásenie o vyspo-
riadaní vlastníckych vzťahov,
• vyjadrenie oddelenia VSE - Obnova a rozvoj
sietí VN a NN,
• Správu o odbornej prehliadke a skúške
elektrického zariadenia (revízna správa) alebo
Odborné a záväzné stanovisko k bezpeč-
nosti vyhradeného technického zariadenia
(Osvedčenie Technickej inšpekcie SR).

Pracovník úseku Sieťový obchod s vami
uzavrie Zmluvu o pripojení s pripojovacím
poplatkom, ktorý sa vypočíta podľa Výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

č. 2/2005, v prípade, ak má naša spoločnosť
náklady súvisiace s pripojením. Pri riešení
zmeny požadovaného príkonu môžete priamo
kontaktovať pracovníkov príslušného regio-
nálneho zastúpenia, ktorí vám sprostredkujú
bezproblémové riešenie vašej požiadavky.

  Bližšie informácie týkajúce sa zmeny
požadovaného príkonu získate aj na našej
internetovej stránke www.vse.sk, v časti
Mestá a obce.

/pokračovanie na 3. strane/
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Ako postupovať pri...

Kontaktujte nás
Telefonicky: Linka VSE 0850 123 333
(za miestny poplatok z pevnej siete)
E-mail: info@vse.sk
Fax: 055/678 65 16
Písomne: Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s.,
pobočka Košice, č. ú.: 4350099416/3100
Internetová stránka: www.vse.sk

Naše regionálne
zastúpenia
Poprad Nám. sv. Egídia 97/42
Sp. Nová Ves Elektrárenská 2
Rožňava Šafárikova 2
Prešov Levočská 3
Košice Hollého 3
Humenné Družstevná 1447/32
Michalovce Štefánikova 2
Trebišov Hurbanova 2



Výmena hlavného ističa

/dokončenie z 2. strany/

Ak potrebujete optimalizovať kapacitu pri-
pojenia a vymeniť istič za istič s vyššou, resp.
nižšou amperickou hodnotou, odporúčame
vám kontaktovať oprávnenú montážnu orga-
nizáciu, ktorá na základe vašej objednávky
požadovanú výmenu uskutoční.

túpenia s vami uzavrie Zmluvu o pripojení
s pripojovacím poplatkom stanoveným podľa
platného cenníka a to tak, že výška pripo-
jovacieho poplatku tvorí rozdiel medzi cenami
požadovanej a jestvujúcej amperickej hodnoty
hlavného ističa pred elektromerom. To platí
aj v prípade Žiadosti o zvýšenie maximálne
rezervovanej kapacity pripojenia spolu so zme-
nou obchodného partnera na jestvujúcom
odbernom mieste.
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ABC Energetiky
Maximálna kapacita pripojenia

Predstavuje dohodnutú, maximálne rezer-
vovanú kapacitu vo význame príkonu, ktorá
je k dispozícii na distribúciu elektriny
do daného odberného miesta. Žiadateľ
o pripojenie ju definuje vo svojej Žiadosti
o pripojenie a na základe jej výšky je stano-
vený jednorazový pripojovací poplatok.
Na úrovni veľmi vysokého napätia (VVN)
a vysokého napätia (VN) je to hodnota
výkonu dohodnutého v Zmluve o pripojení
alebo určeného v pripojovacích pod-
mienkach. Na nízkonapäťovej úrovni (NN)
hovoríme o požadovanom príkone, stano-
venom amperickou hodnotou hlavného
ističa pred elektromerom alebo prepo-
čítanou kW hodnotou požadovaného
príkonu na prúd v ampéroch.

Požadovaný príkon
Na úrovni VVN a VN predstavuje

15-minútový výkon platný pre ročné alebo
3-mesačné časové obdobie, ktorý je do-
hodnutý v Zmluve o združenej dodávke
elektriny, resp. v Zmluve o distribúcii.
Výška požadovaného príkonu je podkladom
pre fakturáciu stálej platby za distribúciu
elektriny. Môže byť rovnaká alebo niž-
šia ako maximálna rezervovaná kapacita
pripojenia.

Na úrovni NN má požadovaný príkon
ten istý význam ako maximálna kapacita
pripojenia.

Hlavný istič
Hlavný istič pred elektromerom je istiace

zariadenie odberateľa, ktoré svojou funkciou
obmedzuje výšku maximálneho odobe-
raného elektrického výkonu (maximálna
kapacita pripojenia) v odbernom mieste.
V prípade použitia ističa s nastaviteľnou
tepelnou a skratovou spúšťou musia byť
tieto konštrukčne upravené tak, aby bolo
možné ich nastavenie riadne zaplombovať.
Ak úprava nebude konštrukčne možná,
za požadovaný príkon sa bude považovať
maximálne nastaviteľná hodnota ističa.

Zníženie maximálne rezervovanej
kapacity pripojenia

Túto zmenu je možné vykonať iba raz
za rok, pričom ak je zmena nahlásená a za-
evidovaná v obchodných systémoch prevádz-
kovateľa, bude nová hodnota ističa podkla-
dom pre fakturáciu distribučných poplatkov
pre nasledujúce obdobie. Ak žiadate o zníže-
nie maximálne rezervovanej kapacity pripo-
jenia, budeme od vás potrebovať:
• Žiadosť pre domácnosti a podnikateľov
o zníženie amperickej hodnoty hlavného ističa
pred elektromerom,
• Správu o odbornej prehliadke a skúške
elektrického zariadenia (nový hlavný istič
pred elektromerom, prípadne nová elektrická
prípojka) alebo kolaudačné rozhodnutie (ak
bolo vydané stavebné povolenie). Pracovník
príslušného regionálneho zastúpenia s vami
uzavrie Zmluvu o pripojení bez finančného
plnenia.

 Ďalšie informácie týkajúce sa výmeny
hlavného ističa nájdete na našej internetovej
stránke www.vse.sk, v časti Mestá a obce.

Po jej zrealizovaní je potrebné uzavrieť novú
Zmluvu o pripojení s našou spoločnosťou
na príslušnom regionálnom zastúpení, ktoré
potvrdí vami požadovanú hodnotu nového
ističa.

Pre bezproblémové uzavretie nového zmluv-
ného vzťahu vám odporúčame nasledujúci
postup:

Zvýšenie maximálne rezervovanej
kapacity pripojenia

Ak žiadate o zvýšenie maximálne rezer-
vovanej kapacity pripojenia, budeme od vás
potrebovať:
• Žiadosť pre domácnosti a podnikateľov
o zvýšenie rezervovaného odberu elektriny,
• Správu o odbornej prehliadke a skúške
elektrického zariadenia (nový hlavný istič
pred elektromerom, prípadne nová elektrická
prípojka) alebo kolaudačné rozhodnutie
(ak bolo vydané stavebné povolenie),
• vyjadrenie oddelenia VSE - Obnova a rozvoj
sietí VN a NN.

Pracovník príslušného regionálneho zas-
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Cieľom našej spoločnosti je byť spoľahlivým
distribútorom elektriny pre všetky skupiny
zákazníkov. Aby sme mohli zabezpečiť a naďalej
zlepšovať kvalitu zásobovania elektrinou,
zvyšujeme investície do sietí a realizujeme
pravidelné opravy. Keďže zásahy do sietí
nie je vždy možné vykonávať pod napätím,
na nevyhnutný čas dochádza aj k odstáv-
kam distribúcie elektriny. V zmysle zákona
plánovanú odstávku oznamujeme najmenej
30 dní pred jej začiatkom.

V prípade odstávok elektriny v oblasti ro-
dinných domov a obytných blokov písomne
informujeme aj obecné a mestské úrady.
V liste vždy uvádzame, v akom termíne a čase
bude distribúcia elektriny pre dané odberné
miesto dočasne prerušená. Aby sa zákazník
mohol na odstávku dostatočne pripraviť,
je potrebné upozorniť ho na to aj viackrát.
Práve tu uvítame vašu pomoc a spoluprácu.

Po prijatí nášho listu vás prosíme, aby ste
obyvateľov informovali o plánovanej odstávke
elektriny buď upozornením v miestnom
rozhlase alebo umiestnením oznamu na infor-
mačnej tabuli. Veľmi nám pomôže, ak to
urobíte trikrát: 1 mesiac, 1 týždeň a 1 deň
pred realizovanou odstávkou.

Za vašu spoluprácu sme vám vďační. Aj týmto
spôsobom môžeme zvyšovať kvalitu služieb,
ktoré poskytujeme našim zákazníkom.

Spoluprácou k lepšej informovanosti

Nový riaditeľ divízie Obchod
Mgr. Miroslav Kulla, MBA

S účinnosťou od 30. januára 2006 je vedením
divízie Obchod poverený Mgr. Miroslav Kulla,
ktorý na tomto poste nahradil Juana Ramóna
Hernándeza Soubleta.

Mgr. Miroslav Kulla vyštudoval manažment
na prestížnej škole Paris Business School
vo Francúzsku, kde získal titul MBA. Tento
odbor ukončil i na Fakulte manažmentu
Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovnú
kariéru začal v roku 1998 vo firme Hewlett
Packard vo Francúzsku. V roku 2000 pôsobil
ako finančný analytik vo Valeo Distribution
vo Francúzsku. Od roku 2002 pracoval
na rôznych pozíciách v spoločnosti Slovak
Telecom. Do VSE nastúpil v júli 2005.

Jeho hlavnou úlohou je pripraviť našu
spoločnosť na úplnú liberalizáciu trhu
s elektrinou.
„K prioritám divízie Obchod pre najbližšie
obdobie bude patriť aj zvyšovanie kvality
služieb a rozšírenie individuálnej sta-
rostlivosti o zákazníkov. Jednou z tém
týkajúcich sa roku 2007 je tiež tvorba
nových produktov podľa potrieb našich
zákazníkov,“ hovorí Mgr. Kulla.

Sme presvedčení, že jeho doterajšie
pracovné skúsenosti budú prínosom
a prispejú k spokojnosti našich zákazníkov.

 Mgr. Miroslava Kullu môžete kontak-
tovať telefonicky na čísle 055/610 24 39,
e-mailom na kulla_miroslav@vse.sk
alebo na adrese Mlynská 31, 042 91 Košice.
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Rozširujeme služby Linky VSE
Prostredníctvom našej Linky VSE môžu svoje

požiadavky v rozšírenej miere vybaviť už aj
zákazníci skupiny Maloodber – podnikatelia,
do ktorej patrí i samospráva.

Okrem poskytnutia informácií o produktoch,
službách a cenách vám operátor linky pomôže

vyriešiť aj niektoré administratívne úkony
ako napr. zmenu korešpondenčnej adresy
sídla, spôsobu platobného styku či bankového
spojenia.

Ďalšou službou sú telefonické avíza zá-
kazníkom. Pracovníci Linky VSE zákazníka
telefonicky upozornia na pohľadávky spravidla
1 až 2 dni pred dňom splatnosti upomienky.
Naša spoločnosť sa snaží predchádzať faktu-
rácii na základe odhadu, ktorý je nevyhnutné
urobiť v prípade, ak sa náš pracovník pri perio-
dickom odpočte nedostane k elektromeru zá-
kazníka. Z tohto dôvodu pracovníci Linky VSE
aktívne kontaktujú zákazníkov, aby nahlásili
stav elektromera.

Pre profesionálnu obsluhu a spokojnosť
s vybavením požiadaviek odporúčame na-
sledovať pokyny operátora. Po úvodnom
uvítaní stlačte voľbu  a budete presmero-
vaní na špecializovaného operátora, ktorý obslu-
huje zástupcov samosprávy a podnikateľov.


