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Náhradné podložky, ktoré sme v tomto roku
umiestnili na samostatné stĺpy mimo elek-
trických vedení, zachránili až 16 bocianích
rodín. Naša spoločnosť aj týmto spôsobom
prejavuje svoj postoj a záujem o ochranu
životného prostredia. Spontánnu iniciatívu sme
doteraz zrealizovali v piatich obciach východ-
ného Slovenska, pričom najznámejším pro-
jektom je Zemplínske Hradište, tzv. Bociano-
polis, s desiatimi novovytvorenými bocianími
hniezdami.

Pre dravé vtáctvo staviame zábrany na stĺpoch
vysokého napätia. Predchádzame tak ich prí-
padnému poraneniu alebo uhynutiu po zasiah-
nutí elektrickým prúdom. V priebehu roka 2005
sme nainštalovali 3 203 takýchto zábran.

Aktívne sa tiež podieľame na ďalších ekolo-
gických projektoch. Začiatkom tohto leta sa
naši zamestnanci v spolupráci s Lesmi SR zapojili
do úprav lesného náučného chodníka Smolnícka
osada pri Gelnici. Naša spoločnosť je zároveň
jedným z partnerov filmového festivalu Eko-
topfilm, ktorý je zameraný na osvetu v oblasti
ochrany životného prostredia.

Investujeme do ekoprojektov
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Prispôsobiť sa čo najviac požiadavkám
zákazníkov. Ponuku produktov pripraviť
podľa individuálnych analýz spotreby.
Optimalizovať náklady na elektrinu. To boli
naše hlavné ciele pri tvorbe novej ponuky
produktov na rok 2007.

Ponuku produktov pre zákazníkov pripoje-
ných do siete nízkeho napätia (NN) sme oproti
minulému roku rozšírili o nový produkt EKO.
Je určený pre zákazníkov, ktorí na svojich
odberných miestach využívajú tepelné
čerpadlo. Pre našich zákazníkov pripojených
do siete veľmi vysokého a vysokého napätia
(VVN a VN) sme pripravili štyri produkty, ktoré
umožňujú flexibilne prispôsobiť ceny za elek-
trinu podľa typu priebehu spotreby či druhov
využívaných spotrebičov.

K 1. januáru 2007 každému zákazníkovi
z radov firiem a organizácií z našej ponuky
pridelíme optimálny produkt, ktorý najlepšie
zodpovedá priebehu spotreby na jeho od-
berných miestach.

Produkty pre zákazníkov pripojených
do siete NN:

KLASIK
Ide o jednotarifný produkt, ktorý umožňuje
jednoduchý spôsob výpočtu nákladov na elek-
trinu. Celá spotreba zákazníka sa v rámci neho
fakturuje v jednej tarife. Určený je aj na skú-
šobnú prevádzku.

LUX
Zákazníkom, ktorí elektrinu využívajú na
osvetľovanie verejných priestorov, je určený
jednotarifný produkt LUX.

DUO
Dvojtarifný produkt DUO je výhodný najmä
pre zákazníkov s vyšším podielom spotreby
elektriny v dobe platnosti nízkej tarify (NT).
Vhodný je takisto na skúšobnú prevádzku.

KOMBI
Ide o dvojtarifný produkt vhodný pre zákaz-
níkov, ktorí využívajú priamovýhrevné vykuro-
vanie. Doba platnosti NT je 20 hodín denne.

SIGNAL
Súčasťou ponuky je aj produkt SIGNAL, určený
pre nemerané odbery u zariadení ako sú
napríklad televízne vykrývače, zabezpečovacie
zariadenia ŽSR, domové čísla, telefónne kon-
centrátory, telefónne automaty, dopravné
značky a signály, spoločné antény a pod.

EKO
Nový dvojtarifný produkt EKO je výhodný
pre zákazníkov, ktorí na odberných miestach
využívajú tepelné čerpadlo.

Produkty pre zákazníkov pripojených
do siete VN a VVN:

FLEXI EFEKTIV
Dvojtarifný produkt umožňujúci optimalizáciu
nákladov na elektrinu aktívnym riadením
spotreby zákazníka.

FIX ŠTANDARD
Jednotarifný produkt, ktorý prináša nižšiu prie-
mernú cenu zákazníkom s nízkym podielom NT.

TERMO DIREKT
Dvojtarifný produkt vhodný pre zákazníkov,
ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spo-

trebiče a podstatná časť ich spotreby je v čase
platnosti NT.

TERMO EKO
Optimálny produkt pre zákazníkov, ktorí využí-
vajú tepelné čerpadlo na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, a ktorých podstatná časť
spotreby je v dobe platnosti NT.

Produkty pre tepelné čerpadlá – nové
produkty pre všetkých zákazníkov
z radov firiem a organizácií

Spomenuté nové produkty TERMO EKO a EKO
prinášajú zvýhodnené sadzby vďaka vyrovna-
nejšiemu priebehu spotreby na odberných
miestach, na ktorých zákazníci využívajú tepelné
čerpadlo.

 Pokiaľ máte záujem o priradenie jedného
z týchto produktov, môžete sa s nami skontakto-
vať na príslušnom Regionálnom zastúpení. Ich
kompletný zoznam spolu s adresami a prevádz-
kovými hodinami nájdete na strane 4.

Humenné Družstevná 1477/22 057/770-1838

Košice Hollého 3 055/610-1917

Michalovce Štefánikova 2 055/610-4125

Poprad Nám. sv. Egídia 97/42 052/716-5542

Prešov Levočská 3 051/741-4943

Rožňava Šafárikova 2 058/788-0937

Spišská Nová Ves Elektrárenská 2 053/418-5939

Trebišov Hurbanova 2 056/672-6738

Zoznam Regionálnych zastúpení VSE

systémom ním chceme zjednodušiť vašu evi-
denciu nákladov na elektrinu. Nebudete ich
už musieť rozdeľovať do dvoch rokov, ani od-
hadovať predpokladanú úroveň spotreby do
konca kalendárneho roka. Od roku 2007 bude

Evidencia nákladov jednoduchšie
fakturačné obdobie pre všetkých firemných
zákazníkov od 1. januára do 31. decembra.

V rámci zmeny systému zabezpečíme do kon-
ca roka odpočet stavu elektromerov na všet-
kých odberných miestach NN. Na základe
neho vám pošleme faktúru zodpovedajúcu
spotrebe elektriny od dátumu pôvodného
cyklu (odpočtu) do 31. decembra 2006. Nový
cyklus začne prebiehať od 1. januára 2007
na základe rozpisu faktúr opakovaného
plnenia (záloh) určených podľa prepočtu
doterajšej spotreby.

K zmene termínov úhrad môže takisto dôjsť
pri štvrťročných faktúrach opakovaného plne-
nia. Tie budú účtované jednotne v druhom,
piatom, ôsmom a jedenástom mesiaci kalen-
dárneho roka. Veríme, že zmena spôsobu fak-
turácie prispeje k zvýšeniu vašej spokojnosti
s našimi službami.

ABC Energetiky
Emisné kvóty
Emisiou označujeme priame alebo nepriame
uvoľňovanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku
z bodového alebo plošného zdroja do ovzdu-
šia, vody či pôdy. Emisná kvóta je maximálne
prípustné množstvo znečisťujúcej látky, ktoré
sa môže v priebehu kalendárneho roka vypustiť
do ovzdušia zo zdroja znečisťovania. Emisné
kvóty sa určujú s cieľom regulovať celkové
množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky
v súvislosti s potrebami medzinárodných
dokumentov na ochranu ovzdušia.

Distribučná sústava
Ide o súbor vzájomne prepojených elektrických
vedení a elektroenergetických zariadení,
potrebných na distribúciu elektriny vo vyme-
dzenom území. Do distribučnej sústavy patria
aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečo-
vacie, informačné a telekomunikačné zaria-
denia, ktoré sú nevyhnutné na jej prevádz-
kovanie.

Trh s elektrinou
Na trhu s elektrinou sa obchoduje so silovou
elektrinou. Jej cena patrí pod neregulovanú
časť ceny elektriny. Na tomto trhu sa stretávajú
výrobcovia elektriny, obchodníci a distribučné
spoločnosti. Trh s elektrinou sa môže orga-
nizovať na burze alebo priamo medzi pre-
dávajúcim a kupujúcim.

Od 1. januára 2007 zavádzame jednotný ročný
spôsob fakturácie pre všetkých našich firem-
ných zákazníkov pripojených na úrovni níz-
keho napätia (NN). V porovnaní s doterajším
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Tepelné čerpadlá

Novým generálnym riaditeľom našej spoločnosti
je od 1. júla 2006 Norbert Schürmann. V prvých
mesiacoch svojho pôsobenia stanovil medzi hlav-
né priority ukončenie unbundlingu v roku 2007.
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Ceny elektriny na rok 2007

Linka VSE – s novou hlasovou navigáciou
rýchlejšie

Tepelné čerpadlo patrí medzi alternatívne
zariadenia na výrobu tepelnej energie.
Predstavuje ekonomicky výhodný a ekolo-
gický zdroj získavania tepla. Pracuje na prin-
cípe tepelnej výmeny medzi zdrojom tepla
v jeho okolí a médiom, ktoré nahrieva. Tým-
to zdrojom môže byť okolitá pôda, vzduch,
podzemná alebo povrchová voda, prípadne
odpadové teplo z priemyslu alebo chovu
hospodárskych zvierat.

Bežné tepelné čerpadlo dokáže zohriať vodu
na teplotu 55 °C, čo je dostatok tepla nato,
aby sa dalo využiť na vykurovanie alebo
ohrievanie teplej úžitkovej vody. Tepelné
čerpadlo dokáže pri spotrebe 1 kWh elek-
triny vyrobiť až trikrát viac tepelnej energie
než iné zdroje vykurovania pri rovnakej
spotrebe. Dokáže teda usporiť približne 2/3
celkovej energie.

Ako postupovať pri výbere tepelného
čerpadla

Výber čerpadla odporúčame konzultovať
so špecializovanou montážnou firmou, ktorá
by mala odporučiť typ čerpadla na základe:

•  zistenej tepelnej straty objektu;
•  miesta, kde sa čerpadlo inštaluje;
•  vhodnosti daného druhu čerpadla.

Dôležitým ukazovateľom efektívnosti tepel-
ných čerpadiel je vykurovací faktor. Tento
dosahuje lepšie hodnoty vtedy, keď je
vyššia vstupná a naopak nižšia výstupná
teplota systému čerpadla.

Pri akomkoľvek druhu tepelného čerpadla
vám odporúčame obrátiť sa na našu spo-
ločnosť ohľadom možnosti pridelenia ističa
s hodnotou uvedenou v technických para-
metroch čerpadla. Zákazníkom v prípade

využívania tepelných čerpadiel ponúkame
zvýhodnené sadzby za elektrinu. Pred sa-
motnou inštaláciou je potrebné vybaviť
stavebné povolenie na príslušnom staveb-
nom úrade. V prípade hĺbkovej sondy pri

čerpadlách zem/voda by montážna firma
mala vypracovať projekt vrtu a vybaviť
súhlas banského úradu. To isté platí pri čer-
padlách voda/voda, kde je nutnou podmien-
kou vybudovanie studne.

Výber vhodného tepelného čerpadla je pot-
rebné dostatočne zvážiť. Na poddimen-

Verejné osvetlenie je v súčasnosti neodmy-
sliteľnou súčasťou života. Nedokážeme si bez
neho predstaviť osobné ani spoločenské akti-
vity. Osvetlením verejných plôch sa napĺňa úloha
bezpečnosti obyvateľov a cestnej dopravy.

Nová sadzba v cenníku

Pre našich zákazníkov sme v Cenníku distri-
búcie na rok 2007 vyčlenili samostatný ta-
rifný produkt pre verejné osvetlenie. Je ur-
čený odberným miestam s elektrosvetelnými
spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia
závisí od slnečného kalendára a ktoré slúžia
hlavne na osvetľovanie verejných prie-
stranstiev. Ovládanie verejného osvetlenia
má byť spoľahlivé a má umožňovať efektívne
zapínanie a vypínanie osvetľovacieho sys-
tému. Dnešný trh ponúka niekoľko možno-

Verejné osvetlenie - v novom roku efektívnejšie
stí ako tento cieľ dosiahnuť. K dispozícii sú
napríklad fotoelektrické spínače, samostatné
časovo programovateľné spínače, systémy
hromadného diaľkového ovládania (HDO),
vypínanie rádiovým signálom či prostred-
níctvom mobilnej telefónnej siete.

Naša spoločnosť na tento účel ponúka ovlá-
danie systémom HDO. Ide o súbor technic-
kých zariadení (centrálna automatika, preno-
sové cesty, vysielače, prijímače), ktoré slúžia
na riadenie (spínanie, blokovanie) elektric-
kých spotrebičov pripojených do distribučnej
sústavy. Pri dodržaní technických podmienok
je signál HDO poskytovaný zdarma.

 Cenník distribúcie na rok  2007 nájdete na
každom Regionálnom zastúpení alebo na na-
šej internetovej stránke www.vse.sk.

Vzhľadom na zvyšovanie úrokových
sadzieb na Slovensku od 1. januára 2007
dochádza v našej spoločnosti ku zvýšeniu
percentuálnej sadzby za úroky z omeškania,
a to z 0,03 % na 0,04 % za každý deň
omeškania pre všetky skupiny našich
zákazníkov. Ide o minimálne zvýšenie tejto
sadzby, napríklad zo sumy 1 000 Sk zvýše-
nie predstavuje 10 halierov za deň.

Úroky z omeškania tvoria čiastku vypočí-
tavanú z dlžnej sumy, ktorá bude evidovaná
od nasledujúceho dňa po splatnosti faktúry
až po uhradenie dlhu. Úrok bude započí-
tavaný na jednej faktúre spolu s platbami
za elektrinu. V prípade, že bude zákazník
v omeškaní, naša spoločnosť bude mať
právo jeho platbu započítať najprv na úroky
z omeškania a poplatok za upomienku,
a až potom na samotnú istinu.

Vývoj úrokových sadziebNorbert Schürmann – vo vedení VSE
Znamená to teda právne, informačné a funk-
čné oddelenie distribúcie a obchodu v oblasti
energetiky. „Pripravujeme sa taktiež na zá-
verečnú fázu úplného otvorenia trhu s elek-
trinou. Chceme pokračovať v budovaní
vzájomnej dôvery s našimi zákazníkmi a do-
siahnuť, aby sme boli pre každého z nich tou
najlepšou voľbou,“ hovorí N. Schürmann.
Zároveň dodáva: „Prvoradá je pre nás spokoj-
nosť našich zákazníkov a poskytovanie kva-
litných služieb.“

Norbert Schürmann má 45 rokov a pochádza
z Nemecka. Vysokoškolské vzdelanie získal
na Technickej univerzite v Aachene, v odbore
Stavebné inžinierstvo. V energetickom kon-
cerne RWE pracuje na rôznych pozíciách
od roku 1990. Na miesto generálneho riadi-
teľa VSE prišiel zo spoločnosti RWE Aqua, kde
od roku 2002 pôsobil ako konateľ.

zovanom systéme možno ušetriť investičné
náklady, no prevádzka takéhoto systému je
dlhodobo nevýhodná. Naopak, naddimen-
zovaný systém vyžaduje vysoké investičné,
ako aj prevádzkové náklady.

O tom, že podnety zákazníkov sú pre nás dôležité,
svedčí aj nová hlasová navigácia na Linke VSE.
Od konca septembra vaše požiadavky dokážeme
vybaviť rýchlejšie, jednoduchšie, a tým i lacnejšie.
Nová hlasová navigácia ponúka možnosť zvoliť
si operátora podľa typu požiadavky v jedinej
úrovni:

1    – zákazníci z kategórie Domácnosti

2    – firemní zákazníci (vrátane samosprávy)

3    – nahlásenie poruchy

So zvoleným operátorom môžete hovoriť už po
približne 20 sekundách od začiatku vášho
telefonického hovoru.

Zmenou hlasovej navigácie na Linke VSE
pokračujeme v skvalitňovaní a rozvíjaní našej
vzájomnej komunikácie.

Prevádzkový čas Linky VSE 0850 123 333:
Po - Pi 7.00 – 20.00 hod.
So 9.00 – 16.00 hod.
Prijímanie hlásenia porúch: nepretržite 24 hodín
denne.

Veríme, že aj takéto praktické riešenia prinášajú
pohodlie do vášho podnikania.

Telefonicky: Linka VSE 0850 123 333
(za miestny poplatok z pevnej siete)

Osobne: Na Regionálnych zastúpeniach
VSE (zoznam Regionálnych zastúpení
nájdete na strane 4)

E-mail: info@vse.sk
Fax: 055/678-6516

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

 Viac informácií o tepelných čerpadlách
nájdete v novom letáku našej spoločnosti,
ktorý je k dispozícii na každom Regio-
nálnom zastúpení a na našej internetovej
stránke www.vse.sk. V prípade záujmu vám
takisto môžeme leták Tepelné čerpadlá
poslať poštou. Stačí, ak zavoláte na Linku
VSE 0850 123 333.

@

Skontaktujte sa
s nami

Naša spoločnosť zverejnila začiatkom decem-
bra ceny elektriny pre firmy a organizácie na
rok 2007. Kvôli zvýšeniu cien silovej elektriny
u našich dodávateľov v druhej polovici roka
sa očakával výrazný nárast cien jednotlivých
produktov. Analýzy a konkrétne výpočty cien
na budúci rok tento predpoklad potvrdili.

Od 1. januára 2007 vzrastie koncová cena
elektriny pre zákazníkov pripojených do siete
vysokého a veľmi vysokého napätia v priemere
o 12 %. Podnikateľom pripojeným do siete
nízkeho napätia sa zase náklady na elektrinu
zvýšia priemerne o 15 %. Hlavným dôvodom
zvyšovania cien je spomínaný nárast cien

elektriny u výrobcov o viac ako 20 %. Rast
je zapríčinený aj 100 %-ným nárastom ce-
ny za regulačnú energiu, ktorú určuje Slo-
venská elektrizačná prenosová sústava.
Napriek zvýšeniu cien za elektrinu je naším
prvoradým cieľom spokojnosť našich zá-
kazníkov. V záujme zmiernenia dôsledkov
nárastu ceny elektriny sa snažíme pre vás
prispôsobovať ponuku produktov a opti-
malizovať tak vaše náklady na elektrinu.

 Bližšie informácie o cenách elektriny
na rok 2007 nájdete v našich cenníkoch
na Regionálnych zastúpeniach VSE alebo na
našej internetovej stránke www.vse.sk.
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čerpadla

Výber čerpadla odporúčame konzultovať
so špecializovanou montážnou firmou, ktorá
by mala odporučiť typ čerpadla na základe:
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Dôležitým ukazovateľom efektívnosti tepel-
ných čerpadiel je vykurovací faktor. Tento
dosahuje lepšie hodnoty vtedy, keď je
vyššia vstupná a naopak nižšia výstupná
teplota systému čerpadla.

Pri akomkoľvek druhu tepelného čerpadla
vám odporúčame obrátiť sa na našu spo-
ločnosť ohľadom možnosti pridelenia ističa
s hodnotou uvedenou v technických para-
metroch čerpadla. Zákazníkom v prípade

využívania tepelných čerpadiel ponúkame
zvýhodnené sadzby za elektrinu. Pred sa-
motnou inštaláciou je potrebné vybaviť
stavebné povolenie na príslušnom staveb-
nom úrade. V prípade hĺbkovej sondy pri

čerpadlách zem/voda by montážna firma
mala vypracovať projekt vrtu a vybaviť
súhlas banského úradu. To isté platí pri čer-
padlách voda/voda, kde je nutnou podmien-
kou vybudovanie studne.

Výber vhodného tepelného čerpadla je pot-
rebné dostatočne zvážiť. Na poddimen-

Verejné osvetlenie je v súčasnosti neodmy-
sliteľnou súčasťou života. Nedokážeme si bez
neho predstaviť osobné ani spoločenské akti-
vity. Osvetlením verejných plôch sa napĺňa úloha
bezpečnosti obyvateľov a cestnej dopravy.

Nová sadzba v cenníku

Pre našich zákazníkov sme v Cenníku distri-
búcie na rok 2007 vyčlenili samostatný ta-
rifný produkt pre verejné osvetlenie. Je ur-
čený odberným miestam s elektrosvetelnými
spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia
závisí od slnečného kalendára a ktoré slúžia
hlavne na osvetľovanie verejných prie-
stranstiev. Ovládanie verejného osvetlenia
má byť spoľahlivé a má umožňovať efektívne
zapínanie a vypínanie osvetľovacieho sys-
tému. Dnešný trh ponúka niekoľko možno-

Verejné osvetlenie - v novom roku efektívnejšie
stí ako tento cieľ dosiahnuť. K dispozícii sú
napríklad fotoelektrické spínače, samostatné
časovo programovateľné spínače, systémy
hromadného diaľkového ovládania (HDO),
vypínanie rádiovým signálom či prostred-
níctvom mobilnej telefónnej siete.

Naša spoločnosť na tento účel ponúka ovlá-
danie systémom HDO. Ide o súbor technic-
kých zariadení (centrálna automatika, preno-
sové cesty, vysielače, prijímače), ktoré slúžia
na riadenie (spínanie, blokovanie) elektric-
kých spotrebičov pripojených do distribučnej
sústavy. Pri dodržaní technických podmienok
je signál HDO poskytovaný zdarma.

 Cenník distribúcie na rok  2007 nájdete na
každom Regionálnom zastúpení alebo na na-
šej internetovej stránke www.vse.sk.

Vzhľadom na zvyšovanie úrokových
sadzieb na Slovensku od 1. januára 2007
dochádza v našej spoločnosti ku zvýšeniu
percentuálnej sadzby za úroky z omeškania,
a to z 0,03 % na 0,04 % za každý deň
omeškania pre všetky skupiny našich
zákazníkov. Ide o minimálne zvýšenie tejto
sadzby, napríklad zo sumy 1 000 Sk zvýše-
nie predstavuje 10 halierov za deň.

Úroky z omeškania tvoria čiastku vypočí-
tavanú z dlžnej sumy, ktorá bude evidovaná
od nasledujúceho dňa po splatnosti faktúry
až po uhradenie dlhu. Úrok bude započí-
tavaný na jednej faktúre spolu s platbami
za elektrinu. V prípade, že bude zákazník
v omeškaní, naša spoločnosť bude mať
právo jeho platbu započítať najprv na úroky
z omeškania a poplatok za upomienku,
a až potom na samotnú istinu.

Vývoj úrokových sadziebNorbert Schürmann – vo vedení VSE
Znamená to teda právne, informačné a funk-
čné oddelenie distribúcie a obchodu v oblasti
energetiky. „Pripravujeme sa taktiež na zá-
verečnú fázu úplného otvorenia trhu s elek-
trinou. Chceme pokračovať v budovaní
vzájomnej dôvery s našimi zákazníkmi a do-
siahnuť, aby sme boli pre každého z nich tou
najlepšou voľbou,“ hovorí N. Schürmann.
Zároveň dodáva: „Prvoradá je pre nás spokoj-
nosť našich zákazníkov a poskytovanie kva-
litných služieb.“

Norbert Schürmann má 45 rokov a pochádza
z Nemecka. Vysokoškolské vzdelanie získal
na Technickej univerzite v Aachene, v odbore
Stavebné inžinierstvo. V energetickom kon-
cerne RWE pracuje na rôznych pozíciách
od roku 1990. Na miesto generálneho riadi-
teľa VSE prišiel zo spoločnosti RWE Aqua, kde
od roku 2002 pôsobil ako konateľ.

zovanom systéme možno ušetriť investičné
náklady, no prevádzka takéhoto systému je
dlhodobo nevýhodná. Naopak, naddimen-
zovaný systém vyžaduje vysoké investičné,
ako aj prevádzkové náklady.

O tom, že podnety zákazníkov sú pre nás dôležité,
svedčí aj nová hlasová navigácia na Linke VSE.
Od konca septembra vaše požiadavky dokážeme
vybaviť rýchlejšie, jednoduchšie, a tým i lacnejšie.
Nová hlasová navigácia ponúka možnosť zvoliť
si operátora podľa typu požiadavky v jedinej
úrovni:

1    – zákazníci z kategórie Domácnosti

2    – firemní zákazníci (vrátane samosprávy)

3    – nahlásenie poruchy

So zvoleným operátorom môžete hovoriť už po
približne 20 sekundách od začiatku vášho
telefonického hovoru.

Zmenou hlasovej navigácie na Linke VSE
pokračujeme v skvalitňovaní a rozvíjaní našej
vzájomnej komunikácie.

Prevádzkový čas Linky VSE 0850 123 333:
Po - Pi 7.00 – 20.00 hod.
So 9.00 – 16.00 hod.
Prijímanie hlásenia porúch: nepretržite 24 hodín
denne.

Veríme, že aj takéto praktické riešenia prinášajú
pohodlie do vášho podnikania.

Telefonicky: Linka VSE 0850 123 333
(za miestny poplatok z pevnej siete)

Osobne: Na Regionálnych zastúpeniach
VSE (zoznam Regionálnych zastúpení
nájdete na strane 4)

E-mail: info@vse.sk
Fax: 055/678-6516

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

 Viac informácií o tepelných čerpadlách
nájdete v novom letáku našej spoločnosti,
ktorý je k dispozícii na každom Regio-
nálnom zastúpení a na našej internetovej
stránke www.vse.sk. V prípade záujmu vám
takisto môžeme leták Tepelné čerpadlá
poslať poštou. Stačí, ak zavoláte na Linku
VSE 0850 123 333.

@

Skontaktujte sa
s nami

Naša spoločnosť zverejnila začiatkom decem-
bra ceny elektriny pre firmy a organizácie na
rok 2007. Kvôli zvýšeniu cien silovej elektriny
u našich dodávateľov v druhej polovici roka
sa očakával výrazný nárast cien jednotlivých
produktov. Analýzy a konkrétne výpočty cien
na budúci rok tento predpoklad potvrdili.

Od 1. januára 2007 vzrastie koncová cena
elektriny pre zákazníkov pripojených do siete
vysokého a veľmi vysokého napätia v priemere
o 12 %. Podnikateľom pripojeným do siete
nízkeho napätia sa zase náklady na elektrinu
zvýšia priemerne o 15 %. Hlavným dôvodom
zvyšovania cien je spomínaný nárast cien

elektriny u výrobcov o viac ako 20 %. Rast
je zapríčinený aj 100 %-ným nárastom ce-
ny za regulačnú energiu, ktorú určuje Slo-
venská elektrizačná prenosová sústava.
Napriek zvýšeniu cien za elektrinu je naším
prvoradým cieľom spokojnosť našich zá-
kazníkov. V záujme zmiernenia dôsledkov
nárastu ceny elektriny sa snažíme pre vás
prispôsobovať ponuku produktov a opti-
malizovať tak vaše náklady na elektrinu.

 Bližšie informácie o cenách elektriny
na rok 2007 nájdete v našich cenníkoch
na Regionálnych zastúpeniach VSE alebo na
našej internetovej stránke www.vse.sk.
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Náhradné podložky, ktoré sme v tomto roku
umiestnili na samostatné stĺpy mimo elek-
trických vedení, zachránili až 16 bocianích
rodín. Naša spoločnosť aj týmto spôsobom
prejavuje svoj postoj a záujem o ochranu
životného prostredia. Spontánnu iniciatívu sme
doteraz zrealizovali v piatich obciach východ-
ného Slovenska, pričom najznámejším pro-
jektom je Zemplínske Hradište, tzv. Bociano-
polis, s desiatimi novovytvorenými bocianími
hniezdami.

Pre dravé vtáctvo staviame zábrany na stĺpoch
vysokého napätia. Predchádzame tak ich prí-
padnému poraneniu alebo uhynutiu po zasiah-
nutí elektrickým prúdom. V priebehu roka 2005
sme nainštalovali 3 203 takýchto zábran.

Aktívne sa tiež podieľame na ďalších ekolo-
gických projektoch. Začiatkom tohto leta sa
naši zamestnanci v spolupráci s Lesmi SR zapojili
do úprav lesného náučného chodníka Smolnícka
osada pri Gelnici. Naša spoločnosť je zároveň
jedným z partnerov filmového festivalu Eko-
topfilm, ktorý je zameraný na osvetu v oblasti
ochrany životného prostredia.

Investujeme do ekoprojektov
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Prispôsobiť sa čo najviac požiadavkám
zákazníkov. Ponuku produktov pripraviť
podľa individuálnych analýz spotreby.
Optimalizovať náklady na elektrinu. To boli
naše hlavné ciele pri tvorbe novej ponuky
produktov na rok 2007.

Ponuku produktov pre zákazníkov pripoje-
ných do siete nízkeho napätia (NN) sme oproti
minulému roku rozšírili o nový produkt EKO.
Je určený pre zákazníkov, ktorí na svojich
odberných miestach využívajú tepelné
čerpadlo. Pre našich zákazníkov pripojených
do siete veľmi vysokého a vysokého napätia
(VVN a VN) sme pripravili štyri produkty, ktoré
umožňujú flexibilne prispôsobiť ceny za elek-
trinu podľa typu priebehu spotreby či druhov
využívaných spotrebičov.

K 1. januáru 2007 každému zákazníkovi
z radov firiem a organizácií z našej ponuky
pridelíme optimálny produkt, ktorý najlepšie
zodpovedá priebehu spotreby na jeho od-
berných miestach.

Produkty pre zákazníkov pripojených
do siete NN:

KLASIK
Ide o jednotarifný produkt, ktorý umožňuje
jednoduchý spôsob výpočtu nákladov na elek-
trinu. Celá spotreba zákazníka sa v rámci neho
fakturuje v jednej tarife. Určený je aj na skú-
šobnú prevádzku.

LUX
Zákazníkom, ktorí elektrinu využívajú na
osvetľovanie verejných priestorov, je určený
jednotarifný produkt LUX.

DUO
Dvojtarifný produkt DUO je výhodný najmä
pre zákazníkov s vyšším podielom spotreby
elektriny v dobe platnosti nízkej tarify (NT).
Vhodný je takisto na skúšobnú prevádzku.

KOMBI
Ide o dvojtarifný produkt vhodný pre zákaz-
níkov, ktorí využívajú priamovýhrevné vykuro-
vanie. Doba platnosti NT je 20 hodín denne.

SIGNAL
Súčasťou ponuky je aj produkt SIGNAL, určený
pre nemerané odbery u zariadení ako sú
napríklad televízne vykrývače, zabezpečovacie
zariadenia ŽSR, domové čísla, telefónne kon-
centrátory, telefónne automaty, dopravné
značky a signály, spoločné antény a pod.

EKO
Nový dvojtarifný produkt EKO je výhodný
pre zákazníkov, ktorí na odberných miestach
využívajú tepelné čerpadlo.

Produkty pre zákazníkov pripojených
do siete VN a VVN:

FLEXI EFEKTIV
Dvojtarifný produkt umožňujúci optimalizáciu
nákladov na elektrinu aktívnym riadením
spotreby zákazníka.

FIX ŠTANDARD
Jednotarifný produkt, ktorý prináša nižšiu prie-
mernú cenu zákazníkom s nízkym podielom NT.

TERMO DIREKT
Dvojtarifný produkt vhodný pre zákazníkov,
ktorí využívajú elektrické priamovýhrevné spo-

trebiče a podstatná časť ich spotreby je v čase
platnosti NT.

TERMO EKO
Optimálny produkt pre zákazníkov, ktorí využí-
vajú tepelné čerpadlo na vykurovanie a prípravu
teplej úžitkovej vody, a ktorých podstatná časť
spotreby je v dobe platnosti NT.

Produkty pre tepelné čerpadlá – nové
produkty pre všetkých zákazníkov
z radov firiem a organizácií

Spomenuté nové produkty TERMO EKO a EKO
prinášajú zvýhodnené sadzby vďaka vyrovna-
nejšiemu priebehu spotreby na odberných
miestach, na ktorých zákazníci využívajú tepelné
čerpadlo.

 Pokiaľ máte záujem o priradenie jedného
z týchto produktov, môžete sa s nami skontakto-
vať na príslušnom Regionálnom zastúpení. Ich
kompletný zoznam spolu s adresami a prevádz-
kovými hodinami nájdete na strane 4.

Humenné Družstevná 1477/22 057/770-1838

Košice Hollého 3 055/610-1917

Michalovce Štefánikova 2 055/610-4125

Poprad Nám. sv. Egídia 97/42 052/716-5542

Prešov Levočská 3 051/741-4943

Rožňava Šafárikova 2 058/788-0937

Spišská Nová Ves Elektrárenská 2 053/418-5939

Trebišov Hurbanova 2 056/672-6738

Zoznam Regionálnych zastúpení VSE

systémom ním chceme zjednodušiť vašu evi-
denciu nákladov na elektrinu. Nebudete ich
už musieť rozdeľovať do dvoch rokov, ani od-
hadovať predpokladanú úroveň spotreby do
konca kalendárneho roka. Od roku 2007 bude

Evidencia nákladov jednoduchšie
fakturačné obdobie pre všetkých firemných
zákazníkov od 1. januára do 31. decembra.

V rámci zmeny systému zabezpečíme do kon-
ca roka odpočet stavu elektromerov na všet-
kých odberných miestach NN. Na základe
neho vám pošleme faktúru zodpovedajúcu
spotrebe elektriny od dátumu pôvodného
cyklu (odpočtu) do 31. decembra 2006. Nový
cyklus začne prebiehať od 1. januára 2007
na základe rozpisu faktúr opakovaného
plnenia (záloh) určených podľa prepočtu
doterajšej spotreby.

K zmene termínov úhrad môže takisto dôjsť
pri štvrťročných faktúrach opakovaného plne-
nia. Tie budú účtované jednotne v druhom,
piatom, ôsmom a jedenástom mesiaci kalen-
dárneho roka. Veríme, že zmena spôsobu fak-
turácie prispeje k zvýšeniu vašej spokojnosti
s našimi službami.

ABC Energetiky
Emisné kvóty
Emisiou označujeme priame alebo nepriame
uvoľňovanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku
z bodového alebo plošného zdroja do ovzdu-
šia, vody či pôdy. Emisná kvóta je maximálne
prípustné množstvo znečisťujúcej látky, ktoré
sa môže v priebehu kalendárneho roka vypustiť
do ovzdušia zo zdroja znečisťovania. Emisné
kvóty sa určujú s cieľom regulovať celkové
množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky
v súvislosti s potrebami medzinárodných
dokumentov na ochranu ovzdušia.

Distribučná sústava
Ide o súbor vzájomne prepojených elektrických
vedení a elektroenergetických zariadení,
potrebných na distribúciu elektriny vo vyme-
dzenom území. Do distribučnej sústavy patria
aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečo-
vacie, informačné a telekomunikačné zaria-
denia, ktoré sú nevyhnutné na jej prevádz-
kovanie.

Trh s elektrinou
Na trhu s elektrinou sa obchoduje so silovou
elektrinou. Jej cena patrí pod neregulovanú
časť ceny elektriny. Na tomto trhu sa stretávajú
výrobcovia elektriny, obchodníci a distribučné
spoločnosti. Trh s elektrinou sa môže orga-
nizovať na burze alebo priamo medzi pre-
dávajúcim a kupujúcim.

Od 1. januára 2007 zavádzame jednotný ročný
spôsob fakturácie pre všetkých našich firem-
ných zákazníkov pripojených na úrovni níz-
keho napätia (NN). V porovnaní s doterajším




