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energetické poradenstvo 
na všetkých 8 Regionálnych 
zastúpeniach našej spoločnosti

nová internetová stránka 
www.SetrimeEnergiu.sk

zvýhodnenia pri nákupe 
tepelného čerpadla 

viac na strane 2

Energia pre vaše pohodlie  

poradenský leták 
Rady pre vaše podnikanie

VSEnergia  
pre samosprávu  

Využite naše nové služby!
Podporujeme energetickú 
efektívnosť našich zákazníkov

Máte záujem využívať 
elektrinu efektívnejšie? 

Vyberte si z ponuky 
našich nových služieb.  



VSEnergia pre samosprávu
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Stla ený vzduch ur ený

pre priemyselné využitie

Filter

Nasávanie vzduchu

20

Prevádzky používajúce stla ený 

vzduch
Stla ený vzduch je všestranne použite ný spôsob prenosu 

energie, ktorý sa využíva takmer vo všetkých druhoch prie-

myslu. Výroba stla eného plynu je však náro ná 

z poh adu vynaložených nákladov. Spôsobujú to mecha-

nické a tepelné straty na kompresore a rozvodoch 

zariadenia. Preto treba zváži , kde je stla ený vzduch 

nevyhnutný na pohon zariadení a kde ho môžeme nahradi  

iným zdrojom. Prenosné zariadenia sa naj astejšie 

používajú pri menších aplikáciách, pri ktorých je nevyh-

nutná mobilita týchto zariadení. Pri vä ších prevádzkach 

sa používajú centrálne zásobníky, z ktorých sa vzduch 

distribuuje rozvodmi. 
Systém fungovania stla eného vzduchu:

Kompresor nasáva vzduch a stlá a ho na požadovanú 

úrove  tlaku do zásobníka stla eného vzduchu. 

Ten zabezpe uje okamžitú dodávku vzduchu do zariadení 

cez rozvody.
Kvalitu stla eného vzduchu zabezpe ujú filtre, chladi  

a odstra ova  vlhkosti.

Zásobníkstla eného vzduchu

Suši

Kompresor

Chladi

Využite naše nové služby!
Nová internetová stránka 
www.SetrimeEnergiu.sk

Poradenstvo aj osobne

Nový poradenský leták 

Prináša vám množstvo informácií a praktických rád o tom, 
ako efektívne využívať elektrinu vo vašom podnikaní či 
domácnosti. Konkrétne ide o poradenstvo v nasledujúcich 
oblastiach: 

• Kancelárska technika – informácie o dôležitých parametroch, 
ktoré je potrebné zohľadniť pri výbere zariadení, rady zame-
rané na ich úspornú prevádzku

• Osvetlenie – prepočty úspor pri využití úsporných žiariviek; 
tipy, ako znížiť spotrebu v halách, kanceláriách či iných 
priestoroch

• Vetranie, vykurovanie a klimatizácia – popis a schéma 
fungovania integrovaných systémov, ich využitie v rozličných 
druhoch prevádzok 

• Chladenie – činnosť chladiacich zariadení, možnosti zníženia 
ich spotreby elektriny 

Informácie o možnostiach úspor elektriny vám poskytnú aj 
naši energetickí poradcovia, a to na ktoromkoľvek z 8 Re-
gionálnych zastúpení našej spoločnosti. Ich zoznam nájdete 
na 4. strane. 

Komplexné informácie z oblasti efektívneho využívania elektriny 
nájdete aj v našom novom letáku Rady pre vaše podnikanie.  
O jeho bezplatné zaslanie nás môžete požiadať telefonicky  
na Linke VSE 0850 123 333.

viac informácií na www.SetrimeEnergiu.sk
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• Zateplenie objektov – pravidlá pre úspešné zateplenie, druhy 
a výhody zateplenia budov

• Zariadenia na prípravu jedál – tipy, ako efektívnejšie 
prevádzkovať gastronomické zariadenia

• Prevádzky používajúce stlačený vzduch – spôsob fungovania 
tohto systému, jeho využitie a rady na úsporu energie

V jednotlivých oblastiach tiež nájdete užitočné opatrenia  
na zníženie spotreby elektriny, či už s alebo bez potreby vynaložiť 
finančné prostriedky.
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Chladenie
Chladiace zariadenia fungujú nasledovným spôsobom. 

Tekuté chladivo vo výparníku absorbuje teplo z ochladzo-

vaného priestoru chladiaceho zariadenia. Toto teplo 

spôsobí vyparenie chladiva. Pary chladiva sú následne 

stlá ané v kompresore. Stla ené pary majú vyššiu teplotu 

ako je teplota okolia a v kondenzátore odovzdávajú teplo 

vonkajšiemu vzduchu. Vplyvom poklesu teploty konden-

zujú spä  na kvapalinu, ktorej vysoký tlak je znížený 

v reduk nom ventile. Kvapalné chladivo s nízkym tlakom 

a teplotou putuje spä  do výparníka, kde sa celý cyklus 

opakuje. 

Systém chladenia

14

Kvapalné chladivos nízkou teplotoua zníženým tlakom

Kvapalné chladivos vysokou teplotoua vysokým tlakom

Expanzný ventil

Odoberanietepla cezvýparník

Odovzdávanietepla cezkondenzátor

Kompresor

Plynné chladivos nízkou teplotoua zníženým tlakom

Plynné chladivos vysokou teplotoua vysokým tlakom
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Rady pre vaše 
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www.vse.sk



Chladiaca látka tepelného čerpadla odo-
berá teplo z okolitého prostredia a zahria- 
tím mení svoje skupenstvo na plynné. 
Následným stlačením plynu vzrastie jeho 
tlak a teplota. Ohriate chladivo odovzdá 
teplo vykurovacím telesám a znížením 
teploty skondenzuje opäť na kvapalinu 
schopnú odoberať teplo z okolitého 
prostredia. Nato, aby sa mohol tento 
cyklus opakovať, je potrebné tepelnému 
čerpadlu dodať elektrinu.  

Viac informácií o tepelných čerpadlách 
získate na našich Regionálnych zastú-
peniach alebo na internetovej stránke  
www.SetrimeEnergiu.sk.

Kompresia

KondenzáciaVýparník

Teplo
do vykurovacieho

systému 4/4

Energia  
okolia

3/4

Expanzia

Poháňacia
sila

(el. energia)
1/4
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Z 1 kWh elektriny dokáže tepelné čerpadlo
vyrobiť približne 3 – 4 kWh tepelnej energie.

Tepelné čerpadlo - usporte až 75 % 
ročných nákladov na vykurovanie
Aktuálne zvýhodnenia od VSE

Chcete získať viac informácií o vykurovaní tepelným čerpadlom a o jeho výhodách?

Princíp fungovania tepelného čerpadla

Príďte na ktorékoľvek z našich Regionálnych zastúpení, kde pre vás bezplatne na počkanie vypracujeme analýzu výhodnosti 
tepelného čerpadla. Poskytneme vám takisto ďalšie informácie týkajúce sa tepelných čerpadiel, vrátane možnosti získania 
spomínaných zvýhodnení.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré 
odčerpáva tepelnú energiu z okolitého 
prostredia a odovzdáva ju vykurova- 
ciemu systému. 

Pracuje podobne ako chladnička, ktorej 
hnacím prvkom je kompresor poháňaný 
elektromotorom. Tepelné čerpadlo 
umožňuje využiť nízkopotenciálne teplo 
zeme, vody, vzduchu či odpadového 
tepla a odovzdať ho napríklad interiéru 
vášho domu.

Na základe poskytnu-
tých údajov o vašich 
odberných miestach vám 
poradíme, či môže byť 
použitie tepelného  
čerpadla pre vás efek-
tívne. Poskytneme vám 
aj prehľad o cenách 
tepelných čerpadiel  
a o cenách ich inštalácií.
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Naša spoločnosť podporuje energeticky efektívny spôsob vykurovania prostredníctvom tepelného čerpadla. Pre svojich 
zákazníkov sme pripravili viacero zvýhodnení súvisiacich s jeho obstaraním:

pri nákupe tepelného čerpadla u zmluv- 
ných partnerov VSE prostredníctvom 
špeciálneho kupónu na zľavu. Kupón 
si môžete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek 
našom Regionálnom zastúpení.

zákazníkom prináša zvýhodnené ceny  
za elektrinu, a to vďaka predĺženej dobe 
platnosti nízkej tarify (22 hodín denne).

pre prvých 50 zákazníkov, ktorí si 
kúpia a nainštalujú tepelné čerpadlo 
prostredníctvom našich zmluvných 
partnerov.

Zľava 10 % Príspevok 20 000 Sk Zvýhodnený produkt EKO
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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, 055/610-4107

Spišská Nová Ves, Elektrárenská 2, 053/418-5939

Trebišov, Hurbanova 2, 056/672-6738

Európska komisia vydala 7. mája 2008 konvergenčnú sprá-
vu, v ktorej odporučila prijatie jednotnej európskej meny 
na území Slovenskej republiky od 1. januára 2009. Naša 
spoločnosť sa na zavedenie eura pripravuje už niekoľko me-
siacov. Aktívne pristupujeme k riešeniu všetkých súvisia-
cich oblastí ako fakturácia, prepočítavanie cien elektriny či 
preddavkových platieb a pod.

Ceny za elektrinu sa po zavedení eura k 1. januáru 2009 
prepočítajú podľa oficiálneho konverzného kurzu stanoveného 
Radou Európskej únie. Budú matematicky zaokrúhlené na štyri 
desatinné miesta a v dôsledku zavedenia eura sa nezmenia 
žiadnym iným spôsobom.

Naša spoločnosť je jedným zo signatárov Etického kódexu  
pre zavedenie eura na Slovensku. Jednou z jeho hlavných 
myšlienok je, že nezneužijeme proces zavedenia eura  
na neodôvodnené cenové pohyby našich produktov a služieb.

Prijatie eura nezvýši ceny elektriny

Naše Regionálne zastúpenia pre  
pohodlné vybavenie vašich požiadaviek

Aktuality na trhu s elektrinou

Vaše požiadavky vybavíte  
tiež telefonicky:

Na území Slovenskej republiky bude od 1. júla 2008 zave-
dená spotrebná daň z elektriny. Vyplýva to z nového Záko-
na o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Spotrebnú daň z elektriny budú podľa zákona povinní odvádzať 
aj naši zákazníci z radov firiem a organizácií. Domácnosti sú  
od platenia dane oslobodené. 

Výška dane závisí od množstva odobratej elektriny a je 
stanovená nasledovne:

• 0,02 Sk/kWh (od 1. júla 2008 do 31. decembra 2009)
• 0,04 Sk/kWh (od 1. januára 2010)

Všetky administratívne úkony súvisiace so zavedením spotreb-
nej dane z elektriny zabezpečí naša spoločnosť za svojich zá- 
kazníkov. V dôsledku zavedenia dane vstúpi do platnosti  
od 1. júla 2008 nový Cenník elektriny pre firmy a organizácie. 
Jeho súčasťou bude aj informácia o výške spotrebnej dane  
z elektriny. Ceny za elektrinu sa oproti súčasnosti nezmenia 
žiadnym iným spôsobom.

Zavedenie spotrebnej dane z elektriny


