
Energia pre vaše pohodlie  

V súlade s rozhodnutiami Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (ÚRSO) začína od 1. januára 
2009 platiť v súvislosti s výškou cien za elektrinu 
nové rozdelenie našich zákazníkov. Novým prvkom 
je regulovaná cena elektriny pre časť firemných 

zákazníkov. K zmene dochádza aj vytvorením 
dvoch rôznych skupín zákazníkov z radov domác-
ností. Do ktorej skupiny zákazníkov patríte?  
Aké budú ceny za elektrinu  
v nasledujúcom roku?

Zmeny na trhu s elektrinou v roku 2009
Regulácia cien aj pre časť zákazníkov z radov firiem a organizácií

pokračovanie na str. 2

Zvýhodnené ceny za elektrinu

Využite naše viacročné kontrakty
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pre samosprávu  
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Zvýhodnené ceny za elektrinu

pokračovanie zo str. 1

Ponúkame vám nižšie ceny 
elektriny na rok 2009 pro- 
stredníctvom našich viacroč- 
ných kontraktov s dobou via-
zanosti 2 alebo 3 roky.

Stačí, ak s nami uzatvoríte kontrakt na obdo-
bie 2 alebo 3 rokov a poskytneme vám zľavu 
z variabilnej časti ceny silovej elektriny:

• pri kontrakte uzatvorenom na 2 roky 
 ide o zľavu 5 %,

• pri trojročnom kontrakte predstavuje  
 zníženie ceny až 7 %.

Viacročné kontrakty môžete využiť pri na-
šich nezmenených produktoch elektriny 
KLASIK, LUX, DUO, KOMBI a EKO. Zľava sa 
týka variabilnej časti ceny silovej elektriny 
dodanej našou spoločnosťou do odberných 
miest zákazníkov. Nevzťahuje sa na cenu  
za distribúciu elektriny, ktorú si faktu- 
ruje príslušný prevádzkovateľ distribučnej  
sústavy. Viacročné kontrakty môžu využiť 
zákazníci VSE z radov firiem a organizácií, 
ktorí nemajú priznanú sadzbu pre malé 
podniky, teda ich cena za elektrinu nie je 
regulovaná a stanovená ÚRSO. 

Rozhodnite sa pre naše viacročné kontrak-
ty, znížite tak náklady na elektrinu na svo-
jich odberných miestach.

Bližšie informácie vám poskytneme  
telefonicky alebo osobne na našich  
Regionálnych zastúpeniach.
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Ceny elektriny pre firmy 
a organizácie

Časti našich zákazníkov bude priznaná tzv. 
sadzba pre malé podniky, ktorá predsta-
vuje regulovanú cenu za elektrinu, a je sta-
novená na základe rozhodnutia ÚRSO. 

Na priznanie tejto sadzby je rozhodujú-
ca výška spotreby elektriny zákazníka 
v roku 2007. V súlade s výnosom ÚRSO  
bude priznaná zákazníkom, ktorých spotreba 
v roku 2007 spolu na všetkých odberných 
miestach bola najviac 30 MWh. Na pri- 
znanie sadzby pre malé podniky nemá 
vplyv spotreba fakturovaná v roku 2008, 
zmena produktu alebo ukončenie odberu.  
V prípade, že sa zákazník stal zmluvným od-
berateľom elektriny až po 31. decembri 2007, 
nemá nárok na priznanie tejto sadzby.

Druhú skupinu našich zákazníkov tvoria tzv. 
veľké podniky, ktorých cena za elektrinu 
nie je regulovaná. Týmto zákazníkom ponú-
kame naše viacročné kontrakty so zvýhod-
nenými cenami za elektrinu.  Môžu si takisto 
zvoliť požadovanú úroveň obsluhy, a to vý-
berom z našich troch energetických balíčkov 
PREMIUM, BENEFIT a ŠTANDARD.

Konkrétnu výšku cien elektriny na nasle-
dujúci rok pre obe skupiny firemných zá-
kazníkov nájdete v priloženom Cenníku 
elektriny pre firmy a organizácie na rok 
2009.

Rôzne sadzby pre 
zákazníkov z radov 
domácností
Ceny za elektrinu pre domácnosti budú  
v roku 2009 regulované a stanovené podľa 
rozhodnutia ÚRSO. Rozdiel oproti predchá-
dzajúcemu obdobiu spočíva vo vytvorení 
dvoch odlišných sadzieb za elektrinu. 

Sadzba pre malé domácnosti bude 
priznaná zákazníkom:

a) ktorých celková spotreba na odbernom 
mieste v roku 2007 bola najviac 5 000 kWh, 
pričom ide o domácnosti bez elektrického 
vykurovania (sadzba ŠTANDARD), alebo

b) ktorých celková spotreba na odber-
nom mieste v roku 2007 bola najviac                        
20 000 kWh, pričom ide o domácnosti  
s elektrickým vykurovaním (sadzby AKU, 
KOMPLET a EKO DOM), alebo
 
c) ktorí začali odoberať elektrinu na súčas-
nom odbernom mieste až v roku 2008 (pre-
pis alebo nové odberné miesto), alebo

d) ktorí založia nové odberné miesto počas 
roku 2009, alebo

e) ktorí sa prepisom odberného miesta  
v roku 2009 stanú odberateľom elektriny, 
pričom pôvodný odberateľ na tomto od-
bernom mieste bol zaradený do kategórie 
malá domácnosť. 

Sadzba pre veľké domácnosti bude 
priznaná ostatným zákazníkom z radov 
domácností. 

Využite naše viacročné kontrakty

VSEnergia pre samosprávu
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Úrovne produktu:* MIDI, MAXI, MAXI+
DUO
je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí 

odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“) 

a ich odberné miesto sa nachádza na časti vymedze-

ného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

– Východoslovenská distribučná, a.s. alebo Stredoslo-

venská energetika – distribúcia, a.s.Doba platnosti NT je 8 hodín denne a je určená prí-

slušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej 

len „PDS“).

Úrovne produktu:* MIDI, MAXI, MAXI+
DUO Z
je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí 

odoberajú elektrinu aj z NT a ich odberné miesto sa 

nachádza na časti vymedzeného územia prevádzkova-

teľa distribučnej sústavy – ZSE Distribúcia, a.s.
Doba platnosti NT je 8 hodín denne od pondelka  

do piatka a počas víkendov nepretržite a je určená 

PDS.

Úrovne produktu:*MIDI, MAXI, MAXI+
KOMBI
je dvojtarifný produkt určený pre odberné miesta  

s priamovýhrevným vykurovaním.Doba platnosti NT je 20 hodín denne a je určená PDS.

Úrovne produktu:* MIDI, MAXI, MAXI+Podmienky pre využívanie produktu KOMBI:

1. podiel súčtu inštalovaného výkonu v priamový-

hrevnom vykurovaní, akumulačnom vykurovaní,   

pri príprave teplej úžitkovej vody a v klimatizácii  

na celkovom inštalovanom výkone je minimál- 

ne 60 %;2.  pridelenie zodpovedajúcej distribučnej sadzby PDS. 

Rozdelenie firemných zákazníkov 

V súlade s Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových od-

vetví č. 2/2008 zo dňa 28. júla 2008, ktorým sa ustano-

vuje regulácia cien v elektroenergetike, sú od 1. januára 

2009 zákazníci z radov firiem a organizácií rozdelení  

do dvoch skupín: 

• malé podniky, ktorých sadzba za dodávku elektri-

ny je stanovená na základe rozhodnutia Úradu  

pre reguláciu sieťových odvetví. Pre priznanie tej-

to sadzby je rozhodujúca výška spotreby elektriny 

zákazníka v roku 2007. Priznaná bude zákazníkom, 

ktorých spotreba v roku 2007 spolu na všetkých 

odberných miestach na časti vymedzeného úze-

mia prevádzkovateľa distribučnej sústavy – Výcho-

doslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 

Košice, IČO: 36 599 361 bola najviac 30 MWh. 

Na priznanie sadzby pre malé podniky nemá vplyv 

spotreba fakturovaná v roku 2008, zmena pro-

duktu alebo ukončenie odberu. V prípade, že sa 

zákazník stal zmluvným odberateľom elektriny až 

po 31. decembri 2007, nemá nárok na priznanie 

tejto sadzby.

• veľké podniky, do tejto skupiny patria všetci ostatní 

zákazníci z radov firiem a organizácií. Týmto zákaz-

níkom ponúkame možnosť znížiť náklady na elek- 

trinu, a to využitím našich kontraktov s dobou viaza-

nosti 2 alebo 3 roky so zvýhodnenými cenami  

za elektrinu. Môžu si takisto zvoliť požadovanú úro-

veň obsluhy, a to výberom z našich troch energetic-

kých balíčkov PREMIUM, BENEFIT a ŠTANDARD.

Prehľad produktov

KLASIK
je jednotarifný produkt, ktorý umožňuje jednoduchý 

spôsob výpočtu nákladov na elektrinu. 

Úrovne produktu:* 
MIDI, MAXI, MAXI+

LUX 
je jednotarifný produkt určený pre dodávku elek-

triny, ktorá je využívaná na osvetľovanie  verejných 

priestorov.
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CENNÍK ELEKTRINY 

PRE FIRMY 

A ORGANIZÁCIE

NA ROK 2009

platný od 1. januára 2009



Rozšírili sme služby v oblasti  
energetickej efektívnosti

Termovízne meranie od VSE
Vlastníte na svojich odberných miestach elektrické zariadenia, 
ako napríklad transformačnú stanicu či elektrické vedenie? 
Využite naše služby v oblasti termovízneho merania – identifi-
kujeme ich stav a odhalíme hrozbu možných porúch.

Podstatou termovízneho merania je uskutočnenie tepelnej diag-
nostiky zariadení pomocou infračerveného snímača. Umož- 
ňuje identifikovať nadmerné oteplenie a opotrebovanie jednotli-
vých prúdových spojov, prvkov elektrických zariadení, a tiež poten-
ciál možných porúch. Prispieva k zníženiu poruchovosti zariadení  
a pomáha predchádzať haváriám. Termovízne meranie je takisto 
podmienkou pri poistení elektrických zariadení. Meranie uskutočňu-
jeme na zariadeniach všetkých napäťových úrovní – nízke napätie 
(NN), vysoké napätie (VN) a veľmi vysoké napätie (VVN), a to počas 
bežnej prevádzky bez nutnosti odpojenia odberného miesta. 

Pre našich zákazníkov vieme zabezpečiť takisto termovízne meranie 
objektov a budov, ktoré môže výrazne napomôcť k zníženiu ich 
prevádzkových nákladov.

V prípade záujmu o termovízne meranie vašich zariadení  
či objektov sa s nami môžete skontaktovať telefonicky alebo 
osobne na našich Regionálnych zastúpeniach. 
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Súčasťou výstupov z termovízneho merania sú:
• termografický snímok
• teplotné spektrum, určenie teploty v °C
• nameraná poruchová hodnota
• identifikácia kritického bodu
• prepočet oteplenia pri 100 %-nom prúdovom zaťažení

Novinky v oblasti energetického 
poradenstva
Naše služby energetického poradenstva môžete využiť na in-
ternete, prostredníctvom poradenských letákov, a tiež osobne 
na našich Regionálnych zastúpeniach:

 na internetovej stránke www.SetrimeEnergiu.sk sme vytvorili 
novú aplikáciu Nákupný poradca. Poskytuje množstvo rád, ako 
postupovať pri výbere energeticky efektívnych spotrebičov  
a upozorňuje na ďalšie parametre, ktoré vám odporúčame zvážiť 
pri ich nákupe. Na stránke nájdete aj informácie o možnostiach 
úspor elektriny vo vašej firme či organizácii a to v oblasti 
osvetlenia, chladenia či vykurovania;

 informácie o dôležitých parametroch pri výbere spotrebičov 
nájdete aj v našej novej poradenskej brožúre Rady pri výbere 
spotrebičov. K dispozícii sú pre vás aj ďalšie poradenské letáky 

Rady pre vaše podnikanie a Rady pre váš domov. O ich bezplatné 
zaslanie nás môžete požiadať na Linke VSE 0850 123 333 alebo 
e-mailom na info@vse.sk;

 rozšírené energetické poradenstvo môžete využiť aj osobne  
na našich Regionálnych zastúpeniach prostredníctvom 
energetických poradcov. 

✔

✔ ✔

Záleží nám na tom, aby sme našim zákazníkom poskytovali 
kvalitné a komplexné energetické služby. Ich ponuku sme  
v druhom polroku 2008 rozšírili o termovízne meranie pre 
firmy a organizácie, ktoré pomôže zákazníkom identifikovať 
stav elektrických zariadení na ich odberných miestach. Nové 
užitočné informácie vieme zákazníkom poskytnúť aj v rámci 
nášho energetického poradenstva. 

i
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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

Naše Regionálne zastúpenia pre  
pohodlné vybavenie vašich požiadaviek

Koncern RWE na slovenskom trhu 
so zemným plynom

Vaše požiadavky vybavíte  
tiež telefonicky:

Spoločnosť RWE Gas Slovensko, s.r.o. začína od 1. januára 2009 
dodávať plyn veľkým firemným zákazníkom na území celého 
Slovenska. Ide o dcérsku spoločnosť českej spoločnosti RWE 
Transgas, a.s., ktorá je, rovnako ako VSE, súčasťou medzinárod-
ného energetického koncernu RWE.

Oslobodenie od spotrebnej dane 
z elektriny
Na základe zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a  zemné-
ho plynu sú od 1. júla 2008 naši zákazníci z radov firiem a or-
ganizácií povinní uhrádzať spotrebnú daň z elektriny vo výške  
0,02 Sk (0,00066 eur) za každú odobratú kWh. Správcovia  
bytových domov však môžu v spoločných bytových priestoroch 
využívať elektrinu oslobodenú od tejto dane.  
 
Pokiaľ patríte medzi družstvá, správcovské spoločnosti alebo 
spoločenstvá vlastníkov bytov a elektrina na vašich odberných 
miestach je využívaná v spoločných priestoroch, skontaktujte sa 
s nami. Po nahlásení čísel a adries týchto odberných miest pre vás 
zabezpečíme dodávku elektriny oslobodenej od spotrebnej dane.

Odberné miesta nám môžete nahlásiť písomne na našej 
adrese, prostredníctvom e-mailu info@vse.sk alebo faxom 
na č. 055 678-6516.

Informácie pre správcov bytových domov

Na začiatku svojho pôsobenia sa chce spoločnosť RWE Gas 
Slovensko, s.r.o. orientovať na firemných zákazníkov s ročným 
odberom plynu nad 4 GWh (400-tisíc m3). Rozšírenie svojej 
pôsobnosti na ďalšie skupiny zákazníkov zváži v ďalšom 
období. 

VSE bude pre RWE Gas Slovensko, s.r.o. zabezpečovať obsluhu 
jej zákazníkov prostredníctvom manažérov starostlivosti  
o kľúčových zákazníkov. Spojením práce oboch spoločností 
chceme do budúcnosti zákazníkom ponúknuť komplexné 
služby v oblasti dodávky elektriny, plynu či poskytovania 
poradenstva.

 
 

Bližšie informácie o spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. 
nájdete na internetovej stránke www.rwegas.sk.

i
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