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VSEnergia  

pokračovanie na str. 2

WEBCENTRUM vám prináša viac pohodlia pri rie- 
šení záležitostí súvisiacich s odberom elektriny. 
Priamo na našej internetovej stránke www.vse.sk 
poskytuje informácie o výške spotreby na jed- 
notlivých odberných miestach, o faktúrach či  
splatnosti preddavkových platieb. Jednoducho  

cez počítač tiež vo WEBCENTRE vybavíte napr. 
zmenu identifikačných údajov, telefonického kon-
taktu a ďalšie vybrané požiadavky. Na nasledu-
júcich stranách si pozrite ukážku jednotlivých častí 
WEBCENTRA a získajte informácie o registrácii, spô-
sobe prihlasovania či ochrane užívateľských údajov.

Nepretržitý prístup • Jednoduchšie vybavovanie požiadaviek

Nové bezplatné WEBCENTRUM VSE

Klesnú ceny elektriny?

Očakávania na rok 2010 

Viac na str. 2, 3

Energia pre vaše pohodlie  

pre samosprávu
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Vývoj cien na trhu s elektrinou

pokračovanie zo str. 1

Na európskom trhu s elektrinou došlo 
začiatkom roka 2009 k poklesu cien v sú- 
vislosti so znížením cien ropy, plynu  
a ďalších komodít. Dotkne sa zníženie cien 
našich zákazníkov? Ako sa budú vyvíjať 
ceny v ďalšom období? 

Predpokladaný pokles cien pre zákazní-
kov VSE 
V súvislosti s uvedenými faktormi plánujeme 
našim zákazníkom od začiatku roka 2010 pos- 
kytnúť výrazne nižšie ceny elektriny. Presnú 
zmenu ceny v súčasnosti nie je možné určiť, 
ovplyvňuje ju množstvo ďalších faktorov, 
napr. rozdiel medzi ponukou a dopytom či 
objem elektriny vyrobenej na našom území. 

Už v súčasnosti však pre vás pripravujeme 
ponuku produktov na rok 2010 s konkuren-
cieschopnými cenami.

U malých podnikov s odberom do 30 MWh 
za rok bude výška ceny tiež závisieť od ce-
nových výnosov Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví.

Uvedené očakávania cien sa týkajú všetkých 
našich zákazníkov z radov firiem a organizá-
cií. Bližšie informácie o konkrétnom znížení 
cien elektriny na rok 2010 vám prinesieme 
v druhom polroku 2009.

Pozitívne očakávania na rok 2010

Ilustračná ukážka vývoja ceny na trhu s elektrinou

Registrácia a prihlásenie do WEBCENTRA

Prvým krokom je návšteva našej internetovej stránky  
www.vse.sk, kde v časti Zákazníci/Firmy a organizácie zvolíte 
odkaz WEBCENTRUM. Po vyplnení a odoslaní požadovaných 
údajov vám obratom zašleme doporučene poštou login  
a prihlasovacie meno. Tie budú následne slúžiť ako vaše  
identifikačné údaje pri práci s WEBCENTROM.

Zálohy
• prehľad preddavkových platieb za aktuálne  

fakturačné obdobie
• výška záloh
• dátum splatnosti
• informácia o tom, či daná preddavková platba  

už bola alebo nebola uhradená

Účty
• aktuálny stav na zvole-

nom zmluvnom účte
• korešpondenčná adresa 

pre zasielanie faktúr
• dohodnutý spôsob platby

máj 2009

cena

Ukážka jednotlivých častí WEBCENTRA

január 2009

Faktory, ktoré najviac ovplyvnili po-
kles cien elektriny na európskom 
trhu:
• hospodárska kríza
• pokles spotreby elektriny
• zníženie cien ropy, plynu a ďalších  

komodít

VSEnergia pre samosprávu
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Vaše údaje ostanú chránené 
Vo WEBCENTRE neustále dohliadame na bezpečnosť 
informácií o spotrebe elektriny zákazníka. Aplikácia 
umožňuje prehliadať informácie a zadávať požiadavky 
len konkrétnemu zákazníkovi, a to na základe viacerých 
identifikačných údajov. Do WEBCENTRA sa dá prihlásiť 
použitím prihlasovacieho mena a hesla, ktoré vám zašle-
me doporučene poštou na vašu adresu. Heslo je možné 
meniť iba jedinečným autorizačným kódom. V prípade 
akýchkoľvek pochybností sa s nami môžete skontaktovať  
a ochranu vašich údajov preveríme.

Kontakt: info@vse.sk, Linka VSE 0850 123 333

 Začiatkom roka 2009 došlo k poklesu 
ceny elektriny, v súčasnosti však opäť do-
chádza k jej postupnému nárastu. Predpo-
vedať presný vývoj cien v budúcom obdo-
bí preto nie je možné.

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,

 055/610-4111

Prešov, Levočská 3, 051/741-4943

Rožňava, Šafárikova 2, 055/610-4107

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

Trebišov, M. R. Štefánika 1515, 056/672-6738,

 055/610-2737

Zoznam Regionálnych  
zastúpení VSE

Faktúry
• zoznam faktúr za jednotlivé fakturačné obdobia
• informácie o ich úhrade
• náhľad faktúr vyhotovených po 1. januári 2009

Žiadosti
• informácie o vašich doterajších žiadostiach
• zoznam žiadostí, ktoré môžete uskutočniť 

prostredníctvom WEBCENTRA

Odberné miesta
• údaje o výške spotreby za vybrané fakturačné obdobie 

podľa jednotlivých taríf i celkovo
• porovnanie spotreby v rôznych obdobiach
• v prípade, že máte na svojich odberných miestach priebe-

hové meranie, prehľad jeho výsledkov

Vaše požiadavky vybavíte telefonicky  
aj na Linke VSE:

máj 2009

cena

i



Zvýšenie spoľahlivosti a kvality distribučnej sústavy. Zabez-
pečenie rastúcich požiadaviek zákazníkov na výkon. To sú 
hlavné ciele rozsiahlych investícií, ktoré uskutočňuje naša dcér-
ska spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) 
vo východoslovenskom regióne.

Investície do distribučnej sústavy sa za posledné roky strojnásobili  
a v roku 2008 dosiahli 42,26 mil. € (1,273 mld. Sk). Medzi 
najvýznamnejšie investičné projekty v tomto období patrí centralizá-
cia dispečingu celej distribučnej sústavy na východnom Slovensku. 
Z pôvodných piatich pracovísk vznikne jeden centrálny dispečing 
v Košiciach. Nové pracovisko výrazne zmodernizuje riadenie celej 
distribučnej sústavy a prispeje k rýchlejšiemu odstraňovaniu 
porúch. VSD, a.s. tiež pracuje na obnove a rozvoji viacerých elek-
trických staníc a vedení. Zvyšuje sa tým kvalita distribúcie elektriny 
a znižuje počet porúch a výpadkov.

Využite zvýhodnenia od VSE 
Pre kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla so zvýhodneniami  
od našej spoločnosti sa v roku 2008 rozhodlo viacero našich 
zákazníkov. Aj naďalej môžete využiť:

• zľavu 10 % pri nákupe tepelného čerpadla u našich zmluvných 
partnerov

• príspevok 670 € (20 184 Sk) pre prvých 50 zákazníkov, ktorí si 
cez našich zmluvných partnerov zakúpia a nainštalujú tepelné 
čerpadlo

• zvýhodnený produkt EKO s predĺženou dobou platnosti nízkej 
tarify až 22 hodín denne

• bezplatné vypracovanie Analýzy efektívnosti tepelného čerpadla 
pre vaše odberné miesta

Na základe požiadaviek zákazníkov sme rozšírili počet našich 
zmluvných partnerov na 7. Ich zoznam, ako aj ďalšie informácie  
o druhoch tepelných čerpadiel či našich zvýhodneniach nájdete  
na internetovej stránke www.SetrimeEnergiu.sk. Poradíme vám 
tiež osobne na našich Regionálnych zastúpeniach.      

 Využívanie energeticky efektívnych riešení u našich 
zákazníkov plánujeme podporovať aj v budúcnosti. Zvažujeme 
rozšírenie zvýhodnení na rôzne druhy vykurovacích systémov či 
elektrických spotrebičov.

Prehľad ďalších najvýznamnejších investícií spoločnosti 
VSD, a.s. za rok 2008:
• Odštartovanie modernizácie 110 kV koridora Lemešany – 

Voľa
• Rekonštrukcia systémovej elektrickej stanice Voľa 220 kV / 

110 kV na napäťovú úroveň 400 kV / 110 kV 
• Rozbehnutie spoločného projektu so spoločnosťou Slovenská 

elektrizačná prenosová sústava, a.s. – viacsystémové vedenie 
2 x 400 kV / 2 x 110 kV 

• Montáž diaľkovo ovládaných odpínačov na najkritickejších 
miestach v sústave vysokého napätia (VN)

Investície do distribučnej sústavy na východnom Slovensku 
za posledné roky výrazne vzrástli. VSD, a.s., prevádzkovateľ 
distribučnej sústavy na tomto území, plánuje pokračovať  
v rozsiahlych investíciách aj v ďalšom období.

Východoslovenská distribučná, a.s. zvyšuje 
investície do rozvoja distribučnej sústavy

Naďalej podporujeme využívanie tepelných čerpadiel

Hlavné prínosy VSD, a.s. v oblasti 
distribučnej sústavy:

- zvyšovanie spoľahlivosti a bez-
pečnosti prevádzky distribučnej 
sústavy; 

- kontinuálne zvyšovanie kvality 
distribúcie elektriny pre zákazníkov; 

- zatraktívňovanie východosloven- 
ského regiónu vďaka novým pro-
jektom v oblasti infraštruktúry. 
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MYSLÍME EKOLOGICKY

PODPORUJEME TEPELNÉ ČERPADLÁ
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Vývoj investícií do distribučnej sústavy na východnom Slovensku

vstup RWE do VSE
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