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Sesterské spoločnosti VSE a RWE Gas Slovensko ako spoľahliví partneri v dodávke elektriny a plynu poskytujú služby 
pre každodenné energetické potreby samospráv. Váš názor a skúsenosti s energetickým hospodárením sú pre nás dôležité. 
Prinášame vám preto pohľad z praxe samosprávy.

DobRá finančná konDícia GiRaltoViEc 
aj Vďaka VSE
Giraltovce so svojimi 4 000 obyvateľmi už síce nie sú okresným 
mestom, ale naďalej ostali dôležitým centrom občianskych 
služieb pre približne 20-tisíc ľudí v spádovej oblasti. Medzi 
prvé postrehy počas našej návštevy mesta patril určite pocit 
čerstvého vzduchu a pohľad na príjemnú prírodnú scenériu. 
Giraltovce sa totiž rozprestierajú v južnej časti Nízkych Beskýd 
a v ich okolí sa nenachádzajú žiadne väčšie priemyselné parky. 

Mesto momentálne prechádza intenzívnou rekonštrukciou hlav-
ného námestia pred Mestským úradom. V nedávnej minulosti 
úspešne využilo niekoľko možností  získania nenávratného 
finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a postupne 
vynovilo základnú a materskú školu, mestskú knižnicu, verejné 
osvetlenie na hlavnom námestí a vybudovalo kompletnú 
kanalizačnú sieť mesta. Dom služieb prešiel zmenou charak-
teru poskytovaného servisu pre občanov, a taktiež rozsiahlou 
stavebnou rekonštrukciou.

pokračovanie na 2. strane >>

Na VSE Sa môžETE SpoľahNúť 
SkúSENoSTi zákazNíka



ZRušEniE SkuPiny tZV. malých PoDnikoV
Od 1. januára prestanú byť ceny elektriny pre skupinu tzv. malých podni-
kateľov s ročným odberom do 30 MWh regulované. V praxi to znamená, 
že sa táto kategória zákazníkov príchodom roka 2012 stáva plne libera-
lizovanou na dodávku elektriny. Ceny platné pre skupinu podnikateľov 
s hore popísaným odberom nájdete v Cenníku pre firmy a organizácie 
pod úrovňou Mini. Pre ostatné skupiny s vyššou ročnou spotrebou 
platí nezmenený legislatívny stav. 
 
cEnník DiStRibúciE
Cenník distribúcie prevádzkovateľa distribučnej sústavy nájde-
te po jeho schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
v elektronickej podobe na stránke spoločnosti Východoslovenská 
distribučná, a. s., www.vsds.sk.

S NoVým rokom prichádza 
NiEkoľko zmiEN 

Na ENErgETickom Trhu 

Ich podstatou je poskytnutie nižších cien zákazníkom na vopred dohodnuté fixné obdobie, spravidla 
dvoch až troch rokov. Okrem úspory nákladov je výhodou aj to, že zákazníci vedia presnejšie od-

hadnúť výšku nákladov na elektrinu v nasledujúcich rokoch. 
Tieto výhodné produkty vám vieme ponúknuť ako váš dlhodobý a stabilný dodávateľ aj napriek 
neustálym zmenám na medzinárodných a európskych veľkoobchodných trhoch. 

i  Viac informácií o našej ponuke produktov nájdete na www.vse.sk, a tiež na Regionálnych 
zastúpeniach VSE.

VyužiTE zVýhodNENé 
produkTy od VSE a ušETriTE

PohoDlný a nEPREtRžitý PRíStuP k úDajom o: 
 • spotrebe elektriny za zvolené fakturačné obdobie,
 •  odberných miestach (produkt, veľkosť ističa, rezervova-

ná kapacita a pod.), história spotreby a v prípade priebe-
hovo meraných OM namerané 15-minútové profily,

 • vývoji spotreby za porovnateľné obdobia,
 •  výške, dátume splatnosti a stave preddavkových platieb,

 •  faktúrach a ich úhrade vrátane náhľadu faktúr vyhotove-
ných po 1. januári 2009,

 • zvolený spôsob platby,
možnoSť kEDykoľVEk a bEZ ZDRžania VybaViť Vy-
bRané PožiaDaVky SPojEné S oDbERom ElEktRiny.
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pripojTE Sa k Vašim iNformáciám
WEBcENTrum VSE

Službu WEbcEntRum 

doposiaľ využíva takmer 

7 000 zákazníkov VSE

Vďaka veľkému záujmu zákazníkov z radov firiem a organizácií VSE aj naďalej pripravuje výhodné 
viacročné produkty, ktoré prinášajú okrem okamžitej zľavy aj garanciu cenového zvýhodnenia do 
ďalších rokov.

i Pre vstup do WEBCENTRA VSE navštívte www.vse.sk.

S WEbcEntRom ZíSkatE

bezplatnú internetovú službu WEbcEntRum 
môžu naši zákazníci z radov firiem a organizácií 
využívať už od mája 2009. WEbcEntRum sme 
pre zákazníkov zaviedli v záujme uľahčenia ich 
prístupu k informáciám o spotrebe elektriny.

NOVEMBER 2011

pokračovanie z 1. strany

Narýchlo uzaVrETé zmluVy
O skúsenostiach s energetickým hospodárením tohto vitálneho 
mestečka sme sa rozprávali s Ľubomírom Filom, vedúcim oddele-
nia správy majetku mesta. 
„Po mojom nástupe do funkcie sa ku mne dostali narýchlo 
uzavreté a nedotiahnuté zmluvy s novým dodávateľom elek-
triny. S veľkým omeškaním nám doručili vyúčtovacie faktúry 
s nesprávnymi sadzbami. Museli sme ich vrátiť so žiadosťou 
o vysvetlenie, keďže došli pol roka po vyúčtovaní služieb 
nájomcom. Žiadne stanovisko od nich neprišlo. Doteraz je 
celá vec nevyjasnená.“

po pokuSE odoBErať 
zdaNliVo lacNú ElEkTriNu 
NáVraT do VSE
Pokračuje Ľubomír Filo: „Jedinou prijateľnou alternatívou 
v našej vtedajšej situácii bol návrat k dobre známej VSE. Vaša 
spoločnosť je pre nás z hľadiska osobného kontaktu dostupná, 
máme to do Prešova blízko. Poznáme ľudí vo VSE – zverených 
zástupcov, ktorí sa nám venujú. Poučili sme sa a ponuky 
ostatných dodávateľov odmietame.“

Na otázku, čo je hlavným prínosom VSE oproti ostatným spo-
ločnostiam na trhu nám pán Filo odpovedal: „Vybavíme u vás 

všetko v jednej budove. A aj keď sa nám stalo, že sme dostali 
mylné odpočty, v rámci reklamácie boli úspešne vybavené. 
Vo VSE sa jednoducho vieme dovolať svojich zákazníckych 
požiadaviek.“

Z hľadiska energetickej náročnosti sa najväčšou mierou k spotrebe 
podieľa verejné osvetlenie. Je síce obnovené na hlavných ťahoch, 
ale bočné uličky stále čakajú na rekonštrukciu. Dvakrát podaný 
projekt na nenávratný finančný príspevok síce neprešiel, avšak 
mesto uspelo v prípade polikliniky. Jej prestavba je otázkou blízkej 
budúcnosti.

„Služby energetického poradcu vo VSE plánujeme využiť, 
keďže znižovanie nákladov na energie je pre nás stále aktuál-
nejšou témou. Na dosiahnutie tohto cieľa súbežne iniciujeme 
niekoľko aktivít, napr. tepelný audit, ale aj napájanie stále 
väčšieho počtu mestských zariadení na centrálnu kotolňu, 
snažíme sa aj o zvyšovanie počtu odberateľov bytových 
domov a iných zariadení. Centrálna kotolňa je po komplet-
nej rekonštrukcii v rámci prvej etapy vrátane výmeny tepel-
ných rozvodov v meste a vybudovania výmenníkových staníc 
u jednotlivých odberateľov. Je preto reálne , že po týchto 
komplexných zmenách pristúpime k odberu plynu od RWE 
Gas Slovensko. Ponúkané ceny sú naozaj výhodné,“ povedal 
nám Ľubomír Filo pri téme zmeny dodávateľa plynu na sesterskú 
spoločnosť VSE.

Dobrá finančná kondícia mesta sa viditeľne odráža v obnovenom 
centre mestečka a priťahuje či už nových študentov do mestského 
gymnázia, odbornej a umeleckej školy alebo ľudí rôznych vekových 
kategórií do obľúbeného Centra voľného času. Plány na výstavbu 
nových nájomných bytov a uplatňovanie lokálnej stratégie dostá-
vajú postupne reálnu podobu.
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Na VSE Sa môžETE 
SpoľahNúť

http://www.vse.sk


rozširujEmE VyužíVaNiE 
oBNoViTEľNých zdrojoV ENErgiE

Projekt bioplynovej stanice je súčasťou programu VSE s názvom 
Zelená budúcnosť, ktorý zastrešuje všetky aktivity spoločnosti 
zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Práve bioplyn patrí medzi 
tie formy obnoviteľných zdrojov energie, ktoré majú reálne využi-
tie v slovenských podmienkach. Pri umiestnení tejto bioplynovej 
stanice boli zohľadnené najmä požiadavky na potrebný priestor, 
podmienky pre logistiku vstupných surovín i napojenie na elektric-
kú sieť.
„Východoslovenská energetika je známa svojím pozitívnym 
postojom k životnému prostrediu, čo dokazujú viaceré naše 
projekty zamerané na minimalizáciu tvorby emisií. Bioply-
nová stanica k nim rozhodne patrí. Nezanedbateľný je prínos 

novej bioplynovej stanice pre miestne poľnohospodárstvo, 
pre ktoré je diverzifikácia činností kľúčová,“ uviedol generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Norbert Schürmann.
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je naším záujmom, aby boli o aktivitách VSE v oblasti ochrany 
životného prostredia informovaní aj naši zákazníci a partneri.  
Preto sme pôvodnú stránku www.SetrimeEnergiu.sk zmoderni-
zovali a rozšírili o ďalšie oblasti programu Zele-
ná budúcnosť.

PoRaDímE Vám, ako môžEtE Znížiť VašE 
náklaDy na EnERGiE:
 • na internetovej stránke www.Zelenabuducnost.sk,
 •  osobne na ktoromkoľvek z našich Regionálnych zastúpení bez-

platne prostredníctvom vyškolených energetických poradcov,
 •  v poradenských letákoch, ktoré máte možnosť zhliadnuť aj 

na našej internetovej stránke www.vse.sk v časti Zákazníci/
Firmy a organizácie/Poradenstvo.

VyužiTE NašE ENErgETické poradENSTVo
od 1. NoVEmBra Na www.zelenaBuducnost.sk

SpuSTili SmE prVú BioplyNoVú STaNicu
Začiatkom júna tohto roku otvorila spoločnosť bioplyn Rozhanovce, s.r.o., bioplynovú stanicu s inštalovaným výkonom 1 mW 
v Rozhanovciach pri košiciach. ide o spoločný podnik našej dcérskej spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o., a partnerskej firmy 
at aboV, spol. s r.o., ktorá patrí do skupiny agrotrade Group, spol. s r.o.

podporujEmE zElENú 
BudúcNoSť
Zachovať krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme, aj pre 
ďalšie generácie považuje naša spoločnosť VSE za priro-
dzenú súčasť svojho podnikania. S touto víziou realizujeme 
program Zelená budúcnosť. V rámci neho vyvíjame aktivity 
smerom dovnútra i navonok našej spoločnosti. Zameriavame 
sa na päť oblastí:

 rozvíjame využívanie elektromobilov,
 
 ochraňujeme vtáctvo,

 vzdelávame o energetickej efektívnosti,

 zvyšujeme využiteľnosť obnoviteľných zdrojov,

 podporujeme efektívne využívanie energie.

www.SetrimeEnergiu.sk
www.ZelenaBuducnost.sk
http://www.vse.sk/wps/portal/vse/!ut/p/c1/fYxBDoIwFETPwgn-L9Siy08kglBJRRHZNI0agygQQiTh9Gpcw8zyvRko4NvavMu76cumNk_IoRDal3FEHiNMYs_DMA0dkvbS4WwBp99CaJwI4Z9PPCQun-WblZjlXArYBc3rBmco3EkrsOEAOXKdPrBLGNdy9Pttd13HUemq0cmOGSky_qUdlGVBW1X7YED6AHf-jZQ!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1MS0FCMUEwT0xCQjBJU0kzQU0yODM0MTU!/
www.ZelenaBuducnost.sk

