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Mesto Sečovce na úpätí Slanských vrchov v zemplínskom regióne netreba čitateľom  
nijako zvlášť predstavovať. Ich primátor Jozef Gamrát si našiel čas na krátky rozhovor  
o hospodárení s energiami, ktorých dodávateľom je Východoslovenská energetika a.s.

predbIehanIe Sa dodáVateľoV

„Samospráva musí šetriť. Ak nechceme 
prepúšťať ľudí, musíme nájsť priestor na úsporu 
energie. Dôležitá je pre nás cena,“ odpovedal 
nám na otázku, čo považuje z hľadiska výberu 
dodávateľa a samotnej dodávky elektriny za 
kľúčové primátor Jozef Gamrát. 

„Nášmu výberu predchádzalo niekoľko krokov. 
Ako prvý prebehol dôkladný audit, následne 
seriózne prerátanie a porovnanie nákladov 
za odber elektriny za ostatné roky. Ponuka VSE 
bola konzultovaná s odborníkmi takmer
3 mesiace. Až potom sme mohli spomedzi 
viacerých spoločností vybrať tú s najnižšou 
cenou, a to VSE.“

pokračovanie na 2. strane >>

Ak nechceme prepúšťAť, 
musíme usporiť nA energiách



pokračovanie z 1. strany
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Ak nechceme prepúšťAť, musíme usporiť nA energiách

Verejné osvetlenie sa podieľa najväčšou položkou na účte mesta 
za odber elektriny.

 „Pripravili sme projekt kompletnej mestskej výmeny 
energeticky náročných žiaroviek za led diódy. Projekt bol 
bohužiaľ zrušený. Nevzdávame sa, hľadáme partnera  
na financovanie a dokonca sa nám už podarilo zredukovať  
náklady touto zámenou na Hlavnej ulici,“ pokračuje primátor 
Sečoviec. Energetické poradenstvo od VSE mesto taktiež aktívne 
využíva a pochvaľuje si možnosť konzultácií zdarma.

sečovce vykurujú plynom  
od rWe gAs slovensko 
„Keď nám predajca RWE Gas Slovensko prezentoval ponuku 
ušetriť pri odbere plynu, postupovali sme rovnako, ako pri 
elektrine. Uskutočnili sme audit, ktorého výsledkom bolo 
zistenie, že v budúcnosti nebudeme vedieť znížiť objem 
spotrebovaného plynu. Mesto plynom vykurujeme. Našou 
prioritou je získať najnižšiu dodávateľskú cenu na trhu. Preto 
sme sa rozhodli pre plyn od RWE Gas Slovensko.“ Samotný 
proces zmeny dodávateľa prebehol podľa slov primátora hladko.

Ani zo strany pôvodnej spoločnosti a ani zo strany RWE Gas 
Slovensko nedošlo k nijakým prieťahom.

Mesto Sečovce má v príprave niekoľko europrojektov, a to 
na rekonštrukciu domu seniorov, revitalizáciu rómskych 
sídlisk alebo revitalizácie mestského kúpaliska. Do konca 
roka plánujú modernizovať osvetlenie, tiež ich čaká 
dobudovanie infraštruktúry pre 30 súkromných garáží. 
„Sledujeme tiež ponuky na výstavbu bioplynových 
staníc, avšak doposiaľ nám neprezentovali prijateľné 
podmienky s reálnou návratnosťou investícií,“ 
dopĺňa primátor. 

„Z môjho pohľadu je VSE seriózna spoločnosť  
aj vďaka dostupnosti a poskytovaným službám. 
Podobnú skúsenosť máme aj s RWE Gas Slovensko. 
Zástupca spoločnosti je nám k dispozícii na 
akúkoľvek konzultáciu. Každý mesiac nachádzam 
ponuky nových dodávateľov energií. Pre mňa  
sú však nezaujímavé,“ dodáva primátor  
Jozef Gamrát. 
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SeVa
Východoslovenská energetika a.s. a ďalší predstavitelia  
energetického a elektrotechnického priemyslu oznámili v apríli 
2012 založenie Slovenskej asociácie pre elektro mobilitu,
ktorej cieľom je:
    prispieť k vytvoreniu efektívnej komunikačnej platformy medzi 

verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými 
subjektmi a zahraničnými partnermi,

    podporovať rozvoj konkurenčného prostredia na trhu  
s elektromobilitou v SR,

sTále ZreTeĽnejšie sTopy e-moBiliTy nA slovensku

nižšie náklAdy

nA elekTrinu s vse

AkTuálny Zvýhodnený produkT pre 

konTrAkTy končiAce v roku 2012

Vašej firme prinášame aj v tomto roku stabilné 

a výhodné ceny elektriny, kvalitné energetické 

služby v podobe komplexného energetického 

poradenstva. 

S ponukou nového kontraktu sme začiatkom 

júna kontaktovali všetkých zákazníkov, ktorých 

platnosť produktu v tomto roku končí. ak patríte 

medzi nich, využite zľavy z cien za dodávku 

elektriny od VSe a ušetrite. Kontaktujte nás  

čo najskôr na Linke VSe 0850 123 333, osobne  

na regionálnych zastúpeniach alebo elektronicky  

na info@vse.sk.
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JÚN 2012

rWe gAs slovensko

voĽBA číslo jeden
pri Zmene dodávATeĽA plynu

Za štyri roky pôsobenia na slovenskom trhu s energiami si RWE Gas Slovensko získalo dôveru 
desaťtisícov zákazníkov. V segmente firmy a organizácie má táto spoločnosť momentálne viac 

ako 8 500 odberateľov, ktorým ponúka predovšetkým lacnejší plyn ihneď a jednoducho
s možnosťou výberu medzi krátkodobými zmluvami a viacročnými kontraktami. 

Pre zákazníkov z radov domácností zasa prináša najvýhodnejšiu ponuku
plynu spomedzi všetkých dodávateľov na Slovensku, spoľahlivú

dodávku a najširšiu škálu produktov.

nemecký koncern rWe už viac než 110
rokov vyvíja inovatívne energetické
produkty i služby a kontinuálne investuje
do environmentálne prijateľných zdrojov 
energie pre budúce generácie.

i  Viac o ponuke produktov pre firmy a domácnosti  
nájdete na www.rwegas.sk.

naša sesterská spoločnosť rWe Gas Slovensko vstúpila do roku  
2012 s viac ako 20 %-ným celkovým trhovým podielom.

VSe a rWe GaS SLoVenSKo
SpoLočne V Koncerne rWe
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    spolupracovať s odbornými organizáciami, inštitúciami  
a podnikateľmi na Slovensku a v zahraničí,

    zastupovať elektromobilitu ako nové priemyselné odvetvie.

„Uvedomujeme si, že spolu môžeme dosiahnuť viac pre 
budúcnosť efektívnej a ekologickej automobilovej dopravy,“ 
uvádza v spoločnom vyhlásení asociácia.

e-MobILIty FóruM 
Na prvej medzinárodnej konferencii E-mobility Fórum 2012,  
ktorú zorganizovala Východoslovenská energetika a.s., sa v apríli
zúčastnilo takmer 100 odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich
s elektromobilitou − od energetických firiem, cez výrobcov vozidiel 
a technológie až po zástupcov akademickej obce a štátnej správy.

sTále ZreTeĽnejšie sTopy e-moBiliTy nA slovensku

i  Informácie o činnosti asociácie, ako aj ďalšie zaujímavosti z oblasti 
elektromobility nájdete na internetových stránkach www.seva.sk. 

i Viac informácií nájdete na stránke  
www.ZelenaBuducnost.sk. 
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JÚN 2012

Konferencia Obecný deň 2012 určená pre starostov a prednostov 
jednotlivých miest a obcí prešovského a košického kraja sa 
uskutočnila 7. júna 2012 v Košiciach.

Jej cieľom bolo združiť subjekty ponúkajúce produkty a služby 
pre samosprávu pod „jednou strechou“ s možnosťou priameho 
oslovenie exekutívy — výkonných zástupcov miest a obcí.

Vytvoril sa tak priestor pre spoločné riešenie každodenných 
problémov a identifikáciu nových projektových zámerov 
v samospráve. Východoslovenskú energetiku a.s. na podujatí 

prezentovali naši zástupcovia s prednáškou Komplexné riešenia 
v oblasti energetiky.

oBecný deň 2012

Kompletný zoznam našich regionálnych zastúpení:
     humenné, Nám. slobody 61
     Košice, Hollého 3
     Michalovce, Štefánikova 2
     poprad, Nám. sv. Egídia 97/42

     prešov, Levočská 3
     rožňava, Šafárikova 2
     Spišská nová Ves, Zimná 34
     trebišov, M. R. Štefánika 1515

hlAvná cenA viA BonA  
TenTo rok pre skupinu vse
Vo štvrtok 12. apríla prevzal na slávnostnom galavečere prestížnej súťaže
Via bona Slovakia predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VSe thomas
Jan hejcman hlavnú cenu pre veľké podniky a Zelenú cenu za projekt v oblasti
životného prostredia. VSe zároveň získala čestné uznanie za zapojenie sa do projektu twins. 

Skupina VSE získala Hlavnú cenu pre veľké podniky za komplexný 
prístup v oblasti zodpovedného podnikania. Ku strategickým 
otázkam spoločnosti patria dlhodobé udržateľné hospodárenie 
firmy, zamestnanosť v regióne či investície. Spoločnosť zaviedla 
nové programy zvyšujúce efektívnosť či transparentnosť. Patrí 
k nim systém ombudsman, elektronické aukcie, či nadštandardné 
energetické poradenstvo pre všetky segmenty. Filantropia, 
dobrovoľnícke aktivity zamestnancov, zodpovedný prístup voči 
životnému prostrediu sú pre Skupinu VSE samozrejmosťou.  
„Stali sme sa víťazmi vďaka vyváženému prístupu  
k podnikaniu ako interne, tak aj externe. Patríme k lídrom 
v oblasti zodpovedného podnikania, čo potvrdili aj  
renomovaní odborníci z rôznych oblastí, ktorí hodnotili 
jednotlivé projekty,“ dodáva Thomas Jan Hejcman. 

Vaše požiadavky vybavíte telefonicky:


