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Centrum južného Zemplína, mesto Trebišov, patrí so svojím 
42 hektárovým mestským parkom medzi výnimočné turistické zastávky. 
O plánoch jeho revitalizácie a o skúsenostiach s VSE a.s.  
a RWE Gas Slovensko ako dodávateľmi energií sme sa rozprávali  
s primátorom Ing. Mariánom Kolesárom.

„V roku 2011, hneď po mojom nástupe  
do funkcie, sme si urobili prieskum medzi dodá-
vateľmi energií. Ostali sme pri VSE. Vieme,  
kto je tento obchodný partner, vieme, že má 
dlhoročne budované technické zázemie zabezpe-
čujúce stabilitu dodávky. 

To, čo nás motivuje ostať pri VSE, je tiež prístup 
z vašej strany. Nechceme experimentovať v takej 
oblasti, ako je elektrická energia,“ povedal  
na úvod nášho rozhovoru primátor mesta Trebišov.

KVITUJEM PRÍSTUP VSE K MESTU TREBIŠOV 

pokračovanie na 2. strane >>

Ing. Marián Kolesár,
primátor mesta Trebišov
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Vetranie, vykurovanie a klimatizácia
Opatrenia bez potrebných investícií

• Zatvárajte okná a dvere, aby nedochádzalo k zbytočnému vnikaniu teplého 
 či studeného vzduchu. Zabránite tak zvyšovaniu výkonu zariadení, 
 ktoré eliminujú vzniknuté teplotné rozdiely.

• Klimatizácia je schopná udržiavať konštantné vlastnosti vzduchu v interiéri. Pri vzniku nepohody  
 v interiéri zmeňte nastavené hodnoty na regulátore.

pokračovanie z 1. strany
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Kvitujem, že VSE prijalo pohľad na mesto 
Trebišov ako na jeden subjekt

„Mesto Trebišov nie je samé vo vzduchoprázdne. Pri vyjednávaní 
o cenách sme presadzovali pohľad na mesto ako na jeden sub-
jekt, aj keď ide okrem neho o 2 príspevkové a 12 rozpočtových 
organizácií. Dostali sme cenu za súhrnný odber, kde sa neposu-
dzovali jednotlivo technické služby, škôlka, mesto napriek tomu, 
že zmluva je uzavretá zvlášť pre každý subjekt,“ popisuje postup 
pri výbere dodávateľa elektriny Ing. Kolesár.

Chceme vystupovať ako veľký zákazník

„Rovnako, ako si štát buduje efektívnu  
a spoľahlivú štátnu správu, i u nás v meste 
budujeme efektívnu a spoľahlivú samosprá-
vu. Okrem iného spočíva v tom, že obslužné 
a prierezové činnosti budú časom sústre-
dené do jedného centra. Dodnes si každá 
škôlka, škola robila zmluvu, či sledovala 
spotrebu. Mojou snahou je, aby takéto 
vysoko odborné činnosti boli sústredené 
na mestskom úrade a vykonával ich človek, 
ktorý sa tomu rozumie a robí iba to.  
V súčasnosti má byť riaditeľka školy  
aj elektrikár, plynár, technik a opravár,  
čo nefungovalo a ani fungovať nebude,“ 
odpovedal primátor mesta Trebišov  
na otázku ohľadne správy jednotlivých  
odberných miest.

Efektívna samospráva 
sústreďuje odborné činnosti 
na jedno miesto

Pracovníci mestského úradu zatiaľ nevyužívajú energetické  
poradenstvo od VSE. „Vzhľadom na spájanie odberných miest  
do jedného centra až teraz prichádza na rad takýto krok.  
Preto všetky činnosti, ktoré boli robené v jednotlivých organizá-
ciách, podľa možností sústreďujeme na mestský úrad,  

kde sa tomu venuje špecialista. Keď tento proces zavŕšime aspoň 
na takých 60 až 70 %, budeme sa vedieť venovať takým oblastiam,  
ako sú sledovanie energetickej efektívnosti,“ pokračuje  
Ing. Marián Kolesár. K zmene dodávateľa plynu a prechodu  
k našej sesterskej spoločnosti RWE Gas Slovensko došlo v meste 
Trebišov v apríli 2011. „Boli sme ochotní zmeniť dodávateľa 
plynu. Keďže však platíme načas a sme veľký odberateľ, očakávali 
sme aj ďalšie benefity. Proces zmeny dodávateľa prebehol 
hladko. Veľmi oceňujem, že sme počas neho vynaložili mini-
mum administratívnej práce, a teraz už viem povedať,  
že sa z hľadiska ceny naplnili naše očakávania,“ popísal svoje 
skúsenosti s dodávateľom plynu primátor mesta.

Keď sa mesto Trebišov vníma ako celok, vždy sa najväč-
šou mierou na spotrebe plynu podie-
ľalo tepelné hospodárstvo. To sa však 
od roku 2013 od bytového podniku 
oddelilo. V súčasnosti sa na vysokej 
spotrebe podieľa vykurovanie priesto-
rov škôl a škôlok.

„Regionálnu dostupnosť VSE a RWE 
Gas Slovensko rovnako vnímame ako 
pozitívum. Máme vás tu a nemusíme 
za vami cestovať. Vzhľadom na naše 
vysoké objemy odberu by sme však  
niekedy uvítali rýchlejšiu odpoveď  
na niektoré naše požiadavky,“ pokračuje 
primátor mesta Trebišov.

Vedenie mesta Trebišov sa mieni  
aj naďalej venovať revitalizácii unikátneho 
mestského parku, aby sa park stal zónou 
oddychu pre všetkých občanov.  
42 hektárov bude rozdelených na niekoľko 

zón určených na šport, oddych, detské a spoločenské aktivity. 
Projekt obnovy parku na najbližšie 2 roky plánujú financovať  
aj prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. 

UŠETRITE ENERGIU V HORÚCICH MESIACOCH



Podrobnejšie informácie nájdete na www.ZelenaBuducnost.sk v časti Šetrenie energie.i

BIZNIS KARTA VÝHOD 

S BIZNIS kartou výhod si znížite náklady 
v troch oblastiach:

Staňte sa aj vy členom exkluzívneho programu BIZNIS karta výhod určeného pre firemných zákazníkov  
a samosprávy. Okrem zvýhodnených cien elektriny s nami získate jedinečné výhody pre vaše mesto alebo obec.

Bežná
spotreba

Externé
služby

Inovácie
a rozvoj

Opatrenia vyžadujúce malé investície

• Nainštalujte do systému časovač alebo programovateľný termostat. 
 Zabezpečíte tak efektívnejšie fungovanie systému.

• K termostatu by mal mať prístup len vybraný zamestnanec. Odporúča sa uzamykateľné veko termostatu, 
 čím predídete neodbornej manipulácii pri nastavovaní požadovaných hodnôt.

• Zabezpečte pravidelné prehliadky systému, čistenie kondenzátora, výmenu vzduchových filtrov, 
 kontrolu vzduchovodov a ich izolácií.

Ako získate BIZNIS kartu výhod? 

Je to jednoduché.

1. Zavolajte nám na Linku VSE 0850 123 333 

 
2. Navštívte nás na Regionálnych zastúpeniach:

 Humenné, Námestie 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

3. Napíšte nám na biznis@vse.sk 

 

- pohonné látky
- vybavenie kancelárie a iné

- daňové poradenstvo
- tlač letákov a iné

- tvorba webových stránok

BIZNIS kartu výhod získate ako zákazník VSE a.s. pri objednávke zvýhodneného produktu.

Zviditeľnite svoje 
mesto či obec
Dajte vedieť o svojom meste, obci či regióne 
alebo podporte svoje podnikateľské aktivity 
s BIZNIS kartou výhod.

Vaše turistické zaujímavosti, ubytovacie zariadenia či kultúrne udalosti zaradíme 
do kategórie exluzívnych ponúk pre držiteľov karty.  Bezplatne využijete náš 
reklamný priestor a oslovíte státisíce zákazníkov VSE a.s. a RWE Gas Slovensko. 
Marketingové informácie o vašej ponuke sa objavia na internetovej stránke 
www.PrudVyhod.sk, na Facebooku, na letákoch a v prípade záujmu tiež 
na špeciálnych kupónoch distribuovaných na naše Kontaktné miesta zákazníkov 
a Regionálne zastúpenia. Ak má vaša obec či mesto pre našich zákazníkov zaujímavú 
ponuku, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na biznis@vse.sk alebo využite 
kontaktný formulár na www.PrudVyhod.sk.
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RWE NA SlOVENSKU 
OSlAVUjE 10 ROKOV
Východoslovenská energetika, člen skupiny RWE,  
je stabilná spoločnosť, ktorá na slovenskom energetic-
kom trhu pôsobí už viac ako 80 rokov. Z toho 10 rokov 
v spolupráci s medzinárodným koncernom RWE.  

VSE neustále potvrdzuje pozíciu lídra v dodávke  
komplexných energetických služieb a rovnako  
aj postavenie stabilného zamestnávateľa a investora 
do rozvoja regiónu.

Úspešné partnerstvo medzinárodného koncernu RWE a spoločnosti 
Východoslovenská energetika trvá rovných 10 rokov.

Za desať rokov bolo do aktivít Skupiny VSE investovaných takmer 440 miliónov eur, z toho 360 miliónov priamo do distribučnej sústavy. 

Vložené prostriedky doviedli VSE 
medzi európsku špičku.

Hlavná cena Via Bona Slovakia 2012
-  za rozvoj firemnej filantropie a zodpovedného podnikania  
 na Slovensku.

Zelená cena Via Bona Slovakia 2012
-  za desaťročné aktivity v oblasti ochrany životného 
 prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

HR GOLD 
-  v roku 2010 za projekt spolupráce so strednými  
 elektro-technickými školami a rozvojový program Practice.  
 Toto ocenenie udeľuje Združenie pre riadenie 
 a rozvoj ľudských zdrojov. 

HR Oscar 
-  v roku 2008 za projekt „Pre rodiny“, ktorého hlavným  
 cieľom je pomôcť zamestnancom čo najlepšie zladiť  
 súkromný i pracovný život. 

Cena Združenia pre rozvoj 
a riadenie ľudských zdrojov 
-  v roku 2007 za projekt „Adaptácia“. Cieľom tohto projektu  
 je podporiť zapracovanie nových zamestnancov 
 pri nástupe do zamestnania. 

Zamestnávateľ ústretový k rodine 
-  v rokoch 2001, 2002 a 2003 sme získali ocenenie v súťaži,  
 ktorú vyhlasuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
 a rodiny SR. 

Významné ocenenia našej práce

Zákazníkom ponúkame okrem spoľahlivej dodávky elektriny: 
− odborné poradenstvo a energetický audit;  
− dodávku zemného plynu prostredníctvom sesterskej  
 spoločnosti RWE Gas Slovensko; 
− Kartu výhod prinášajúcu zákazníkom výhody navyše  
 k spoľahlivým a výhodným dodávkam elektriny; 

− zákaznícke služby na vysokej úrovni;  
− moderné Call centrum; 
− Linku VSE; 
− vynovené zákaznícke kancelárie;
− bezplatnú internetovú službu Webcentrum.

VSE dnes ponúka viac výhod
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