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Len pár kilometrov od Košíc, takmer pri 
maďarských hraniciach, leží malebná obec 
Slanec. Vďaka panensky čistej prírode a 
bohatej histórii je ideálnym miestom na 
výlet. A vďaka VSE a RWE Gas Slovensko 
má Slanec stále dostatok energie na 
prevádzku verejných zariadení.

„Najväčšou pýchou našej obce je určite 
hrad Slanec. Momentálne ho rekonštruuje-
me, je to však beh na dlhé trate.  
Čerstvou novinkou, v ktorú sme tento rok 
ani nedúfali, je dokončenie dominanty 

hradu - veže Neboj sa. Tú si každý návštev-
ník všimne už z diaľky,“ predstavuje svoju 
obec starosta Ing. Jozef Bela.

V Slanci nájdeme aj zrekonštruovaný park 
so vzácnymi drevinami, ktoré doviezli ešte 
v časoch vlády rodu Forgáčovcov. Vynove-
nú oázu zelene lemujú čerstvo posadené 
chodníky, fontány a osvetlenie. Elektrinu 
potrebnú na chod obce dodáva naša 
spoločnosť.

SLANEC - obEC S bohAtou hiStóriou, 
vzáCNymi drEviNAmi A...  
ELEktriNou A pLyNom od vSE

Ing. Jozef Bela,
starosta obce Slanecpokračovanie na 2. strane >>



VSE nám vždy vychádza v ústrety

„Pri výbere dodávateľa elektrickej energie zavážila hlav-
ne cena. Prihliadali sme však aj na skúsenosti, stabilitu 
a vybudovanú infraštruktúru. A tú ako spoločnosť s dl-
horočnou históriou a silným zázemím máte,“ vysvetľuje 
výber dodávateľa starosta Bela. „Najviac energie v obci 
spotrebuje verejné osvetlenie a väčšie budovy. Spolu-
práca s VSE prebieha korektne a v prípade akýchkoľ-
vek požiadaviek nám vždy vyjdete v ústrety.“

Spoločnosti VSE a.s. záleží na ľuďoch v regióne, 
ktorí našu energiu odoberajú. Preto sme sa  
rozhodli podporiť v Slanci projekt na vybudovanie 
pieskoviska. Nové detské ihrisko nájdete v obci pri 
základnej škole.

S plynom od RWE Gas Slovensko som veľmi spokojný

S RWE Gas Slovensko šetrí obec už dva roky. Prechod 
bol plynulý a jednoduchý.  „Zmenu dodávateľa sme 
nepocítili, teda, okrem poklesu ceny, samozrejme. 
Prepis prebehol rýchlo a všetko sme vybavili na jednom 
mieste. Nezaznamenali sme ani žiadne výpadky plynu,“ 
vyjadril svoju spokojnosť Ing. Bela. „Navyše, nedávno 
sme predĺžili spoluprácu s RWE Gas Slovensko a cena 
šla opäť dole.“

Veľké výzvy do budúcna

Obec Slanec čakajú v najbližších rokoch viaceré zmeny. 
Prioritou je dokončenie hradu. Starosta tiež verí, že 
získa financie na ďalšie renovácie. „Radi by sme budú-
ci rok zrekonštruovali chodníky a vymenili osvetlenie 
v novom parku. Teraz tam máme 50 watové žiarovky. 
Spotrebovávajú množstvo energie, preto ich plánujeme 
nahradiť LED osvetlením.“

PodPorte svoju obec s novými výhodami od vse
Máte vo svojej obci zaujímavé turistické atrakcie, kultúrne podujatia alebo ubytovacie 
zariadenia? Prinášame vám možnosť zviditeľniť svoju obec či región. 
S výhodnými cenami za plyn a elektrinu ponúkame navyše možnosť znižovať 
náklady prostredníctvom rôznych zliav a atraktívny reklamný priestor.

BIZNIS karta výhod:
• vaša reklama bezplatne v programe Karta výhod,
• jednoducho a rýchlo oslovte státisíce zákazníkov 
 VSE a RWE Gas Slovensko,
• výhodné nákupy s exkluzívnymi zľavami pre firmy.
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PodPorte svoju obec s novými výhodami od vse
Čerstvou novinkou sú zľavové 
kupóny. Prvé vydanie s názvom 
„Na služobné cesty“ sme pre 
držiteľov BIZNIS karty výhod priniesli túto jeseň.  
V nich ponúkame zľavy na ubytovanie, ale aj na 
predmety, ktoré sa na služobnej ceste určite zídu.

Na získanie BIZNIS karty výhod zavolajte 
na Linku VSE 0850 123 333 alebo navštívte 
www.PrudVyhod.sk.

NOVINKA

 WEBCENTRUM
NoNStoP INfoRmácIE 
o SPotREBE ELEktRINy 

Ako získate Webcentrum?

Služba je bezplatná, a tak stačí zaregistrovať si ju prostredníctvom internetovej stránky www.vse.sk alebo osobne  
u svojich regionálnych zástupcov a energetických poradcov. Na rýchlu registráciu z pohodlia kancelárie využite  
telefónne číslo zákazníckej linky VSE 0850 123 333. Ak si Webcentrum aktivujete v najbližších dňoch osobne  
u niektorého z našich zástupcov, získate od nás navyše darček v podobe 15 % zľavy na nákup moderných svietidiel.

RÝcHLE VyBAVENIE PoŽIADAVIEk 

PREHĽAD o SPotREBE A PLAtBácH 

Zmena kontaktných 
a prístupových údajov 

Nahlasovanie zmien 
v registroch 

Zmena bankového 
spojenia 

História spotreby 
elektriny 

za fakturačné 
obdobie

Informácie o výške 
a úhrade faktúr 

za elektrinu skôr, 
ako je faktúra 

doručená poštou

Výška, dátum 
splatnosti a stav 
preddavkových/

zálohových platieb

Hodinové 
a štvrťhodinové 
profily vašich 

odberných miest 
už za predošlý deň
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UšETRITE sI ENERgIU  
Na zIMNé RadováNky
 
Zimné mesiace sú obzvlášť náročné na spotrebu elektriny. Počas tmavých chladných dní 
a v predvianočnom období využívame elektrické zariadenia, ktoré po zvyšok roka  
zapneme len zriedkakedy. Prinášame vám preto rady, ako míňať v zime menej energie.

osvetlenie
• Používajte úsporné žiarivky. 
	 Ich	spotreba	je	nižšia	až	o	80	%.

• Nainštalujte pohybové snímače 
 na miesta, kde sa pohybujete 
	 často,	ale	len	na	krátku	dobu.

•	 Každých	6	až	12	mesiacov,	
	 podľa	stupňa	znečistenia	
	 v	miestnostiach,	očistite 
 tienidlá a svietidlá. 
	 Zlepšíte	tým	svietivosť	lámp.

•	 V	halách,	v	ktorých	je	potrebné	 
	 neustále	svietiť,	nainštalujte  
 zariadenia s regulátorom 
 intenzity osvetlenia. Tieto  
	 zariadenia	prispôsobujú	
	 intenzitu	osvetlenia	podľa	 
	 množstva	svetla,	ktoré	preniká	 
	 do	haly	z	vonkajšieho	prostredia.

Vianočné
•	 Ak	pripravujete	firemný	vianočný 
	 večierok	„na	vlastnú	päsť“,	využite  
 pri varení kapustnice hrnce 
 veľkosti, akú naozaj potrebujete 
 a nezabudnite ich prikryť 
 pokrievkou.

• Vodu varte vo varnej kanvici  
 v množstve, ktoré práve 
 potrebujete. Spotrebujete tak menej  
	 energie	ako	pri	varení	na	sporáku.

•	 Ak	si	svoju	kanceláriu	plánujete	 
	 ozdobiť	vianočným	osvetlením,	 
	 vyberte	si	typ	s	LED	žiarovkami.	 
	 Má	dlhšiu	životnosť	a	nižšiu	
 spotrebu.

• Vianočné osvetlenie na noc 
 vypínajte.

kúrenie
• Vetrajte krátko, 
 ale intenzívne.	Ideálne	je	vytvoriť	 
	 prievan	otvorením	okien	alebo	dverí	 
	 na	protiľahlých	stranách	miestnosti.

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

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

• Zateplite steny	a	stropy	budovy.

• Zaizolujte ohrievače	teplej	vody	
	 a	ich	rozvody.
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