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Príhovor
Milí zákazíci,

rok 2016 bol pre Slovensko rokom skvelých sloven- 
ských  športových úspechov a pre nás rokom zmien. 
Od 1. októbra sa zmenil názov nášho druhého ak-
cionára z RWE na innogy (áno, má sa to písať s malým 
začiatočným písmenom      ). Táto zmena so sebou 
prináša samé dobré veci. innogy je plná guráže, ktorá sa 
prejavuje nielen novým logom a farbami, ale hlavne po-
nukou nových inovatívnych produktov. Všetky formálne 
záležitosti pre vás samozrejme ostávajú nezmenené.

Sme radi, že popri nižších cenách za elektrinu od VSE 
vám môžeme ponúknuť našu pomoc pri riešení čoraz 
širšieho spektra energetických otázok spojených s 
podnikaním. V tomto vydaní vám prinášame stručný 
prehľad inovácii pre váš biznis. Téma prechodu na 
smart elektromery tu je už nejaký čas, ale práve teraz 
bude nasledovať pravdepodobne najväčšia vlna týchto 
výmen. Prečítajte si aké výhody získate a na čo si dať 
pozor. Ak ešte váhate nad LEDkami na prenájom, 
nechajte sa presvedčiť o ich výhodách. Želám vám 
pohodové čítanie a veľa inovatívnych nápadov do vášho 
podnikania.

Mgr. Miroslav Kulla
konateľ spoločnosti innogy Slovensko

innogy vám prináša stabilitu a skúsenosti silného partnera, ktorý 
patrí medzi 5 najväčších energetických spoločností v Európe.  
Je jednotkou na trhu s plynom v Českej republike, a pôsobí aj  
v ďalších európskych krajinách, ako Maďarsko, Holandsko, 
Nemecko, Veľká Británia, Belgicko, Poľsko a ďalšie.

innogy 
= silná energetická značka

innogy Slovensko je aj  
naďalej, podobne ako predtým 
RWE Gas Slovensko, 
dodávateľom výhodného plynu 
pre firemných zákazníkov.
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Čo bude ešte lepšie
Prijali sme nové meno a logo, takže sa zmení vzhľad našich dokumentov, 
web stránok, emailov aj produktov a máme nový impulz pre zdokonaľovanie našich  
produktov a služieb podľa očakávaní zákazníkov. Chceme uľahčiť každodenný život 
zákazníkov aj partnerov modernizáciou našich služieb ako Online chat,
Webcentrum, komunikáciu pomocou SMS a emailov.

Čo bolo dobré,  
zostane nezmenené
•	 Dohodnutá	cena	za	poskytnuté	služby	sa	vám	

nezmení,
•	 Nemusíte	podpisovať	nové	zmluvy	 

(tie podpísané s RWE Gas Slovensko sú stále  
v platnosti),

•	 Údaje	spoločnosti	(adresa,	IČO,	DIČ,	IČ	DPH,	
číslo bank. účtu) sú rovnaké,

•	 Korešpondencia	bude	v	rovnakej	forme	-	 
aj naďalej sa môžete spoľahnúť na profesionalitu  
a najvyššiu kvalitu služieb

RWE Gas Slovensko sa teraz
volá innogy Slovensko
Názov spoločnosti RWE Gas Slovensko, s.r.o. sa od 1. 10. 2016 zmenil na innogy Slovensko s.r.o.

Názov innogy 
je zložený 

z anglických 
výrazov  

“Innovation” 
(inovácie) a 
“Energy“ 
(energia)/ 

„Technology” 
(technológia).

Čo vám 
prináša innogy

Sme tu, aby sme ľuďom a firmám 
prinášali nové technológie, vďaka ktorým 
ušetria na energiách. Radíme im, ako 
z usporených peňazí zveľaďovať svoje 
podnikanie a urobiť z neho bezpečnejšie 
a príjemnejšie miesto pre prácu.



innogy Energia 1/2016

4

Inovácie pre váš biznis 

Modernizácia osvetlení

Rekonštrukcia kotolní

Modernizácia osvetlenia zabezpečí zaujímavé  
zníženie spotreby, ako aj ďalšiu optimalizáciu 
nákladov na údržbu a opravy súčasného osvetlenia.  
Ďalším z pozitívnych príkladov tejto obnovy je 
Syráreň Bel Slovensko a.s., v ktorej sme vymenili 
výbojkové a žiarivkové svietidlá za nové indukčné  
a LED svietidlá. „Pri výmene zastaraného osvetlenia 
vo výškach 8 a 13 metrov v našej sušiarni sme chceli 
dosiahnuť optimálnu mieru intenzity svetla tak, aby 
sa neznížila kvalita osvetlenia a samozrejme aby 
sme dosiahli nižšiu spotrebu“, hovorí o požiadavkách 
prokurista Martin Buršák. Z porovnania ročných 
nákladov na spotrebu elektrickej energie vyplýva, 
že inštalovaním navrhnutých svetelných zdrojov je 
možné dosiahnuť zníženie spotreby o 52 %.

Našim zákazníkom už tradične dodávame energie vo forme elektriny a plynu. Energia sa, ale 
dá dodať aj vo forme inovácií, optimalizácie a skvalitnenia procesov. Ponúkame aj produkty, 
ktoré sa na rozdiel od elektriny a plynu dajú reálne chytiť do ruky a reálne dodať vášmu  
biznisu	novú	energiu.	Či	už	sú	to	LED	žiarovky	a	trubice	aj	do	tej	najmenšej	rodinnej	firmy	
alebo individuálne riešenia pre veľkých zákazníkov.

Srdcom každej budovy je kotolňa, ktorá 
pumpuje teplo do všetkých miestností, 
a preto sa o ňu treba starať. Staré 
vykurovacie systémy sú málo efektívne 
a nevyhovujú súčasným požiadavkám 
na šetrenie energiami. V hoteli Agro 
sme inštaláciou moderného vykurova-
cieho systému zvýšili efektivitu vykuro-
vania a prípravu teplej pitnej vody. O 
priebehu spolupráce hovorí majiteľka 
hotela pani Jarmila Sabadšaková: 

„Zástupcovia spoločnosti nám pripravili  
projekt kotolne a taktiež kompletnú 
dodávku technológie a montáž priamo 
na kľúč.“  Očakávané úspory na kúrení 
a prípravy teplej pitnej vody z tejto 
modernizácie sú v objeme približne 
30 %. Ďalším príkladom je spoločnosť 
Perkins a.s., v ktorej sme rekonštruk-
ciou kotolne zvýšili efektivitu a bez-
poruchovosť vykurovania. Podarilo sa 
to vďaka inštalácii moderného vykuro-

vacieho kotla a rekonštrukcii a izolácii 
teplovodných rozvodov. O výhodách 
tohto projektu hovorí majiteľ spoločno-
sti Perkins, a.s., Poprad, Peter Bendík: 
„Zástupcovia spoločnosti predstavili  
do najmenších detailov pripravenú  
ponuku, jej poplatky, ako aj výšku 
budúcej spotreby.“  Očakávané úspory 
na kúrení z tejto modernizácie sú  
v objeme približne 50 %.

Skupina Bel pôsobí na Slovensku  
od roku 2000 prostredníctvom 
výrobného závodu v Michalov-
ciach,  ktorý vyrába tavené syry 
značky Karička, Veselá Krava, 
Maredsous a ďalšie.
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LED žiarovky do každej firmy

Hydroizolačné nátery

Nemusíte byť veľká firma ani výrobná hala, aby ste premýšľali nad moderni- 
záciou osvetlenia. Niekedy stačí jednoduchá výmena starých žiaroviek  
a neónov za LEDkové. Sú určené pre každého, napríklad kancelárie,  
reštaurácie, bary, autoservisy atď. Ak sa firma teraz rozhodne nakúpiť LED 
žiarovky a trubice priamo z obchodu, vyžaduje si to nemalé investície.  
Prenájom LED osvetlenia vám vďaka okamžitej úspore na svietení nenavýši 
mesačné náklady na elektrinu.

Pomocou tohto produktu môžete 
predĺžiť životnosť, zvýšiť hy-
droizolačné vlastnosti a trvanlivosť 
vašej strechy.  V zime aj v lete tak 
môžete dodatočne šetriť na ener-
getických nákladoch. O výhodách 
takéhoto riešenia sa môžu presvedčiť 

už aj vo firme Starý orech, ktorej stre-
cha prešla hydroizolačnou opravou. 
„Vďaka tejto technologickej novinke 
sme vyriešili problém zatekajúcej stre-
chy a zároveň môžeme znížiť náklady 
na klimatizáciu o 20 %“, 
 

vysvetľuje	manažér	Ing.	Ivan	Kotkovič.	
Ďalšie výhody hydroizolačného náteru 
sú odolnosť voči permanentne pada-
júcej vode, neustále sa prispôsobo-
vanie, odráža až 85 % slnečného 
žiarenia, má životnosť až 50 rokov.

Hotel Agro Veľká Lomnica je príjemný hotel  
s rodinnou atmosférou iba 6 km od lyžiarskeho 
strediska Tatranská Lomnica.

Firma Starý orech je reštaurácia s ubytovňou 
založená na historickej usadlosti v Hurbanove.

PRED PO

úspora až 90 % 
elektriny na svietení
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Prechod na smart elektromery 
Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (ďalej len „PDS“) už niekoľko mesiacov  
modernizujú	elektromery	na	Inteligentný	merací	systém	(IMS).	Ide	o	inteligentný	elektromer	 
inštalovaný na odbernom mieste zákazníka. Tento smart elektromer umožňuje diaľkový zber údajov, 
elektronické spracovanie a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom elektriny.

•	 Informácie	o	svojich	meraných	dátach	získavate	 
	 zo	systému	IMS	buď	priamo	z	inteligentného	 
 elektromera, alebo z web portálu distribučnej  
 spoločnosti. 
•	 Máte	možnosť	vyhodnocovať	a	aktívne	
 rozhodovať o efektívnom využívaní elektriny.
•	 Ľahšie	zmeníte	a	regulujete	svoje	 
 spotrebiteľské návyky.
•	 Úspora	na	spotrebe	elektriny.

Ide	o	trojtarifný	produkt	pre	odberné	miesta	s	mesačným	fakturačným	obdobím,	
ktoré	sú	začlenené	do	IMS	zo	strany	príslušného	prevádzkovateľa	distribučnej	
sústavy,  ktorá začne platiť od 1. 1. 2017. Zákazníkov, pre ktorých je tento nový 
produkt určený budeme kontaktovať. Vďaka tarife Smart 3 si môžete výhodnejšie 
naplánovať vašu prevádzku.

Zelená – nízka tarifa
Žltá – vysoká tarifa
Červená – špičková tarifa

Výhody smart 
elektromerov

Časové rozdelenie taríf:

Tarifná novinka produkt Smart 3

“V prípade akýchkoľvek nejasností, 
kontaktujte svojho Biznis poradcu”
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Prechod na smart elektromery Zmena spôsobu merania môže mať vplyv na celkovú výšku platieb 
za distribúciu elektriny. Pri priebehovom meraní PDS merajú  
samostatne činnú, jalovú induktívnu zložku elektriny ako aj 
nevyžiadanú dodávku jalovej kapacitnej elektriny do siete.  
Z nameraných hodnôt PDS vyhodnocuje hodnoty účinníka  
a hodnoty nevyžiadanej dodávky jalovej kapacitnej elektriny do 
siete. Ak nameraná hodnota účinníka nedosahuje záväznú hodnotu 
0,95, distribútor pristúpi k sankcii vyfaktúrovanej tarify za  
nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka.

Počas úvodnej fázy smart elek-
tromerov vám bude automaticky 
poskytnutá skušobná trojmesačná 
prevádzka pre správne nastavenie 
hodnoty účinníka.  Počas tejto 
doby vám nebude vyhodnoco-
vané dodržanie hodnôt účinníka 
a nevyžiadanej dodávky jalovej 
kapacitnej elektriny do siete. 
S prepočtom nameraných hodnôt 
vám radi pomôžeme aj na  
Zákazníckom centre. Nezabudnite 
si však skontrolovať aj faktúru.

Zariadenie, ktoré dokáže udržať 
účinník blízko k ideálnej hodnote 
ako aj eliminovať nevyžiadanú 
dodávku jalovej kapacitnej elek-
triny do distribučnej sústavy, sa 
nazýva kompenzačný rozvádzač. 
Investícia	do	kompenzácie	má	
prijateľnú dobu návratnosti od 6 
do 18 mesiacov. Ak potrebujete 
pomôcť pri jeho obstaraní kontak-
tujte svojho Biznis poradcu.

Vznik jalovej energie vychádza z 
fyzikálnej podstaty elektriny. Tá 
má v sústave činnú a jalovú zložku. 
Činná	zložka	vytvára	požadovaný	
účinok, napr. premena el. energie 
na svetelnú (žiarovka), mechanickú 
(elektromotor) alebo na tepelnú 
(ohrievač). Jalová zložka sa nepre-
mieňa na užitočnú energiu, vytvára 
sa ňou napríklad magnetické pole 
pre prácu motora a v sústave je 
žiadúca len do istej hodnoty. Pokiaľ 
spotrebiče spôsobujú nevyžiadanú 
dodávku jalovej kapacitnej elektriny 
do distribučnej sústavy, PDS môže 
fakturovať tarifu za kapacitnú zložku 
jalovej energie do siete. 

Dodržiavanie zmluvnej hodnoty účinníka si môžete 
jednoducho overiť na svojej faktúre: 

Následne vám môže byť vyfaktúrovaný poplatok, 
ktorý nájdete v spodnej časti faktúry.

Na faktúre si všímajte Vyhodnotenie účinníka a jeho 
hodnoty na pravej strane v zátvorke. Ak sú menšie 
ako 0,95 tak účinník nedosahuje záväznú hodnotu. 

Trojmesačná 
skúšobná 
prevádzka

Čo je jalová 
energia? Ako dosiahnuť 

predpísané 
hodnoty 
účinníka?

Na čo si dať 
pozor po 
prechode na 
smart 
elektromery

“V prípade akýchkoľvek nejasností, 
kontaktujte svojho Biznis poradcu”

Odberate: Allianz-Slovenská poisova,a.s. Produkt: Duo Mini
Odberné miesto: 589702 - M. R. Štefánika 999, 075 01 Trebišov
EIC: 24ZVS0000028674H Distribuná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu MJ
MAX 24h 19,720 kW
MAX 24h 29,960 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita 40,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita 160,000 A

Vyhodnotenie úinníka
Tg fí (CP1) = 259,00 / 402,00 = 0,644(Cos fí = 0,84)
Tg fí (CP2) = 344,00 / 547,00 = 0,629(Cos fí = 0,85)
Tg fí (CP3) = 169,00 / 248,00 = 0,681(Cos fí = 0,83)
Záväzná hodnota úinníka Cos fí = 0,95

Elektromer Tarifa Poiat.stav Kone.stav Rozdiel Násobite Namerané údaje Straty Celkom MJ
Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016
11800896 inný odber ST (CP1) 3151,00 3553,00 402,00 1,00000 402,00 402,00 kWh
11800896 inný odber VT (CP2) 1711,00 2258,00 547,00 1,00000 547,00 547,00 kWh
11800896 inný odber NT (CP3) 620,00 868,00 248,00 1,00000 248,00 248,00 kWh
11800896 Jalový odber ST (CP1) 1606,00 1865,00 259,00 1,00000 259,00 259,00 kVArh
11800896 Jalový odber VT (CP2) 976,00 1320,00 344,00 1,00000 344,00 344,00 kVArh
11800896 Jalový odber NT (CP3) 417,00 586,00 169,00 1,00000 169,00 169,00 kVArh
11800896 Jalová dodávka 24 4,00 6,00 2,00 1,00000 2,00 2,00 kVArh

Fakturované položky Množstvo MJ EUR / MJ EUR
Silová elektrina VT 949,000 kWh 0,04362000 41,40
Silová elektrina NT 248,000 kWh 0,03200000 7,94
Spotrebná da 1 197,000 kWh 0,00132000 1,58
Tarifa za systémové služby 1 197,000 kWh 0,00705000 8,44
Tarifa za prevádzkovanie systému 1 197,000 kWh 0,02290000 27,41

Tarifa za prístup do distribunej sústavy - platba za výkon 40,000 A 0,58500000 23,40
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny 1 197,000 kWh 0,03890000 46,56
Tarifa za distribuné straty 1 197,000 kWh 0,00720400 8,62
Odvod do Národného jadrového fondu 1 197,000 kWh 0,00321000 3,84
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie 2,000 kVArh 0,03000000 0,06
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty úinníka ST (CP1) 7,93
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty úinníka VT (CP2) 8,65
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty úinníka NT (CP3) 6,76

Elektrina (bez DPH 20 %) 192,59

Preddavkové platby za odberné miesto
Splatnos 15.08.2016
EUR 240

FAKTÚRA
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Východoslovenská energetika a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice IBAN: SK25 0200 0000 0015 8352 9153 Linka VSE 0850 123 333
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Vyhodnotenie úinníka
Tg fí (CP1) = 259,00 / 402,00 = 0,644(Cos fí = 0,84)
Tg fí (CP2) = 344,00 / 547,00 = 0,629(Cos fí = 0,85)
Tg fí (CP3) = 169,00 / 248,00 = 0,681(Cos fí = 0,83)
Záväzná hodnota úinníka Cos fí = 0,95

Elektromer Tarifa Poiat.stav Kone.stav Rozdiel Násobite Namerané údaje Straty Celkom MJ
Obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016
11800896 inný odber ST (CP1) 3151,00 3553,00 402,00 1,00000 402,00 402,00 kWh
11800896 inný odber VT (CP2) 1711,00 2258,00 547,00 1,00000 547,00 547,00 kWh
11800896 inný odber NT (CP3) 620,00 868,00 248,00 1,00000 248,00 248,00 kWh
11800896 Jalový odber ST (CP1) 1606,00 1865,00 259,00 1,00000 259,00 259,00 kVArh
11800896 Jalový odber VT (CP2) 976,00 1320,00 344,00 1,00000 344,00 344,00 kVArh
11800896 Jalový odber NT (CP3) 417,00 586,00 169,00 1,00000 169,00 169,00 kVArh
11800896 Jalová dodávka 24 4,00 6,00 2,00 1,00000 2,00 2,00 kVArh

Fakturované položky Množstvo MJ EUR / MJ EUR
Silová elektrina VT 949,000 kWh 0,04362000 41,40
Silová elektrina NT 248,000 kWh 0,03200000 7,94
Spotrebná da 1 197,000 kWh 0,00132000 1,58
Tarifa za systémové služby 1 197,000 kWh 0,00705000 8,44
Tarifa za prevádzkovanie systému 1 197,000 kWh 0,02290000 27,41

Tarifa za prístup do distribunej sústavy - platba za výkon 40,000 A 0,58500000 23,40
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny 1 197,000 kWh 0,03890000 46,56
Tarifa za distribuné straty 1 197,000 kWh 0,00720400 8,62
Odvod do Národného jadrového fondu 1 197,000 kWh 0,00321000 3,84
Tarifa za kapacitnú zložku jalovej energie 2,000 kVArh 0,03000000 0,06
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty úinníka ST (CP1) 7,93
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty úinníka VT (CP2) 8,65
Tarifa za nedodržanie zmluvnej hodnoty úinníka NT (CP3) 6,76

Elektrina (bez DPH 20 %) 192,59

Preddavkové platby za odberné miesto
Splatnos 15.08.2016
EUR 240
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4 dôvody prečo LEDky na prenájom od nás

Nie je potrebná úvodná investícia, 
ktorá by sa pri jednorazovom nákupe mohla 
vyšplhať až na niekoľko stoviek alebo tisíce eur. 
Prenájom LED osvetlenia sa zaráta do platieb 
za elektrinu, ktoré vďaka okamžitej úspore na 
svietení ostávajú bez navýšenia.

Kvalitná značka GE, ktorej žiarovky  
a trubice dosahujú jeden z najlepších 
pomerov spotreby a množstva svetla na trhu. 
Spoločnosť General Electric založil Thomas  
A. Edison. Ide o celosvetovú značku  
prémiovej kvality s viac ako 100-ročnou  
históriou vo výrobe svetelných zdrojov.

Jednoduchý servis a reklamácia. 
Stačí doručiť tovar na Zákaznícke centrum  
vo vašom regióne, kde vymeníme kus za kus 
alebo zaslať poštou. Navyše poskytujeme 
predĺženú záruku až 4 roky.

Ponuka šitá na mieru, v rámci ktorej 
vypracujeme individuálnu ponuku tak, aby vys-
tihovala čo najlepšie potreby vášho osvetlenia. 
Výber žiaroviek a trubíc optimalizujeme podľa 
požiadaviek vašich priestorov.


