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Oceňujeme odhodlanie všetkých, ktorí sa rozhodli zaviesť nové, moderné riešenia. Počet 
inovatívnych zákazníkov stále rastie, a preto sme pripravili prehľadnú interaktívnu mapu 
s inovatívnymi realizáciami spokojných klientov. Teší nás, že vám môžeme predstaviť  
zákazníkov, ktorým naša starostlivosť uľahčuje pôsobenie a napredovanie vo svete biznisu. 
Tí, ktorí váhate, nechajte sa nimi inšpirovať a naši energetickí poradcovia aj vám ušijú 
riešenia priamo na mieru. V úvode časopisu potešíme nejedného z vás dobrou správou 
z oblasti verejného obstarávania. Nájdete tu aj moju obľúbenú aplikáciu Rukie, ktorú ocenia 
všetci šikovní remeselníci. Vážime si vašu priazeň a už teraz pre vás pripravujeme nové 
nápady a produkty, o ktoré u nás nikdy nie je núdza. Na záver, mi dovoľte, aby som vám 
poprial krásne, pohodové a ničím nerušené dovolenkové obdobie.

Ing. Miroslav Kulla
Obchodný riaditeľ VSE

Inovatívne riešenia  
a pozitívne zmeny 

Zjednodušenie verejného 
obstarávania
Verejné obstarávanie je zložitý proces, ktorého cieľom je úsporné a transparentné nakladanie s prostriedkami verejného 
sektora. Keďže ide o naozaj zložitý komplex pravidiel a princípov, je neraz pre samotných verejných obstarávateľov neľahkým 
orieškom. Pozitívnou správou je, že od 1. júna 2017 to budú mať vďaka novele zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
jednoduchšie z dôvodu zvýšenia finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou, kde bola upravená spodná hranica.  
Pre lepšiu zrozumiteľnosť budeme zákon voľne parafrázovať.
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1. Zvýši sa limit v časti „zákazky s nízkou hodnotou“,  
 čo umožní obstarávateľovi použiť jednoduchší 
 spôsob obstarania pre väčšie množstvo tovaru, služby  
 alebo práce ako doteraz. 
2. Zníži sa administratívna záťaž.
3. Celkovo sa zjednoduší a zrýchli proces verejného  
 obstarávania.

1.  Dodržať základné princípy - rovnaké zaobchádzanie,  
 nediskriminácia, transparentnosť, hospodárnosť,  
 efektívnosť, náklady primerané kvalite,
2.  O zákazkách s cenou nad 5.000 EUR zverejniť súhrnnú  
 správu (v profile do 30 dní od ukončenia štvrťroka),  
 v ktorej je nutné uviesť hodnotu, predmet a dodávateľa,
3.  Evidovať dokumenty po dobu 5-tich rokov.

1. Bežne dostupný tovar, služba, práca: zmena z 5.000 
 na 15.000 EUR.
2. Nie bežne dostupný tovar, služba: zmena z 20.000 
 na 50.000 EUR.
3. Nie bežne dostupná práca: zmena zo 70.000 
 na 150.000 EUR.

1.  PHZ sa určuje ako cena bez DPH,
2.  Obstarávateľ určí PHZ na základe údajov a informácií  
 z porovnateľných zákaziek,
3.  Ak nemá obstarávateľ údaje podľa bodu 2, určí PHZ  
 na základe údajov získaných  prieskumom trhu alebo  
 na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom.

Zmena zákona so sebou prináša 
nemalé výhody pre všetkých  
verejných obstarávateľov:

V prípade zákaziek s nízkou hodnotou 
je dôležité dodržať postup  
v niekoľkých bodoch:

Zmeny finančných limitov v skratke: 

Pravidlá výpočtu predpokladanej  
hodnoty zákazky (PHZ) - určuje  
§ 6 zákona:

Pri určovaní PHZ cez porovnateľné zákazky dochádza v praxi často k chybným určeniam. Dôvodom je porovnávanie 
neporovnateľných parametrov, od ktorých závisí cena. Výsledkom môže byť neúspešná súťaž, keď sa do tendra ne-
zapojí žiaden dodávateľ alebo komplikovaný budúci vzťah s dodávateľom, ktorý nedodrží cenu uvedenú v zmluve.

Zloženie cien energii dokáže byť 
komplikované. Neváhajte sa s nami 
poradiť, aby ste získali tie najlepšie 
podmienky. Sme tu pre vás 
aby sme vám pomohli.

innogy Energia číslo 2

3



V hlavnej role 
LED osvetlenie

Majitelia priestorov nákupného strediska Texon sa pohybujú v oblasti  maloobchodu 
už niekoľko rokov a za ten čas sa stali pre obyvateľov sídliska v Levoči istotou, ktorá 
im prináša od potravín cez rôznorodý spotrebný tovar, drogériu, železiarstvo až po 
potravu. Aby jednotlivé prevádzky mohli poskytovať svojim  
zákazníkom štandardne kvalitný servis a služby, potrebovali čo najviac znížiť svoje 
náklady. Jednou z možností, ako dlhodobo ušetriť, bolo zníženie nákladov za spotrebu 
elektriny. Preto sa s dôverou obrátili na svojho dlhoročného spoľahlivého dodávateľa 
elektriny – VSE. „Hlavným iniciátorom rôznych ponúk a nápadov ste vy –  
Východoslovenská energetika. Cením si váš osobný prístup, jednanie a hlavne  
energetické riešenia, ktoré nám pomáhajú dosahovať potrebné úspory. Sú to najmä 
dlhodobé zmluvne dojednané ceny za elektrinu, spoločné riešenie rezervovanej  
kapacity za účelom jej zníženia a ponuka inovatívneho LED osvetlenie,“ ocenil  
prednosti spolupráce s VSE Ing. Jozef Tekeli.

- svieti ako 75 W žiarovka (má 1055 lúmenov)
- jej spotreba je 11 Wattov (úspora 85 %)
- má závit E27 (ako bežná žiarovka) „objímka“
- farba svetla – teplá biela (2700 kelvinov)
- výška 10,9 cm, šírka 6 cm
- nestmievateľná
- životnosť 15 000 hodín (15 rokov a 1000 hodín)

- svieti ako 60 W žiarovka (má 810 lúmenov)
- jej spotreba je 10 Wattov (úspora 83 %)
- má závit E27 (ako bežná žiarovka) „objímka“
- farba svetla – teplá biela (2700 kelvinov)
- výška 10,9 cm, šírka 6 cm
- nestmievateľná
- životnosť 15 000 hodín (15 rokov a 1000 hodín)

LED žiarovka A (náhrada za 60W žiarovku)

LED žiarovka B (náhrada za 75 W žiarovku)

Prevádzky obchodov strediska Texon v Levoči sú žiarivým príkladom toho, že LED 
osvetlenie a riešenie od VSE má význam a zmysel nielen pre veľké firmy, ale aj pre 
menšie a rodinné podniky, ktorým pomáha významne šetriť a znižovať náklady.
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Realizácia LED osvetlenia v nákupnom stredisku Texon sa 
uskutočnila  vďaka pracovníkom VSE, ktorí s ponukou priš-
li, vysvetlili prínos a benefity tohto riešenia. Po podpísaní 
zmluvy sa v decembri 2016 uskutočnila samotná realizácia 
montáže LED osvetlenia, ktorá pozostávala zo 40 kusov LED 
žiaroviek typu A, 62 kusov LED trubíc T8 18 W a 3 kusov LED 
trubíc T8 22 W. LED žiarovky a trubice boli namontované 
do niektorých predajní v rámci nákupneho strediska Texon v 
Levoči. Pri montáži boli využité pôvodné osvetľovacie telesá. 
V žiarovkových boli inštalované LED žiarovky, neónové trubice 
boli vymenené za LED trubice.  „S odstupom času hodnotím 

výmenu LED žiaroviek a trubíc ako krok správnym smerom. 
Okrem nezanedbateľnej úspory na spotrebe elektriny mi im-
ponuje, že LED-ky poskytujú aj viac svetla pri rovnakom počte 
žiaroviek a trubíc. Som presvedčený, že takéto riešenie by bolo 
prospešné pre každú firmu.

Do budúcnosti ešte uvažujeme nad hydroizolačným náterom 
plochých striech nákupného strediska Texon v Levoči, ktorý 
nám ponúka VSE. Vďaka napredujúcim inováciám a novinkám 
od vašej spoločnosti sa teším na ďalšie zaujímavé riešenia,“ 
dodal Ing. Jozef Tekeli.

- svieti ako 50 W halogénová žiarovka (má 380 lúmenov)
- jej spotreba je 4,5 Wattov (úspora 90 %)
- má závit GU10 (ako bodové svetlo) „objímka“
- farba svetla – teplá biela (3000 kelvinov – ako halogén)
- výška 5,4 cm, šírka 5 cm
- nestmievateľná
- životnosť 12 000 hodín (12 rokov à 1000 hodín)  
- uhol vyžarovania 35 stupňov

- svieti ako 40 W žiarovka (má 470 lúmenov)
- jej spotreba je 7 Wattov (úspora 83 %)
- má závit E27 (ako bežná žiarovka) „objímka“
- farba svetla – teplá biela (2700 kelvinov)
- výška 10,9 cm, šírka 6 cm
- nestmievateľná
- životnosť 15 000 hodín (15 rokov  
 a 1000 hodín)

- svieti ako cca 25 W žiarovka (má 250 lúmenov)
- jej spotreba je 3,5 Wattov (úspora min. 82 %)
- má závit E14 (tenký závit) „objímka“
- farba svetla – teplá biela (2700 kelvinov)
- výška 8,5 cm, šírka 4,5 cm
- nestmievateľná
- životnosť 15 000 hodín (15 rokov à 1000 hodín)

- svieti ako cca 25 W žiarovka  (má 250 lúmenov)
- jej spotreba je 3,5 Wattov (úspora min. 82 %)
- má závit E14 (tenký závit) „objímka“
- farba svetla – teplá biela (2700 kelvinov)
- výška 10,4 cm, šírka 3,5 cm
- nestmievateľná
- životnosť 15 000 hodín (15 rokov a 1000 hodín)

LED žiarovka E (náhrada za 50W žiarovku)LED žiarovka C (náhrada za 40 W žiarovku)

LED žiarovka F (náhrada za 25W žiarovku)LED žiarovka D (náhrada za 25 W žiarovku)
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Online prehľad  
spokojných zákazníkov

Na našich internetových stránkach vse.sk a innogy.sk sme pridali  
do sekcie „Veľkí zákazníci“ novú podstránku – „Referencie“. Touto 
cestou by sme vám chceli poskytnúť priestor, v ktorom nájdete 
nami zrealizované inovatívne energetické riešenia potvrdzujúce  
spokojnosť klientov. V tejto sekcii vás privíta prehľadná mapa  
zrealizovaných projektov, ktorú si môžete filtrovať ako podľa krajov, 
tak i na základe jednotlivých produktov. Samozrejmosťou je pravi-
delná aktualizácia stránky, ako aj bohatý fotodokumentačný materiál 
spred realizácie i po nej.

Každý realizovaný projekt je šitý na mieru, preto nás neváhajte 
osloviť a naši energetickí poradcovia s vami preberú všetky 
možnosti, novinky a vylepšenia, ktoré vám pomôžu zhodnotiť 
vašu prevádzku či samotné podnikanie. 

„Po niekoľkých neúspešných pokusoch ako znížiť náklady na 
prevádzku u klienta, sme si so zástupcom spoločnosti dohodli 

stretnutie a prebrali možnosti výmeny osvetlenia vo výrobnej 
hale. Po podrobnej prezentácii výhod tohto inovatívneho rieše-
nia nezaváhali a prešli na LED-ky. Už dnes uvažujú o ďalších 
produktoch z bohatej ponuky VSE,“ zhodnotil ďalšiu úspešnú 
realizáciu projektu predajca VSE Ján Farbár. Tento a mnoho 
ďalších projektov nájdete na našej online mape referencií. 

„Náš klient dlhodobo riešil problém so zatekaním do priestorov ad-
ministratívnej budovy, kde sa následne tvorila pleseň z vyzrážanej 
vlhkosti pod strechou. Preto sa na nás obrátil s prosbou o pomoc 
pri riešení tejto problematickej záležitosti. Po preskúmaní všetkých 
detailov sme mu navrhli aplikáciu hydroizolačného náteru, ktorý 
odstránil niekoľkoročné problémy. Realizácia bola rýchla a účinná. 
Sme veľmi radi, že sa nám tento klient s dôverou zveril do rúk,“ 
opísal odborný zásah na budove zákazníka predajca VSE Dušan 
Gredecký. Na mape referencií môžete nájsť ďalšie podobné riešenia. 
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Zarábajte s RUKIE
Rukie je bezplatná mobilná aplikácia, ktorá spája 
ľudí hľadajúcich pomoc v domácnosti, v záhrade,  
na chate či inde s ľuďmi, ktorí majú šikovné ruky, 
vedia pomôcť a chcú si zarobiť.

Našli ste sa vo vyššie uvedených remeslách a službách?

Stiahnite si mobilnú aplikáciu do svojho telefónu a pri registrácii zaznačte „Chcem zarábať s Rukie“. Vyberte 
kategórie, v ktorých viete poskytnúť vaše služby a miesto kde pôsobíte . Rukie vám následne ukáže  
požiadavky vo vašom okolí a bude vás informovať, ak sa naskytne požiadavka zodpovedajúca vášmu profilu.

Partneri:

Získaj si zákazníka

Rukie automaticky informuje  
remeselníkov a iných poskytovateľov 
služieb o zaujímavých dopytoch v 
okolí. Získavanie nových zákazníkov 
ešte nebolo nikdy jednoduchšie.

Buduj si reputáciu

Robíš kvalitnú prácu? Buduj si 
reputáciu na Rukie a získavaj ešte 
viac zákazníkov. Nezabudni, že v 
Rukie hodnotíš aj zákazníka, nielen 
on teba

Zákazník priamo v mobile

Rukie ponúka to najrýchlešie spoje-
nie so zákazníkom priamo v tvojom 
mobile. Cez zabudovaný chat, môžeš 
jednoducho posielať cenové ponuky 
alebo návrhy termínov.

19 Remesiel 11 Služieb
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