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Základné ukazovatele

 2005 2004 2003
Všeobecné údaje
Zásobovacia oblasť km2 15 746 15 746 15 746
Predaj elektriny GWh 5 242 4 815 4 498
Počet odberných miest 596 591 595 728 594 576
Ekonomické údaje
Tržby celkom mil. Sk 13 863 13 214 13 025
Tržby za elektrinu mil. Sk 13 763 13 163 12 940
EBITDA mil. Sk 2 445 2 237 2 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie mil. Sk 1 606 1 499 1 148
Bilančná suma mil. Sk 8 132 8 110  6 985
Neobežný majetok mil. Sk 5 567 4 800 4 383
Vlastné imanie mil. Sk 6 210 6 521 4 998
Základné imanie mil. Sk 3 363 3 363 3 363
Čistá finančná zadlženosť mil. Sk -1 286 -1 826 -820
Prevádzkový Cash Flow mil. Sk 2 648 2 014 1 700
Investície mil. Sk 1 304 1 048 716
Priemerný počet zamestnancov 1 693 1 845 1 994
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Vážení partneri, kolegovia a priatelia,

teší ma, že vás môžem informovať o ďalšom 
úspešnom obchodnom roku našej spoločnosti. 
Jasná orientácia na cieľ, dlhodobý rast, ako aj 
reštrukturalizácia interných oblastí prispeli k po-
silneniu konkurencieschopnosti Východosloven-
skej energetiky, a tým aj k vytvoreniu silného 
základu pre úspešný vývoj v budúcnosti.

Podnikateľské prostredie v energetike podob-
ne ako v Európe, tak aj na Slovensku, primárne 
formuje liberalizácia. Začiatkom roka 2005 sa 
oprávnenými stali všetci priemyselní zákazní-
ci a podnikatelia na Slovensku. Ich spokojnosť 
s ponukou, kvalitou služieb a spoľahlivosťou do-
dávky elektriny je pre nás prioritou.

V tejto súvislosti sme od roku 2005 naplno zria-
dili individuálnu starostlivosť o kľúčových zákaz-
níkov, ktorú vykonávame prostredníctvom Key 
Account Manažérov. Dôkazom dobre fungujúcej 
starostlivosti je to, že sme v priebehu minulého 
roka nestratili žiadneho z našich zákazníkov, čím 
sme si i naďalej udržali dosiahnutú pozíciu na 
trhu.

V súvislosti so skvalitnením služieb pre zákazní-
kov sme začiatkom roka 2005 spustili prevádzku 
telefonického centra – Linky VSE. Zároveň po-
stupne modernizujeme a presúvame Kontaktné 
miesta zákazníka do centier miest v rámci nášho 
regiónu.

Dôvera našich zákazníkov závisí od nášho prvo-
radého poslania, ktorým je zabezpečenie spo-
ľahlivej dodávky elektriny. S týmto cieľom sme 
v roku 2005 investovali 1,3 mld. Sk do obnovy 
a rozšírenia sietí, čo predstavuje medziročný ná-
rast investícií do sietí o 24 %.

Príhovor predsedu predstavenstva

Tržby z predaja elektriny si i naďalej zachovali 
priaznivý trend; obrat za rok 2005 bol vo výške 
13 863 mil. Sk, pričom pridaná hodnota predsta-
vovala 3 486 mil. Sk.

Ďalší rok so sebou prináša nové výzvy, nové mož-
nosti byť lepším a ponúkať komplexné služby 
s vyššou kvalitou. Aj v budúcnosti sa sústredíme 
najmä na pohodlie a spokojnosť našich zákazní-
kov.

Profesionálne poskytovanie služieb zaisťuje a zvy-
šuje konkurencieschopnosť každého podniku. 
Spolupatričnosťou ku koncernu RWE dokážeme 
globálne monitorovať trhy s elektrinou v okoli-
tých krajinách. Vďaka týmto informáciám zabez-
pečujeme výhodný nákup elektriny s kompletný-
mi službami, ktoré našim zákazníkom šetria čas 
i financie.

Za dosiahnutými výsledkami je profesionálna 
práca našich zamestnancov, ktorých odbornosť 
a angažovanosť si hlboko vážim. Spoločne mô-
žeme byť hrdí na úspech, ktorý sme dosiahli 
a všetkým vám patrí moje „ďakujem“.

Našim zákazníkom ďakujem za dlhoročnú dôveru. 
Aj zákazníkom, aj dodávateľom patrí moja vďaka 
za vytváranie priestoru pre zlepšovanie a rast.

Mottom tejto výročnej správy je: Zákazník je pre 
nás na prvom mieste. Za tým sa skrýva vzťah. 
Vzťah Východoslovenskej energetiky k zákazní-
kom.

Prajem vám obohacujúce a zaujímavé čítanie.

Dipl. Kfm. Carl-Ernst Giesting
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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V súlade so zákonmi platnými v Slovenskej re-
publike, ako aj v súlade so stanovami spoločnos-
ti dozorná rada v roku 2005 dohliadala na výkon 
pôsobnosti predstavenstva, na uskutočňovanie 
podnikateľskej činnosti spoločnosti, sledovala 
obchodné vedenie spoločnosti, ako aj dodržiava-
nie stanov spoločnosti. V obchodnom roku 2005 
sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia a jedno mi-
moriadne zasadnutie dozornej rady.

Pravidelnými bodmi na zasadnutiach dozornej 
rady boli informácie o hospodárskych výsled-
koch spoločnosti, informácie o uzneseniach zo 
zasadnutí predstavenstva spoločnosti a informá-
cie o zmluvách uzatvorených medzi prepojenými 
osobami.

Dozorná rada prerokovala a vzala na vedomie in-
dividuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za 
rok 2004, rozdelenie zisku a odporučila valnému 
zhromaždeniu prijať uznesenia.

Dozorná rada ďalej prerokovala a schválila za-
loženie dcérskej spoločnosti Východoslovenská 
distribučná, s.r.o., prerokovala a schválila orga-
nizačné zmeny vyplývajúce z reštrukturalizácie 
divízií Operátor distribučnej sústavy, Sieťové 
služby a zrušenia divízie Zdieľané služby.

Správa dozornej rady

Dozorná rada okrem iného schválila:
 obchodný plán VSE a.s. na rok 2006,

 strategický plán VSE a.s. na obchodné roky 
2006 – 2008,

 menovanie spoločnosti Pricewaterhouse Coo-
pers Slovensko, s.r.o. za audítora účtovnej zá-
vierky pre rok 2005,

 organizačnú štruktúru VSE a.s. platnú od 1. ja-
nuára 2006.

Predstavenstvo spoločnosti počas celého roka 
ústne aj písomne informovalo dozornú radu o si-
tuácii na trhu s elektrickou energiou, o priebehu 
obchodov, o situácii a vývoji spoločnosti, o in-
vestičných zámeroch, o situácii v personálnej 
oblasti, o vývoji nákladov a výnosov a o finanč-
nom plánovaní. Okrem toho sa predseda dozor-
nej rady aj mimo zasadnutí informoval a radil 
o jednotlivých postupoch a prerokovával otázky 
stratégie spoločnosti a obchodnej politiky.

Správu audítora, ako aj riadnu individuálnu úč-
tovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku 
pozostávajúcu zo súvahy, výkazu ziskov a strát 
a poznámok členovia dozornej rady prerokovali 
na zasadnutí 30. marca 2006.

Dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu 
účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú zá-
vierku k 31. decembru 2005 a odporúča ju valné-
mu zhromaždeniu na schválenie.

Dozorná rada sa pripája k návrhu predstavenstva 
na použitie výsledku hospodárenia. Odporúča 
valnému zhromaždeniu prijať uznesenie o použi-
tí výsledku hospodárenia podľa návrhu predsta-
venstva.

Košice 30. marec 2006

Ing. Imrich Hamarčák*
predseda dozornej rady

* Ing. Imrich Hamarčák sa stal predsedom dozornej rady 
11. januára 2006 (po Ing. Michalovi Durankovi)





Sme tu pre vás
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Vznik a založenie spoločnosti

Akciová spoločnosť Východoslovenská energe-
tika (ďalej tiež „spoločnosť“, „VSE a.s.“) bola 
založená rozhodnutím zakladateľa (Fond národ-
ného majetku SR) zakladateľskou listinou zo dňa 
17. decembra 2001 v súlade s rozhodnutím vlády 
SR č. 645 zo dňa 11. júla 2001 o privatizácii pod-
niku Východoslovenské energetické závody, š.p. 
Košice.

Východoslovenská energetika a.s. prebrala vše-
tok majetok, práva, povinnosti a záväzky štát-
neho podniku Východoslovenské energetické 
závody Košice, zrušeného bez likvidácie na zá-
klade rozhodnutia MH SR č. 288/2001 zo dňa 
14. decembra 2001.

Východoslovenská energetika a.s. vznikla k 1. ja-
nuáru 2002 zapísaním do Obchodného registra 
Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, Vložka 
č. 1203/V, a to takto:

Obchodné meno: Východoslovenská
 energetika a.s.
Sídlo: Mlynská 31
 042 91 Košice
IČO: 36 211 222

Východoslovenská energetika a.s. pôsobí na úze-
mí Košického, Prešovského a časti Banskobystric-
kého kraja. Zabezpečuje dodávku a distribúciu 
elektriny pre takmer 600-tisíc zákazníkov.

História spoločnosti

1929
Založená účastinná spoločnosť Východosloven-
ské elektrárne, právny predchodca Východoslo-
venskej energetiky a.s. V tom istom roku bola 
vyhlásená za všeužitočný podnik.

1942
Východoslovenské elektrárne sa po rozhodnutí 
správnych rád ostatných všeužitočných elektrá-
renských spoločností na území Slovenska začle-
nili do účastinnej spoločnosti Slovenské elektrár-
ne.

1946
Majetok účastinnej spoločnosti Východosloven-
ské elektrárne prešiel pri znárodnení všetkých 
energetických podnikov do rúk štátu.

1949
Východoslovenské elektrárne sa stali národným 
podnikom ako samostatný právny subjekt.

1969
Východoslovenské elektrárne súčasťou Sloven-
ských energetických podnikov.

1990
Východoslovenské energetické závody ako samo-
statný štátny podnik.

2002
Transformácia na štátnu akciovú spoločnosť Vý-
chodoslovenská energetika.

2003
23. januára došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy 
a akcionárskej dohody medzi Fondom národné-
ho majetku SR a RWE Plus AG* o predaji 49 % 
podielu akciovej spoločnosti Východoslovenská 
energetika a.s. nemeckej spoločnosti RWE Plus 
AG.

* Obchodné meno spoločnosti RWE Plus AG bolo od 1. októbra 
2003 zmenené na RWE Rhein-Ruhr AG. Od 8. marca 2004 sa 
vlastníkom 49 % podielu VSE a.s. stala na základe zmluvy o od-
štiepení a prevzatí spoločnosť RWE Energy AG.

Základné údaje o spoločnosti

V našej spoločnosti patrí prvé miesto vám. Každý fungujúci vzťah sa opiera 
o spoľahlivosť a dôveru. Sme radi, že vďaka našim dlhoročným skúsenostiam 
a efektívnemu prístupu v nás nachádzate partnera, ktorému môžete dôverovať.
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Predmet činnosti

Predmetom činnosti VSE a.s. je predovšetkým:
 výkup, tranzit a rozvod elektriny,

 výstavba, údržba, opravy, rekonštrukcie a mo-
dernizácie energetických a teplárenských diel, 
zariadení potrebných na ich prevádzku, vrátane 
dispečerskej riadiacej techniky a technických 
prostriedkov na riadenie spotreby elektriny,

 dispečerské riadenie distribučnej sústavy 110 kV 
a nižších napäťových stupňov,

 projektovanie elektrických zariadení,

 projektovanie a výroba strojárskych výrobkov: 
spojovacích súčastí, rozvádzačov,

 realizácia elektrických zariadení do 110 kV,

 revízie elektrických zariadení,

 opravy transformátorov,

 opravy elektromerov,

 výroba, montáž a opravy elektrických rozvá-
dzačov a zariadení pre elektrické vykurovanie,

 vývoj, výroba a servis prístrojovej techniky pre 
energetiku,

 zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej tele-
komunikačnej siete, poskytovanie verejných 
telekomunikačných služieb, zriaďovanie a pre-
vádzkovanie rádiových zariadení, poskytovanie 
internetu.

Štruktúra akcionárov spoločnosti

Základné imanie spoločnosti VSE a.s. vo výške 
3 363 000 000 Sk k 31. decembru 2005 tvorilo 
3 363 000 kusov akcií na meno s menovitou hod-
notou jednej akcie 1 000 Sk.

Podiel akcionárov na základnom imaní a hlasovacie práva k 31. decembru 2005:

Akcionári Podiel na základnom imaní Hlasovacie práva
 v Sk v % v %
FNM SR 1 715 130 000 51 51
RWE Energy AG 1 647 870 000 49 49

Zmluva medzi akcionármi a Stanovy spoločnosti zabezpečujú, že vybrané vý-
znamné rozhodnutia týkajúce sa spoločnosti musia byť schválené zástupcami 
oboch akcionárov.
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Organizačná štruktúra

Zloženie orgánov spoločnosti

Predstavenstvo
Dipl. Kfm. Carl-Ernst Giesting
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Peter Oravský
podpredseda predstavenstva

Dr. Peter Birkner
člen predstavenstva

Ing. Peter Koval
člen predstavenstva

Dr. Frank Kreuzer
člen predstavenstva

Dozorná rada
Ing. Michal Duranko
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava
predseda dozornej rady

Dr. Andreas Radmacher (do 27. júna 2005)
RWE Energy AG, Dortmund, SRN
podpredseda dozornej rady

Berthold Bonekamp (od 28. júna 2005)
RWE Energy AG, Dortmund, SRN
podpredseda dozornej rady

Elemír Jakab
starosta, Veľké Raškovce
člen dozornej rady

Ing. Stanislav Kočiš
slobodné povolanie
člen dozornej rady

Ing. Ľudovít Mydlo*
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

Ing. Anton Novák
ZTS a.s., Sabinov
člen dozornej rady

Ladislav Perun*
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

Ing. Jarmila Répássyová
Fond národného majetku SR, Bratislava
člen dozornej rady

Ing. Ľubomír Valko*
Východoslovenská energetika a.s., Košice
člen dozornej rady

* zástupca zamestnancov v dozornej rade

Základné údaje o spoločnosti

Divízia Financie 
a rozvoj 

spoločnosti

Valné
zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo
spoločnosti

Generálny
riaditeľ

Divízia 
Zdieľané služby

Divízia 
Obchod

Divízia 
Služby pre 
zákazníkov 

Divízia Operátor 
distribučnej 

sústavy

Divízia  
Sieťové služby



15

Správa o plnení opatrení 
Programu súladu

Predstavenstvo VSE a.s. dňa 20. decembra 2005 
schválilo Program súladu, ktorý detailne stano-
vuje opatrenia, zodpovednosti a lehoty, na zá-
klade ktorých bude zabezpečené nediskriminač-
né správanie zamestnancov VSE a.s.
Týmto spoločnosť VSE a.s. splnila svoju povin-
nosť uloženú zákonom č. 656/2004 o energeti-
ke, uvedenú v § 24 odsek 4.

Opatrenia obsiahnuté v Programe súladu boli 
z väčšej časti už realizované. Medzi najdôležitej-
šie opatrenia patria:
 organizačný unbundling,

 Už k 1. januáru 2005 presadila VSE a.s. novú 
organizačnú štruktúru. Na základe nej boli sie-
ťové činnosti úplne rozdelené do dvoch samos-
tatných divízií, a síce Operátor distribučnej 
sústavy (DSO) a Sieťové služby (viď grafické 
znázornenie na strane 14). Činnosti týkajúce sa 
dodávky elektriny sa nachádzajú v samostatnej 
divízii Obchod. Je zaistené, že žiaden zames-
tnanec patriaci do divízie DSO alebo Sieťové 
služby nevykonáva zároveň žiadne úlohy v di-
vízii Obchod. Tým je zaručené striktné organi-
začné rozdelenie medzi regulovanou činnosťou 
týkajúcou sa sietí a neregulovaným obchodom 
s elektrinou. Toto je zároveň podporené roz-
siahlymi internými popismi procesov.

 školenia,

 V roku 2005 sa uskutočnilo školenie celého 
manažmentu VSE a.s., ktorého výsledkom bolo 
vysvetlenie zásad nediskriminačného správa-
nia sa na základe konkrétnych príkladov z pra-
xe.

 funkcia Compliance Officer,

 Od 1. januára 2006 začne v rámci spoločnosti 
VSE a.s. svoju činnosť tzv. Compliance Officer, 
ktorého poslanie spočíva v sledovaní imple-
mentácie Programu súladu a v dohľade nad 
dodržiavaním nediskriminačného správania 
sa vo VSE a.s. Bolo vydané Nariadenie gene-
rálneho riaditeľa, ktoré stanovuje presné prá-
va a povinnosti Compliance Officer, popisuje 
zásady nediskriminácie a jej najdôležitejšie 
prípady z praxe. S normou boli oboznámení 
všetci zamestnanci.

 odčlenenie IT systémov.

 Z dôvodu technického zabezpečenia nedis-
kriminačného správania pri používaní IT sys-
témov bol iniciovaný interný projekt, ktorého 
cieľom je odčlenenie IT systémov distribúcie 
a dodávky elektriny do konca roka 2006.



Sme vám nablízku
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Starostlivosť o zákazníkov

Zaujímajú nás potreby a názory našich zákazní-
kov, preto každoročne uskutočňujeme prieskumy 
spokojnosti. V ich výsledkoch sa odzrkadľuje 
naša práca. Umožňujú nám identifikovať silné 
stránky a zároveň poukazujú na to, kde je ešte 
priestor na zdokonaľovanie.

Rozšírili sme kanály obsluhy
 otvorenie Call centra,

 Svoje požiadavky súvisiace s odberom elektri-
ny zákazníci vybavia rýchlo, jednoducho a po-
hodlne prostredníctvom Linky VSE. Táto tele-
fonická linka je od januára 2005 k dispozícii 
všetkým domácnostiam a od októbra 2005 aj 
ostatným odberateľom zo sietí nízkeho napä-
tia.

 redizajn kontaktných miest zákazníka.

 V roku 2005 sme začali s postupným redizaj-
nom kontaktných miest zákazníka (KMZ). Ako 
prvé sme modernizovali KMZ v Rožňave a v Mi-
chalovciach. Nové priestory podporujú osobný 
prístup k našim partnerom a vytvárajú im prí-
jemné prostredie.

 KMZ v Gelnici, Revúcej a v Moldave nad Bod-
vou boli nedostatočne využívané zákazníkmi, 
preto sme ich v priebehu roka uzavreli. Počet 
KMZ sa tak znížil na trinásť.

 Firemným zákazníkom, ktorí odoberajú elektri-
nu zo sietí vysokého a veľmi vysokého napätia, 
bolo v roku 2005 k dispozícii osem regionál-
nych zastúpení.

Obchod

Zintenzívnili sme komunikáciu so zákazníkmi
Iniciatívne sme vytvárali priestor pre osobné 
stretnutia s našimi zákazníkmi – zúčastnili sme sa 
regionálnych i celoslovenských výstav, organizo-
vali sme energetické semináre a stretnutia Busi-
ness klubu pre našich kľúčových zákazníkov.
Pravidelným informačným kanálom sú časopisy 
VSEnergia pre vašu firmu, VSEnergia pre samo-
správu a VSEnergia pre váš domov, ktoré distri-
buujeme všetkým zákazníkom v regióne nášho 
pôsobenia.
V januári 2005 sme redizajnovali internetovú 
stránku našej spoločnosti. Cieľom bolo vytvoriť 
internetovú prezentáciu, ktorá bude prehľadná 
a našim partnerom umožní jednoduché vyhľadá-
vanie informácií.

Poskytovali sme poradenstvo
Našim zákazníkom sme aktívne poskytovali po-
radenstvo zamerané na racionálne využívanie 
elektriny a vhodný výber sadzby.
V júli sme predstavili novú službu Kontrol, bez-
platné zapožičanie merača elektriny, ktorá umož-
ňuje merať spotrebu každého spotrebiča samo-
statne.
Zákazníkom s individuálnou obsluhou sme na zá-
klade analýzy spotreby elektriny a odchýlky po-
radili, ako optimalizovať náklady na elektrinu.

Aby sa vzťah úspešne rozvíjal, je nutné starať sa o potreby partnera. Za našich 
partnerov považujeme práve vás, a preto sa denne usilujeme náš vzťah rozvíjať 
k vašej spokojnosti a posúvať našu spoločnosť neustále bližšie k vám.
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Nákup elektriny

Východoslovenská energetika a.s. nedisponuje 
vlastnými výrobnými zariadeniami, preto celý 
objem elektriny nakupuje externe.
Pracovníci VSE a.s. zodpovední za nákup elektri-
ny optimalizujú portfólio dodávateľov tak, aby 
mohli zákazníkom ponúkať silovú elektrinu za 
konkurencieschopné ceny.
V roku 2005 boli naším najväčším dodávateľom 
Slovenské elektrárne, a.s. s podielom takmer 80 %. 
Okrem toho sme nakúpili elektrinu preukázateľ-
ne viazanú na výrobu tepla v TEKO, a.s. a elek-
trinu vyrobenú z obnoviteľných energetických 
zdrojov a v kogeneračných jednotkách. Nákup na 
spotovom trhu v rámci SR tvoril cca 14 %.
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Predaj elektriny

Rok 2005 bol rokom otvorenia trhu s elektrinou 
pre všetkých zákazníkov s výnimkou domácnos-
tí. Znamená to, že približne 25 600 zákazníkov 
VSE a.s. so spotrebou, ktorá tvorí 72 % objemu 
nášho predaja koncovým zákazníkom (nezahŕňa 
spotový predaj) má možnosť zvoliť si svojho do-
dávateľa elektriny. Aby sa naši firemní zákazníci 
dokázali v nových podmienkach orientovať, in-
formovali sme ich už koncom roka 2004 o tom, 
aké sú ich práva a povinnosti, akí ďalší účastníci 
pôsobia na otvorenom trhu s elektrinou a aké 
väzby sa medzi nimi vytvárajú.

Pre zákazníkov sme v roku 2005 pripravili nové 
produkty, ktoré zohľadňujú špecifické podmien-
ky a potreby každého z nich.
Ponúkli sme im tiež možnosť preniesť niektoré 
z povinností na nás prostredníctvom Zmluvy 
o združenej dodávke elektriny, ktorá zahŕňa do-
dávku a distribúciu elektriny súčasne. Zároveň 
preberáme za našich zákazníkov zodpovednosť 
za odchýlku.

V uplynulom roku sme s ohľadom na nové pod-
mienky liberalizovaného trhu upravili členenie 
zákazníckych segmentov. Novému zaradeniu sme 
adekvátne prispôsobili aj zákaznícku obsluhu. 
Zo segmentu veľkoodber sme vyčlenili 115 naj-
väčších zákazníkov (tzv. key accounts), ktorých 

* v stĺpci predaj celkom je zahrnutý krátkodobý predaj na spotovom trhu vo výške 1 154 GWh
 (2004: 612 GWh; 2003: 0 GWh)

Obchod
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sme obsluhovali individuálne prostredníctvom 
manažérov starostlivosti o kľúčového zákazníka. 
Ďalší segment tvoria oprávnení zákazníci, firmy 
a organizácie, v členení podľa napäťovej úrovne. 
Samostatným segmentom sú domácnosti, kto-
ré ostávajú regulované až do 1. júla 2007, kedy 
dôjde k úplnému otvoreniu trhu s elektrinou.

Objem predanej elektriny v roku 2005 stúpol 
o 8,87 % na úroveň 5 242 GWh, z toho 4 088 GWh 
tvorila dodávka pre koncových zákazníkov, ktorá 
klesla o 2,74 %.
Pokles spotreby spočíva v úsporných opatre-
niach zákazníkov, predovšetkým pri odbere zo 
sietí nízkeho napätia.

* v stĺpci predaj celkom je zahrnutý krátkodobý predaj na spotovom trhu vo výške 1 157 mil. Sk
 (2004: 390 mil. Sk; 2003: 0 mil. Sk)
* v stĺpci predaj celkom sú zahrnuté aj ostatné tržby z predaja elektriny vo výške 69 mil. Sk
 (2004: 66 mil. Sk; 2003: 59 mil. Sk)





Spoľahnite sa na spoľahlivých
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Východoslovenská energetika a.s. je prevádzko-
vateľom distribučnej sústavy na vymedzenom 
území Košického, Prešovského a časti Banskobys-
trického kraja. Distribučné siete s napäťovými 
úrovňami 110 kV (veľmi vysoké napätie – VVN), 
22 kV, 10 kV (vysoké napätie – VN) a 0,4 kV (nízke 
napätie – NN) majú celkovú dĺžku viac ako 21 500 
kilometrov.

Distribučná sústava VVN je napájaná zo štyroch 
nadradených elektrických staníc prenosovej sú-
stavy s napäťovou úrovňou 400 kV a 220 kV.

Liberalizácia trhu s elektrinou, ako aj s tým spo-
jené procesy oddelenia regulovaných a neregu-
lovaných činností viedli v priebehu roka 2005 
k zásadným zmenám v organizačnom usporia-
daní prevádzky a v riadení distribučnej sústavy. 
Cieľom reštrukturalizácie bolo zvýšiť kvalitu po-
skytovaných služieb, zefektívniť procesy, zabez-
pečiť transparentnosť a bezpečnú prevádzku dis-
tribučnej sústavy.

Rok 2005 preveril spoľahlivosť sietí a profesio-
nalitu našich zamestnancov pri odstraňovaní 
dôsledkov augustových povodní v okolí Prešova 
a Michaloviec, ako aj víchrice, ktorá bola vo Vy-
sokých Tatrách. Vďaka našim zamestnancom sme 
dodávku elektriny v postihnutých oblastiach ob-
novili v krátkom čase.

Aj napriek týmto okolnostiam sa nám podarilo 
udržať spoľahlivosť dodávky elektriny (v oblasti 
sietí VN) na strane zákazníka na úrovni 99,98 %.

Naše investície do sietí každý rok zvyšujeme. 
V roku 2005 dosiahli 1 119 mil. Sk, čo predsta-
vuje viac ako 85 % celkových investícií, ktoré boli 
vo výške 1 304 mil. Sk.

Najväčšia časť finančných prostriedkov bola 
vynaložená na obnovu a rozvoj sietí vysokého 
a nízkeho napätia. Súvisí to i s výstavbou nových 
vedení pre investorov v našom regióne. Zdvojná-
sobili sme tiež objem investícií do elektrických 
staníc.

Distribúcia elektriny

Naša práca patrí vám. Pracujeme na tom, aby ste sa mohli na nás vždy spoľahnúť. 
Investíciami do sietí prinášame našim zákazníkom každodennú istotu a robíme 
ich život lepším a jednoduchším.
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Prehľad najvýznamnejších investícií
 Elektrická stanica Kechnec 110/22 kV a výstav-
ba 110 kV vedení

 Objem investície v roku 2005: 204 mil. Sk

 V súvislosti s rozhodnutím o výstavbe nových 
výrobných kapacít v Priemyselnom parku Kech-
nec bolo nevyhnutné postaviť nové distribuč-
né vedenie 110 kV ES Haniska – ES Kechnec, 
novú transformačnú stanicu 110/22 kV a re-
konštruovať 110 kV vedenia v úseku ES Košice 
Juh – U. S. Steel. Stavba bude v budúcom roku 
pokračovať výstavbou 110 kV vedenia Molda-
va – Kechnec a výstavbou nového 110 kV poľa 
v ES Moldava.

 Haniska – rekonštrukcia 110/22 kV elektrickej 
stanice a 110 kV rozvodne

 Objem investície v roku 2005: 49 mil. Sk

 Zrealizovali sme kompletnú rekonštrukciu 110 kV 
časti rozvodne vrátane výmeny hlavnej oceľo-
vej konštrukcie.

 Gemerská Hôrka ES 110/22 kV

 Objem investície v roku 2005: 38 mil. Sk

 Z dôvodu pripojenia nového zákazníka sme na 
„zelenej lúke“ postavili novú 110/22 kV roz-
vodňu. Rozvodňa je svojím rozsahom prispôso-
bená potrebám zákazníka.

 Trebišov – Vojany – úprava 2 x 110 kV vedenia 
V 6609/6835

 Objem investície v roku 2005: 23 mil. Sk

 Zrealizovali sme výmenu AlFe lán v úseku Tre-
bišov – Vojany.

 Svit – rekonštrukcia NN káblovej siete 2. etapa

 Objem investície v roku 2005: 18 mil. Sk

 Rekonštruovali sme nízkonapäťové káblové 
rozvody. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj pre-
sunutie miest merania spotreby na verejne prí-
stupné priestory.

 Lubeník ES 110/22 kV – rekonštrukcia 22 kV 
rozvodne

 Objem investície v roku 2005: 19 mil. Sk

 V roku 2005 sme zrealizovali poslednú etapu 
prác na rekonštrukcii 22 kV rozvodne vrátane 
inštalácie systému diaľkového ovládania.

 Prešov – Solivar – úprava transformačnej stani-
ce a NN siete

 Objem investície v roku 2005: 11 mil. Sk

 Vykonali sme obnovu rozvodných zariadení, 
ktorá prispeje k zvýšeniu spoľahlivosti pri zá-
sobovaní mesta Prešov.



Ľudia s veľkou dávkou energie
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Za všetkým treba hľadať človeka. Silnú spoločnosť tvoria silní ľudia. Sme radi, že 
profesionalita a odbornosť našich zamestnancov sú hodnotami, vďaka ktorým sa 
máte vždy na koho spoľahnúť.

Zamestnanci

Zaujímame sa o názory našich zamestnancov
V roku 2005 sme prvýkrát realizovali prieskum 
spokojnosti zamestnancov, ktorý budeme opa-
kovať v dvojročných intervaloch.
Zamestnanci mali možnosť vyjadriť sa k rôznym 
témam ako napr. riadenie spoločnosti, manažér-
sky štýl, pracovná náplň, pridelené zodpoved-
nosti, vzťahy na pracovisku, personálny rozvoj či 
sociálny program. Z prieskumu vyplynulo, že za-
mestnanci sú s prácou vo VSE a.s. väčšinou spo-
kojní a radi by pre ňu pracovali aj v budúcnosti.

Vernosť zamestnancov má pre nás veľký význam. 
Odzrkadľuje ich spokojnosť s pracovnými pod-
mienkami a ďalšími možnosťami na osobný roz-
voj.
Priemerná doba trvania pracovného pomeru 
v našej spoločnosti je približne 16,7 roka.

Rozvíjame schopnosti našich zamestnancov
Naším cieľom je poskytovať služby na profesio-
nálnej úrovni. Kľúčovú úlohu v tomto procese 
zohrávajú zamestnanci, a preto kladieme veľký 
dôraz na rozvoj ich schopností, zručností a ne-
ustále zvyšovanie kvalifikácie.
Programy pre rozvoj zamestnancov zabezpečuje-
me interne, ako aj v spolupráci s externými spo-
ločnosťami. Podľa zamerania možno programy 
rozdeliť do piatich základných oblastí – jazykové 
kurzy, PC kurzy, odborné školenia, školenia po-
žadované zákonom a tréningy na rozvoj kompe-
tencií (komunikačné a prezentačné schopnosti, 
techniky predaja a pod.).
Oblasť rozvoja kompetencií sa zameriava na 3 cie-
ľové skupiny: zamestnancov, manažérov a tzv. 
potenciál, teda zamestnancov s potenciálom na 
budúce manažérske pozície. V septembri začalo 
15 potenciálnych manažérov dvojročný intenzív-
ny rozvojový program, v rámci ktorého si osvoju-
jú manažérske zručnosti.
Naši zamestnanci sa zapájajú aj do medzinárod-
ných rozvojových programov v rámci skupiny 
RWE Energy.
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Zdravie a duševná pohoda zamestnancov sú 
pre nás prvoradé
Každý zamestnanec má možnosť absolvovať pre-
ventívne prehliadky a odborné vyšetrenia v kva-
litných zdravotníckych zariadeniach.
Sociálny program zahŕňa aj ďalšie výhody – do-
volenku nad rámec zákona, rôzne formy podpo-
ry pri návšteve kultúrnych podujatí, či využívaní 
športových a relaxačných centier.
Mimopracovné aktivity smerujeme aj na rodin-
ných príslušníkov našich zamestnancov. VSE a.s. 
každoročne organizuje napr. Deň detí, Mikuláš-
ske popoludnie alebo firemné športové hry.

Komunikujeme otvorene
Záleží nám na tom, aby vzťahy so zamestnanca-
mi boli korektné, založené na dôvere a spoľah-
livosti. Jedným zo základných predpokladov je 
otvorená komunikácia. V roku 2005 sme po prvý-
krát organizovali Regionálne zhromaždenia za-
mestnancov, ktorých cieľom bolo predstavenie 
organizačných zmien, ako aj pozície a smerova-
nia VSE a.s.
Naši pracovníci majú prístup k aktuálnym infor-
máciám prostredníctvom intranetového portálu 
a zamestnaneckého časopisu. Otvorený dialóg 
s manažmentom firmy im umožňujú aj pravidel-
né stretnutia v regiónoch. V roku 2005 využili 
možnosť diskutovať o ďalšom vývoji spoločnosti 
takmer všetci zamestnanci.

Máme spoločné hodnoty
V roku 2005 sme do života našej spoločnosti 
začali zavádzať Hodnoty spoločnosti: Dôveru, 
Spoľahlivosť, Orientáciu na zákazníka, Výkon 
a Vytváranie budúcnosti. Týmito hodnotami sa 
riadime pri našej každodennej práci a zároveň sú 
základom, na ktorom budujeme firemnú kultúru 
VSE a.s.

Podporujeme mladé talenty
Budúcnosť našej spoločnosti chceme tvoriť s kva-
litnými ľuďmi. Nových potenciálnych zamestnan-
cov hľadáme formou rôznych programov, pre-
zentácií, či podporou projektov pre absolventov 
stredných a vysokých škôl:
 v marci 2005 sme sa zúčastnili dvoch veľtrhov 
pracovných príležitostí v Košiciach a jedného 
v Bratislave,

 veľký záujem si získal náš Trainee program, 
ktorý je určený pre čerstvých absolventov vy-
sokých škôl so zameraním na elektrotechniku 
alebo ekonómiu; u ekonomických trainees trvá 
program 24 mesiacov, u technických 15 mesia-
cov,

 odbornú prax v našej spoločnosti počas uply-
nulého roka absolvovalo celkovo 77 študentov 
stredných a 5 študentov vysokých škôl; zarade-
nie študentov do jednotlivých divízií zodpove-
dalo zameraniu ich štúdia,

 na košickej Obchodnej akadémii Watsonova 
sme v roku 2005 zastrešili projekt tzv. cvičných 
firiem. Podporili sme fiktívnu firmu In-Energy, 
ktorá sa venuje nákupu a predaju elektriny 
iným cvičným firmám. Nadviazali sme tak na 
úspešnú spoluprácu v predchádzajúcom roku.
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Štruktúra zamestnancov
Východoslovenská energetika a.s. je jedným z naj-
väčších zamestnávateľov v regióne východného 
Slovenska. V roku 2005 pre nás pracovalo v prie-
mere 1 693 pracovníkov.

Reštrukturalizácia a racionalizácia vo VSE a.s. je 
nepretržitým procesom, ktorý bude pokračovať 
aj v nasledujúcich rokoch. Organizačné zmeny sú 
dôvodom, prečo sme sa v roku 2005 museli roz-
lúčiť so 188 zamestnancami. Zároveň sme však 
na novovytvorené pracovné pozície prijali 88 no-
vých zamestnancov.

Zamestnanci
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Pre tých, ktorí z firmy odchádzajú, sme zriadili 
novú službu, tzv. outplacement. Zamestnancom 
poskytujeme podporu a pomoc pri hľadaní nové-
ho zamestnania, a to napr. formou poradenstva 
pri tvorbe životopisu a motivačného listu, či prí-
stupom na internet.
Všetky rozhodnutia týkajúce sa personálneho 
alebo sociálneho záujmu zamestnancov sme 
prerokovali so zástupcami odborovej organizácie 
a ku konkrétnym riešeniam sme pristúpili po vzá-
jomnej dohode.





Lepšie miesto pre život
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VSE a.s. je ekonomicky silná a prosperujúca spo-
ločnosť. Cítime preto veľkú sociálnu zodpoved-
nosť voči ľuďom v našom okolí.

Prehľad projektov podporených VSE a.s. v roku 
2005:

Zdravotníctvo
 príspevok sanatóriu na nákup EKG prístroja, 
zvýšenie štandardu ubytovania a stravovania, 
ako aj ďalších poskytovaných služieb.

Sociálna oblasť
 projekty pre sluchovo hendikepovaných spolu-
občanov,

 pomoc košickým štvorčatám,

 podpora obcí vo Vysokých Tatrách zničených 
víchricou.

Veda a školstvo / Mládežnícky šport
 projekty pre športovo a umelecky nadané deti,

 medzinárodné letné tábory,

 spolupráca so strednými a vysokými školami, 
ktorým prispievame vecnými darmi, napr. vý-
počtovou technikou.

Sociálna zodpovednosť

Región, kde žijú naši zákazníci, je aj naším domovom. Sme jeho súčasťou, a preto 
sa ho snažíme neustále rozvíjať a podporovať.

Kultúra
 edičná činnosť: knižná publikácia Milana Ka-
pustu „Tatry – výber fotografií“; publikácia 
„Dozrievanie pre Európu“ od Jána Figeľa, kto-
rú sme zaslali všetkým stredným školám na vý-
chodnom Slovensku; knižné publikácie z tvor-
by autorov Spišského regiónu,

 jazzový klavírny koncert Jána Hajnala,

 EKOTOPFILM – festival filmov s ekologickou te-
matikou,

 vianočná svetelná výzdoba mesta Prešov.

Záujem máme aj o hospodársky rozvoj regiónu, 
v ktorom pôsobíme. Z tohto dôvodu sme v roku 
2005 podporili HN Club v Košiciach, počas kto-
rého sa diskutovalo o nových investíciách na vý-
chodnom Slovensku.
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Významné postavenie v koncepcii rozvoja našej 
spoločnosti má environmentálna politika, ktorá 
zohľadňuje potreby regiónov. Jej hlavným cie-
ľom je neustále zdokonaľovanie sa v ochrane 
životného prostredia, a to prostredníctvom ak-
tívneho presadzovania systémov environmentál-
neho manažmentu.

Hlavným environmentálnym poslaním VSE a.s. je 
vykonávanie všetkých pracovných činností s dô-
razom na ochranu životného prostredia.

Environmentálna politika

Toto poslanie napĺňame konkrétnymi aktivitami:
 uzatvorili sme zmluvu so Štátnou ochranou prí-
rody o vzájomnej spolupráci pri ochrane príro-
dy; v prostredí VSE a.s. bol úspešne realizovaný 
projekt, ktorého predmetom bola identifikácia 
a následná grafická vizualizácia významných 
environmentálnych záťaží,

 vykonávame audity elektrických staníc a distri-
bučných transformačných staníc VSE a.s. zame-
rané na historické záťaže; navrhnuté opatrenia 
na zosúladenie s legislatívou SR a environmen-
tálnou politikou spoločnosti sa budú postupne 
uskutočňovať od roku 2006,

 realizujeme ekologické uskladňovanie nových, 
použitých a poškodených distribučných trans-
formátorov,

 snažíme sa o efektívnejšie využívanie a pre-
vádzkovanie zhromaždísk odpadov pri rešpek-
tovaní platnej legislatívy SR,

 zneškodnili sme veľké množstvo odpadu s ob-
sahom nebezpečných látok, a to výmenou za-
staralých elektrických zariadení za nové.

Týmito činnosťami sme aj v roku 2005 prispievali 
k zvyšovaniu ochrany životného prostredia a k po-
klesu tvorby odpadov v ďalších rokoch.

Našich zákazníkov pravidelne informujeme o po-
diele primárnych energetických zdrojov na elek-
trine dodanej v uplynulom roku.





Zaostrené na kľúčový biznis
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I. Dcérske podniky

VSE IT služby, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31
 042 91 Košice
IČO: 36 573 973
Deň zápisu do OR: 22. 10. 2003
Základné imanie: 200 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 100 %

Predmet činnosti:
 komplexné riešenia informačných a výpočto-
vých systémov,

 automatizované spracovanie dát,

 návrh a dodávka informačných systémov a po-
čítačových sietí,

 poskytovanie software – predaj hotových pro-
gramov na základe zmluvy s autorom,

 poradenská a konzultačná činnosť v oblasti 
výpočtovej techniky, programového vybave-
nia, telekomunikačných zariadení a spotrebnej 
elektroniky,

 tvorba internetových stránok.

Kapitálové účasti

Sústrediť sa v biznise na jednu kľúčovú oblasť je znamením zvýšenej kvality. 
Ostatné činnosti preto poskytujeme prostredníctvom partnerských spoločností. 
Zlepšovaním procesov a nadobúdaním skúseností sa môžeme venovať vám 
a nášmu odboru na najvyššej profesionálnej úrovni.

Enerkos, s.r.o.
Sídlo: Stará Prešovská cesta 6
 042 91 Košice
IČO: 36 574 538
Deň zápisu do OR: 24. 11. 2003
Základné imanie: 200 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 100 %

Predmet činnosti:
 montáž, údržba a opravy zariadení dispečer-
skej a telekomunikačnej techniky,

 montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba optic-
kých káblových rozvodov a ich príslušenstva,

 inžinierska činnosť a súvisiace technické pora-
denstvo.

Východoslovenská distribučná, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31
 042 91 Košice
IČO: 36 599 361
Deň zápisu do OR: 4. 11. 2005
Základné imanie: 200 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 100 %

Predmet činnosti:
 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 
spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľ-
ných živností,

 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným pre-
vádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsa-
hu voľných živností.

Spoločnosť bola založená 14. 10. 2005.
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II. Pridružený podnik

Transelektro spoločnosť s ručením 
obmedzeným Košice
Sídlo: Šoltésovej 5
 040 01 Košice
IČO: 31 680 470
Deň zápisu do OR: 1. 11. 1993
Základné imanie: 1 000 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 25,5 %

Predmet činnosti:
 oprava dopravných mechanizačných prostried-
kov,

 oprava elektrických zariadení,

 výstavba elektrických sietí a elektrických sta-
níc,

 montáž a prenájom telekomunikačných zaria-
dení,

 prenájom elektrického vedenia a elektrických 
staníc – stavieb.

III. Spoločné podniky

Energotel, a.s.
Sídlo: Miletičova 7
 821 08 Bratislava
IČO: 35 785 217
Deň zápisu do OR: 29. 3. 2000
Základné imanie: 66 000 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 16,67 %

Predmet činnosti:
 zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej 
telekomunikačnej siete,

 poskytovanie verejnej telefónnej služby pro s-
tredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej 
siete,

 poskytovanie telekomunikačných dátových slu-
žieb vrátane poskytovania prenájmu telekomu-
nikačných okruhov a poskytovania prenosu dát 
s prepojovaním okruhov a paketov,

 poskytovanie verejnej telekomunikačnej služ-
by: sprostredkovanie prístupu do siete Inter-
net a poskytovanie hlasovej služby prostred-
níctvom siete Internet,

 prenájom nenasvietených optických vlákien.

SPX, s.r.o.
Sídlo: Ulica republiky 5
 010 47 Žilina
IČO: 36 427 012
Deň zápisu do OR: 26. 1. 2005
Základné imanie: 3 000 000 Sk
Výška podielu VSE a.s.: 33,33 %

Predmet činnosti:
 sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej 
živnosti,

 podnikateľské poradenstvo v oblasti energeti-
ky,

 prieskum trhu.



Partnerstvo na silných základoch
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Vývoj výnosov, nákladov 
a výsledku hospodárenia

Rok 2005 znamenal pre trh s elektrinou zavede-
nie úplnej liberalizácie všetkých zákazníkov s vý-
nimkou domácností. Naša spoločnosť sa týmto 
zmenám na trhu dokázala úspešne prispôsobiť, 
čo sa priaznivým spôsobom odzrkadlilo aj vo vý-
voji základných finančných ukazovateľov.

Celkové výnosy (15 290 mil. Sk) vzrástli v roku 
2005 o 605 mil. Sk (o 4,1 %).

Výnosy z hospodárskej činnosti sa zvýšili oproti 
predchádzajúcemu roku o 615 mil. Sk. Na uve-
denom náraste sa podieľalo zvýšenie tržieb za 
elektrinu, ako aj zvýšenie výnosov z aktivácie 
v dôsledku väčšieho množstva investícií hlavne 
do oblasti sietí.

Zníženie finančných výnosov o 11 mil. Sk súvisí 
s poklesom výnosových úrokov, nakoľko v roku 
2005 došlo k výraznejšiemu poklesu finančných 
prostriedkov v dôsledku výplaty dividend akcio-
nárom za roky 2003 a 2004.

Celkové tržby za elektrinu vzrástli o 600 mil. Sk 
hlavne v dôsledku krátkodobých predajov elek-
triny na spotovom trhu.

Ekonomická situácia

Za ľudí hovoria ich výsledky. Stabilita je pilierom úspešného vzťahu. Naše 
výsledky sú dôkazom toho, že náš spoločný vzťah staviame na pevných a silných 
základoch.
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Celkové náklady (13 684 mil. Sk) vzrástli v roku 
2005 o 498 mil. Sk (o 3,8 %).

Toto zvýšenie bolo spôsobené zvýšením nákla-
dov na hospodársku činnosť, ktoré vyplývalo naj-
mä z nárastu celkových nákladov na nákup elek-
triny (o 218 mil. Sk v porovnaní s rokom 2004), 
odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného 

Zisk po zdanení v sledovanom období dosia-
hol výšku 1 606 mil. Sk, čo predstavuje nárast 
o 107 mil. Sk. Na toto zvýšenie mal vplyv predo-
všetkým nárast tržieb z hlavnej činnosti.

majetku a z tvorby rezerv na ekologické záťa-
že. Ďalším faktorom rastu týchto nákladov boli 
zvýšené náklady na subdodávky pre investičnú 
výstavbu vo vlastnej réžii a na opravy energetic-
kých zariadení.
Finančné náklady sa udržali na úrovni roku 2004.
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Štruktúra majetku a zdrojov krytia 
majetku

Stav majetku k 31. decembru 2005 predstavo-
val hodnotu 8 132 mil. Sk, čo je nárast oproti 
minulému roku o 22 mil. Sk (o 0,27 %). Neo-
bežný majetok vzrástol v sledovanom období 
o 767 mil. Sk (o 15,99 %) a obežný majetok po-
klesol o 745 mil. Sk (o 22,51 %). Podstatný vplyv 
na pokles obežného majetku mal pokles stavu fi-
nančných prostriedkov o 641 mil. Sk oproti roku 
2004, čo bolo spôsobené vyplatením dividend 
za predchádzajúce roky.

Na zvýšení neobežného majetku sa podieľal 
predovšetkým nárast dlhodobého nehmotného 
a hmotného majetku v používaní (o 536 mil. Sk), 
ktorý nastal v súvislosti s nárastom investičnej 
výstavby. Okrem toho došlo k zvýšeniu obstará-
vaného dlhodobého nehmotného a hmotného 
majetku (o 231 mil. Sk).

Zvýšenie v oblasti dlhodobého finančného ma-
jetku o 16 mil. Sk vyplývalo z precenenia po-
dielov na dcérskych, pridružených a spoločných 
podnikoch patriacich do skupiny VSE a.s. metó-
dou vlastného imania, najmä dcérskej spoloč-
nosti VSE IT Služby, s.r.o. (nárast o 15 mil. Sk).

Výška obežného majetku bola ovplyvnená už 
spomenutým poklesom finančných prostriedkov 
spoločnosti. Zároveň došlo k zníženiu krátkodo-
bých pohľadávok o 83 mil. Sk.

Ekonomická situácia
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Vlastné imanie pokleslo oproti predchádzajúce-
mu roku o 311 mil. Sk (o 4,77 %) a jeho podiel 
na celkových pasívach predstavuje 76,37 %. Naj-
výraznejším faktorom poklesu vlastného imania  
bolo rozdelenie ziskov akcionárom za minulé roky 
vo výške 1 962 mil. Sk.

Finančná situácia

Stav finančných prostriedkov na účtoch spoloč-
nosti k 31. decembru 2005 bol 1 507 mil. Sk.
Vysoký stav disponibilných finančných prostried-
kov nám umožnil plynulé úhrady záväzkov voči 
našim dodávateľom, ako aj úhrady záväzkov 
vyplývajúcich z úverových zmlúv voči bankám. 
V roku 2005 sme zároveň vyplatili dividendy za 
roky 2003 a 2004.

Zostatok úverov k ultimu decembra 2005 pred-
stavoval 221,0 mil. Sk, z toho krátkodobá časť dl-
hodobých úverov splatná do jedného roka tvori-
la 82,9 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2004 úvery 
poklesli o 101,3 mil. Sk.
Počas roka 2005 nevznikli dôvody na čerpanie 
nových úverov.

Voľné finančné zdroje boli zhodnocované formou 
krátkodobých termínovaných vkladov, dominan-
tnú časť sme zhodnocovali prostredníctvom Repo 
tendrov Národnej banky Slovenska. Výnosové 
úroky boli priaznivo ovplyvnené aj individuálnym 
úročením zostatkov na bežných účtoch spoloč-
nosti, a to sadzbou viazanou na fixing úrokových 
sadzieb na medzibankovom trhu depozít.

Výška cudzích zdrojov vzrástla o 333 mil. Sk 
(o 20,99 %). Z toho rezervy vzrástli o 76 mil. Sk 
(vytvorenie rezervy na environmentálne záťaže), 
dlhodobé záväzky o 24 mil. Sk (nárast odlože-
nej dane viedol k vzniku odloženého daňového 
záväzku v porovnaní s rokom 2004, kedy bola 
vykázaná odložená daňová pohľadávka) a krát-
kodobé záväzky o 265 mil. Sk. Súčasne došlo 
k poklesu bankových úverov o 101 mil. Sk z dô-
vodu ich splácania.



Vytvárame budúcnosť
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Rok 2006 bude pre spoločnosti, ktoré distribu-
ujú a predávajú elektrinu spojený s poslednou 
fázou liberalizácie. Uvedené subjekty musia spl-
niť podmienky oddelenia aktivít distribúcie a ob-
chodu. V distribúcii sa pre rok 2006 stanovujú 
podmienky pre druhé regulačné obdobie s no-
vými pravidlami. V obchode dôjde v roku 2007 
k ukončeniu liberalizácie trhu a dodávateľa elek-
triny si budú môcť vybrať už aj domácnosti.

V rámci príprav na liberalizáciu sa budeme naďa-
lej sústrediť najmä na zefektívňovanie procesov, 
ktoré vedú k zvyšovaniu kvality služieb. Našim 
zákazníkom chceme byť bližšie a adresnejšie re-
agovať na ich potreby. Súčasťou liberalizácie je 
aj právny unbundling, t. j. oddelenie regulovanej 
distribúcie a neregulovaného obchodu a ich za-
členenie do samostatných právnych subjektov. 
Dozorná rada VSE a.s. schválila založenie dcér-
skej spoločnosti Východoslovenská distribučná, 
s.r.o.

Podnikateľské zámery na rok 2006

Myslíme na vás, myslíme dopredu. Už teraz žijeme vašou budúcnosťou, a preto 
máme jasnú víziu.

Súčasný pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky 
vedie k zvyšovaniu dopytu po elektrine, a tým 
vytvára predpoklady aj pre rast spoločnosti 
VSE a.s. Interne budeme naďalej pokračovať vo 
zvyšovaní pridanej hodnoty a efektívnosti našich 
procesov a služieb.

V roku 2006 očakávame celkové tržby za elektri-
nu, ako aj plnenie ostatných finančných ukazo-
vateľov mierne nad úrovňou predchádzajúceho 
obdobia. Objem investícií dosiahne 1,3 mld. Sk, 
pričom viac ako 80 % z nich použijeme na zvy-
šovanie kvality distribučnej siete a spoľahlivosti 
dodávok. Významné budú aj investície do infor-
mačných technológií, ktoré si vyžaduje oddele-
nie činností distribúcie a obchodu s elektrinou.

Naďalej chceme upevňovať naše firemné hodno-
ty, uplatňovať etický kódex spoločnosti a aktív-
ne pristupovať k ochrane životného prostredia. 
Všetky tieto aktivity smerujú k tomu, aby sme 
boli dlhodobým spoľahlivým partnerom pre na-
šich zákazníkov, korektným zamestnávateľom, 
ako aj vedúcim podnikateľským subjektom s ná-
ležitou spoločenskou zodpovednosťou v regióne 
východného Slovenska.
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Vybrané údaje z individuálnej účtovnej závierky spoločnosti VSE a.s. k 31. decembru 2005
(zostavenej v súlade s právnymi predpismi platnými v SR)

Súvaha
(v mil. Sk)

Aktíva 31. 12. 2005 31. 12. 2004
Neobežný majetok 5 567 4 800
Dlhodobý nehmotný majetok 152 159
Dlhodobý hmotný majetok 5 384 4 625
Dlhodobý finančný majetok 31 15
Obežný majetok 2 559 3 303
Zásoby 52 59
Dlhodobé pohľadávky - 13
Krátkodobé pohľadávky 1 000 1 083
Finančný majetok 1 507 2 148
Časové rozlíšenie 6 7
Aktíva spolu 8 132 8 110

Pasíva 31. 12. 2005 31. 12. 2004
Vlastné imanie 6 210 6 521
Základné imanie 3 363 3 363
Zákonný rezervný fond 673 496
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 14 2
Ostatné kapitálové fondy 164 132
Fondy zo zisku 390 -
Nerozdelený zisk minulých rokov - 1 208
Neuhradená strata minulých rokov - -179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 606 1 499
Záväzky 1 850 1 586
Rezervy 336 260
Dlhodobé záväzky  26 2
Krátkodobé záväzky 1 267 1 002
Bankové úvery 221 322
Časové rozlíšenie 72 3
Pasíva spolu 8 132 8 110

Vybrané údaje z individuálnej 

účtovnej závierky
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Výkaz ziskov a strát
(v mil. Sk)

 1. 1. – 31. 12. 2005 1. 1. – 31. 12. 2004
Tržby 13 863 13 213
Aktivácia 890 656
Výrobná spotreba a náklady na predaný tovar 11 269 10 586
Osobné náklady 886 853
Odpisy 495 440
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 470 739
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 622 932
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 951 1 797
Finančné výnosy 66 77
Finančné náklady 31 31
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 35 46
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 986 1 843
Daň z príjmov 380 344
– splatná 344 326
– odložená  36 18
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 606 1 499
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Výkaz peňažných tokov
(v mil. Sk)

 1. 1. – 31. 12. 2005 1. 1. – 31. 12. 2004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 

Výsledok hospodárenia po zdanení 1 606 1 499
Daň z príjmov 380 344
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 986 1 843
Nepeňažné operácie 709 684
Zmena stavu pracovného kapitálu 264 -25
Zaplatená daň z príjmov -346 -529
Prijaté úroky  47 64
Zaplatené úroky -12 -23
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 648 2 014

Peňažné toky z investičnej činnosti 

Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku -1 320 -1 055
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 79 25
Prijaté dividendy - 2
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 241 -1 028

Peňažné toky z finančnej činnosti 

Výdavky na splácanie úverov -101 -133
Prijaté peňažné dary  15 20
Vyplatené dividendy -1 962 -
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -2 048 -113

Zmena stavu peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov -641 873

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia 2 148 1 275

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia 1 507 2 148

Vybrané údaje z individuálnej 

účtovnej závierky
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Správa nezávislého audítora
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Vybrané údaje z konsolidovanej účtovnej závierky skupiny VSE k 31. decembru 2005
(zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami pre finančné vykazovanie – IFRS)

Konsolidovaná súvaha
(v mil. Sk)

Majetok 31. 12. 2005 31. 12. 2004
Neobežný majetok 5 418 4 644
Dlhodobý hmotný majetok  5 248 4 459
Dlhodobý nehmotný majetok  154 159
Investície v spoločných podnikoch a pridružených spoločnostiach  16 15
Odložená daňová pohľadávka  - 11
Obežný majetok 2 569 3 294
Zásoby  52 59
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky 1 001 1 081
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty  1 516 2 154
Majetok spolu  7 987 7 938

Vlastné imanie a záväzky 31. 12. 2005 31. 12. 2004
Vlastné imanie 6 051 6 320
Základné imanie  3 363 3 363
Zákonný rezervný fond  673 497
Ostatné fondy 390 -
Nerozdelené zisky 1 625 2 460
Dlhodobé záväzky 380 349
Úvery a iné pôžičky  138 228
Odložený daňový záväzok  39 -
Rezervy  203 121
Krátkodobé záväzky 1 556 1 269
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky  1 394 1 052
Úvery a iné pôžičky  88 124
Splatná daň z príjmov  22 22
Rezervy 52 71
Vlastné imanie a záväzky spolu 7 987 7 938

Vybrané údaje z konsolidovanej 

účtovnej závierky
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Konsolidovaný výkaz ziskov a strát
(v mil. Sk)

 1. 1. – 31. 12. 2005 1. 1. – 31. 12. 2004
Tržby  13 871 13 231
Aktivované vlastné výkony  928 656
Nákup elektriny  -9 812 -9 594
Náhradné diely a iný spotrebovaný materiál  -762 -499
Náklady na zamestnancov  -945 -947
Služby  -726 -455
Odpisy a amortizácia  -528 -646
Ostatné prevádzkové výnosy/náklady  -37 70
Zisk z prevádzkovej činnosti 1 989 1 816
Výnosové úroky  47 64
Nákladové úroky  -20 -33
Ostatné finančné výnosy – čisté  3 2
Výnosy pridružených spoločností a spoločných podnikov  1 -4
Zisk pred zdanením 2 020 1 845
Daň z príjmov -383 -341
Čistý zisk 1 637 1 504

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní
(v mil. Sk)

 Základné Zákonný Ostatné Nerozdelené Spolu
 imanie rezervný fondy zisky
  fond
Zostatok k 1. 1. 2004  3 363 497 - 956 4 816

Čistý zisk za účtovné obdobie  - - - 1 504 1 504

Zostatok k 31. 12. 2004  3 363 497 - 2 460 6 320

Prídel do zákonného rezervného fondu - 176 - -176 -
Prídel do ostatných fondov
(fond na podporu investícií v regióne) - - 390 -390 -
Vyplatené dividendy
(týkajúce sa rokov 2003 a 2004) - - - -1 962 -1 962
Čistý zisk za účtovné obdobie  - - - 1 637 1 637
Ostatné - - - 56 56

Zostatok k 31. 12. 2005 3 363 673 390 1 625 6 051
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Konsolidovaný výkaz peňažných tokov
(v mil. Sk)

 1. 1. – 31. 12. 2005 1. 1. – 31. 12. 2004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Čistý zisk 1 637 1 504
Nepeňažné operácie 859 943
Zmena stavu pracovného kapitálu 494 98
Peňažné toky generované z prevádzkovej činnosti 2 990 2 545
Zaplatená daň z príjmov -346 -529
Prijaté úroky  47 64
Zaplatené úroky -22 -34
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 669 2 046

Peňažné toky z investičnej činnosti

Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku -1 294 -1 031
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 75 25
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 219 -1 006

Peňažné toky z finančnej činnosti

Výdavky na splácanie úverov -126 -161
Vyplatené dividendy -1 962 -
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti -2 088 -161

Zmena stavu peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov -638 879

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia 2 154 1 275

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia 1 516 2 154

Vybrané údaje z konsolidovanej 

účtovnej závierky
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Správa nezávislého audítora
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liberalizácia trhu
uvoľňovanie obmedzení, odstránenie regulač-
ných opatrení; liberalizácia trhu s elektrinou 
umožňuje zákazníkovi vybrať si svojho dodáva-
teľa elektriny

unbundling
oddelenie regulovaných a neregulovaných čin-
ností, v prípade elektroenergetiky ostáva regulo-
vanou činnosťou distribúcia elektriny, dodávka 
elektriny nie je regulovaná

odchýlka
rozdiel dohodnutého a skutočne dodaného množ-
stva elektriny

koncový zákazník
zákazník, ktorý nakupuje elektrinu za účelom 
spotreby, nie za účelom ďalšieho predaja

regulačná elektrina
elektrina skutočne dodávaná na zabezpečenie 
vyrovnania nerovnováhy sústavy a na zabezpe-
čenie rovnováhy dopytu a ponuky na trhu s elek-
trinou v reálnom čase

silová elektrina
elektrina vo význame komodita

EBITDA
zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizá-
ciou

čistá finančná zadĺženosť
rozdiel medzi finančnými záväzkami a finančným 
majetkom

Vysvetlivky
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ES – elektrická stanica
TS – transformačná stanica
NN – nízke napätie (do 1 kV)
VN – vysoké napätie (od 1 do 52 kV)
VVN – veľmi vysoké napätie (nad 52 kV)
MZE – malé zdroje elektriny
VO – veľkoodber (odber zo sietí VVN a VN)
MOP – maloodber podnikatelia (odber zo sietí NN)
MOO – maloodber obyvateľstvo (odber zo sietí NN)
KA – key accounts
KAM – key account manažér

Zoznam skratiek





Kontakty

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Slovenská republika

T + 421 55 610 21 11
F + 421 55 678 65 16
E info@vse.sk
I www.vse.sk

Linka VSE: 0850 123 333

Zoznam kontaktných miest zákazníka (odbery zo sietí NN)

KMZ Košice Hollého 3
KMZ Spišská Nová Ves Elektrárenská 2
KMZ Prešov Levočská 3
KMZ Rožňava Šafárikova 2
KMZ Humenné Družstevná 1447/32
KMZ Michalovce Štefánikova 2
KMZ Poprad Popradskej brigády 23
KMZ Bardejov Kellerova 9
KMZ Vranov n/T B. Němcovej 1698
KMZ Trebišov Hurbanova 2
KMZ Stará Ľubovňa Okružná 1
KMZ Kráľovský Chlmec Boľská 28
KMZ Kežmarok Sihoť 5

Zoznam regionálnych zastúpení (odbery zo sietí VN a VVN)

Košice Hollého 3 +421 55 610 1917
Prešov Levočská 3 +421 51 741 4943
Rožňava Šafárikova 2 +421 58 788 0937
Michalovce Štefánikova 2 +421 55 610 4125
Trebišov Hurbanova 2 +421 56 672 6738
Humenné Družstevná 1447/32 +421 57 770 1838
Poprad Nám. sv. Egídia 97/42 +421 52 716 5542
Spišská Nová Ves Elektrárenská 2 +421 53 418 5939



Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
Slovenská republika

T + 421 55 610 21 11
F + 421 55 678 65 16
E info@vse.sk
I www.vse.sk
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