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Všeobecné údaje 2008 2007

Predaj elektriny GWh 3 913 3 852

Distribúcia elektriny GWh 4 211 4 182

Počet odberných miest  605 716 601 608

 

Ekonomické údaje

Tržby celkom mil. Sk 16 786 14 774

Tržby za elektrinu mil. Sk 16 696 14 712 

EBITDA  mil. Sk 3 715 3 372

Zisk po zdanení mil. Sk 2 535 2 319

Bilančná suma mil. Sk 9 691 9 206

Dlhodobý majetok mil. Sk 7 917 7 007

Vlastné imanie mil. Sk 7 120 6 884

Základné imanie mil. Sk 3 363 3 363

Čistá finančná zadlženosť mil. Sk - 486 - 1 203

Prevádzkový Cash Flow mil. Sk 3 137 3 272

Investície mil. Sk 1 576 1 383

Priemerný počet zamestnancov 1 548 1 538

Základné ukazovatele skupiny VSE 
konsolidované, spracované podľa IFRS platných v EÚ
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Príhovor predsedu predstavenstva

Vážené dámy a vážení páni,

napriek celosvetovej finančnej kríze, ktorá  prepukla v 3. kvartáli 2008, a napriek zostrujúcej sa konkurencii si spoločnosť Východoslovenská ener-
getika a.s. v roku 2008 na základe stabilných rámcových podmienok pre energetiku upevnila svoju dobrú pozíciu na slovenskom trhu. Dôležitým 
faktorom tohto úspechu bolo pokračovanie otvoreného dialógu medzi akcionármi a diskusie o dôležitých operatívnych a strategických témach.

Obzvlášť potrebné je zdôrazniť, že spoločnosť vo svojej 80-ročnej histórii v roku 2008 zrealizovala najväčšie investície vo výške približne 
50 miliónov eur. Investovali sme predovšetkým do infraštruktúry sietí. Okrem toho sme v tomto období vďaka samotnému hospodárskemu 
rastu východného Slovenska zrealizovali okolo 10 000 nových pripojení, ako aj početné opatrenia na obnovu a údržbu sietí. S veľkým nasadením
a úspechom pokračovali dôležité sieťové projekty ako centralizácia dispečingu, ale aj budovanie geografického informačného systému.  

Z pohľadu obchodu sme si napriek silnejúcej konkurencii udržali maximálnu stabilitu zmluvných vzťahov so zákazníkmi. Intenzívna kooperá-
cia medzi Východoslovenskou energetikou a RWE Gas Slovensko v oblasti predaja plynu výrazne prispela k posilneniu vzťahov so zákazníkmi. 
Verejnosť veľmi pozitívne prijala kampaň o energetickej efektívnosti, keďže Východoslovenská energetika túto tému predstavila a intenzívne 
prezentovala na slovenskom energetickom trhu po prvýkrát.

Realizácia ďalších projektov ako napr. vytvorenie dvoch samostatných zákazníckych systémov pre sieťovú spoločnosť a distribučnú spoločnosť, 
nevyhnutné opatrenia pre zavedenie eura, pilotná implementácia systému ombudsmana na Slovensku, realizácia programu prevencie proti 
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podvodom, ako aj ďalší rozvoj Nákupu boli kľúčovými aktivitami množstva rozsiahlych činností všetkých zamestnancov spoločnosti. Mimo-
riadnu flexibilitu a pripravenosť preukázali zamestnanci v krízových situáciách, ako napr. pri mimoriadnej prevádzkovej havárii v Krompachoch
či pri záplavách spôsobených nepriaznivým počasím.

Najvyššiu prioritu malo zvyšovanie bezpečnosti pri práci. Zorganizovali sme viacero školení a tréningov, aby sme predovšetkým posilnili
dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Pre zvýšenie motivácie a spokojnosti našich zamestnancov sme uskutočnili mnoho aktivít. Slovenského
HR Oscara sme získali ako mimoriadne uznanie za náš program Pre rodiny, v ktorom rodičom detí ponúkame flexibilné pracovné časy.

Pre našich zamestnancov sme zorganizovali niekoľko podujatí. K najvýznamnejším patrili Deň plný energie, Stretnutie zamestnancov a športové 
turnaje. S veľkým úspechom sa stretli dobrovoľnícke programy ako darovanie krvi, načítavanie kníh pre nevidiace deti či unikátny VSE CITY RUN. 
Naši zamestnanci podali pomocnú ruku tam, kde to bolo potrebné a zdôraznili zodpovedný prístup celej spoločnosti k regiónu, v ktorom pôsobí.

Rád by som sa v mene predstavenstva poďakoval našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom za ich nasadenie a spoluprácu. Doterajšími 
výsledkami sme vytvorili základ pre úspešné zdolávanie výziev aj v budúcnosti. Verím, že naša spolupráca bude naďalej pozitívnym prínosom
pre všetkých a dokáže naplniť očakávania, podobne ako v minulosti.

Košice, marec 2009

Norbert Schürmann
predseda predstavenstva
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V súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj v súlade so stanovami spoločnosti, dozorná rada v roku 2008 dohliadala na výkon 
pôsobnosti predstavenstva, na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti, sledovala obchodné vedenie spoločnosti, ako aj dodržiava-
nie stanov spoločnosti. V obchodnom roku 2008 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia dozornej rady.

Pravidelnými bodmi na zasadnutiach dozornej rady boli informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, informácie o uzneseniach zo zasad-
nutí predstavenstva spoločnosti a informácie o zmluvách uzatvorených medzi prepojenými osobami.

Dozorná rada prerokovala a vzala na vedomie individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2007, rozdelenie zisku a odporučila valnému 
zhromaždeniu ich schválenie.

Dozorná rada okrem iného schválila:

• obchodný plán spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. na rok 2009,
• strategický plán spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. na obchodné roky 2009 – 2011,
• menovanie spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. Bratislava za audítora účtovnej závierky pre rok 2008,
• založenie obchodnej spoločnosti VSE Development, s.r.o.,
• Dohodu o spolupráci pri nákupe elektriny a manažmente pozícií v strednej a juhovýchodnej Európe,
• organizačnú štruktúru spoločnosti Východoslovenská energetika a.s.  platnú od 1. januára 2009.

Správa dozornej rady
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Predstavenstvo spoločnosti počas celého roka ústne aj písomne informovalo dozornú radu o situácii na trhu s elektrickou energiou, o priebehu 
obchodov, o situácii a vývoji spoločnosti, o investičných zámeroch, o situácii v personálnej oblasti, o vývoji nákladov a výnosov a o finančnom 
plánovaní. Okrem toho sa predseda dozornej rady aj mimo zasadnutí informoval a radil o jednotlivých postupoch a prerokovával otázky stratégie 
spoločnosti a obchodnej politiky.

Správu audítora, ako aj konsolidovanú účtovnú závierku pozostávajúcu z konsolidovanej súvahy, konsolidovaného výkazu ziskov a strát, konsolido-
vaného výkazu zmien vlastného imania a poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierke členovia dozornej rady prerokovali na zasadnutí 26. marca 
2009. Dozorná rada preskúmala konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 2008 a odporúča ju valnému zhromaždeniu na schválenie.

Košice, marec 2009

Štefan Lasky
predseda dozornej rady

 



Sídlo spoločností skupiny VSE na Mlynskej 31 v Košiciach.



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKUPINE VSE
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Východoslovenská energetika a.s.

Akciová spoločnosť Východoslovenská energetika (ďalej tiež „spo-
ločnosť“, „VSE“, „VSE a.s.“) bola založená rozhodnutím zaklada-
teľa (Fond národného majetku SR) zakladateľskou listinou zo dňa
17. decembra 2001 v súlade s rozhodnutím vlády SR č. 645 zo dňa 
11. júla 2001 o privatizácii podniku Východoslovenské energetic-
ké závody, š.p. Košice. Východoslovenská energetika a.s. prebra-
la všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky štátneho podniku
Východoslovenské energetické závody Košice, zrušeného 
bez likvidácie na základe rozhodnutia MH SR č. 288/2001
zo dňa 14. decembra 2001. Východoslovenská energetika a.s.
vznikla k 1. januáru 2002 zapísaním do Obchodného registra
Okresného súdu Košice I, v Oddiele 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 území Košického, Pre-
šovského a časti Banskobystrického kraja.
Do 1. júla 2007 zabezpečovala distribúciu a dodávku elektriny.
Po realizácii právneho unbundlingu, od 1. júla 2007, zabezpečuje 
dodávku elektriny pre takmer 600-tisíc zákazníkov.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Zakladateľskou listinou zo dňa 14. októbra 2005 bola založe-
ná spoločnosť Východoslovenská distribučná, s.r.o. ako dcérska 
spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. Zápis spoločnosti
Východoslovenská distribučná, s.r.o. do obchodného registra
na Okresnom súde Košice I bol vykonaný k 4. novembru 2005
v Oddiele Sro, Vložka č. 17263/V.

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti Východosloven-
ská distribučná, s.r.o. zo dňa 30. januára 2007 bola zmenená právna 
forma spoločnosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú 
spoločnosť. Zápis spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. 
(ďalej tiež „spoločnosť“, „VSD“, „VSD, a.s.“) do obchodného regis-
tra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný k 15. decembru 2007
v Oddiele Sa, Vložka č. 1411/V. Východoslovenská distribučná, a.s.
začala svoju prevádzkovú činnosť 1. júla 2007. V rámci právneho 
unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti Východoslo-
venská energetika a.s. prevzala k tomuto dátumu všetok majetok
a záväzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej
činnosti materskej spoločnosti VSE.

Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 599 361

Vznik a založenie spoločností skupiny VSE
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VSE IT služby, s.r.o.

Zakladateľskou listinou zo dňa 3. októbra 2003 bola založená 
spoločnosť VSE IT služby, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východo-
slovenskej energetiky a.s. Zápis spoločnosti VSE IT služby, s.r.o.
do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný 
k 22. októbru 2003 v Oddiele Sro, Vložka č. 14321/V takto:

Obchodné meno: VSE IT služby, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 573 973

BIOenergia, s.r.o.
(Enerkos, s.r.o., Bioplyn Choňkovce, s.r.o.)

Zakladateľskou listinou zo dňa 3. októbra 2003 bola založená spo-
ločnosť Enerkos, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej 
energetiky a.s. Zápis spoločnosti Enerkos, s.r.o. do obchodného 
registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný k 24. novembru 
2003 v Oddiele Sro, Vložka číslo 14391/V takto:

Obchodné meno: Enerkos, s.r.o.
Sídlo: Stará Prešovská cesta 6, 042 91 Košice
IČO: 36 574 538

V roku 2008 dcérska spoločnosť zmenila obchodné meno – najprv 
na Bioplyn Choňkovce, s.r.o., potom na BIOenergia, s.r.o.

Aktuálne údaje:
Obchodné meno: BIOenergia, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 574 538
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Pridružený podnik 

Transelektro
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

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

Predmet činnosti:
• oprava dopravných mechanizačných prostriedkov,
• oprava elektrických zariadení,
• výstavba elektrických sietí a elektrických staníc,
• montáž a prenájom telekomunikačných zariadení,
• prenájom elektrického vedenia a elektrických staníc – stavieb.

Spoločnosť bola založená 29. septembra 1993.

VSE Development, s.r.o.

Zakladateľskou listinou zo dňa 21. októbra 2008 bola založená 
spoločnosť VSE Development, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Vý-
chodoslovenskej energetiky a.s. Zápis spoločnosti VSE Develop-
ment, s.r.o. do obchodného registra na Okresnom súde Košice I. 
bol vykonaný k 28. novembru 2008 v Oddiele Sro, Vložka číslo 
22836/V takto:

Obchodné meno: VSE Development, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44 483 767

 

Košice
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Spoločné podniky 

Energotel, a.s.

Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 35 785 217
Deň zápisu do OR: 29. marca 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 prostredníctvom pevnej 

verejnej telekomunikačnej siete,
• poskytovanie telekomunikačných dátových služieb vrátane po-

skytovania prenájmu telekomunikačných okruhov a poskytova-
nia prenosu dát s prepojovaním okruhov a paketov,

• poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby,
• sprostredkovanie prístupu do siete Internet a poskytovanie hla-

sovej služby prostredníctvom siete Internet,
• prenájom nenasvietených optických vlákien.

Spoločnosť bola založená 7. februára 2000.

SPX, s.r.o.

Sídlo: Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
IČO: 36 427 012
Deň zápisu do OR: 26. januára 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 energetiky,
• prieskum trhu.

Spoločnosť bola založená 9. decembra 2004.



14

1929
Založená účastinná spoločnosť Východoslovenské elektrárne, 
právny predchodca Východoslovenskej energetiky a.s. V tom is-
tom roku bola vyhlásená za všeužitočný podnik.

1942
Východoslovenské elektrárne sa po rozhodnutí správnych rád 
ostatných všeužitočných elektrárenských spoločností na území Slo-
venska začlenili do účastinnej spoločnosti Slovenské elektrárne.

1946
Majetok účastinnej spoločnosti Východoslovenské elektrárne pre-
šiel pri znárodnení všetkých energetických podnikov do rúk štátu.

1949
Východoslovenské elektrárne sa stali národným podnikom ako sa-
mostatný právny subjekt.

1969
Východoslovenské elektrárne boli súčasťou Slovenských energetic-
kých podnikov.

1990
Východoslovenské energetické závody sa stali samostatným štát-
nym podnikom.

2002 
Transformácia na štátnu akciovú spoločnosť Východoslovenská 
energetika.

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

2007 
1. júla začala svoju prevádzkovú činnosť Východoslovenská distri-
bučná, a.s. V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej 
spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. prevzala k tomuto 
dátumu všetok majetok a záväzky, všetky práva a povinnosti týka-
júce sa distribučnej činnosti materskej spoločnosti VSE. 

História spoločnosti VSE a.s.

* RWE Plus AG je právnym predchodcom terajšieho akcionára RWE Energy AG.
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Predmet činnosti členov skupiny VSE

Predmetom činnosti VSE a.s. sú predovšetkým:

• dodávka elektriny;
• projektovanie elektrických zariadení;
• revízie elektrických zariadení;
• opravy transformátorov;
• opravy elektromerov;
• výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení 

pre elektrické  vykurovanie;
• uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
• vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, 

drobných stavieb a zmien týchto stavieb;
• výroba, montáž, údržba elektrických zariadení;
• montáž, rekonštrukcia údržba zdvíhacích zariadení.

Predmetom činnosti VSD, a.s. sú:

• distribúcia elektriny;
• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod);
• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živ-

nosti (veľkoobchod);
• prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a doprav-

ných prostriedkov;
• poskytovanie elektronických komunikačných služieb (zákon
 č. 610/2003 Z. z.).

Súvisiacimi podnikateľskými aktivitami sú predovšetkým:

• plánovanie rozvoja sietí;
• dispečing distribučnej siete;
• predaj kapacity sieťových pripojení;
• proces zmeny dodávateľa pre sieťových zákazníkov;
• zber a poskytovanie energetických dát;
• kúpa a prenájom sieťového majetku.
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Predmetom činnosti BIOenergia, s.r.o. sú predovšetkým:

• montáž, údržba a opravy zariadení dispečerskej a telekomuni-
kačnej techniky;

• montáž, opravy, rekonštrukcie a údržba optických káblových 
rozvodov a ich príslušenstva;

• inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo.

Predmetom činnosti VSE Development, s.r.o. sú:

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Predmetom činnosti VSE IT služby, s.r.o. sú predovšetkým:

• komplexné riešenia informačných a výpočtových systémov;
• automatizované spracovanie dát;
• návrh a dodávka informačných systémov a počítačových sietí;
• poskytovanie softvéru – predaj hotových programov na základe 

zmluvy s autorom;
• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, 

programového vybavenia, telekomunikačných zariadení a spot-
rebnej elektroniky;

• tvorba internetových stránok.
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Štruktúra akcionárov členov skupiny VSE

VSE a.s.

Základné imanie spoločnosti vo výške 3 363 000 000 Sk k 31. de-
cembru 2008 tvorilo 3 363 000 kusov akcií na meno s menovitou 
hodnotou jednej akcie 1 000 Sk.

K 31. decembru 2008 boli akcionármi VSE a.s.:

 Fond národného majetku SR – vlastník 1 715 130 kusov akcií,
 t. j. 51 %-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích prá-

vach;
 RWE Energy AG – vlastník 1 647 870 kusov akcií, t. j. 49 %-ný 
podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach.

VSD, a.s.

Jediným akcionárom spoločnosti je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % 
základného imania spoločnosti. K 31. decembru 2008 základné 
imanie spoločnosti vo výške 13 039 000 000 Sk tvorilo 10 kusov 
zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 100 000 Sk
a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou tejto akcie
13 038 000 000 Sk.

VSE IT služby, s.r.o.

Základné imanie spoločnosti VSE IT služby, s.r.o. je 200 000 Sk. 
Jediným spoločníkom je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

BIOenergia, s.r.o.

Základné imanie spoločnosti BIOenergia, s.r.o. je 200 000 Sk. Je-
diným spoločníkom je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

VSE Development, s.r.o.

Základné imanie spoločnosti VSE Development, s.r.o. je 7 000 eur. 
Jediným spoločníkom je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

00
SE IT 

á vlastní 10
IVSE I

a.s., kktorá vlastní 10
E ITIT služby, s.r.o. je 200 000 Sk. 

l stníní 110000 %% ppododieielolov.v.
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Organizačná štruktúra skupiny VSE

Valné zhromaždenie
Dozorné rady spoločností
Predstavenstvá spoločností

Skupinu tvoria:

Materská spoločnosť: VSE a.s.
Dcérske spoločnosti: VSD, a.s.
                                      VSE IT služby, s.r.o.
                                      BIOenergia, s.r.o.
                                      VSE Development, s.r.o.

Pridružené spoločnosti: TRANSELEKTRO spoločnosť s ručením  
    obmedzeným Košice
Spoločné podniky:  Energotel, a.s.
                                 SPX, s.r.o.
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Zloženie orgánov členov skupiny VSE

Východoslovenská energetika a.s.

Predstavenstvo
Norbert Schürmann
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Roman Šipoš
podpredseda predstavenstva
Ing. Pavol Fandl
člen predstavenstva
Mgr. Martin Mikláš
člen predstavenstva
Dr. Peter Birkner
člen predstavenstva (do 31. 8. 2008)
Ing. Radoslav Haluška
člen predstavenstva (od 1. 9. 2008)

Dozorná rada
Štefan Lasky
podnikateľ, predseda dozornej rady
Berthold Bonekamp
RWE Energy AG, Dortmund, SRN, podpredseda dozornej rady
(do 16. 10. 2008)
Dr. Arndt Neuhaus
RWE Energy AG, Dortmund, SRN, podpredseda dozornej rady
(od 28. 11. 2008)

Branislav Šitina
živnostník - podnikateľ, Bratislava, člen dozornej rady
Ing. Gabriela Ostrolucká
Východoslovenská energetika a.s., Košice, člen dozornej rady
Ing. Dušan Šoltés
dôchodca, Košice, člen dozornej rady (od  31. 1. 2008)
Ing. Drahomíra Englišová
Euro Mall Centre Management, s.r.o., Bratislava, člen dozornej rady
Andrej Macár*
člen dozornej rady 
Ing. Ladislav Dický*
člen dozornej rady 
Ing. Anton Kvitkovič*
člen dozornej rady

* zástupca zamestnancov v dozornej rade
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Východoslovenská distribučná, a.s.

Predstavenstvo
Dr. Steffen Schattner
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.
podpredseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Hrušč
člen predstavenstva
Ing. Marcel Fitere
člen predstavenstva 
Ing. Jozef Sedlák
člen predstavenstva

Dozorná rada
Ing. Ján Džugan
predseda dozornej rady 
Mgr. Juraj Drahovský
podpredseda dozornej rady
Ing. František Barnáš
člen dozornej rady 
Mgr. Ján Kuba
člen dozornej rady
doc. Ing. Ľubomír Sapák PhD.
člen dozornej rady 

* zástupca zamestnancov v dozornej rade

Ing. Ladislav Porubec
člen dozornej rady 
František Barta*
člen dozornej rady 
Ing. Zuzana Kisidayová*
člen dozornej rady 
Ing. Slavomír Veseleňák*
člen dozornej rady

VSE IT služby, s.r.o.

Konatelia
Ing. Vincent Zámborský
konateľ 
Olaf Wilhelm Baumann
konateľ (do 26. 11. 2008)
Ing. Juraj Sabol
konateľ (od 27. 11. 2008),
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BIOenergia, s.r.o.

Konatelia
Ing. Richard Pieger
konateľ (od 27. 11. 2008)
Ing. Erich Nováček
konateľ (od 19. 8. 2008)
Ing. Marián Suchý
konateľ (od 19. 8. 2008 do 27. 11. 2008)
Ing. Radoslav Haluška
konateľ (od 1. 7. 2008 do 18. 8. 2008)
Ing. Vojtech László
konateľ (do 18. 8. 2008)
Ing. Martin Hrežo
konateľ (do 30. 6. 2008)

VSE Development, s.r.o.

Konatelia
Ing. Richard Pieger
konateľ (od 28. 11. 2008)
Ing. Erich Nováček
konateľ (od 28. 11. 2008)



Kontanktné miesto zákazníka v Košiciach.



OBCHOD
Nové energetické riešenia. Uvedomujeme si, že potreby našich zákazníkov sa vy-
víjajú. Sledujeme trendy a usilujeme sa prispôsobovať im ponuku našich produktov 
a služieb. Naším zámerom je byť spoľahlivým dodávateľom, pre ktorého sú potreby 
zákazníkov prioritou.
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Poskytujeme komplexné služby v oblasti energetickej efektívnosti.

Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme pripravili viacero 
nových služieb, vďaka ktorým môžu znížiť svoju spotrebu energie:

• Internetová stránka www.SetrimeEnergiu.sk - poskytuje 
množstvo praktických rád pre efektívne využívanie energií v do-
mácnosti i v podnikaní, a  to v oblastiach ako sú osvetlenie, 
vykurovanie, klimatizácia, zatepľovanie objektov, kancelárska 
technika, atď. Súčasťou internetovej stránky je tzv. Nákupný po-
radca, ktorý prináša prehľad o dôležitých parametroch pri výbe-
re energeticky efektívnych spotrebičov.

• Poradenské letáky - Rady pre váš domov, Rady pre vaše pod-
nikanie a Rady pri výbere spotrebičov, rovnako ako internetová 
stránka www.SetrimeEnergiu.sk poskytujú komplexné informá-
cie o možnostiach úspor energií.

• Zákazníkom, ktorí majú záujem o informácie z oblasti ener-
getickej efektívnosti, sme k dispozícii aj osobne na všetkých 
našich Kontaktných miestach a Regionálnych zastúpeniach 
prostredníctvom energetických poradcov.

• Rozšírili sme Službu Kontrol, vďaka ktorej zákazníci získava-
jú prehľad o spotrebe elektriny svojich domácich spotrebičov. 
Podstatou služby Kontrol je bezplatné zapožičanie moderných 
digitálnych meračov našim zákazníkom.

• Podporujeme využívanie energeticky efektívneho spôsobu 

vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody prostredníctvom 
tepelného čerpadla. Zákazníkom, ktorí sa rozhodnú využívať te-
pelné čerpadlo, ponúkame viacero zvýhodnení - špecializované 
produkty a sadzby EKO a EKO DOM, bezplatnú analýzu výhod-
nosti tepelného čerpadla, zľavu či príspevok pri nákupe tepelné-
ho čerpadla u našich zmluvných partnerov. 

• Našim firemným zákazníkom poskytujeme v rámci energetické-
ho poradenstva aj služby termovízneho merania, ktoré identi-
fikuje stav, opotrebenie elektrických zariadení a kritické miesta 
spotreby. Termovízne meranie umožňuje predchádzať prípad-
ným poruchám a vedie k znižovaniu nákladov na energie.

 Pre zákazníkov takisto zabezpečujeme meranie kvality elektriny.

V záujme poskytovania komplexných energetických služieb
pre našich zákazníkov sme uskutočnili viacero významných aktivít 
aj v ďalších oblastiach našej pôsobnosti:

• Pre zákazníkov z radov firiem a organizácií sme zaviedli tri nové 
energetické balíčky PREMIUM, BENEFIT a ŠTANDARD. Ba-
líčky ponúkajú možnosť zvoliť si požadovanú úroveň obsluhy 
podľa požiadaviek zákazníka. Možnosť výberu úrovne obsluhy 
sme zaviedli ako prvý spomedzi dodávateľov elektriny na Slo-
vensku.

• Pre firemných zákazníkov sme tiež pripravili nové viacročné 
kontrakty so zvýhodnenými cenami za elektrinu, ktoré môžu 

úžittkovej j vodyy pprooststreredndnícícctvtvom 
m, ktktororíí sasa r rozozhohodndnú využžívívaťať t te-e
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využívať od začiatku roka 2009. Naši kľúčoví zákazníci zase majú 
k dispozícii nové produkty umožňujúce väčšiu flexibilitu a opti-
malizáciu nákupu počas roka.

• Začali sme spolupracovať so spoločnosťou RWE Gas Sloven-
sko, s.r.o., ktorá vstúpila na slovenský trh so zemným ply-
nom. Táto spoločnosť je, rovnako ako VSE, súčasťou medziná-
rodného koncernu RWE. Spoluprácou našich spoločností chceme 
do budúcnosti zákazníkom prinášať komplexné služby v oblasti 
dodávky elektriny, plynu a poskytovania poradenstva.

• Všetkým našim zákazníkom poskytujeme odborné poraden-
stvo súvisiace s distribúciou elektriny, a to aj po odčlenení 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Východoslo-
venská distribučná, a.s., od našej spoločnosti. 

Zabezpečujeme informovanosť zákazníkov a rozvíjame vzájomnú 
komunikáciu.

Pravidelným zasielaním zákazníckych časopisov a listov poskytu-
jeme našim zákazníkom aktuálne informácie týkajúce sa situácie 
na trhu s elektrinou. Najvýznamnejšími komunikovanými témami 
v roku 2008 boli príprava na príchod eura, zavedenie spotrebnej 
dane z elektriny či vývoj cien elektriny. Zo zákazníckych priesku-
mov vyplýva, že zákazníci oceňujú zasielanie takýchto informácií
a majú o ne naďalej záujem.

Hlavnou témou našej jarnej a jesennej mediálnej kampane bolo 
zavedenie služieb v oblasti energetickej efektívnosti.

Vzájomné vzťahy s našimi partnermi rozvíjame organizovaním spo-
ločenských i odborných podujatí a tiež podporou a aktívnou účas-
ťou na energetických konferenciách. 
• Už 8. slávnostné stretnutie Business Clubu sme zorganizovali 

pre zástupcov našich kľúčových zákazníkov. Sériu odborných 
energetických seminárov sme zase pripravili pre kľúčových i veľ-
kých zákazníkov našej spoločnosti. 

• Podporili sme tri energetické podujatia:
  • V. slovenský energetický kongres ENKO v júni   

  2008 v Bratislave ako hlavný partner; 
  • tretí ročník konferencie ENERGOFÓRUM v októb- 

  ri 2008 v Piešťanoch ako zlatý partner;  
  • konferenciu 18. Jesenné Richtárske dni v októbri
   2008 na Štrbskom Plese ako partner.
• V záujme rozširovania spolupráce s našimi zákazníkmi z radov 

samospráv sme sa tiež aktívne zúčastnili na viacerých zasadnu-
tiach regiónov a mikroregiónov obcí východného Slovenska. 
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Štruktúra predaja elektriny v roku 2008
podľa objemu predaja elektiny

  46,93 % Kľúčoví zákazníci
  29,87 % Domácnosti
  15,20 % Firmy a organizácie
  8,00 % Veľkí zákazníci

Vývoj predaja elektriny v GWh  

V roku 2008 sme dosiahli predaj elektriny na úrovni 3 913 GWh,
čo predstavuje nárast o 1,58 % oproti roku 2007. Najvýraznejšie 
zvýšenie spotreby elektriny (o 3,8 %) sme zaznamenali u našich 
zákazníkov z radov domácností. U zákazníkov s jednotarifnými 
sadzbami je jeho dôvodom najmä zvyšovanie počtu odberných 
miest v priebehu roka. Ďalším dôvodom rastu spotreby u zákaz-
níkov z radov domácností je mierny nárast spotreby elektriny
na vykurovanie.

Zvýšenie spotreby sme dosiahli aj u našich kľúčových zákazníkov
a to o 2,8 %. V rámci tejto skupiny zákazníkov sme si dokázali
aj na otvorenom trhu s elektrinou udržať väčšinu doteraz získaných 
zákazníkov z distribučných území mimo východného Slovenska. 
Získali sme tiež viacerých nových zákazníkov.

Naopak, u zákazníkov z radov firiem a organizácií došlo ku zníženiu 
spotreby elektriny o 3,1 %. Podobne o 3,7 % poklesla spotreba 
elektriny za rok 2008 aj u našich veľkých zákazníkov. V poslednom 
štvrťroku sa u všetkých skupín firemných zákazníkov prejavila zhor-
šujúca hospodárska situácia znížením ich spotreby.

V roku 2008 sme elektrinu dodávali do 605 492 odberných miest 
našich zákazníkov, čo predstavuje medziročný nárast 0,66 %.

Predaj elektriny

2008 2007

Domácnosti 1 169 1 126

Firmy a organizácie 595 614

Veľkí zákazníci 313 325

Kľúčoví zákazníci 1 837 1 787

Spolu 3 913 3 852
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Situáciu na slovenskom trhu ovplyvnil najmä prudký nárast nákup-
ných cien elektriny v prvom polroku 2008, a to hlavne z dôvodu 
výrazného zvýšenia cien ropy a uhlia. Tieto komodity významne 
ovplyvňujú ceny elektriny. V treťom štvrťroku došlo k zmene vý-
voja ceny a k jej postupnému poklesu na úroveň zodpovedajúcu 
začiatku roka 2008.

Dôležitou zmenou v oblasti obstarávania elektriny v roku 2008
v rámci našej spoločnosti bolo organizovanie pravidelných tendrov 
na nákup elektriny. Pre našich zákazníkov sme tak mohli zabezpe-
čiť nákup elektriny za konkurencieschopné ceny. Aktívnu optima-
lizáciu portfólia nakúpenej elektriny nám umožnilo aj pravidelné 
cezhraničné obchodovanie.

Objem nakúpenej elektriny za rok 2008 predstavuje 4 630 GWh. 
Opätovne sa nám podarilo rozšíriť počet obchodných partnerov, 
ktorí nám dodávajú elektrinu. Z hľadiska podielu obstaranej elek-
triny bola naším najvýznamnejším dodávateľom spoločnosť Slo-
venské elektrárne, a.s. Nakúpili sme od nej takmer 66 % z celkové-
ho objemu nakúpenej elektriny. V roku 2008 medziročne mierne 
poklesol podiel elektriny nakúpený zo zdrojov kombinovanej výro-
by tepla a obnoviteľných zdrojov.  

Nákup elektriny

Štruktúra nákupu VSE v roku 2008   

GWh %

Slovenské elektrárne, a.s. 3 053 65,9

Kombinovaná výroba tepla a elektriny
a obnoviteľné zdroje

200 4,3

Spotový trh 333 7,2

Ostatní 1 044 22,6

Spolu 4 630

Podiel primárnych energetických zdrojov 
na nakúpenej elektrine v roku 2008

 %

Jadro 65,06

Voda a obnoviteľné zdroje 16,68

Uhlie 16,31

Zemný plyn a bioplyn 1,95



Príprava pracoviska pre opravu preponky metódou PPN (práce pod napätím).



PREVÁDZKA DISTRIBUČNEJ SIETE
V ústrety odberateľom. Neustále hľadáme nové možnosti pre zefektívňovanie dis-
tribúcie elektriny. Realizujeme investície, aby sme minimalizovali poruchovosť a zvy-
šovali stabilitu našich distribučných sietí. Sledujeme trendy a prispôsobujeme sa po-
trebám odberateľov.
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Východoslovenská energetika a.s. spolu so svojou dcérskou spo-
ločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. zabezpečuje distri-
búciu elektriny na území Košického, Prešovského a časti Bansko-
bystrického kraja s celkovou rozlohou vyše 15 000 km2. Prevádzkuje 
elektrické siete na napäťových úrovniach 110 kV (VVN - veľmi vy-
soké napätie), 35 kV, 22 kV, 10 kV (VN - vysoké napätie) a 0,4 kV 
(NN - nízke napätie) v celkovej dĺžke viac ako 23 500 kilometrov. 
Distribučná sústava VVN je napájaná zo štyroch nadradených elek-
trických staníc prenosovej sústavy s napäťovou úrovňou 400 kV
a 220 kV. Na úrovni VVN a VN VSE prevádzkuje spolu 50 elektric-
kých transformačných a spínacích staníc, z toho:

• 31 transformačných staníc 110/22 kV,
• 1 spínaciu stanicu 110/110 kV,
• 1 transformačnú stanicu 35/22 kV,
• 4 transformačné stanice 22/10 kV,
• 13 spínacích staníc 22/22 kV.

Distribúciu elektriny ku konečnému spotrebiteľovi na úroveň níz-
keho napätia zabezpečuje vyše 8 600 distribučných transformač-
ných staníc (22/0,4 kV). 

Riadenie distribučnej sústavy je zabezpečené z dvoch regionálnych 
a jedného nadradeného dispečingu pre riadenie 110 kV sústavy. 

 Od zavedenia podrobného monitoringu kvality dodávky elektriny 
(v roku 2006) VSE eviduje neustály mierny medziročný pokles poč-
tu porúch, a to napriek zvýšenému počtu extrémnych poveternost-
ných podmienok. To dokazuje vhodnú štruktúru smerovania a ria-
denia sieťových investícií. Aj v roku 2008 sa nám podarilo udržať 
koeficient spoľahlivosti ASAI (Average Service Availability Index 
– dostupnosť siete) na úrovni 99,92 %.

V prostredí plne liberalizovaného trhu s elektrinou sa stávajú infor-
mácie jedným z rozhodujúcich činiteľov, potrebných pre prevádzku 
sietí. Rok 2008 je preto v tejto oblasti prelomový, a to z dvoch 
pohľadov: 

• úspešne sme zrealizovali testovacie skúšky nového dispečerské-
ho systému  

• a zároveň sme začali s implementáciou geografického informač-
ného systému, ktorému predchádzal rozsiahli zber informácií

 v teréne pre napäťové úrovne VVN a VN, s využitím najmoder-
nejších technológií GPS. 

Oba systémy by mali byť plne funkčné začiatkom roka 2010.

Prevádzka siete



31

Skupina VSE naďalej pokračuje v investovaní do distribučnej siete. 
Úroveň investícií v roku 2008 je oproti roku 2002 takmer trojná-
sobná. Investície do distribučnej siete v uplynulom roku dosiahli  
úroveň  41,3 mil. eur (1 245 mil. Sk).

V roku 2008 sme zrealizovali viac ako 10 600 nových pripojení do dis-
tribučnej siete, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 40 %.
 
Najvýznamnejšie investície v roku 2008 smerovali do:

• obnovy sietí,
• zákazníckych  projektov (rozširovanie distribučnej siete),
• strategických projektov,
• prevádzky sietí. 

Najvýznamnejšie investície roku 2008:  

• rekonštrukcia Elektrickej stanice (ES) 400/110 Lemešany - po-
kračovanie prác na modernizácii 110 kV časti ES;

• rekonštrukcia VVN vedenia V 6713 Dobšiná - SNV - pokračova-
nie rekonštrukcie vedenia za účelom zvýšenia prevádzkovej spo-
ľahlivosti;

• rekonštrukcia VVN vedenia V 6841 / V 6842 a časti vedenia
 V 6716 v koridore Lemešany – Voľa za účelom zvýšenia prenoso-

vých schopností a prevádzkovej spoľahlivosti vedení; 
• rekonštrukcia ES 220/110 kV Voľa – začiatok komplexnej re-

konštrukcie 110 kV časti ES z dôvodu plánovanej zmeny trans-
formácie na 400/110 kV, čo povedie k zvýšeniu spoľahlivosti 
distribúcie v oblasti Michalovce, Strážske, Humenné  a  vytvorí 
systémové predpoklady na pripojenie novej mini oceliarne Slo-
vakia Steel Mills, a.s. v Strážskom;

• rekonštrukcia ES 110/22 kV ES Humenné – dokončenie celkovej 
rekonštrukcie a modernizácie ES;

• výstavba nového centralizovaného dispečingu - dokončenie 
dispečerskej sály v Košiciach a ukončenie komplexných testov 
technológie centrálneho dispečingu;

• inštalácia diaľkovo ovládaných spínačov na VN vedeniach z dô-
vodu zvýšenia spoľahlivosti distribúcie; 

• pripojenie nových priemyselných zákazníkov do distribučnej 
siete: spoločností Kronospan a Glunz & Jensen;  

Sieťové investície
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Automatizovaný zber meraných dát

V roku 2008 sme aj naďalej pokračovali v rozširovaní systému Au-
tomatizovaného zberu dát. Prevádzka samotného systému bola 
stabilná. Počet pripojení sme zvýšili o 1 174 na celkových 2 609 
elektromerov. Zároveň sme úspešne testovali nové možnosti vyu-
žitia systému v oblasti sekundárnej distribúcie, so zameraním
na monitorovanie parametrov kvality elektriny.

Servis merania

V oblasti výkonu štandardného servisu merania, do ktorého pat-
rí aj zabezpečenie periodickej výmeny elektromerov sme vykonali 
viac ako  101 000 servisných výkonov evidovaných vo forme pra-
covných príkazov. Samotný útvar Servisu merania bol výrazne zre-
organizovaný, čo je súčasťou dlhodobého procesu optimalizovania 
jeho rozsiahlej činnosti.

Meranie

• rekonštrukcia NN sietí za účelom zvýšenia prevádzkovej spoľah-
livosti vedení;    

• rekonštrukcia VN sietí za účelom zvýšenia prevádzkovej spoľah-
livosti vedení:    

 • VN vedenia č. 250 v úseku od Jovsa do Sobraniec,  
 • VN vedenia č. 299 v úseku od Košice JUH smerom na Košice
  Pereš;  
• obnova VN vedení na ES Krompachy po havárii v objeme 14 mil. Sk. 

i v rrozšiširoovava íní ssysystét mumu AAuu-
ssamom tného sys stému bobolla
11 1774 na celkovýchh 2 6099
stovali nové možnosti vyu-
distribúcie, so zameraním
ektriny.
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Metrológia

Metrologické stredisko obhájilo svoj štatút autorizovaného praco-
viska ÚNMS SR a v priebehu roka pripravilo a pre potreby servisu 
merania dodalo 50 095  elektromerov, čo plne zodpovedalo po-
trebám.

Sieťové straty

Vykonali sme 7 255 kontrol zameraných na zisťovanie neoprávne-
ných odberov, čo bolo súčasťou rozsiahleho programu spoločnosti 
zameraného na znižovanie strát v distribučnej sieti. Pri kontrolách 
sme zistili celkovo 716 neoprávnených odberov elektriny a tak do-
siahli 9,9 % úspešnosť. 



Ocenení titulom Zamestnanec roka 2008.



ZAMESTNANCI
Bez nich by to nešlo. Podmienkou úspešnej existencie firiem sú schopní, lojálni 
a motivovaní zamestnanci. Usilujeme sa im vytvárať pracovné prostredie čo najviac 
zodpovedajúce ich potrebám. Vytvárame priestor na dialóg a plynulý tok informácií 
medzi zamestnancami a vedením spoločnosti. 
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V priebehu roka 2008 sme pokračovali v uskutočňovaní „people 
vision” (tzv. vízie ľudí), ktorá bola definovaná koncom roka 2007. 

VSE je zamestnávateľ, ktorý:  

1. ponúka stabilné pracovné miesta,
2. ponúka atraktívne programy zamestnaneckých výhod,
3. počúva názory svojich zamestnancov.

V súlade s „people vision” skupina VSE v roku 2008 zamestnáva-
la 1 548 zamestnancov, s vyhliadkou stability stavu pracovných 
miest a zamestnancov pre budúci rok.

Priemerný vek zamestnancov je 43 rokov a priemerný služobný vek 
je 17 rokov.

Vzdelávanie a rozvoj kompetencií

V roku 2008 investovala spoločnosť 3,3 % mzdových nákladov
do rozvoja kompetencií zamestnancov. 

Okrem všetkých štandardných školiacich a rozvojových nástrojov 
sme tento rok zaviedli nové nástroje pre manažérov a zamestnan-
cov. 
Pre manažérov sme zaviedli individuálny coaching – tzv. „exe co-

aching“. Pomocou tohto nástroja pokračujeme v ďalšom rozvoji 
lídrov spoločnosti, pričom tento rozvoj je v súlade s ich konkré-
tnymi individuálnymi potrebami rozvoja. Lídri sa takisto zúčastnili 
na 360 stupňovej spätnej väzbe „Reflections”, ktorú vyvinula sku-
pina RWE. Proces „Reflections” bol realizovaný po druhýkrát a stal
sa tak štandardným rozvojovým nástrojom v našej spoločnosti.

Zamestnanci z väčšiny organizačných útvarov sa zúčastnili team-
buildingových workshopov šitých na mieru, ktoré boli naplánova-
né ako jedno z opatrení plynúcich z prieskumu spokojnosti zamest-
nancov v roku 2007. Vyvinuli sme alternatívne moduly pre agendu 
workshopov a uplatnili sme ich podľa potrieb tímov. Musela však 
byť splnená jedna podmienka: povolené boli iba spoločné team-
buildingy viacerých útvarov, a to na základe frekvencie ich spolu-
práce.   

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zvýšenú pozornosť spoločnosť venovala bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. V roku 2008 zrealizovala nielen rozsiahle organi-
začné zmeny, ale predovšetkým zabezpečila:

• merania faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú
 na zdravie zamestnancov a následné posúdenie zdravotných rizík
 pri vybraných profesiách; 

Vízia ľudí



37

• posúdenia pracovných rizík, ktorých cieľom bolo identifikovať 
nebezpečenstvá, ohrozenia a ohodnotiť riziká pre jednotlivé 
profesie;

• výmenu prostriedkov prvej pomoci vo všetkých objektoch VSE, 
VSD a VSE IT, ktoré zodpovedajú rizikám na týchto pracoviskách 
v hodnote približne 1 mil. Sk. 

Zintenzívnili sme tiež spoluprácu s pracovnou zdravotnou službou 
a ponúkli sme zamestnancom možnosť očkovania proti žltačke
a kliešťovej encefalitíde.

Kvôli zvýšeniu povedomia zameraného na prevenciu úrazov sme 
začali realizovať sériu workshopov s výstupmi vo forme konkrét-
nych akčných plánov na predchádzanie úrazom na pracoviskách.

„Pre rodiny“

Naša spoločnosť zaviedla v roku 2007 program „Pre rodiny“
s cieľom pomôcť zamestnancom zosúladiť ich profesijný a osobný 
život. Tento program zahŕňa opatrenia rodinnej politiky, flexibil-
ný pracovný čas pre rodičov malých detí a prácu z domu. V roku 
2008 bol program „Pre rodiny” obohatený o dve nové opatrenia: 
o ponuku letných táborov pre deti zamestnancov a o darovanie 
„motivačných” balíčkov deťom v škôlkach a prvákom základných 
škôl.  Tento program bol v roku 2008 ocenený cenou HR Oscar, 

ktorú získavajú najlepšie projekty v oblasti personálnej práce
na Slovensku.

Myslíme na budúcnosť

V súvislosti s dĺžkou služobného veku zamestnancov spoločnos-
ti sme hlbšie analyzovali potrebu nahrádzania zamestnancov
po ich odchode do starobného dôchodku, najmä v oblasti sietí. 
Aby sme boli schopní zabezpečiť plynulé zaúčanie nových zamest-
nancov v nasledujúcom období, vypracovali a zrealizovali sme novú 
koncepciu spolupráce s kľúčovými strednými a vysokými školami. 
Táto spolupráca už v roku 2008 získala prvé ocenenia za podporu 
cvičnej firme na jednej zo stredných škôl v Košiciach.

y v oblasaasastititi p ppererersosonánáálnlnlnejejj p ppráce
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Priemerný prepočítaný stav zamestnancov 2008 1 548

Stav zamestnancov k 31. 12. 2008 1 559

Nábor nových zamestnancov  v roku 2008 126

Dobrovoľná fluktuácia v roku 2008 2 %

Údaje o zamestnancoch
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Štruktúra zamestnancov

Stav k 31. decembru

veková štruktúra muži ženy spolu

18 - 24 42 6 48

25 - 29 88 39 127

30 - 34 163 62 225

35 - 39 203 59 262

40 - 44 189 67 256

45 - 49 175 61 236

50 - 54 156 72 228

55 - 59 130 31 161

od 60 16 0 16

spolu 1 162 397 1 559

Stav k 31. decembru

služobné roky počet

do 4 319

5 - 9 130

10 - 17 407

18 - 24 352

25 - 29 158

30 - 34 115

35 - 39 65

40 - 44 13

priemerný služobný vek: 17     priemerný vek: 43     



Na prvý štart VSE CITY RUN sa postavilo skoro 350 bežcov. 



SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Viacrozmerné podnikanie. Naše ciele majú ekonomický, sociálny a environmentálny 
rozmer. Je nám blízka filozofia rovnováhy v spoločnosti. Časť hodnoty, ktorú vytvorí-
me, smerujeme do podpory komunity a zlepšovania prostredia, v ktorom pôsobíme. 
Chceme, aby prítomnosť našej spoločnosti bola prínosom pre všetky zainteresované 
strany – investorov, partnerov, zákazníkov, zamestnancov i komunitu. 



42

VSE je členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Fó-
rum a spolu s ostatnými členmi presadzuje princípy spoločenskej 
zodpovednosti na Slovensku už od roku 2004. Uvedomuje si, že 
aktivity smerujúce k podpore komunity, k zlepšeniu zamestnanec-
kých a dodávateľsko-odberateľských vzťahov či k ochrane životné-
ho prostredia prispievajú k zvyšovaniu kvality života celej komuni-
ty, v ktorej pôsobí. 

Ekonomická rovina spoločenskej zodpovednosti VSE

VSE má vypracovaný Kódex správania, ktorý bol uplatňovaný aj 
v roku 2008. Manažment firmy uskutočnil významný krok vpred, 
keď koncom roka inicioval spustenie programu na zabezpečenie 
prevencie podvodného konania. Zodpovednosť vrcholových ma-
nažérov sa najlepšie odzrkadľuje v hesle tohto nového systému 
Ombudsman, a tým je nulová tolerancia podvodov.

Druhou stránkou ekonomickej roviny spoločenskej zodpovednos-
ti VSE sú regulované dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Spoloč-
nosť starostlivo riadi výber dodávateľov a podporuje budovanie 
energetických vrátane alternatívnych zdrojov výroby elektriny. Ako
sa uvádza v kapitole Obchod tejto správy, kvalita a nové služby
sa stali základom komunikácie so zákazníkmi aj v minulom roku. 

Firma nezaostáva ani v zlepšovaní procesov smerom dovnútra.

V októbri 2008 sa uskutočnilo prvé stretnutie vybraných zamest-
nancov, aby zozbierali množstvo nápadov na zlepšenie. Začal sa 
proces kontinuálneho zlepšovania. Pod skratkou KVP (Kontinuier-
licher Verbesserungsprozesess) sa s ním budú zamestnanci VSE 
stretávať hlavne v nasledujúcich rokoch.

Sociálna  rovina spoločenskej zodpovednosti VSE

Starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a rozvoj zamestnancov, podpo-
ra rovnosti príležitostí a podpora komunity. To všetko charakterizu-
je sociálnu rovinu spoločenskej zodpovednosti VSE v roku 2008.

Pre oblasť riadenia ľudských zdrojov bol rok 2008 rokom pokra-
čovania úspešných programov (športové turnaje pre zamestnan-
cov, Deň plný energie, letné brigády pre deti zamestnancov) i za-
vedenia nových podujatí, ako opisuje kapitola Zamestnanci. VSE 
v starostlivosti o pracovnú silu nezabúda ani na svojich bývalých 
zamestnancov a každoročne sa im pripomína príspevkom na stra-
vovanie. Zvýšenú pozornosť venuje bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci. 

Filantropia a dobrovoľnícke programy sú najvýznamnejšími ak-
tivitami VSE z hľadiska podpory komunity, pričom spoločnosť
aj v roku 2008 využívala všetky dostupné formy a nástroje. Aloko-
vala niekoľko miliónov slovenských korún na podporu projektov

Spoločenská zodpovednosť
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v oblasti vzdelávania, športu a mládeže, sociálne odkázaných skupín, 
v oblasti kultúry a ochrany životného prostredia. Boli nimi napr.:

• Energetika 2008 – literárna súťaž, ktorú VSE vyhlásila pre žia-
kov základných škôl košického a prešovského kraja. S využitím

 aktívneho prístupu k podpore vzdelávania prerozdelila 90 000 Sk
 štyrom školám. Naprázdno neobišli ani šiesti najlepší žiaci. Kaž-

dý z nich získal hodnotné ceny.
• VSE TK Akademik – od 4. septembra 2008 nový názov košické-

ho tenisového klubu, ktorému sa VSE stala viac ako generálnym 
partnerom. Spoločnosť podporuje inovatívny program, ktorý po-
skytuje všetkým rovnaké príležitosti a zefektívňuje a skvalitňuje 
prípravu na turnaje. Deti z Košíc a okolia tak majú nové príleži-
tosti ako rozumne využiť voľný čas.

• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – jeden z partnerov 
dobrovoľníckych programov VSE v roku 2008. Zamestnanci na-
čítali knihu Aleny Černochovej Krajina návratov, aby obohatili 
audio fond Slovenskej knižnice pre nevidiacich M. Hrebendu

 v Levoči. Na podporu tejto organizácie využila spoločnosť aj in-
štitút verejnej zbierky.

• Zelená škola – príklad výborného spojenia darcovstva a využitia 
odborného potenciálu firmy. V roku 2008 sa VSE stala gene-
rálnym partnerom projektu a postarala sa o zvýšenie povedo-
mia žiakov o efektívnom využívaní energií vo vybraných školách

 východného Slovenska.

V júni 2008 VSE využila na podporu komunity aj podujatie
pre verejnosť a v spolupráci s Progress Promotion Košice, s.r.o.
zorganizovala unikátny VSE CITY RUN. Presne 437 športovcov,
študentov, manažérov ale i zástupcov širokej verejnosti sa zapo-
jilo, aby  prostredníctvom behu na bežiacom páse alebo priamo
v centre mesta Košice vyjadrili svoju ochotu pomôcť postihnutým
deťom. Po desiatich hodinách sa uzavrela finančná zbierka všetkých 
účastníkov pre Spojenú školu na Opatovskej ceste 97 v Košiciach
na sume 136 500 Sk.

Spoločná energia za milión bol názov programu, ktorý VSE spustila 
v roku 2008, keď sa rozhodla podporiť mimovládne organizácie, 
v ktorých sa angažujú jej zamestnanci. Projekt oslovil viac ako 70 
zamestnancov a v dvoch kolách sa spoločnosti podarilo uspokojiť 
50 subjektov.

Možnosť darovania 2 % z dane z príjmov právnických osôb využíva 
aj VSE a spolu s VSD vytvára tzv. Nadačný fond. V roku 2008 Na-
dácia Pontis, spravovateľ fondu, ukončila dva grantové programy 
– Detské ihriská a Independent (Nezávislý). Na podporu výstavby 
alebo renovácie 15 ihrísk pre deti prerozdelila 1,7 mil. Sk. Na re-
alizáciu 15 projektov z oblasti primárnej a sekundárnej prevencie 
proti drogám vyčlenila zase 1 mil. Sk.
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Na meranie firemnej filantropie a komunitného investovania využí-
va VSE metodiku Štandard komunitné investovanie.

Environmentálna rovina spoločenskej zodpovednosti VSE

Ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou VSE. 
Zohľadňuje aktuálne potreby všetkých regiónov, v ktorých pôsobí 
a odráža sa vo všetkých procesoch, ktoré sa vo firme odohrávajú. 

Napríklad v oblasti obchodu VSE v apríli 2008 odštartovala projekt 
Šetríme energiu (viac v kapitole Obchod) a deklarovala zodpoved-
ný prístup k zákazníkom a životnému prostrediu zároveň. O tom, že 
spoločnosti nie sú otázky životného prostredia ľahostajné, hovorí 
na úrovni podpory komunity spolupráca na projektoch Zelená ško-
la a Ekotopfilm 2008. Regulovaný zber papiera či inštalácia prvého 
tepelného čerpadla do jedného z objektov firmy v Spišskej Novej 
Vsi sú tiež dobrým príkladom.

VSE aktívne presadzuje systémy environmentálneho manažérstva 
a dôraz kladie nato, aby sa pri vykonávaní všetkých pracovných 
činností zohľadňovala ochrana prírody a krajiny. Tento prístup po-
máhajú realizovať prijaté princípy environmentálnej politiky. 

V súlade s koncepciou spoločnosti bola v roku 2008 upriamená 
pozornosť na: 

• rozvoj systému environmentálneho manažérstva založeného
 na odporúčaniach uvedených v EN ISO 14001;
• aktívne presadzovanie princípov uvedených v schválenej envi-

ronmentálnej politike VSE;
• analýzu environmentálnych aspektov a environmentálnych vply-

vov vykonávaných činností.

V roku 2008 sme realizovali viacero environmentálnych projektov 
a opatrení zameraných na elimináciu negatívnych environmentál-
nych vplyvov elektrorozvodných zariadení a činností súvisiacich
s ich prevádzkou a údržbou. 

• V súčinnosti so Štátnou ochranou prírody SR a mimovládnou 
organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku sme aktualizovali 
Plán ochrany vtáctva. Na všetky elektrické vedenia 22 kV v chrá-
nenom vtáčom území Ondavská rovina boli z dôvodu ochrany 
vtáctva inštalované konzolové chráničky.

Environmentálna politika
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• Realizovali sme prekládky desiatok  bocianích hniezd z NN siete 
na náhradné podložky.

• V roku 2008 bola zavŕšená výstavba záchytných a havarijných 
nádrží v elektrických staniciach. Vďaka tomu sme eliminovali 
riziko kontaminácie pôdy a podzemnej vody olejom v prípade 
porúch transformátorov, či drobných netesností na transformá-
toroch.

• Zavŕšili sme realizáciu auditov na elektrických staniciach VSE, 
ktoré boli zamerané na zisťovanie kontaminácie pôdy a pod-
zemnej vody olejmi v dôsledku ich únikov (historické záťaže).

 U všetkých staníc, kde bolo v podloží zistené prekročenie prí-
pustných limitov sme začali sanačné práce.

• Pokračovali sme v prácach na odstraňovaní stavebných prvkov 
na báze azbestu z objektov elektrických staníc.

• Redukovali sme počet zhromaždísk odpadov v objektoch VSE
 a VSD. Odpad vznikajúci pri rekonštrukciách rozvodných zaria-

dení je odvážaný priamo k zmluvným partnerom, kde je recyklo-
vaný alebo bezpečne skládkovaný.

• Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá na základe 
poverenia od Ministerstva životného prostredia SR vypracová-
va centrálny register environmentálnych záťaží, sme poskytli 
kompletné údaje zo všetkých prieskumných prác zameraných

 na zisťovanie kontaminácie pôdy a vody v objektoch VSE, ob-
jektoch VSD, ako aj kontaminácie pôdy a vody v blízkosti 250 ks 
distribučných trafostaníc 22/0,4 kV, u ktorých sme v minulosti 

vykonali tento druh prieskumu.
• Pokračovala aktívna výmena dát podľa uzatvorenej zmluvy me-

dzi VSE a Štátnou ochranou prírody o vzájomnej spolupráci
 pri ochrane prírody.

ss mmuu
enennaa a dádddátt popopodľdľa a uzuzuzaatatvovorerere
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Z porady divízie Financie a služby pre zákazníkov. 



EKONOMICKÁ SITUÁCIA
Dlhodobá perspektíva. Naše rozhodnutia ovplyvňuje zámer zabezpečiť stabilitu spo-
ločnosti. Investujeme uvážlivo a rozmýšľame dlhodobo.  
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Hospodárske výsledky sú konsolidované za skupinu VSE, t. j. zahŕ-
ňajú VSE a.s., VSD, a.s., VSE IT služby, s.r.o. , VSE Development, 
s.r.o. a BIOenergia, s.r.o.

Výkazy sú pripravené podľa Medzinárodných štandardov pre fi-
nančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej Únii.

Vývoj výnosov, nákladov a zisku

Vývoj konsolidovaného zisku spoločnosti odráža úspešnú ob-
chodnú politiku firmy a priaznivý vývoj externého ekonomického 
prostredia.  

Konsolidovaný čistý zisk spoločnosti vzrástol o 216 mil. Sk (o 9,3 %)
na 2 535 mil. Sk.

Zisk z prevádzkovej činnosti medziročne vzrástol o 257 mil. Sk
(o 8,9 %) na 3 129 mil. Sk, zisk z prevádzkovej činnosti bez odpisov 
(EBITDA) vzrástol o 343 mil. Sk (o 10,0 %) na 3 715 mil. Sk.
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Štruktúra výsledku hospodárenia
v roku 2008 (v mil. Sk)

  17 777 Výnosy
  14 596 Náklady
  646 Daň z príjmov
  2 535 Zisk po zdanení

Štruktúra výsledku hospodárenia
v roku 2007 (v mil. Sk)

  15 775 Výnosy
  12 918 Náklady
  538 Daň z príjmov
  2 319 Zisk po zdanení
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Štruktúra výnosov v roku 2008
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)

  93,9 % (93,3 %) Tržby za distribúciu a predaj elektriny
  4,5 % (4,4 %) Aktivácia
  0,8 % (1,2 %) Ostatné prevádzkové výnosy
  0,3 % (0,7 %) Finančné výnosy
  0,5 % (0,4 %) Ostatné tržby

Štruktúra nákladov v roku 2008
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)

  75,3 % (74,7 %) Nákup elektriny
  3,8 % (3,7 %) Odpisy a amortizácia
  4,2 % (4,0 %) Daň z príjmov
  0,0 % (0,9 %) Finančné náklady
  1,2 % (1,0 %) Ostatné prevádzkové náklady
  6,6 % (6,7 %) Osobné náklady
  3,6 % (3,6 %) Služby
  5,3 % (5,4 %) Spotreba materiálu

Celkové výnosy vzrástli o 2 002 mil. Sk (o 12,7 %) na 17 777 mil. Sk.
Na náraste výnosov sa podieľali výnosy z hospodárskej činnosti, 
pričom najväčší podiel na vyšších výnosoch mali tržby za distri-
búciu a predaj elektriny. Ich výška sa vyšplhala na 16 696 mil. 
Sk, čo predstavuje nárast o 1 984 mil. Sk (o 13,5 %). Významným 
faktorom ovplyvňujúcim tento nárast bolo zvýšenie spotreby elek-
triny u zákazníkov na NN úrovni. Svoj podiel na vyšších tržbách
za predaj elektriny malo tiež zvýšenie priemernej ceny silovej elek-
triny u veľkoodberateľov, ktoré bolo však vyvážené nárastom ná-
kladov na nákup elektriny (viď odsek Celkové náklady). Spoločnosť 
taktiež zaznamenala vyššie tržby z obchodovania na spotovom 
trhu. V neposlednom rade rast tržieb za predaj elektriny ovplyvnil 
aj nárast akvizícií.

Celkové náklady medziročne vzrástli o 1 678 mil. Sk (o 13,0 %)
na 14 596 mil. Sk. 
Podstatnou mierou tento nárast ovplyvnili náklady na nákup elek-
triny, ktoré odrážali zvýšenie priemernej nákupnej ceny elektriny 
a zvýšenie nákupu silovej elektriny v roku 2008 oproti predošlému 
roku. Náklady nákupu elektriny vzrástli o 1 427 mil. Sk (o 14,2 %) 
na 11 476 mil. Sk.
Spotreba materiálu vzrástla o 72 mil. Sk (o 9,8 %) na 804 mil. Sk. 
Služby vzrástli o 69 mil. Sk (14,4 %) na 548 mil. Sk. Výška odpisov 
bola ovplyvnená masívnymi investíciami skupiny VSE v snahe skva-
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litnenia infraštruktúry spoločnosti a tým i v snahe dodať kvalitnejší 
produkt koncovému zákazníkovi. Objem odpisov vzrástol oproti 
roku 2007 o 80 mil. Sk (o 16,0 %) na 580 mil. Sk.

Daň z príjmov je súčtom splatnej a odloženej dane (646 mil. Sk).
Splatná daň (609 mil. Sk) vzrástla medziročne o 100 mil. Sk.
Odložená daň (37 mil. Sk) znižuje netto hospodársky výsledok
a má charakter odloženého daňového záväzku. V porovnaní s ro-
kom 2007 vzrástla o 11 mil. Sk.

Štruktúra majetku a zdrojov krytia 
majetku

Celková výška aktív (bilančná suma) sa medziročne zvýšila
o 485 mil. Sk (o 5,3 %). Stav majetku k 31. decembru 2008 pred-
stavoval hodnotu 9 691 mil. Sk.

Dlhodobý majetok vzrástol v sledovanom období o 910 mil. Sk
(o 13,0 %). Naopak krátkodobý majetok klesol o 425 mil. Sk
(o 19,3 %). Pokles krátkodobého majetku je odrazom zníženia sta-
vu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov o 743 mil. Sk
(o 58,1 %). Pokles stavu finančných prostriedkov spôsobila výplata 
dividend. Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky vzrástli 
o 318 mil. Sk (o 34,6 %) oproti minulému roku. 

Vlastné imanie, oproti roku 2007, vzrástlo o 236 mil. Sk (o 3,4 %) 
a jeho podiel na celkových pasívach predstavuje 73,5 %.

Cudzie zdroje vzrástli o 249 mil. Sk (o 10,7 %). V prevažnej miere 
tento nárast ovplyvnil nárast záväzkov o 131 mil. Sk (o 7,2 %). Úve-
ry a pôžičky klesli o 26 mil. Sk, rezervy vzrástli o 17 mil. Sk. 
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Štruktúra zdrojov krytia majetku v roku 2008
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)

  73,5 % (74,8 %) Vlastné imanie
  1,0 % (0,7 %) Odložený daňový záväzok
  2,9 % (2,1 %) Daň z príjmov 
  1,9 % (1,8 %) Rezervy
  0,5 % (0,8 %) Úvery a pôžičky
  20,2 % (19,8 %) Záväzky

Štruktúra majetku v roku 2008
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)

  78,5 % (73,3 %) Dlhodobý hmotný majetok
  12,8 % (10,0 %) Pohľadávky a zásoby
  5,5 % (13,9 %) Peňažné prostriedky
    a peňažné ekvivalenty
  0,3 % (0,3 %) Finančné investície
  2,9 % (2,5 %) Dlhodobý nehmotný majetok 
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Konsolidovaný stav finančných prostriedkov k 31. decembru 2008 
bol 536 mil. Sk. 

Stav disponibilných finančných prostriedkov v priebehu roku 2008 
umožnil plynulé úhrady záväzkov voči dodávateľom, ako aj úhrady 
záväzkov vyplývajúcich z úverových zmlúv voči bankám. Na efektív-
ne riadenie likvidity v rámci skupiny VSE spoločnosť využívala cash 
pooling. V roku 2008 boli vyplatené dividendy  v celkovej výške
2 305 mil. Sk. 

Zostatok úverov k 31. decembru 2008 predstavoval 51 mil. Sk,
z toho je krátkodobá časť dlhodobých úverov splatná do jedného 
roka 25,3 mil. Sk. 

Počas roka 2008 spoločnosť využila kontokorentný úver od VUB,
a.s., ktorý bol k ultimu roka splatený. 

Voľné finančné zdroje na konsolidovanej úrovni sa zhodnocovali 
využívaním bezrizikových produktov - dominantná časť bola zhod-
nocovaná prostredníctvom Repo tendrov Národnej banky Sloven-
ska, zvyšné zdroje prostredníctvom krátkodobých termínovaných 
vkladov a individuálnym úročením zostatkov na bežných účtoch.

Od 1. januára 2009 sa Slovenská republika stala súčasťou eurozó-
ny. Eurozóna je regionálna oblasť v rámci Európskej únie. Tvoria 
ju tie členské štáty EÚ, v ktorých spoločnú menovú politiku určuje 
Európska centrálna banka. Slovenská republika sa stala súčasťou 
eurozóny odo dňa zavedenia eura, pričom deň zavedenia eura je 
dňom prechodu na euro v hotovostnom a bezhotovostnom pe-
ňažnom obehu v SR.  Od toho dňa je slovenská mena nahradená 
eurom a všetky majetkové hodnoty sa k tomuto dňu prepočítajú 
konverzným kurzom, ktorý prijala Rada EÚ dňa 8. júla 2008. Pre-
počítací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou je na úrovni 
1€ = 30,1260 Sk.

Finančná situácia Udalosti osobitného charakteru



Vrcholoví manažéri VSE a.s. (zľava: riaditeľ divízie Sieťové služby R. Haluška, riaditeľ divízie Obchod M. Kulla, riaditeľ divízie Financie a služby pre zákaz-
níkov M. Mikláš, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva N. Schürmann).



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2009
Sledujeme dlhodobé ciele. Naše poslanie je nemenné aj v ťažkých časoch. Chceme 
byť spoľahlivým dodávateľom a napĺňať potreby svojich zákazníkov. Chceme byť in-
vestorom prospešným pre región.    
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Globálna ekonomika sa ocitá v prostredí hospodárskeho spomale-
nia. Slovenská republika ako otvorená ekonomika sa nevyhne do-
padom svetovej „hospodárskej krízy“. V záplave negatívnych správ 
však VSE môže byť spoločnosťou, ktorá sa drží svojich dlhodobých 
cieľov aj v časoch rastúcej neistoty. Môže tak prispieť prvkom is-
toty a stability v hospodárskom prostredí Slovenska a východoslo-
venského regiónu obzvlášť.

Najvyššou prioritou spoločnosti zostáva bezpečná a spoľahlivá
dodávka elektriny konečným spotrebiteľom. Preto bude VSE
aj v roku 2009 pokračovať v dlhodobom programe rozvoja a ob-
novy distribučnej siete východného Slovenska. Pre rok 2009 vy-
členila na investície celkovo 46,5 mil. eur, z toho až 84 % bude 
smerovať práve do distribučnej sústavy. Spoločnosť spúšťa
viaceré významné investičné projekty – napr. nové elektrické stanice
pre Košice a Prešov, posilnenie uzla Voľa a prepojenia ES Lemešany 
s ES Voľa, ktoré významne posilnia stabilitu sústavy na východnom 
Slovensku.

V oblasti obchodu budeme naďalej pracovať na zvyšovaní spokoj-
nosti našich zákazníkov. Poskytovanú starostlivosť chceme rozvíjať 
vo viacerých oblastiach. Na základe zvýšeného záujmu zákazní-
kov plánujeme rozširovať služby energetického poradenstva, a to 
konkrétne podporou využívania úsporných technológií. V záujme 
zvýšenia pohodlia zákazníkov budeme pokračovať v modernizácii 
našich zákazníckych kancelárií. Zákazníkom budeme poskytovať aj 
nové produkty, zamerané na zníženie rizika pri prípadnom pohybe 
cien elektriny.

Ciele spoločnosti plánujeme dosahovať tak efektívne, ako sa dá. 
Spoločnosť už šiesty rok pokračuje v programe zvyšovania produk-
tivity a efektívnosti. Hlavnými oblasťami sú modernizácia riadenia 
distribučnej sústavy, zníženie sieťových strát, zabránenie vzniku 
nedobytných pohľadávok a optimalizácia investičného procesu
a procesov nákupu. Dosiahnuté výsledky a úspory významne pri-
spievajú k hospodárskemu výsledku spoločnosti a pomáhajú pre-
smerovať potrebné zdroje práve do obnovy a rozvoja distribučných 
aktív.
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Popri dosahovaní hospodárskych cieľov VSE dbá na pomoc regió-
nu, v ktorom primárne pôsobí.  Spoločensky zodpovedné podnika-
nie patrí medzi naše priority. Chceme, aby prítomnosť našej spo-
ločnosti bola prínosom pre všetky zainteresované strany – obchod-
ných partnerov, zákazníkov, zamestnancov i komunitu. V oblasti 
podpory východného Slovenska sa budeme i naďalej profilovať 
ako partner projektov orientovaných hlavne na mládežnícky šport, 
vzdelávanie a ekológiu. 

VSE ako jedna z významných spoločností svojimi hospodárskymi
a spoločenskými aktivitami podporuje dlhodobý a udržateľný roz-
voj regiónu a Slovenska.





VYBRANÉ ÚDAJE 
z konsolidovanej účtovnej závierky skupiny VSE
k 31. decembru 2008 a správa nezávislého audítora   
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Stav k 31. decembru

AKTIVA 2008 2007

Dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok 7 606 6 751

Dlhodobý nehmotný majetok 281 231

Investície v pridružených a spoločných podnikoch 30 25

7 917 7 007

Krátkodobý majetok

Zásoby 36 36

Pohľadávky z obchodného styku a iné pohľadávky 1 202 884

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 536 1 279

1 774 2 199

AKTÍVA SPOLU 9 691 9 206

Stav k 31. decembru

VLASTNÉ IMANIE 2008 2007

Základné imanie a fondy patriace akcionárom spoločnosti

Základné imanie 3 363 3 363

Zákonný rezervný fond 673 673

Ostatné fondy 390 390

Nerozdelený zisk 2 694 2 458

Vlastné imanie spolu 7 120 6 884

ZÁVÄZKY

Dlhodobé záväzky

Úvery a iné pôžičky 25 51

Odložený daňový záväzok 100 62

Rezervy na ostatné záväzky a náklady 146 108

271 221

Konsolidovaná súvaha (v mil. Sk)
pripravená v súlade s IFRS platnými v EÚ
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Stav k 31. decembru

Krátkodobé záväzky 2008 2007

Záväzky z obchodného styku a iné záväzky 1 953 1 822

Úvery a iné pôžičky 25 25

Splatná daň z príjmov právnických osôb 282 193

Rezervy na ostatné záväzky a náklady 40 61

2 300 2 101

Záväzky spolu 2 571 2 322

PASÍVA SPOLU 9 691 9 206
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Rok končiaci 31. decembra

Pokračujúce činnosti 2008 2007

Tržby 16 786 14 774

Aktivácia 806 702

Nákup elektriny - 11 476 - 10 049

Spotreba základného a ostatného materiálu - 804 - 732

Osobné náklady - 1 006 - 901

Služby - 548 - 479

Odpisy, amortizácia a zmena opravnej 
položky k majetku - 580

 
- 500

Ostatné prevádzkové výnosy 129 194

Ostatné prevádzkové náklady - 178 - 137

Zisk z prevádzkovej činnosti 3 129 2 872

Rok končiaci 31. decembra

Pokračujúce činnosti 2008 2007

Výnosové úroky 50 69

Nákladové úroky - 4 - 5

Strata z derivátových finančných nástrojov -- - 79

Ostatné finančné výnosy -- 25

Ostatné finančné náklady -- - 36

Náklady na finančnú činnosť - netto 46 - 26

Zisk/strata z pridružených
a spoločných podnikov 6 11

Zisk pred zdanením 3 181 2 857

Daň z príjmov - 646 - 538

Čistý zisk za rok z pokračujúcich činností 2 535 2 319

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát (v mil. Sk)
pripravený v súlade s IFRS platnými v EÚ
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základné 
imanie

Zákonný 
rezervný 

fond

Ostatné 
fondy

Oceňo-
vacie 

rozdiely

Nerozde-
lený zisk

Vlastné 
imanie 

spolu

Stav k 1. januáru 2007 3 363 673 390 - 43 2 141 6 524

Čistý zisk za rok 2007 - - - - 2 319 2 319

Oceňovacie rozdiely z derivátových finančných nástrojov - - 53 - 53

Odložená daň k oceňovacím rozdielom z der. fin. nástrojov - - - - 10 - - 10

Celkový zisk/strata vykázaná vo vlastnom imaní - - - - 43 - -

Celkový vykázaný zisk/strata za rok 2007 - - - 43 2 319 2 362

Vyplatené dividendy -  - - - 2 003 - 2003

Ostatné - - - - 1 1

Stav k 31. decembru 2007 3 363 673 390 - 2 458 6 884

Čistý zisk za rok 2008 - - - - 2 535 2 535

Celkový vykázaný zisk za rok 2008 - - - - 2 535 2 535

Vyplatené dividendy - - - - - 2 305 - 2 305

Ostatné - - - - 6 6

Stav k 31. decembru 2008 3 363 673 390 - 2 694 7 120

Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania (v mil. Sk)
pripravený v súlade s IFRS platnými v EÚ



64

Rok končiaci 31. decembra

2008 2007

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Peňažné toky generované z prevádzkovej činnosti 3 527 3 632

Zaplatené úroky - 4 - 5

Prijaté úroky 50 57

Zaplatená daň z príjmov - 436 - 412

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 137 3 272

Peňažné toky z investičnej činnosti  

Nákup dlhodobého hmotného majetku  - 1 576 - 1 383

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 24 53

Prijaté dividendy 2 -

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti - 1 550 - 1 330

Rok končiaci 31. decembra

2008 2007

Peňažné toky z finančnej činnosti

Splácanie úverov  - 25 - 59

Vyplatené dividendy - 2 305 - 2 003

Čisté peňažné toky použité vo finančnej činnosti - 2 330 - 2 062

Čisté zvýšenie/zníženie peňažných pro-
striedkov a peňažných ekvivalentov - 743 -120

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
na začiatku obdobia 1 279 1 399

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty 
na konci obdobia 536

 
1 279

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov (v mil. Sk)
pripravený v súlade s IFRS platnými v EÚ
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IFRS
Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo

EÚ
Európska únia

VN
vysoké napätie

VVN
veľmi vysoké napätie

NN
nízke napätie

KMZ
Kontaktné miesto zákazníka

RZ 
Regionálne zastúpenie

Zoznam skratiek



RZ Trebišov
M. R. Štefánika 1515 | Trebišov

KMZ Bardejov
Kellerova 9 | Bardejov

KMZ Humenné
Družstevná 1477/22 | Humenné

KMZ Košice
Hollého 3 | Košice

KMZ Michalovce
Štefánikova 2 | Michalovce

KMZ Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42 | Poprad

KMZ Prešov
Levočská 3 | Prešov

KMZ Rožňava
Šafárikova 2 | Rožňava

KMZ Spišská Nová Ves
Elektrárenská 2 | Spišská Nová Ves

KMZ Trebišov
M. R. Štefánika 1515 | Trebišov

RZ Humenné
Družstevná 1477/22 | Humenné

RZ Košice
Hollého 3 | Košice

RZ Michalovce
Štefánikova 2 | Michalovce

RZ Poprad
Nám. sv. Egídia 97/42 | Poprad

RZ Prešov
Levočská 3 | Prešov

RZ Rožňava
Šafárikova 2 | Rožňava

RZ Spišská Nová Ves
Elektrárenská 2 | Spišská Nová Ves

Kontakty



Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31
042 91 Košice
Slovenská republika

T +421 55 610-1911
F +421 55 678-6516
E info@vse.sk
I  www.vse.sk

Energia pre vaše pohodlie


