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Ekonomické údaje 2009 2008

Tržby celkom tis. € 539 815 537 675

Tržby za elektrinu tis. € 535 876 534 801

EBITDA tis. € 114 930 118 628

Zisk po zdanení tis. € 74 928 80 659

Bilančná suma tis. € 334 536 321 685

Dlhodobý majetok tis. € 288 810 262 776

Vlastné imanie tis. € 224 544 236 342

Základné imanie tis. € 111 618 111 631

Čistá finančná záležitosť tis. € -12 209 +16 111

Prevádzkový Cash Flow tis. € 100 766 104 163

Investície tis. € 46 439 52 314

Priemerný počet zamestnancov 1 550 1 548

Všeobecné údaje 2009 2008

Distribúcia elektriny GWh 3 755 4 211

Predaj elektriny GWh 3 386 3 913

Počet odberných miest obchodu 603 412 605 492

ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE SKUPINY VSE 
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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Norbert Schürmann, predseda predstavenstva



Vážené dámy a páni,

spoločnosť VSE, založená v roku 1929, sa mohla v roku 2009 obhliadnuť  
za úspešnou 80-ročnou históriou. Počas celého obdobia VSE vždy plnila svoju 
povinnosť v oblasti dodávok elektriny na východnom Slovensku.

V roku 2009 však boli aktivity VSE silne ovplyvnené dopadmi hospodárskej 
a finančnej krízy. Na Slovensku sme zaznamenali zníženie HDP vo výške  
4,7 %, ako aj výrazný nárast nezamestnanosti na 12,1 %.

V dôsledku toho zaznamenala VSE zníženie spotreby elektriny u priemysel-
ných zákazníkov o 20 %; okrem toho niektoré spoločnosti na distribučnom 
území VSD vyhlásili konkurz.

Napriek týmto značným negatívnym dopadom si VSE stabilizovala svoju po-
zíciu v regióne. Vďaka mnohým zavedeným opatreniam, hlavne v súvislosti 
so zlepšením efektívnosti spoločnosti, mohli byť dodržané ciele hospodár-
skeho plánu na rok 2009. Na základe týchto pozitívnych výsledkov naša dcér-
ska spoločnosť VSD pokračovala v rozsiahlych investíciách, predovšetkým 
do infraštruktúry sietí. Veľký význam má dokončenie centrálneho dispečingu 
s najnovšími technológiami, čím je zaručené efektívne riadenie elektrických 
sietí na základe komplexnej funkcionality.

V roku 2009 sa uskutočnili rôzne rokovania na najvyššej úrovni akcionárov, 
ktoré sú vždy dôkazom dobrej a konštruktívnej spolupráce. Táto dobrá ko-
operácia je podstatným faktorom úspešnosti pre stabilitu spoločnosti VSE 
a vhodným základom pre intenzívne skúmanie ďalších trvalých cieľov rastu 
VSE, ktorý sa koncentruje predovšetkým na oblasť obnoviteľných zdrojov 
energií.

V obchodnej oblasti bol trh charakterizovaný rastúcou konkurenciou, ako aj 
zavedením nových produktov a služieb. VSE úspešne naštartovala viaceré 
obchodné kampane; straty zákazníkov boli výrazne minimalizované. 

Za účelom neustálej optimalizácie vzťahov so zákazníkmi a nášho servisu 
boli v Humennom a Trebišove otvorené nové zákaznícke centrá; od roku 2010 
bude VSE prevádzkovať vlastné Call centrum.

VSE navyše profitovala z úzkeho partnerstva so spoločnosťou RWE Gas Slovensko, 
ktoré bude nové šance na trhu otvárať aj v budúcnosti.

PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

5



V uplynulom roku sme pokračovali v množstve športových, kultúrnych a in-
formačných podujatí pre našich zamestnancov. V júni sme opäť zorgani-
zovali Deň plný energie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, 
ktorý s viac ako 3000 účastníkmi predstavuje významné spoločenské podu-
jatie.

V rámci našich aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti sme podporili 
množstvo projektov, pričom sme sa sústredili predovšetkým na deti a mládež-
nícke aktivity. Ako generálny partner projektu Zelené školy, sme sa zamerali 
na informovanie žiakov o energetickej efektívnosti, ako aj o obnoviteľných 
zdrojoch energií. Ďalšou súčasťou sú aktivity pre znevýhodnené skupiny. 
Ide hlavne o úspešné podujatia City Run v Košiciach a Poprade, dobrovoľné 
darovanie krvi našimi zamestnancami, ako aj  o spoluprácu s Úniou slabozra-
kých a nevidiacich Slovenska.

Rád by som sa poďakoval našim zákazníkom, partnerom a firmám za dobrú 
spoluprácu. V čase krízy patrí moje poďakovanie predovšetkým našim za-
mestnancom, ktorí svojou angažovanosťou a výkonmi rozhodujúcou mierou 
podporili VSE. Som presvedčený, že VSE je dobre pripravená pokračovať 
v dôležitých témach energetiky budúcnosti na národnej i medzinárodnej 
úrovni a prispieť k riešeniu týchto aspektov. VSE bude na základe svojej 
80-ročnej histórie aj v budúcnosti trvalo podporovať rozsiahle aktivity na vý-
chodnom Slovensku.

Košice, marec 2010

Norbert Schürmann
predseda predstavenstva
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 SPRÁVA DOZORNEJ RADY
Štefan Lasky, predseda dozornej rady



V súlade so zákonmi platnými v Slovenskej republike, ako aj v súlade so 
stanovami spoločnosti, dozorná rada v roku 2009 dohliadala na výkon pô-
sobnosti predstavenstva, na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoloč-
nosti, sledovala obchodné vedenie spoločnosti, ako aj dodržiavanie stanov 
spoločnosti. V obchodnom roku 2009 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia 
dozornej rady.

Pravidelnými bodmi na zasadnutiach dozornej rady boli informácie o hos-
podárskych výsledkoch spoločnosti, informácie o uzneseniach zo zasadnutí 
predstavenstva spoločnosti a informácie o zmluvách uzatvorených medzi 
prepojenými osobami.

Dozorná rada prerokovala a vzala na vedomie individuálnu a konsolidovanú 
účtovnú závierku za rok 2008, rozdelenie zisku a odporučila valnému zhro-
maždeniu ich schválenie.

Dozorná rada okrem iného schválila:
• obchodný plán spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. na rok 2010,

• strategický plán spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. na obchod-
né roky 2010 – 2012,

• menovanie spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za audí-
tora účtovnej závierky pre rok 2009,

• založenie obchodnej spoločnosti VSE Call centrum, s.r.o.,

• organizačnú štruktúru spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. platnú 
od 1. januára 2010.

Predstavenstvo spoločnosti počas celého roka ústne aj písomne informo-
valo dozornú radu o situácii na trhu s elektrickou energiou, o priebehu ob-
chodov, 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 ob-
chodnej politiky.

Správu audítora, ako aj konsolidovanú účtovnú závierku pozostávajúcu z kon-
solidovanej súvahy, konsolidovaného výkazu ziskov a strát, konsolidované-
ho výkazu zmien vlastného imania a poznámok ku konsolidovanej účtovnej 
závierke členovia dozornej rady prerokovali na zasadnutí 22. marca 2010. 
Dozorná rada preskúmala konsolidovanú účtovnú závierku k 31. decembru 
2009 a odporúča ju valnému zhromaždeniu na schválenie.

Košice, 22. marec 2010

Štefan Lasky
predseda dozornej rady

SPRÁVA DOZORNEJ RADY
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SKUPINE VSE
Položenie základého kameňa budovy nového rozvodného závodu Prešov, 1992

Vyvíjame sa podľa potrieb našich zákazníkov. 
Hľadáme a vytvárame nové príležitosti. Pripravujeme sa na plnenie našich strategických cieľov.



Skupina VSE sa v roku 2009 rozrástla o novú dcérsku spoločnosť. Stala sa 
ňou spoločnosť VSE Call centrum, s.r.o., ktorá bude vykonávať predovšetkým 
úlohy spojené s vybavovaním telefonických žiadostí zákazníkov. Pôvodne 
bola táto činnosť zabezpečovaná externou spoločnosťou, v záujme zvyšo-
vania kvality poskytovaných služieb bolo rozhodnuté o založení spoločnosti 
v rámci Skupiny. 

Východoslovenská energetika a.s.
Akciová spoločnosť Východoslovenská energetika (ďalej tiež „VSE“, „VSE a.s.“) 
bola založená rozhodnutím zakladateľa (Fond národného majetku SR) zakla-
dateľskou listinou zo dňa 17. decembra 2001 v súlade s rozhodnutím vlády 
SR č. 645 zo dňa 11. júla 2001 o privatizácii podniku Východoslovenské 
energetické závody, š.p. Košice. Východoslovenská energetika a.s. prebrala 
všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky štátneho podniku Východoslo-
venské energetické závody Košice, zrušeného bez likvidácie na základe roz-
hodnutia 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, Oddiel Sa, Vložka č. 1203/V takto:

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

Východoslovenská energetika a.s. pôsobí najmä na území Košického, Pre-
šovského a časti Banskobystrického kraja.

VSE zabezpečuje dodávku elektriny pre približne 500-tisíc zákazníkov.

Východoslovenská distribučná, a.s.
Zakladateľskou listinou zo dňa 14. októbra 2005 bola založená spoločnosť 
Východoslovenská distribučná, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslo-
venskej 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 Oddieli Sro, Vložka č. 17263/V.

Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti Východoslovenská distri-
bučná, s.r.o. zo dňa 30. januára 2007 bola zmenená právna forma spoloč-
nosti zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť. Zápis 
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej tiež „VSD“, „VSD, 
a.s.“) do obchodného registra na Okresnom súde Košice I bol vykonaný 
k 15. februáru 2007 v Oddieli Sa, Vložka č. 1411/V. Východoslovenská dis-
tribučná, a.s. začala svoju prevádzkovú činnosť 1. júla 2007. 

VZNIK A ZALOŽENIE SPOLOČNOSTÍ SKUPINY VSE
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V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti Výcho-
doslovenská energetika a.s. prevzala VSD k tomuto dátumu všetok majetok 
a záväzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti mater-
skej spoločnosti VSE.

Východoslovenská distribučná, a.s. pôsobí na území Košického, Prešovské-
ho a časti Banskobystrického kraja.

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

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 Východoslovenskej energetiky 
a.s. Zápis spoločnosti VSE IT služby, s.r.o. do obchodného registra na Okres-
nom súde Košice I bol vykonaný k 22. októbru 2003 v Oddieli Sro, Vložka č. 
14321/V takto:

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

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

Zakladateľskou listinou zo dňa 3. októbra 2003 bola založená spoločnosť 
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 Oddieli 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 BIO energia, s.r.o.

V roku 2009 dcérska spoločnosť zmenila obchodné meno na VSE Ekoenergia, s.r.o.

Aktuálne údaje:
Obchodné meno: VSE Ekoenergia, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 574 538
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VSE Development, s.r.o.
Zakladateľskou listinou zo dňa 24. 9. 2008 bola založená spoločnosť VSE De-
velopment, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. 
Zápis spoločnosti VSE Development, s.r.o. do obchodného registra na Okres-
nom súde Košice I. bol vykonaný k 28. 11. 2008 v Oddieli Sro, Vložka číslo 
22836/V takto:

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

VSE Call centrum, s.r.o.
Zakladateľskou listinou zo dňa 25. 6. 2009 bola založená spoločnosť VSE Call 
centrum, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s. 
Zápis spoločnosti VSE Call centrum, s.r.o. do obchodného registra na Okres-
nom súde Košice I. bol vykonaný k 16. 7. 2009 v Oddieli Sro, Vložka číslo 
24025/V takto:

Obchodné meno: VSE Call centrum, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44 865 635

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: 33 200 EUR
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. 9. 1993.
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Spoločné podniky
Energotel, a.s.

Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
IČO: 35 785 217
Deň zápisu do OR: 29. 3. 2000
Základné imanie: 2 191 200 EUR
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 poskytovania 
prenájmu telekomunikačných okruhov a poskytovania prenosu dát s pre-
pojovaním okruhov a paketov,

• poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby,

• sprostredkovanie prístupu do siete Internet a poskytovanie hlasovej služ-
by prostredníctvom siete Internet,

• prenájom nenasvietených optických vlákien.

Spoločnosť bola založená 7. 2. 2000.

SPX, s.r.o.

Sídlo: Ulica republiky 5, 010 47 Žilina
IČO: 36 427 012
Deň zápisu do OR: 26. 1. 2005
Základné imanie: 99 582 EUR
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. 12. 2004.
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1929
Založená účastinná spoločnosť Východoslovenské elektrárne, právny pred-
chodca Východoslovenskej energetiky a.s. V tom istom roku bola vyhlásená 
za všeužitočný podnik.

1942
Východoslovenské elektrárne sa po rozhodnutí správnych rád ostatných vše-
užitočných elektrárenských spoločností na území Slovenska začlenili do účas-
tinnej spoločnosti Slovenské elektrárne.

1946
Majetok účastinnej spoločnosti Východoslovenské elektrárne prešiel pri zná-
rodnení všetkých energetických podnikov do rúk štátu.

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

1969
Východoslovenské elektrárne boli súčasťou Slovenských energetických pod-
nikov.

1990
Východoslovenské energetické závody sa stali samostatným štátnym 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 akci-
ovej spoločnosti Východoslovenská energetika nemeckej spoločnosti RWE 
Plus AG*. 

2007
1. júla začala svoju prevádzkovú činnosť Východoslovenská distribučná, a.s. 
V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti Výcho-
doslovenská energetika a.s. prevzala k tomuto dátumu všetok majetok a zá-
väzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti materskej 
spoločnosti VSE. 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI VSE A.S.

* RWE Plus AG je právnym predchodcom terajšieho akcionára RWE AG. 14



PREDMET ČINNOSTI ČLENOV SKUPINY VSE

Predmet činnosti VSE a.s.:
• dodávka elektriny;

• projektovanie elektrických zariadení;

• revízie elektrických zariadení;

• opravy transformátorov;

• opravy elektromerov;

• výroba, montáž a opravy elektrických rozvádzačov a zariadení pre elektric-
ké  vykurovanie;

• uskutočňovanie stavieb a ich zmien;

• vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných 
stavieb a zmien týchto stavieb;

• výroba, montáž a údržba elektrických zariadení;

• montáž, rekonštrukcia  a údržba zdvíhacích zariadení.

Predmet činnosti VSD, a.s.:
• distribúcia elektriny;

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod);

• kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);

• prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, zariadení a dopravných 
prostriedkov;

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

Súvisiace podnikateľské aktivity:
• 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.

Predmet činnosti VSE IT služby, s.r.o.:
• 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 au-
torom;

• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky, programo-
vého vybavenia, telekomunikačných zariadení a spotrebnej elektroniky;

• tvorba internetových stránok.
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Predmetom činnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. 
sú predovšetkým:

• montáž, údržba a opravy zariadení dispečerskej a telekomunikačnej tech-
niky;

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

• inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo.

Predmet činnosti VSE Development, s.r.o.:
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;

• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

Predmet činnosti VSE Call centrum, s.r.o.:
• administratívne služby;

• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;

• činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;

• reklamné a marketingové služby;

• sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu;

• prieskum trhu a verejnej mienky.
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ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV ČLENOV SKUPINY VSE

VSE a.s.
Základné imanie spoločnosti vo výške 111 617 970 EUR k 31. decembru 2009 
tvorilo 3 363 000 kusov akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 
33,19 EUR.

V štruktúre akcionárov VSE došlo k zmene, ktorá nemá vplyv na výkon ak-
cionárskych práv ani fungovanie spoločnosti. Pôvodný akcionár spoločnosť 
RWE Energy AG zanikla a všetky práva a záväzky prevzala jej materská spo-
ločnosť RWE AG. 

K 31. decembru 2009 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 právach;

• RWE 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 2009 základné imanie spoločnosti vo 
výške 432 815 515 EUR tvorilo 10 kusov zaknihovaných akcií s menovitou 
hodnotou jednej akcie 3 320 EUR a 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou 
hodnotou tejto akcie 432 782 315 EUR.

VSE IT služby, s.r.o.
Základné imanie spoločnosti VSE IT služby, s.r.o. je 6 639 EUR. Jediným 
spoločníkom je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

VSE Ekoenergia, s.r.o.
Základné imanie spoločnosti VSE Ekoenergia, s.r.o. je 135 000 EUR. Jediným 
spoločníkom je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.

Spoločnosť VSE Ekoenergia, s.r.o. v roku 2009 zvýšila svoje základné imanie 
z pôvodných 6 639 EUR (200 000 Sk) na 135 000 EUR. Zvýšenie súvisí s roz-
vojom aktivity spoločnosti a s jej vstupom do nových projektov súvisiacich 
s využívaním obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektrickej energie.

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.

VSE Call centrum, s.r.o.
Základné imanie spoločnosti VSE Call centrum, s.r.o. je 50 000 eur. Jediným 
spoločníkom je VSE a.s., ktorá vlastní 100 % podielov.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SKUPINY VSE
Štruktúra orgánov spoločností Skupiny VSE:

Valné zhromaždenie

Dozorná rada

Predstavenstvo

Konatelia

Skupinu tvoria
Materská spoločnosť: VSE a.s.

Dcérske spoločnosti:  VSD, a.s.

                                      VSE IT služby, s.r.o.

                                      VSE Ekoenergia, s.r.o.

                                      VSE Development, s.r.o.

                                      VSE Call centrum, 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

Ing. Radoslav Haluška, člen predstavenstva 

Dozorná rada

Štefan Lasky, podnikateľ, predseda dozornej rady

Dr. Arndt Neuhaus, RWE AG, Essen, SRN, podpredseda dozornej rady 
(do 24. 9. 2009)

Dr. Ulrich Jobs, RWE AG, Essen, SRN, podpredseda dozornej rady (od 25. 9. 2009)

Branislav Šitina, živnostník - podnikateľ, Bratislava, člen dozornej rady

Ing. Gabriela Ostrolucká, PEGAZA s.r.o., Košice, člen dozornej rady

Ing. Dušan Šoltés, dôchodca, Košice, člen dozornej rady

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 

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

* Zástupca zamestnancov v Dozornej rade. 19



Doc. Ing. Ľubomír Sapák PhD., člen dozornej rady 

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 

Ing. Juraj Sabol, konateľ (do 31. 3. 2009)

Ing. Marek Brilla, konateľ (od 1. 4. 2009)

VSE Ekoenergia, s.r.o.
Konatelia

Ing. Richard Pieger, konateľ 

Ing. Erich Nováček, konateľ

VSE Development, s.r.o.
Konatelia

Ing. Richard Pieger, konateľ 

Ing. Erich Nováček, konateľ 

VSE Call centrum, s.r.o.
Konatelia

Mgr. Juraj Drahovský, konateľ (od 16. 7. 2009)

Ing. Mária Fedorová, konateľ (od 16. 7. 2009)

* Zástupca zamestnancov v Dozornej rade. 20



OBCHOD
Chceme byť aj naďalej najlepšou voľbou pre zákazníka. 
Využívame výzvy, ktoré so sebou prináša otvorený trh s elektrinou. Aktívne komunikujeme so zákazníkmi a prinášame im užitočné riešenia 
v oblasti služieb, cenových produktov a vybavovania ich požiadaviek. 

Historická propagačná tlačovina, Letná akcia 1938



V roku 2009 sme v záujme zvýšenia spokojnosti zákazníkov zrealizovali via-
cero opatrení:  

• Novú internetovú službu WEBCENTRUM sme zaviedli v prvej polovici 
roka 2009 pre zákazníkov z radov domácností, firiem a organizácií. Prináša 
im nepretržitý prístup k informáciám o spotrebe elektriny a umožňuje vy-
baviť niektoré požiadavky priamo cez počítač. Za prvých šesť mesiacov sa 
do WEBCENTRA zaregistrovalo niekoľko tisíc našich zákazníkov.

• Od novembra 2009 môžu naši zákazníci využívať našu vynovenú interne-
tovú stránku www.vse.sk. Poskytuje vyšší užívateľský komfort a podrob-
nejšie informácie o postupe vybavovania požiadaviek zákazníkov. Obsahu-
je tiež viac údajov o histórii VSE a elektrifikácii Slovenska už od roku 1884. 

• Zmodernizovali sme dve zákaznícke kancelárie v Trebišove a Humennom.
V oboch mestách sme kancelárie premiestnili do väčších, otvorených 
priestorov  v centre mesta a zlepšili tak dostupnosť pre vybavovanie požia-
daviek domácností a firemných zákazníkov.

• Možnosť okamžitého zníženia ceny za elektrinu sme pripravili pre našich fi-
remných zákazníkov s neregulovanými cenami za elektrinu prostredníctvom 
zvýhodneného kontraktu Efekt. Vďaka predĺženému kontraktu mohli vy-
užiť dlhodobé zníženie cien až do výšky 15 % oproti platnému cenníku. 

• Pre našich veľkých a kľúčových zákazníkov sme začiatkom roka pripravili 

nový produkt Cieľová cena. Umožňuje zákazníkom vo väčšej miere vstupo-
vať do stanovovania výšky ceny elektriny pre ich odberné miesta. 

• Prostredníctvom našich predajcov sme spolupracovali so sesterskou spo-
ločnosťou RWE Gas Slovensko pri rozšírení predaja zemného plynu 
na Slovensku pre veľkých firemných zákazníkov. Viacerým našim význam-
ným zákazníkom sme spoločne už v roku 2009 dodávali obe komodity, 
elektrinu aj plyn. 

Pre vzájomnú otvorenú komunikáciu
Jednou z hlavných tém, o ktorej sme v roku 2009 komunikovali s našimi zá-
kazníkmi, bolo zvyšovanie konkurencie na trhu s elektrinou. VSE plne pod-
poruje možnosť výberu dodávateľa elektriny u svojich zákazníkov. Chceme 
tiež, aby sa rozhodovali na základe komplexných a objektívnych informácií. 
V tejto súvislosti sme pre zákazníkov pripravili viacero materiálov s rada-
mi, ako postupovať pri výbere dodávateľa a na čo netreba pred podpisom 
zmluvy zabudnúť. Zákazníci sa takisto vo zvýšenej miere obracali na nás so 
žiadosťou o informácie z tejto oblasti. Ďalšími komunikovanými témami boli 
nové služby od VSE, vývoj cien elektriny a aktuálna situácia na trhu s elektri-
nou.

OBCHOD
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Vzájomné vzťahy s našimi najvýznamnejšími zákazníkmi sme rozvíjali aj 
prostredníctvom viacerých spoločenských i odborných podujatí:

• v septembri 2009 sme zorganizovali slávnostné podujatie pri príležitosti 
80. výročia vzniku VSE; 

• pripravili sme viacero energetických seminárov pre energetikov veľkých 
a kľúčových zákazníkov zameraných na odborné témy;

• spoluprácu so samosprávami sme rozvíjali ako pozvaní hostia na viacerých 
zasadnutiach regiónov a mikroregiónov obcí východného Slovenska;

• so zákazníkmi a partnermi z energetiky sme mali možnosť diskutovať na od-
borné témy aj počas konferencií ENKO 2009 a ENERGOFÓRUM 2009, ktoré 
sme podporili ako zlatý a generálny partner.
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V roku 2009 sme do 603 412 odberných miest našich zákazníkov dodali  
3 386 GWh elektriny. Na medziročnom znížení objemu predaja má hlavný 
podiel pokles spotreby u firemných zákazníkov, a to najmä v prvých mesia-
coch roka, ktorý bol zapríčinený zhoršenou hospodárskou situáciou a zníže-
ním výroby alebo ukončením prevádzky u viacerých našich zákazníkov z ra-
dov firiem a organizácií.

Napriek narastajúcemu konkurenčnému tlaku sa nám podarilo udržať si väč-
šinu našich zákazníkov. Získali sme aj viacerých nových zákazníkov z území 
mimo východného Slovenska. Navyše u domácností došlo k medziročnému 
zvýšeniu spotreby elektriny o 1,37 % na úroveň 1 184 GWh. Rast spotreby 
v domácnostiach bol vyvolaný zvýšeným počtom nových odberných miest 
našich zákazníkov.

PREDAJ ELEKTRINY

 2007 2008 2009

Domácnosti 1 126 1 169 1 184

Firemní zákazníci 2 726 2 744 2 202

Spolu 3 852 3 913 3 386

Vývoj predaja elektriny v GWh
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Najvýraznejší vplyv na nákupné ceny elektriny malo v roku 2010 zhoršenie 
hospodárskej situácie v Európe. Nákup elektriny sprevádzalo opatrnejšie 
rozhodovanie investorov a znižovanie cien ropy, plynu a ostatných komodít, 
najmä v prvých mesiacoch roka 2009. V ďalšom období dochádzalo k po-
stupnému miernemu nárastu ich cien.

Vďaka optimalizácii nákupného portfólia aj s využitím cezhraničného ob-
chodovania sa nám podarilo na rok 2010 nakúpiť pre našich zákazníkov elek-
trinu za konkurencieschopné ceny, na nižšej úrovni ako v predchádzajúcom 
období.

Celkový objem nakúpenej elektriny predstavuje 4 201 GWh. Výrazný nárast 
sme zaznamenali pri nákupe elektriny zo zdrojov kombinovanej výroby tepla 
a obnoviteľných zdrojov. Jej objem sa oproti roku 2008 takmer zdvojnásobil. 

NÁKUP ELEKTRINY

 GWh %

Slovenské elektrárne, a.s. 2 293 54,6

Kombinovaná výroba tepla a elektriny
a obnoviteľné zdroje

335 8,0

Spotový trh 221 5,3

Ostatní 1 352 32,1

SPOLU 4 201

%

Jadro 58,37

Voda a obnoviteľné zdroje 20,71

Uhlie 17,62

Zemný plyn a bioplyn 3,29

Štruktúra nákupu VSE v roku 2009 

Podiel primárnych energetických zdrojov 
na nakúpenej elektrine v roku 2009
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PREVÁDZKA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY
Zváranie vodičov 22 kv vedenia pomocou termitových patrónov, 50-te roky dvadsiateho storočia

Spájame odberateľov a dodávateľov elektriny. 
Distribuujeme elektrinu koncovým zákazníkom. Prispievame k rozvoju regiónu, v  ktorom pôsobíme.  
Zvyšujeme kvalitu a dostupnosť našich služieb, investujeme do obnovy.



 Distribúcia elektriny v číslach:
• Distribúcia elektriny: 3 755 GWh

• Počet odberných miest: 609 554

V roku 2009 zabezpečila naša dcérska spoločnosť VSD distribúciu elektri-
ny do viac ako 600 000 odberných miest - zákazníkov z radov domácností, 
firiem a organizácií. Distribučná sústava poskytovala služby aj pre viac ako 
100 pripojených výrobní elektriny.   

Na celkovom objeme distribuovanej elektriny v roku 2009 sa negatívne pre-
javil vplyv svetovej hospodárskej a plynovej krízy. Plynová kríza na začiatku 
roka spôsobila v čase jej trvania zastavenie výroby najväčších zákazníkov. 
Pretrvávajúca hospodárska kríza spôsobila útlm priemyselnej výroby a z toho 
vyplývajúci pokles dopytu po elektrine počas celého roka. VSD zaznamenala 
medziročný pokles distribúcie elektriny o 11 %. Dosiahnutý objem distribú-
cie na všetkých napäťových úrovniach bol 3 755 GWh (2008: 4 211 GWh). 

Niektorí veľkí priemyselní zákazníci si vybudovali vlastné zdroje elektri-
ny  na napäťovej úrovni VVN v snahe znížiť svoju závislosť od pohybu cien 
na burze s elektrinou. To významnou mierou prispelo k poklesu distribúcie 
elektriny na tejto napäťovej hladine. Celkovo bol na úrovni VVN zazname-
naný pokles distribúcie o 30 %. Spotreba na úrovni vysokého napätia bola 
medziročne nižšia vo všetkých kalendárnych mesiacoch v priemere o 14 %. 
Spotreba segmentu priemyselných zákazníkov pripojených do siete NN sa 
medziročne znížila o 3 %.

 

V segmente domácností došlo k miernemu nárastu spotreby o 1,4 %.

SIEŤOVÝ OBCHOD

Napäťová úroveň 31. 12. 2009 31. 12. 2008

NN domácnosti 533 469 530 210

NN podnikatelia 73 133 72 759

VN 2 931 2 900

VVN 21 21

Spolu 609 554 605 890

Počet fakturovaných odberných miest
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Prispievame k budovaniu regiónu 
východného Slovenska

Dostupná a spoľahlivá elektrická distribučná sústava je kľúčovým faktorom pre 
etablovanie sa nových a rozvoj existujúcich investorov na distribučnom území 
VSD. Požiadavky zákazníkov vyvolali, okrem iného, potrebu vybudovania novej 
elektrickej stanice v Prešove a rekonštrukciu elektrickej stanice vo Voli; čím bol 
dosiahnutý nárast podielu investícií do budovania distribučnej sústavy v súvis-
losti s novými pripojeniami zákazníkov na viac ako polovicu objemu všetkých 
investícií.

V súčasnosti na území pôsobenia spoločnosti VSD evidujeme 32 priemyselných 
parkov a zón, najmä vo fáze plánovania alebo výstavby, s výhľadom pripojenia 
vyše 105 MW elektrického príkonu do roku 2011 a vytvorenia približne 7-tisíc 
nových pracovných miest. Väčšinu týchto projektov zastrešujú spločnosti zo súk-
romného sektora, niektoré samospráva.

Vzhľadom na výraznú hospodársku krízu  došlo v roku 2009 k značnému obme-
dzeniu aktivít investorov priemyselných parkov a zón. Ide hlavne o rozsiahle 
projekty súkromného sektora s vysokými finančnými nákladmi. Väčšina takýchto 
projektov bola pozastavená, niektoré zrušené. Rovnako je možné vidieť snahu 
investorov prehodnocovať rozsah technického riešenia ich pripojenia do distri-
bučnej sústavy, ako aj priblížiť sa čo najviac aktuálnej potrebe výšky požadova-
nej kapacity pripojenia, s cieľom optimalizovať vstupné investičné náklady.

14 %   (18 %) VVN

10 %   (9 %) Straty a vlastná spotreba

28 %   (25 %) NN domácnosti

16 %   (15 %) NN podnikatelia

32 %   (33 %) VN

Štruktúra distribúcie elektriny v roku 2009 (2008)
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Aj napriek tomuto zložitejšiemu obdobiu spoločnosť VSD pripojila viacerých 
významných investorov, najmä v Priemyselnom parku Kechnec, ktorý význam-
nou mierou prispel k zmierneniu dopadov hospodárskej krízy na náš región.

Transparentný a nediskriminačný prístup 
do distribučnej sústavy

Úlohou našej dcérskej spoločnosti VSD naďalej zostáva zabezpečenie nedis-
kriminačného prístupu do distribučnej sústavy a umožnenie využitia tejto 
sústavy na distribúciu elektriny pre všetkých účastníkov trhu.

Pripojenia do distribučnej sústavy
V tomto roku spoločnosť VSD uzatvorila viac ako 32 600 zmlúv o pripojení 
so žiadateľmi o nové pripojenie, resp. so žiadateľmi o zvýšenie maximálnej 
rezervovanej kapacity. Z tohto počtu 8 710 zmlúv predstavuje nové pripoje-
nia odberných miest na napäťovej úrovni NN s celkovou rezervovanou kapa-
citou viac ako 140 MW a 91 zmlúv nové pripojenia priemyselných zákazníkov 
na VN napäťovú úroveň s celkovou kapacitou 41 MW.

 

Kapacita nových pripojení v rokoch 2008 a 2009
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Transparentná súťaž
Na liberalizovaný trh s elektrinou vstupuje čoraz viac nových dodávateľov 
elektriny. Podobne stále viac zákazníkov si uplatňuje svoje právo výberu do-
dávateľa elektriny.

V procese zmeny dodávateľa elektriny vystupuje spoločnosť VSD ako nezá-
vislá inštitúcia, ktorá odberateľom elektriny procesne zabezpečuje uplatne-
nú zmenu dodávateľa elektriny.

V roku 2009 bola zaznamenaná výrazná dynamika rastu týchto zmien do-
dávateľa elektriny. Od začiatku liberalizácie trhu s elektrinou, t.j. od roku 
2005,  zmenilo dodávateľa elektriny  takmer 1 500 zákazníkov, čo predsta-
vuje 3 400 odberných miest. V samotnom roku 2009 zmenilo dodávateľa 
elektriny 1 409 zákazníkov, čo predstavuje 3 159 odberných miest. Na dis-
tribučnom území VSD aktívne pôsobilo počas sledovaného obdobia 14 do-
dávateľov elektriny.

Straty pri distribúcii elektriny
Straty pri distribúcii elektriny vznikajú prevádzkou energetických zariadení 
a taktiež  v reťazci činností spojených s meraním, vyhodnocovaním a samot-
nou distribúciou elektriny.

Elektrinu na krytie strát je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný pred-
nostne pokrývať nákupom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z vý-
robných zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy 
v rokoch 2008 a 2009
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 Obstaranie tejto elektriny bolo zabezpečené v objeme 411 GWh. Do potrebné-
ho objemu elektriny na krytie technických aj obchodných strát v distribučnej 
sústave VSD prispeli výrobne kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) 
65 % podielom a obnoviteľné zdroje elektriny (OZE) 9 % objemom elektriny.

Dynamika vývoja obnoviteľných zdrojov elektriny 
V roku 2009 bolo prijatých 402 žiadostí o pripojenie zdroja elektriny do dis-
tribučnej sústavy spoločnosti VSD, a.s. s celkovou požadovanou maximálnou 
rezervovanou kapacitou (MRK) viac ako 350 MW. 

Oproti roku 2008 je to takmer 9-násobný nárast počtu žiadostí o pripojenie 
a takmer 10-násobný nárast pri porovnaní požadovanej MRK. Tento rapídny 
nárast počtu prijatých žiadostí o pripojenie OZE reaguje na prijatie zákona 
309/2009 Z.z. o obnoviteľných zdrojoch energie a vysoko účinnej kombino-
vanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 19.06.2009, ktorými 
sa upravuje spôsob a podmienky podpory výroby elektriny z týchto zdrojov.

V súlade s týmto zákonom  poskytuje spoločnosť VSD podporu OZE v oblas-
ti pripojenia, distribúcie elektriny vyrobenej z týchto zdrojov ako aj  výkupu 
elektriny.
Záujem investorov sa v tomto roku sústredil hlavne na fotovoltické výrobne 
elektriny. V roku 2009 bolo pripojených 14 výrobní elektriny s celkovým inšta-
lovaným výkonom 35 MW.

Štruktúra elektriny na pokrytie strát a vlastnej  
spotreby v roku 2009 (2008)

11 % (1 %) Iné

15 % (54 %) Obstarané na trhu s elektrinou

9 % (6 %) OZE

65 %  (40 %) KVET
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INVESTÍCIE A PREVÁDZKA

Spoľahlivá distribúcia elektriny je jednou z kľúčových podmienok pre rast 
a prosperitu regiónu. VSD, a.s. distribuuje elektrinu v Košickom a Prešov-
skom kraji a v časti Banskobystrického kraja. Celková rozloha zásobovaného 
územia predstavuje viac ako 15 000 km2 a spoločnosť používa na distribúciu 
elektriny sústavu na napäťových úrovniach VVN, VN a NN. 

Distribučná sústava VVN je napájaná zo štyroch nadradených elektrických 
staníc prenosovej sústavy s napäťovou úrovňou 400 kV a 220 kV. Na úrovni 
VVN a VN spoločnosť VSD prevádzkuje spolu 56 elektrických transformač-
ných a spínacích staníc, z toho:

• 32 transformačných staníc 110/22 kV,

• 1 spínaciu stanicu 110/110 kV,

• 1 transformačnú stanicu 35/22 kV,

• 4 transformačné stanice 22/10 kV,

• 18 spínacích staníc 22/22 kV.

Distribučná sústava je riadená novým centralizovaným distribučným dispe-
čerským strediskom pre elektrinu s najmodernejšou technológiou.

Prevádzkové činnosti spolu s investičnou stratégiou zvyšovania kvality dis-
tribúcie elektriny sieťovým zákazníkom prispeli k celkovému zlepšeniu spo-
ľahlivosti siete na úroveň 99,93 % koeficientu ASAI (Average Service Availa-
bility Index – dostupnosť siete) na napäťovej úrovni VN a VVN.

Obnova distribučnej sústavy 
Spoľahlivá distribúcia elektriny vytvára priaznivé podmienky pre ekonomic-
ký a priemyselný rozvoj celého regiónu. Na základe toho je jednou z hlav-
ných výziev spoločnosti VSD aj v roku 2009 poskytovať spoľahlivú distribú-
ciu elektriny všetkým sieťovým zákazníkom a tým vytvárať trvalé podmienky 
pre ich rozvoj a rast.

Program systematickej obnovy a modernizácie pomáha udržať distribučnú 
sústavu spoľahlivou a rozširovanie sústavy poskytuje dostatok elektriny pre 
nových investorov a rastúcu ekonomiku vo východnej časti Slovenska.

Hlavné investície a aktivity v roku 2009
• Od začiatku novembra 2009 riadi VSD svoju sústavu z nového centrálneho 

dispečingu v Košiciach. Spustením produktívnej prevádzky došlo k ukonče-
niu štvorročného  projektu v celkovej hodnote takmer 2 milióny EUR . Nový 
komplexný riadiaci systém SINAUT Spectrum nahradil doterajších 5 dispe-
čingov, ktoré boli umiestnené v rôznych častiach východného Slovenska. 
Spustenie nového dispečingu je jedným z krokov, ktoré spoločnosť VSD 
realizuje s cieľom zvýšiť kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť distribúcie elek-
triny. Spoločnosť VSD bude, ako po uplynulé roky,  aj naďalej pokračovať 
v cielených investíciách do obnovy a rozvoja infraštruktúry regiónu.
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• Kvôli zvýšeniu dopytu po elektrine v distribučnej sústave VVN a na posil-
nenie spoľahlivosti dodávky elektriny VSD ukončila modernizáciu a posil-
nenie 110 kV koridora Lemešany – Voľa, aby bola uspokojená rastúca po-
žiadavka na výkon v oblasti Michaloviec, Humenného a Strážskeho.

• Bola dokončená rekonštrukcia VVN vedenia Dobšiná – Spišská Nová Ves, 
ktorá prispeje k zabezpečeniu prevádzkovej spoľahlivosti distribúcie.

• Úspešne a v rekordne krátkom čase bola vybudovaná nová Elektrická sta-
nica 110/22 kV Prešov II., vrátane napájacieho dvojitého 110 kV vedenia, 
čím boli vytvorené technické podmienky na strane infraštruktúry na zvý-
šenie rezervovanej kapacity siete pre sieťových zákazníkov. Táto investícia 
reflektuje aj na prirodzený rast mesta Prešov a jeho okolia.

• VSD dokončila pripojenie spoločnosti Slovakia Steel Mills, a.s. do distri-
bučnej sústavy VSD na úrovni 110 kV vo Voli. 

• V rámci zvýšených aktivít pri pripájaní obnoviteľných zdrojov bol pripoje-
ný nový zdroj elektriny - Kogeneračnú jednotka v Bardejove. 

• VSD pokračuje v rekonštrukcii systémovej elektrickej stanice Voľa 220 kV / 
110 kV na napäťovú úroveň 400 kV / 110 kV s prevádzkovateľom prenoso-
vej sústavy (SEPS). Rekonštrukcia, ktorá  je plánovaná na 5 rokov, pozitív-
ne prispieva k spoľahlivosti siete a definitívne pokrýva vysoké požiadavky 
na výkon v tejto oblasti.

• VSD pokračuje so spoločnosťou SEPS v spoločnom projekte viacsystémo-
vého vedenia 2 x 400 kV / 2 x 110 kV, čo pomôže mestu Košice a blízkemu-
okoliu splniť požiadavku na výkon a zvýši spoľahlivosť 110 kV siete v tejto 
oblasti.

• V súvislosti so zvyšovaním kvality distribúcie VSD intenzívne automatizu-
je VN sieť. Diaľkovo ovládané odpínače namontované na najkritickejších 
miestach v distribučnej sústave VN zvyšujú flexibilnosť dispečerov a po-
máhajú znížiť čas obnovy dodávky vo VN sieti.
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Distribučná sústava VSD je od 1. 11. 2009 riadená z nového centrálneho 
dispečingu v Košiciach.

V roku 2009 VSD investovala do svojej siete 41 690 tis. EUR (2008: 43 251 
tis. EUR) a zabezpečila napriek negatívnemu makroekonomickému rozvoju 
pokračovanie v potrebnej obnove svojej sústavy a zároveň v uspokojovaní 
požiadaviek svojich zákazníkov.
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MERANIE

Prevádzka systémov merania
V roku 2009 naďalej pokračovalo rozširovanie systému diaľkovej správy na-
meraných dát, tzv. systém Automatizovaného zberu dát (AZD).

Počet pripojení sa zvýšil o takmer 700, čo  predstavuje  celkovo viac ako 3 300 
elektromerov pripojených do systému AZD.

V oblasti inovácii prebieha inštalácia nových  statických elektromerov, ktoré 
budú nahrádzať indukčné elektromery v segmente domácnosti. VSD sa sys-
tematicky venuje aj  problematike kvality elektriny. 

Servis  merania a metrológia
V oblasti servisných výkonov bolo vykonaných viac ako 106 tisíc servisných 
výkonov. Naďalej pokračovala optimalizácia procesov s cieľom kontinuálne-
ho zvyšovania produktivity a prevádzkovej efektívnosti. Autorizované Met-
rologické stredisko pripravilo pre potreby servisu merania viac ako 53 tisíc 
elektromerov.

Sieťové straty
V oblasti identifikácie tzv. neoprávnených odberov elektriny bolo vykona-
ných takmer 8 tisíc kontrol. Tieto aktivity sú súčasťou trvalého programu 
spoločnosti zameraného na znižovanie strát v distribučnej sústave.
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ZAMESTNANCI
Ukladanie 10kV kábla na Skalnaté pleso pomocou lanovky, 50-te roky dvadsiateho storočia

Vážime si našich zamestnancov a považujeme ich za našu konkurenčnú výhodu. 
Neustále investujeme do zvýšenia ich spokojnosti, odborných schopností a zaujímame sa o ich názory. Bezpečnosť našich zamestnancov je našou prioritou.



Napriek krízou poznačenému roku 2009 sme pokračovali v nastúpenom 
trende stabilizácie pracovných miest, poskytovaní atraktívneho programu 
sociálnych výhod, ako aj v diskusiách so zamestnancami za účelom zistenia 
ich názorov a návrhov s cieľom zvýšenia ich spokojnosti.

K 31. 12. 2009 sme v Skupine VSE zamestnávali 1 561 zamestnancov. Z toho 
26 % tvoria ženy a 74 % muži. Miera fluktuácie predstavovala v sledovanom 
období 6,8 %, pričom dobrovoľná miera fluktuácie bola len na úrovni 1,9 %. 

Priemerný vek našich zamestnancov sa pohybuje na úrovni 42,4 rokov. Prie-
merná doba trvania pracovného pomeru v našej spoločnosti predstavuje 
16,5 rokov.  

Skupina VSE sa koncom roku 2009 rozrástla o novú dcérsku spoločnosť, VSE 
Call centrum, s.r.o. (VSE CC), s čím priamo súvisí aj nárast počtu zamestnan-
cov v rámci Skupiny VSE. Noví kolegovia tejto spoločnosti poskytujú služby 
Call centra zákazníkom VSE, VSD a RWE Gas Slovensko.

Stav k 31. decembru 2009 2008

VSE a.s. 1400 1418

VSD, a.s. 89 84

VSE IT služby, s.r.o. 60 57

VSE Call Centrum, s.r.o. 12  

Spolu 1561 1559

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov Skupiny VSE

Stav 
k 31. 12. 2008

Výstup 
2009

Fluktuácia Nástup 
2009

VSE 1418 100 7,05% 81

VSD 84 2 2,38% 8

VSE IT 57 4 7,02% 7

VSE CC 0 0 12

Spolu 1559 106 6,80% 108

 * odchod a príchod na materskú/rodičovskú dovolenku nie je zahrnutý

Prehľad fluktuácie, nástupov a výstupov v roku 2009
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Stav k 31. decembru 2009 Typ pracovného úväzku

Plný Skrátený Plný Skrátený

VSE 1397 3 99,79 % 0,21 %

VSD 89 0 100,00 % 0,00 %

VSE IT 60 0 100,00 % 0,00 %

VSE CC 12 0 100,00 % 0,00 %

Spolu 1558 3 99,81 % 0,19 %

Pracovná zmluva (doba, na ktorú je uzavretá)

Určitá Neurčitá Určitá Neurčitá

VSE 91 1309 6,50 % 93,50 %

VSD 6 83 6,74 % 93,26 %

VSE IT 4 56 6,67 % 93,33 %

VSE CC 11 1 91,67 % 8,33 %

Spolu 112 1449 7,17 % 92,83 %

Celková pracovná sila podľa typu úväzku a pracovnej zmluvy
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Stav 31. decembru 2009 VSE VSD VSE IT

Vek Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy

18-24 50 3 0 0 1 0

25-29 82 27 8 1 9 1

30-34 119 57 10 6 11 5

35-39 181 58 15 4 6 1

40-44 174 55 4 2 5 5

45-49 157 57 11 4 1 2

50-54 149 66 10 3 5 3

55-59 109 33 9 1 2 1

>=60 23 0 1 0 2 0

Spolu 1044 356 68 21 42 18

Priemerný vek
42,55 42,77 43,3 39,07 38,17 40,95

42,66 42,27 39,08

Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia 
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Stav 31. decembru 2009 VSE VSD VSE IT

Služobný vek Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy

< 5 206 80 15 6 19 4

5-9 61 53 9 4 6 4

10-17 240 71 12 3 8 5

18-24 274 85 17 6 3 3

25-29 109 30 6 2 3 2

30-34 92 21 4 0 3 0

35-39 47 16 5 0   

40-45 15 0     

45-50

Spolu 1044 356 68 21 42 18

Priemerný služobný vek
17,45 15,03 14,13 10,85 10,03 10,31

16,83 13,34 10,12

Štruktúra zamestnancov podľa služobného veku a pohlavia 
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Správni ľudia na správnom mieste
Konkurenčné prostredie na liberalizovanom trhu kladie vysoké nároky nie-
len na našich zamestnancov, ale aj na štruktúru spoločnosti. Našim cieľom 
je mať správnych ľudí na správnom mieste. Ruka v ruke s požiadavkami trhu 
sme preto v priebehu roku 2009 realizovali aj dôležité organizačné zmeny 
na divíziách Obchod, Financie a služby pre zákazníkov, ako aj Sieťové služby.

Pokračovali sme aj vo zvyšovaní kvalifikácie a rozvoji našich zamestnancov.  
V roku 2009 sme investovali viac ako 2,34 % mzdových nákladov do vzdelá-
vania. 

Na rozvoj boli opäť využité už osvedčené nástroje ako individuálny coaching 
pre riadiacich pracovníkov, 360-stupňová spätná väzba „Reflexia”, účasť 

na medzinárodných rozvojových programoch organizovaných naším strate-
gickým partnerom RWE, či tréningy mäkkých zručností, odborné školenia, 
školenia vyplývajúce zo zákona a v neposlednom rade aj jazykové kurzy. 
Spustili sme nový školiaci nástroj, e-learningové kurzy, ktoré sa stretli s veľ-
kým záujmom zamestnancov.

V rámci vzdelávacích akcií sme v septembri rozbehli už 3.ročník rozvojového 
programu pre zamestnancov s vertikálnym potenciálom tzv. Talent Deve-
lopment Program. Ide o dvojročný intenzívny rozvojový program, v ktorom 
bude mať 15 kolegov možnosť osvojiť si manažérske zručnosti od základných 
komunikačných až po strategické a podnikateľské kompetencie.

PRE ZAMESTNANCOV

Rok 2009 / Školenia Celkový počet osobodní Celkový počet hodín Hodiny na 1 zamestnanca

VSE a.s. 5 050 37 875 27,01 hod/zam.

VSD, a.s. 119 892,5 10,14 hod/zam.

VSE IT služby, s.r.o. 255 1912,5 32,97 hod/zam.

Spolu za Skupinu 5 424 40 680 26,28 hod/zam.

Počet odškolených dní a hodín na zamestnanca 
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Výhody pre zamestnancov
Patríme medzi spoločnosti, ktoré aj napriek hospodárskej kríze udržali úroveň 
poskytovaných sociálnych výhod na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcimi 
rokmi. Súčasťou balíka týchto výhod je príspevok na regeneráciu pracovnej 
sily, príspevok na I. pilier tzv. DDS, stravné lístky hradené zamestnávateľom 
nad rámec zákona, príspevok na cestovné do zamestnania, dovolenka nad 
rámec zákona, jubilejné odmeny a pod. K zmierneniu dopadov krízy viedli aj 
nástroje Programu pre rodiny, prostredníctvom ktorého mali deti zamestnan-
cov opäť možnosť stráviť pekné leto v detskom tábore, resp. obdŕžali darče-
kové balíčky pri príležitosti nástupu do škôlky alebo školy.

Kolektívna zmluva
Všetky personálne a sociálne záujmy spoločnosti sme prerokovali so zástup-
cami odborovej organizácie a na základe konštruktívnej spolupráce sme ich 
riešili vzájomnou dohodou. Platná Podniková kolektívna zmluva upravuje 
konkrétne podmienky pracovnoprávnych vzťahov, sociálnej politiky a BOZP, 
ako aj oblasť osobných príjmov, ktoré sú výhodnejšie ako stanovuje Zákon-
ník práce. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov v pracovnoprávnom vzťa-
hu k spoločnosti VSE a.s. alebo VSD, a.s., bez ohľadu na členstvo v odboro-
vej organizácii.

 

Prieskum spokojnosti zamestnancov 
V letných mesiacoch sa v Skupine VSE už po tretí krát uskutočnil prieskum 
spokojnosti zamestnancov. Svojou 90 %-nou účasťou zamestnanci potvrdili 
záujem vyjadriť svoj názor a tým prispieť k skvalitňovaniu pracovných pod-
mienok, ale aj celkového fungovania spoločnosti. 

Výsledky prieskumu poukázali na silné rovnako aj na  slabé stránky spoloč-
nosti. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom boli dosiahnuté výrazne 
pozitívnejšie výsledky vo väčšine sledovaných oblastí. Zamestnanci ocenili 
poskytované benefity, férový prístup zamestnávateľa, spoluprácu medzi jed-
notlivými útvarmi, ale aj možnosť kariérneho postupu či realizácie vlastných 
nápadov a návrhov. Spokojnosť vyjadrili aj s informovaním o dianí v Skupine 
VSE a s navrhnutými opatreniami z predchádzajúceho prieskumu. Na druhej 
strane prieskum poukázal aj na oblasti, na ktoré by mala spoločnosť upria-
miť pozornosť v najbližších rokoch. Patrí tu prehodnotenie systému odme-
ňovania, ďalej vyjadrenie uznania za prácu i  nastavenie procesov v rámci 
Skupiny VSE.

V zimných mesiacoch boli navrhnuté konkrétne opatrenia, ako na úrovni Sku-
piny VSE, tak aj v jednotlivých dcérskych spoločnostiach a ich organizačných 
útvaroch. Na realizáciu opatrení sú určené najbližšie dva roky.
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) bola aj v roku 2009 v popredí 
nášho záujmu. Heslom VSE v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamest-
nancov je: „ Každý zamestnanec sa vráti domov taký zdravý, aký do práce 
prišiel!“ V duchu tohto hesla boli uskutočnené viaceré aktivity zamerané 
na zníženie pracovnej úrazovosti. Stanovený cieľ na rok 2009 v oblasti zní-
ženia pracovných úrazov sa  nám podarilo dosiahnuť. Ukazovateľ úrazovosti 
LTIF* bol oproti roku 2008 znížený o cca 30 %. V spoločnosti sme nemali 

ani jeden smrteľný pracovný úraz, úraz s ťažkou ujmou na zdraví, ani jeden 
pracovný úraz u našich dodávateľov prác a služieb. 

V súlade s koncepciou politiky BOZP bola upriamená pozornosť na faktory 
pracovného prostredia, zníženie pracovnej úrazovosti, na bezpečné správa-
nie sa zamestnancov v pracovnom procese a na manažment dodávateľov 
z pohľadu BOZP. Na podporu tejto koncepcie boli vykonané rôzne aktivity 
ako napr.:

• Posudzovanie faktorov pracovného prostredia, ktoré môžu negatívne vplý-
vať na zdravie zamestnancov v pracovnom procese.

• Zníženie pracovnej úrazovosti zavedením a plánovaním rôznych opatrení 
ako napr. vypracovanie návrhu na spôsob ustrojenia zamestnancov a dodá-
vateľov vstupujúcich do elektrických staníc, vypracovanie systému fareb-
ného a textového značenia 110kV polí a zariadení 110kV polí na elektric-
kých staniciach, vypracovanie návrhu riešenia pre uchytávanie skratovacích 
súprav pre 110kV zariadenia. 

• V oblasti výchovy a vzdelávania boli okrem bežných školení zamestnancov 
a dodávateľov vykonané školenia manažmentu na podporu a rozvoj podni-

Rok Počet úrazov LTIF Odpracované hodiny

2007 13 5,40 2 406 146

2008 12 4,98 2 411 415

2009 9 3,46 2 601 219

 *LTIF = Lost Time Incident Frequency

Ukazovateľ LTIF*
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kovej kultúry BOZP a vykonávanie pochôdzok a oboznámenie manažmentu 
s požiadavkami systému manažérstva BOZP. 

• V oblasti osobných ochranných pracovných prostriedkov bol spracovaný 
katalóg na osobné ochranné pracovné pomôcky a zabezpečená zmluva 
na čistenie pracovných odevov.  

• V oblasti prevencie úrazovosti bola zavedená I. etapa systému pochôdzok 
zameraných na správanie sa zamestnancov v pracovnom procese a nebez-
pečné stavy na pracoviskách.  

• V oblasti manažmentu dodávateľov boli stanovené kritéria výberu dodávateľa 
z pohľadu BOZP a vykonávané audity a kontroly týchto dodávateľov. 

V roku 2009 bola ukončená prvá etapa projektu na spracovanie bezpečných 
pracovných postupov a prvá etapa projektu na zavedenie systému manažér-
stva BOZP v zmysle požiadaviek STN OHSAS 18001 Systémy manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
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Realizujeme prekládky bocianich hniezd

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ  
A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
Myslíme a konáme zodpovedne. 
Jednáme transparentne, dodržujeme právne normy. Podporujeme kultúru, šport, sociálne znevýhodnené skupiny. Minimalizujeme dopad nášho podnikania na životné prostredie.



Stratégia
Koncepciu zodpovedného podnikania, ako ju poznáme dnes, sme začali budo-
vať v roku 2006. Jej príznačným prvkom vždy bolo a je prirodzené prepojenie 
energetického odvetvia s okolím a jeho potrebami. V tejto súvislosti realizujeme 
aktivity smerujúce k podpore komunity, zlepšeniu zamestnaneckých a dodáva-
teľsko-odberateľských vzťahov, ako aj  k ochrane životného prostredia.

V stratégii teda definujeme ciele a oblasti podpory, záujmové skupiny a part-
nerov, ďalej princípy a hodnoty zodpovedného podnikania. Svoje aktivity sme-
rujeme hlavne na územie Košického a Prešovského samosprávneho kraja.  

 

* Slovenská republika zahrňuje aktivity realizované v prospech dvoch alebo 
viacerých samosprávnych krajov súčasne.

K napĺňaniu zvolenej stratégie nám pomáha aktívna účasť v rôznych združe-
niach. Sme členom neformálneho združenia firiem Business Leaders Fórum 
a spolu s ostatnými členmi presadzujeme princípy spoločenskej zodpoved-
nosti na Slovensku. Členstvo v Americkej obchodnej komore nám umožňuje 
aktívne prispievať k napĺňaniu aktuálnych potrieb zahraničných investorov 
v oblasti zodpovedného podnikania. Zväz zamestnávateľov energetiky Slo-
venska je príkladom našej snahy zabezpečiť rovnováhu medzi podnikateľ-
skými aktivitami a princípmi zodpovedného podnikania.  

Zodpovedné podnikanie rozdeľujeme do troch rovín:

• ekonomickej,

• sociálnej,

• environmentálnej.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Podporované regióny 
(podľa Metodiky Štandard komunitné investovanie)

82,36 % Slovenská republika

15,76 % Košický kraj

1,88 % Prešovský kraj
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Ekonomická rovina spoločenskej zodpovednosti
Etika

Princípy spoločenskej zodpovednosti sú zahrnuté v Hodnotách, s ktorými sa 
stotožnili všetci naši zamestnanci. Máme vypracovaný Kódex správania a zve-
rejnili sme ho aj na webovej stránke Transparency International Slovensko 
(TIS). Okrem toho sme od januára 2009 spustili program na zabezpečenie 
prevencie podvodného konania. Zodpovednosť vrcholových manažérov sa  
najlepšie odzrkadľuje v hesle tohto nového systému Ombudsman, a tým je 
nulová tolerancia podvodov.

Regulované dodávateľsko-odberateľské vzťahy

Pri nákupe elektriny starostlivo riadime výber dodávateľov a podporujeme bu-
dovanie energetických, vrátane alternatívnych, zdrojov výroby elektriny. 

Realizujeme výberové konania na komodity (tovary, práce, služby) podľa 
platnej internej smernice v súlade s Kódexom správania RWE. Cieľom je zvý-
šenie prehľadnosti a transparentnosti v procese nákupu a rovnosť šancí pre 
všetkých potenciálnych dodávateľov.

Komunikácia so zákazníkmi

Základom našej komunikácie so zákazníkmi v roku 2009 boli tieto štyri ob-
lasti:

• Zvyšovanie konkurencie na trhu s elektrinou, zlepšenie informovanosti pre 
objektívne rozhodovanie zákazníkov o dodávateľovi.

• Nové služby a produkty VSE v oblasti cien elektriny, energetického pora-
denstva  a  riešenia požiadaviek zákazníkov.

• Zákazníkom ponúkame široké možnosti kontaktu pre vybavovanie ich po-
žiadaviek. Môžu sa s nami spojiť telefonicky na Linke VSE, na ktoromkoľvek 
z našich 9 Kontaktných miest zákazníka, písomne alebo e-mailom.

• Sme stabilný dodávateľ so silným zázemím. Oslávili sme 80. výročie vzniku 
našej spoločnosti.
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Sociálna  rovina spoločenskej zodpovednosti
Zamestnanci                                                                                                                                

Ani v roku 2009 sme nezabúdali na starostlivosť o zdravie a bezpečnosť za-
mestnancov. V rámci motivačných programov sme pokračovali aj v úspeš-
ných podujatiach, akými boli športové turnaje, celodenné podujatie pre za-
mestnancov a ich rodiny Deň plný energie alebo letné tábory a brigády pre 
deti zamestnancov.

Podpora komunity

Filantropia a dobrovoľnícke programy sú najvýznamnejšími aktivitami našej 
spoločnosti z hľadiska podpory komunity. Aj v roku 2009 sme pri ich realizá-
cii využili všetky dostupné formy a nástroje. 

Alokovali sme niekoľko sto tisíc eur na podporu projektov v oblasti životné-
ho prostredia, športu a mládeže, vzdelávania, v oblasti kultúry či sociálne 
odkázaných skupín.

98,05 % Peniaze 

1,36 % Vecné dary

0,59 % Čas

Formy darcovstva (podľa Metodiky Štandard komunitné investovanie)
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Podpora komunity v oblasti životného prostredia

Príkladom výborného spojenia darcovstva a využitia odborného potenciálu 
našich zamestnancov je podpora projektu Zelená škola. V roku 2009 sme teda 
naďalej podporovali aktivity združenia Špirála a zároveň sa postarali o ďalšie 
zvýšenie povedomia žiakov o efektívnom využívaní energií na školách východ-
ného Slovenska prostredníctvom distribúcie didaktických materiálov.  

Zameriavame sa na mládežnícky šport

Profilujme sa ako firma, ktorá podporuje mládežnícky šport a projekt  Školská 
športová liga je toho typickým príkladom. Vďaka nášmu daru môžu naplno 
športovať aj deti zo sociálne slabších rodín z Košíc a okolia. 

Sledované problémy v komunite 
(podľa Metodiky Štandard komunitné investovanie)

49,29 % Životné prostredie 

24,92 % Voľný čas a amatérsky šport

11,31 % Vzdelanie

4,56 % Umenie/Kultúra

3,45 % Socíalna starostlivosť
a humanitárna pomoc

3,05 % Ekonomický rozvoj

2,49 % Zdravie

0,94 % Iné

56,72 % Investícia do spoločnosti a komunity

26,45 % Komerčné iniciatívy

16,82 % Charitatívny dar

Kategórie podpory (podľa Metodiky Štandard komunitné investovanie)
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Pomáhame vzdelávať

Ako učiť o spoločensky zodpovednom podnikaní je názov príručky, ktorú pri-
pravila nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko pre odvážnych 
učiteľov a ich žiakov, ktorej cieľom bolo priniesť tému zodpovedného pod-
nikania a spoločenskej zodpovednosti do stredných škôl. Stali sme sa nielen 
finančným partnerom, ale ponúkli sme aj vlastné prípadové štúdie. Tento 
projekt zaraďujeme popri súťažiach a štipendiách k našim najvýznamnejším 
aktivitám pre stredné školy v roku 2009.

Sociálne programy nám nie sú ľahostajné

Jesenná harmónia predstavuje spojenie umenia a charity, ktorého súčasťou 
sme už od roku 2005. Finančne prispievame nie len na organizáciu koncer-
tu, ale aj jeho charitatívnej časti. Výťažok z koncertu smeruje na podporu 
činnosti a prevádzky Stredného odborného učilišťa internátneho pre zrako-
vo postihnutú mládež v Levoči.

Spájame šport, charitu a dobrovoľníctvo

Unikátne podujatie pre verejnosť VSE CITY RUN sme v roku 2009 zorgani-
zovali po druhýkrát v Košiciach a predstavili sme ho aj v Poprade. Stovky 
športovcov, študentov a ďalších zástupcov širokej verejnosti sa postavilo 
priamo na štart, na bežiaci pás, alebo sa zúčastnili dobrovoľníckeho progra-
mu. Zbierkou alebo vlastnou prácou spoločne pomohli košickému Krízovému 
centru Dorka a popradskému združeniu na pomoc mentálne postihnutým. 

Angažujú sa aj zamestnanci

Projekt RWE Companius predstavuje pokračovanie úspešného programu 
Spoločná energia za milión, ktorým podporujeme mimovládne organizácie, 
v ktorých sa angažujú naši zamestnanci. V roku 2009 sa doň zapojilo 39 za-
mestnancov a podporili sme  28 projektov z oblasti športu, kultúry, vzdelá-
vania i charity.

Nadačný fond

Možnosť darovania 2 % z dane z príjmov právnických osôb využíva aj VSE 
a spolu s VSD vytvára  tzv. Nadačný fond Skupiny VSE. V roku 2009 Karpat-
ská nadácia, spravovateľ fondu, ukončila dva grantové programy – Detské 
ihriská a Independent. Na podporu výstavby alebo renovácie 13 ihrísk pre 
deti prerozdelila viac ako 56 tisíc eur. Na realizáciu 11 projektov z oblasti 
primárnej a sekundárnej prevencie proti drogám vyčlenila zasa 26 555 eur.

80. výročie vzniku VSE

Východoslovenské elektrárne úč. spol. vznikli 17. januára 1929. Rok 2009 
bol preto rokom osláv. Pripravili sme niekoľko aktivtít pre zamestnancov, 
obchodných partnerov i verejnosť. K najvýznamnejším patrili výstava VSE 
VČERA A DNES v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach a business club 
SYMFÓNIA ENERGIÍ.  
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Environmentálna rovina spoločenskej zodpovednosti
Ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti. 
Zohľadňuje aktuálne potreby všetkých regiónov, v ktorých pôsobíme, a od-
ráža sa vo všetkých procesoch, ktoré sa vo firme odohrávajú. 

Napríklad v oblasti Obchodu sme v roku 2009 pokračovali v úspešnom pro-
jekte Šetríme energiu. Preniesli sme ho dokonca aj do vnútra spoločnosti. 
Pod heslom Šetríme energiu vo VSE sme zrealizovali hneď niekoľko aktivít:

• Začiatkom roka 2009 sme vyhlásili súťaž o víkendový pobyt a očakáva-
li nápady na tému šetrenia energie na jednotlivých pracoviskách. Téma 
oslovila 61 zamestnancov a dostali sme 155 návrhov, ktoré sa týkali hlav-
ne vykurovania, osvetlenia, čiernej a bielej techniky a prírodných zdrojov. 
Vybrané návrhy sa stali súčasťou ďalších plánov a mnohé z nich boli, resp. 
sú realizované.

• Na intranetovej stránke vznikla nová sekcia venovaná len energetickej efek-
tívnosti. Zamestnanecký časopis team:vse bol obohatený o nový seriál Šet-
rime energiu vo VSE. Svoje postrehy a námety nám mohli zamestananci 
zasielať na novú adresu setrenie@vse.sk.

• Európsky týždeň mobility zaujal 68 zamestnancov, ktorí súťažili o preplate-
nie lístka na mestskú hromadnú dopravu. Symbolickú reflexnú pásku dostal 
každý. Tému šetrenia energie sme zaradili aj do podujatia pre zamestnan-
cov Deň plný energie. 

• Nálepky  „Tlačím čiernobielo a obojstranne“ a „Pracujem efektívne, ak sto-
jím na chladnom mieste, mám zatvorené dvierka a občas ma rozmrazíš“ 
sme využili ako jeden z nástrojov osvety.

V roku 2009 získala spoločnosť VSE na základe vykonaného auditu certifi-
kát, ktorý potvrdzuje, že zavedený systém environmentálneho riadenia spĺňa 
prísne požiadavky medzinárodnej normy EN ISO 14001: 2004. 

Ochrana vtáctva

V roku 2009 sme realizovali viacero environmentálnych projektov a opatrení 
zameraných na elimináciu negatívnych environmentálnych vplyvov elektro-
rozvodných zariadení na avifaunu: 

• Na všetky elektrické vedenia 22 kV v chránenom vtáčom území Košická 
kotlina boli z dôvodu ochrany vtáctva inštalované konzolové chráničky.

• Realizovali sme prekládky desiatok  bocianích hniezd z NN siete na náhrad-
né podložky.

• Nadačný fond Skupiny VSE spravovaný Karpatskou nadáciou vyhlásil gran-
tový program Symbióza na podporu výskumu i realizácie konkrétnych opat-
rení.

• Podieľali sme sa na príprave návrhu projektu „Ochrana orla krikľavého 
(Aquila pomarina) na Slovensku“ v rámci výzvy LIFE+ 2009. Projekt bol dňa 
14.9.2009 predložený na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re-
publiky.
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Dôraz na ochranu životného prostredia sa stal súčasťou vykonávania všetkých 
pracovných činnosti súvisiacich s prevádzkou, údržbou a obnovou elektroroz-
vodných zariadení. VSE ako poskytovateľ služieb v oblasti prevádzkovania, 
údržby, opráv, rekonštrukcií, výstavby elektrorozvodných sieti a obchodu 
s elektrickou energiou a plynom získala v roku 2009 certifikát, ktorý potvr-
dzuje, že zavedený a používaný systém environmentálneho riadenia spĺňa 
prísne požiadavky medzinárodnej normy EN ISO 14001:2004.

Možno konštatovať, že vplyvom realizovaných akcií a odborného vzdelávania 
rastie environmentálne povedomie zamestnancov Skupiny VSE. Vykonané 
kontroly potvrdili zlepšenie stavu v oblasti nakladania s odpadmi a v oblasti  
ochrany prírody a krajiny. Zo strany miestnych samospráv, ako aj nevládnych 
organizácií boli zaznamenané pozitívne reakcie na aktivity a environmentál-
ne správanie sa Skupiny VSE.

V roku 2009  sme realizovali  viacero environmentálnych projektov a opatre-
ní zameraných na elimináciu negatívnych environmentálnych vplyvov elek-
trorozvodných zariadení a činnosti súvisiacich s jej prevádzkou a údržbou.

Biodiverzita
Elektrorozvodné distribučné siete VSD sú umiestnené aj v chránených kra-
jinných územiach. Celková plocha týchto území predstavuje 16 % z celkovej 
plochy distribučného územia VSD. Vonkajšie elektrické vedenia sú nebez-
pečné hlavne pre vtáctvo. V týchto chránených územiach je evidovaných 

viac ako 60 ohrozených druhov vtákov zaradených na Červený zoznam Sve-
tovej únie ochrany prírody (International Union for the Conservation of Na-
ture and Natural Resources – IUCN).

Nebezpečenstvo vonkajších vedení pre vtáctvo je dané dvoma faktormi. Pr-
vým je ten, že hlavne v rovinných bezlesných oblastiach vtáci vyhľadávajú 
vyššie objekty a dosadajú na stĺpy elektrických vedení. V závislosti od kon-
štrukcie konzol a usporiadania vodičov zväčša pri pristávaní a vzlete dochá-
dza k zásahu elektrinou a usmrteniu vtákov. Druhým faktorom je skutočnosť, 
že vedenia vo voľnom teréne tvoria pre vtáctvo bariéru a k úrazom dochádza 
pri náraze do tejto bariéry.

So Štátnou ochranou prírody a mimovládnymi organizáciami má Skupina VSE 
dohodnutú stratégiu eliminovania týchto negatívnych vplyvov - prioritne sú 
upravované vedenia v tých oblastiach, kde tieto vedenia vzhľadom na cha-
rakter krajiny predstavujú pre vtáctvo najväčšie nebezpečenstvo. V roku 
2009 spoločnosť VSD v  zmysle dohodnutých priorít prednostne upravovala 
vonkajšie 22 kV vedenia v chránenom vtáčom území Košická kotlina a On-
davská rovina tak, aby neboli nebezpečné pre vtáctvo. Celkovo bolo uprave-
ných 1 000 podperných bodov, čo predstavuje 70 km vedení. 

V roku 2010 sú plánované úpravy 22 kV vedení v chránenom vtáčom území 
Medzibodrožie. 

 ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
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Realizovali sme výstavbu náhradných podložiek pre prekládky hniezd Bocia-
na bieleho (Ciconia ciconia). Zo vzdušných NN sieti sme na náhradné pod-
ložky premiestnili desiatky hniezd.

Časový harmonogram realizácie rekonštrukcie elektrických vedení, v blízkos-
ti ktorých  bolo evidované hniezdenie chránených druhov vtákov, bol posu-
nutý tak, aby  došlo k realizácií prác až po vyliahnutí mláďat. Príkladom je 
výmena vodičov na 2 x 110 kV vedení v úseku Trebišov – Košice. 

Emisie, splašky a odpady 
VSD neprevádzkuje žiadne technológie, ktoré by bolo možné v zmysle platnej 
legislatívy považovať za zdroje emisií. VSE prevádzkuje jeden stredne veľký 
zdroj emisií, ktorý nespôsobuje žiadne významnejšie znečistenie ovzdušia 
a vzhľadom na nízku produkciu emisií nevzniká poplatková povinnosť (ply-
nová kotolňa).

V časti technologických zariadení (spínacie prístroje, elektrické rozvádza-
če) sa ako izolačné a zhášacie médium používa plyn SF6, ktorý je zaradený 
do kategórie skleníkových plynov. V dôsledku drobných netesností niekto-
rých prístrojov došlo v roku 2009 za Skupinu VSE k úniku 5 kg tohto plynu 
do ovzdušia. Za účelom eliminácie možného rizika úniku použitého plynu 
SF6 uskladňovaného v tlakových nádobách sme v roku 2009 odovzdali na re-
cykláciu do výrobného závodu  614 kg tohto plynu.

Z čistiacich objektov prevádzkovaných spoločnosťami Skupiny VSE (OVT Le-

mešany, ES Voľa, ES Krompachy, ODT Krompachy, ES Košice Juh, ES Prešov 
II) bolo v roku 2009 vypustených 1112 m3 splaškových vôd do recipientov. 
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že kvalitatívne ukazovatele vypúšťa-
ných splaškových vôd boli v limitoch stanovených v príslušných rozhodnu-
tiach Obvodných úradov životného prostredia.

Pri rekonštrukciách, opravách,  údržbe a prevádzkovaní sústavy vzniklo cel-
kovo 1 975,39 ton nebezpečného odpadu a 5 031,35 ton ostatného odpadu. 
Druhotne sa využilo 29,69 % všetkého odpadu a 70,31 % skončilo na sklád-
kach organizácií s príslušným oprávnením.

V roku 2009 sme v dôsledku prevádzkovania  alebo havárií zariadení v ma-
jetku Skupiny VSE nezaznamenali žiadnu významnejšiu kontamináciu pôdy 
alebo vôd nebezpečnými látkami. V dôsledku stavebných nedostatkov 
na prevádzkovanom objekte v Opravovni distribučných transformátorov 
v Krompachoch došlo k úniku transformátorového oleja do podložia objek-
tu. Únik bol zaznamenaný a v dôsledku prijatých opatrení nedošlo k migrácií 
znečistenia do okolia objektu.

Súlad s legislatívou
Za účelom preverenia dodržiavania platnej legislatívy v oblasti nakladania 
s odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke, údržbe, opravách a obnove elektrických 
sieti vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia v roku 2009 kontrolu 
na elektrickej stanici Bardejov. Rovnako vedenie VSE uložilo odboru Interný 
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audit vykonanie komplexnej kontroly zameranej na dodržiavanie platnej legis-
latívy pre ochranu životného prostredia. 

Na základe záverov z vykonaného preverovania môžeme konštatovať, že 
Skupina VSE dodržiava platnú legislatívu. V roku 2009 nebola žiadnej spo-
ločnosti udelená žiadna peňažná ani nepeňažná pokuta za nedodržiavanie 
legislatívy pre oblasť ochrany životného prostredia.

Celkové výdavky
Celkové výdavky na environmentálnu ochranu v roku 2009 dosiahli čiastku 
1 002 397 EUR z čoho 503 571 EUR bolo vynaložených na likvidáciu odpa-
dov, 277 908 EUR na likvidáciu historických environmentálnych záťaži (saná-
cie pôdy a podzemných vôd v objektoch elektrických staníc),  201 326 EUR 
na ochranu biodiverzity a 19 593 EUR na ostatné environmentálne aktivity.
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Potvrdenie o hotovostnej platbe za elektrinu, 1942

Sledujeme vývoj spoločnosti. 
Informujeme o dopadoch hospodárskej krízy. Sme stále spoľahlivým partnerom - pre dodávateľov, banky i akcionárov. 

EKONOMICKÁ SITUÁCIA



Hospodárske výsledky sú konsolidované za Skupinu VSE, t. j. zahŕňajú VSE 
a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., VSE IT služby, s.r.o. , VSE Develop-
ment, s.r.o., VSE Ekoenergia, s.r.o. a Call centrum, s.r.o.

Výkazy sú pripravené podľa medzinárodných štandardov pre finančné vý-
kazníctvo (IFRS) platných v Európskej Únii.

Vývoj výnosov, nákladov a zisku
Vývoj konsolidovaného zisku 

Konsolidovaný čistý zisk spoločnosti v porovnaní s rokom 2008 klesol o 5 731 
tis.€ (o 7,1 %) na 74 928 tis.€. 

Zisk z prevádzkovej činnosti medziročne klesol o 5 543 tis.€ (o 5,6 %) 
na 94 241 tis.€. Hlavným dôvodom poklesu bol nižší zisk z distribúcie a pre-
daja elektriny v dôsledku ekonomickej krízy.

Celkové výnosy dosiahnuté v oblasti prevádzkovej a finančnej činnosti 
v roku 2009 predstavujú 572 557 tis.€. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli 
o 2 786 tis.€ (o 0,5 %). Tak ako v minulom roku, 94 % celkových výnosov 
tvorili tržby za distribúciu a predaj elektriny. Ich výška sa vyšplhala na 
535 876 tis.€, čo predstavuje nárast o 1 075 tis.€ (o 0,2 %). Medziročne 
vzrástli aj ostatné tržby o 1 065 tis.€ (o 37,1 %).

Tis. euro 2009 2008 m.r. zmena

Výnosy 572 557 569 771 2 786

Náklady 478 452 468 328 10 124

Daň z príjmu 19 177 20 784 -1 607

Zisk po zdanení 74 928 80 659 -5 731

Tis. euro 2009 2008 m.r. zmena

Tržby vr. aktivácie 564 109 563 704 405

Ostatné prevádzkové 
výnosy 

8 069 4 274 3 795

Finančné výnosy 379 1 793 -1 414

Výnosy celkom 572 557 569 771 2 786

EKONOMICKÁ SITUÁCIA
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V roku 2009 spoločnosť vynaložila celkové náklady, vrátane nákladov na daň 
z príjmov, vo výške 497 629 tis.€. Daň z príjmov je súčtom splatnej a odlože-
nej dane (19 177 tis.€).

Celkové náklady bez nákladov na daň z príjmov boli vo výške 478 452 tis.€. 
Oproti minulému roku zmienené náklady vzrástli o 10 124 tis.€ (o 2,2 %). Tak 
ako v minulom roku približne 76 % celkových nákladov (vr. dane z príjmov) 
bolo vynaložených na nákup elektriny. V roku 2009 boli náklady na nákup 

elektriny vynaložené vo výške 379 311 tis.€. Medziročne náklady na nákup 
elektriny vzrástli o 11 669 tis.€ (o 3,2 %). Nárast nákladov bol ovplyvnený 
predovšetkým nárastom priemernej nákupnej ceny elektriny. Náklady na od-
pisy medziročne vzrástli o 1 881 tis.€ (o 10,1 %) na 20 531 tis.€. Služby a ma-
teriál v roku 2009 poklesli o 3 594 tis.€, predovšetkým ako výsledok pokra-
čujúceho programu efektívnosti. 

Tis. euro 2009 2008 m.r. zmena

Nákup elektriny 379 311 367 642 11 669
Spotreba materiálu 23 006 25 923 -2 917

Služby 16 976 17 653 -677

Osobné náklady 32 297 32 459 -162
Ostatné prevádzkové 
náklady

5 816 5 867 -51

Odpisy 20 531 18 650 1 881
Finančné náklady 515 134 381

Náklady celkom 
(bez dane z príjmov)

478 452 468 328 10 124

93,6 % (93,9 %) Tržby za distribúciua predaj elektriny

0,7 % (0,5 %) Ostatné tržby

0,1 % 0,3 %) Finančné výnosy

1,4 % (0,8 %) Ostatné prevádzkovévýnosy 

4,2 % (4,6 %) Aktivácia 

Štruktúra výnosov v roku 2009 
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)
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Štruktúra majetku a zdrojov krytia majetku
Celková výška aktív (bilančná suma) medziročne vzrástla o 12 851 tis.€ 
(o 4,0 %). Stav majetku k 31. decembru 2009 predstavoval hodnotu 334 536 
tis.€.

Dlhodobý majetok vzrástol v sledovanom období o 26 034 tis.€ (o 9,9 %). 

Naopak krátkodobý majetok klesol o 13 183 tis.€ (o 22,4 %). Pokles krát-
kodobého majetku je odrazom predovšetkým zníženia stavu peňažných 

prostriedkov a peňažných ekvivalentov o 14 160 tis.€ (o 79,6 %). Pokles sta-
vu finančných prostriedkov spôsobila vyššia výplata dividend (za rok 2008) 
a nižší zisk z prevádzkovej činnosti za rok 2009. Pohľadávky z obchodného 
styku a iné pohľadávky medziročne vzrástli o 768 tis.€ (o 1,9 %). 

Štruktúra výnosov v roku 2009 
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)

76,2 % (93,9 %) Nákup elektriny

4,6 % (5,3 %) Spotreba materiálu

3,4 % (3,6 %) Služby

6,5 % (6,6 %) Osobné náklady 

1,2 % (1,2 %) Ostatné prevádzkové výnosy

0,1 % (0,0 %) Finančné náklady

3,9 % (4,2 %) Daň z príjmov

4,1 % (3,8 %) Odpisy a amortizácia
83,4 % (78,5 %) Tržby za distribúciua predaj elektriny

2,6 % (2,9 %) Ostatné tržby

0,3 % (0,3 %) Finančné výnosy

1,1 % (5,5 %) Ostatné prevádzkové výnosy 

12,6 % (12,8 %) Aktivácia 

Štruktúra nákladov v roku 2009 
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie) 
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Vlastné imanie kleslo  oproti roku 2008 o 11 798 tis.€ (o 5,0 %) a jeho po-
diel na celkových pasívach predstavuje 67,1 %. 

Cudzie zdroje vzrástli o 24 649 tis.€ (o 28,9 %). V prevažnej miere tento 
nárast ovplyvnil nárast záväzkov o 19 268 tis.€ (o 29,7%) a nárast úverov 
a pôžičiek o 14 160 tis.€. Naopak rezervy klesli o 509 tis.€ a splatná daň 
z príjmov o 9 001 tis.

Finančná situácia 
Konsolidovaný stav finančných prostriedkov k 31. decembru 2009 dosiahol 
3,6 mil. Eur. 

Stav disponibilných finančných prostriedkov v priebehu roka 2009 umožnil 
plynulé úhrady záväzkov voči dodávateľom, ako aj úhrady záväzkov vyplý-
vajúcich z úverových zmlúv voči bankám. Spoločnosť využívala cash pooling 
na efektívne riadenie likvidity v rámci skupiny VSE.

V roku 2009 boli vyplatené dividendy akcionárom VSE vo výške 83,7 mil. Eur. 

Zostatok bankových úverov k 31.12. 2009 predstavoval 15,8 mil. Eur splat-
ných do jedného roka. 

Počas  roka 2009 spoločnosť využila kontokorentné úvery od VUB a Citibank, 
tieto boli k ultimu roka splatené. 

Voľné finančné zdroje na konsolidovanej úrovni sa zhodnocovali využívaním 
bezrizikových produktov - krátkodobých termínovaných vkladov. Výnosové 
úroky boli ovplyvnené poklesom úrokových sadzieb prechodom na menu 
Euro ako aj nižším objemom voľných zdrojov po výplate dividend. 

67,1 % (73,5 %) Vlastné imanie

1,2 % (1,0 %) Záväzky

0,1 % (2,9 %) Odložený daňový záväzok

1,7 % (1,9 %) Splatná daň z príjmov  

4,7 % (0,5 %) Rezervy 

25,1 % (20,2 %) Úvery a pôžičky

Štruktúra zdrojov krytia majetku v roku 2009 
(v zátvorke: údaje za predchádzajúce obdobie)
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PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2010
Sledujeme dlhodobé ciele.
Naše poslanie je nemenné aj v ťažkých časoch. Chceme byť spoľahlivým dodávateľom a partnerom pre svojich zákazníkov.
Chceme byť investorom prospešným pre región. 

O smerovaní spoločnosti rozhodovali aj členovia prvého predstavenstva VSE a.s., 2002



Skupina VSE potvrdila svoju stabilitu aj počas uplynulého roka, ktorý sa nie-
sol v znamení hospodárskej recesie. Negatívny vývoj Slovenského hospo-
dárstva síce viedol k poklesu tržieb a zisku spoločnosti (medziročne o 10 mil 
EUR), ale Skupina VSE aj napriek tomu investovala prostredníctvom spoloč-
nosti VSD do obnovy a rozšírenia siete, pretože jej najvyššou prioritou  je 
bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektriny spotrebiteľom. 

Skupina  VSE prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Východoslovenská 
distribučná, a.s. plánuje pokračovať aj v roku 2010 v investičnom programe 
zameranom predovšetkým na obnovu a rozvoj distribučnej sústavy. Pláno-
vané investície sú v celkovom objeme 46,0 mil. EUR, t. j. na úrovni predo-
šlého roka. V roku 2010 budeme pokračovať v rekonštrukcii rozvodne 110 
kV na systémovej elektrickej stanici Voľa 220 kV/110 kV, ktorá bude spĺňať 
požadované technické parametre potrebné na realizáciu priamej transfor-
mácie z napäťovej úrovne 400 kV na 110 kV s prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy (SEPS). Rekonštrukcia je plánovaná na 5 rokov, pozitívne prispieva 
k spoľahlivosti distribučnej siete a komplexne pokrýva vysoké požiadavky 
na výkon v tejto oblasti. So spoločnosťou SEPS budeme pokračovať v ďalšom 
spoločnom projekte výstavby viacsystémového vedenia 2x400 kV/2x110 kV, 
na ktorý nadväzuje výstavba novej elektrickej stanice 110/22 kV Košice IV. 
Táto investícia zvýši prevádzkovú spoľahlivosť distribučnej siete na úrovni 
110 kV, prispeje k zvýšeniu kvality distribúcie na úrovni 22 kV a vytvorí po-
trebnú kapacitu na pripojenie nových zákazníkov v juhozápadnej časti mesta 

Košice a jeho okolia. V súvislosti so zvyšovaním kvality distribúcie budeme  
intenzívne automatizovať sieť vysokého napätia a naďalej pokračovať v sys-
tematickej obnove sieťových aktív a v investíciách, ktoré zvyšujú celkovú 
prevádzkovú efektívnosť.

V oblasti obchodu budeme naďalej pracovať na zvyšovaní spokojnosti na-
šich zákazníkov. Poskytovanú starostlivosť chceme rozvíjať vo viacerých ob-
lastiach. Na základe zvýšeného záujmu zákazníkov plánujeme rozširovať 
naše služby energetického poradenstva, a to konkrétne podporou využí-
vania úsporných technológií. V záujme zvýšenia pohodlia zákazníkov bu-
deme pokračovať v modernizácii našich zákazníckych kancelárií.  Zároveň 
plánujeme rozširovať obsluhu prostredníctvom Internetu, zvýšením rozsa-
hu a kvality Webcentra VSE. V záujme skvalitnenia nami poskytovaných slu-
žieb od 1. 1. 2010 insourcujeme služby Call centra do dcérskej spoločnosti. 
Zákazníkom budeme poskytovať aj nové produkty,  ktoré budú zamerané 
na zníženie rizika pri prípadnom pohybe cien elektriny.

Efektívnosť dosahovania cieľov je pre Skupinu VSE samozrejmosťou. Spoloč-
nosť už od vstupu strategického investora RWE v roku 2003 presadzuje Program 
efektívnosti zameraný predovšetkým na nasledovné oblasti: modernizácia ria-
denia distribučnej sústavy, zníženie sieťových strát, zabránenie vzniku nedo-
bytných pohľadávok, optimalizácia investičného procesu a procesov nákupu, 
zefektívnenie podporných služieb ako správa budov, doprava a pod. Skupina 
VSE  znížila  len v roku 2009 celkové prevádzkové náklady o 3,5 mil. EUR.

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK 2010
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Zvyšovanie produktivity je teda  nikdy nekončiacou témou a preto zostáva 
jednou z hlavných priorít aj v roku 2010, pričom dosiahnuté výsledky a úspo-
ry významne prispievajú k hospodárskemu výsledku spoločnosti a umožňujú 
presmerovať potrebné zdroje práve do zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti 
dodávky elektriny.

Popri dosahovaní hospodárskych cieľov VSE dbá na pomoc regiónu, v kto-
rom primárne pôsobí. Spoločensky zodpovedné podnikanie patrí medzi naše 
priority. Chceme, aby prítomnosť našej spoločnosti bola prínosom pre všet-
ky zainteresované strany – obchodných partnerov, zákazníkov, zamestnan-
cov i komunitu. V oblasti podpory východného Slovenska sa budeme i na-
ďalej profilovať ako partner projektov orientovaných hlavne na mládežnícky 
šport, vzdelávanie a ekológiu. 

VSE, ako jedna z významných spoločností, svojimi hospodárskymi a spolo-
čenskými aktivitami sleduje a podporuje dlhodobý a udržateľný rozvoj regi-
ónu a Slovenska.
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KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
SKUPINY VSE 
K 31. decembru 2009 a správa nezávislého audítora > otvoriť dokument



PRÍLOHY
Koncesná listina z roku 1933



Záujmom každej spoločnosti je zlepšovať sa, a to vo všetkých oblastiach 
jej činnosti. Nie je tomu inak ani v reportovaní. Tohtoročná správa je prvou 
správou Skupiny VSE, ktorá sa pokúša o komplexnejšie reportovanie podľa 
svetových štandardov Global Reporting Initiative (GRI). Deklarujeme, že sa 
nám podarilo dosiahnuť aplikačnú úroveň „C“.

Proces definovania obsahu správy vychádzal z predchádzajúcich skúsenos-
tí i nových prístupov k tvorbe reportov o trvalo udržateľnom rozvoji podľa 
Smerníc GRI. Už zaužívané témy boli doplnené o nové fakty – indikátory vý-
konnosti v takej miere, aby zverejnené informácie boli ešte viac komplexné, 
relevantné a zrozumiteľné. Týka sa to hlavne environmentálnych ukazovate-
ľov, pracovných postupov a pracovných podmienok. 

Správa bola vytvorená ako konsolidovaná správa materskej spoločnosti VSE 
a.s. a jej dcérskych spoločností a na jej tvorbe sa spolupodieľali všetky orga-
nizačné útvary VSE a.s. Je určená stakeholderom Skupiny VSE, predovšetkým 
obchodným partnerom a verejnosti.

O TEJTO SPRÁVE

Reportované obdobie účtovný i kalendárny rok 2009

Dátum vydania poslednej správy jún 2009

Cyklus reportovania raz ročne

Kontaktná osoba 
pre prípadné otázky

Andrea Danihelová
hovorkyňa spoločnosti
E danihelova_andrea@vse.sk
T + 421 55 610-2456
I www.vse.sk

Rozsah správy 
(napr. krajiny, divízie, dcérske 
spoločnosti, prenajaté zariadenia, 
konzorciá, dodávatelia)

správa Skupiny VSE (materskej spoločnosti VSE 
a.s. a jej dcérskych spoločností); oproti roku 
2008 je Skupina VSE rozšírená o novú dcérsku 
spoločnosť VSE Call centrum, s.r.o.

Obmedzenia obsahu 
a rozsahu správy

správa sa zameriava predovšetkým na aktivity 
VSE a.s. a VSD a.s., keďže práve tieto dve spo-
ločnosti Skupiny VSE sa zaoberajú dodávkou 
a distribúciou elektriny - čo môžeme definovať 
ako core business aktivity Skupiny VSE

Mechanizmy poskytovania
odporúčaní alebo názorov
akcionármi a zamestnancami
pre najvyššie riadiace orgány

systém Ombudsman (str. 47); Stretnutie za-
mestnancov (raz ročne); prieskumy spokojnosti 
zamestnancov; pracovné porady a teambuildin-
gové aktivity; zamestnanecký časopis team: vse

Doplňujúce údaje
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TABUĽKA PROFILOVÝCH ÚDAJOV

Opis GRI
Úplnosť 

informácie
Strana

Stratégia a analýza

Vyhlásenie najvyššieho manažéra organizácie 1.1  3

Profil organizácie

Názov organizácie 2.1  5-19
Najdôležitejšie druhy tovaru, produktov a/ale-
bo služieb

2.2  5-19

Riadiaca štruktúra organizácie, vrátane hlavných 
divízií, prevádzok, dcérskych spoločností a kon-
zorcií

2.3  5-19

Sídlo vedenia organizácie 2.4  5-19

Počet krajín a názvy krajín, kde sa vykonáva hlav-
ná činnosť, alebo je táto činnosť špecificky spo-
jená s úlohami udržateľného rozvoja uvedenými 
v správe

2.5  5-19

Druh vlastníctva a právna forma 2.6  5-19

Trhy (vrátane geografickej špecifikácie, zásobo-
vané sektory, a typy zákazníkov/užívateľov)

2.7  21-25

Veľkosť reportujúcej organizácie 2.8  2

Opis GRI
Úplnosť 

informácie
Strana

Signifikantné zmeny počas reportovaného ob-
dobia ohľadom veľkosti, štruktúry a vlastníctva

2.9  9-20

Ocenenia získané v reportovanom období 2.10  žiadne 
ocenenia

Parametre správy

Reportované obdobie 3.1  65

Dátum vydania poslednej správy 3.2  65

Cyklus reportovania 3.3  65

Kontaktná osoba pre prípadné otázky 3.4  65

Proces definovania obsahu správy vrátane ur-
čenia relevantnosti; určenia prioritných tém 
správy a identifikovanie zainteresovaných sub-
jektov, ktorí by mali používať správu

3.5  65

Rozsah správy (napr. krajiny, divízie, dcérske 
spoločnosti, prenajaté zariadenia, konzorciá, 
dodávatelia)

3.6  65

Stanovte akékoľvek špecifické obmedzenia ob-
sahu a rozsahu správy

3.7  65
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Opis GRI
Úplnosť 

informácie
Strana

Podklady na reportovanie o konzorciách, dcér-
skych spoločnostiach, prenajatých zariadeniach, 
outsourcovaných činnostiach a ďalších subjek-
toch, ktoré významne ovplyvňujú porovnanie jed-
notlivých období a/alebo medzi organizáciami

3.8  9-20

Vysvetlenie vplyvu akejkoľvek zmeny informá-
cie poskytnutej v predchádzajúcich správach 
a dôvody pre zmenu informácie

3.10 irelevantné —

Signifikantné zmeny z predchádzajúceho repor-
tovaného obdobia v rozsahu, vymedzení, alebo 
metódach merania aplikovaných v tejto správe

3.11 irelevantné —

Riadenie, záväzky a spolupráca

Štruktúra správneho orgánu organizácie, vrátane 
výborov pod najvyšším správnym orgánom, ktorý 
je zodpovedný za špecifické úlohy, ako napríklad 
určovanie stratégie alebo organizačného prehľadu

4.1  17-20

Opis GRI
Úplnosť 

informácie
Strana

Označte, či je predseda najvyššieho správneho
orgánu zároveň výkonný riaditeľ

4.2  19-20

Organizácie, ktoré majú jednotnú štruktúru 
riadiacich orgánov, uvedú počet členov naj-
vyšších nezávislých riadiacich orgánov a/alebo 
počet členov bez výkonnej právomoci

4.3  17-20

Mechanizmy poskytovania odporúčaní alebo 
názorov akcionármi a zamestnancami pre naj-
vyššie riadiace orgány

4.4  65

Zoznam skupín zainteresovaných subjektov 
spolupracujúcich s organizáciou

4.14 

21-25, 
46, 

52-54, 
65 

Základy identifikácie a výberu zainteresova-
ných subjektov na spoluprácu

4.15  65
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INDIKÁTORY VÝKONNOSTI

Indikátor 
výkonnosti

Aspekt Strana

Ekonomika EC1 Priama vytvorená a rozdelená ekonomická
hodnota, vrátane tržieb, prevádzkových
nákladov, kompenzácií pre zamestnancov, darov
a iných komunitných investícií, odloženého zisku
a platieb poskytovateľom kapitálu a štátu

2, 48-49,
55-59

Pracovné  
postupy
a pracovné 
prostredie

LA1 Celková pracovná sila podľa typu zamestna-
nia, pracovnej zmluvy a regiónu

37-38

LA2 Celkový počet a pomer fluktuácie zamest-
nancov podľa vekových skupín, pohlavia a regió-
nu

37

LA3 Benefity poskytované zamestnancom 
na plný pracovný úväzok, ktoré nie sú poskyto-
vané zamestnancom na dočasný alebo vedľajší 
úväzok, podľa hlavných prevádzok

42

LA4 Percento zamestnancov, ktorých  sa týka 
kolektívna zmluva 42

Indikátor 
výkonnosti

Aspekt Strana

LA7 Množstvo úrazov a chorôb z povolania, 
stratených a vynechaných dní a počet úmrtí 
ako následok vplyvu práce podľa regiónov

43

LA8 Vzdelávanie, školenia, poradenstvo, 
programy prevencie a kontroly rizika, týkajúce 
sa vážnych ochorení, ktoré sú vhodné pre pra-
covníkov, ich rodiny alebo členov komunity

43-44

LA9 Témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci obsiahnuté vo formálnych dohodách 
s odbormi

42

LA11 Programy pre riadenie schopností 
a celoživotné vzdelávanie, ktoré podpo-
ruje trvalú zamestnateľnosť zamestnan-
cov a pomáha im pri ukončovaní kariéry

41

LA13 Zloženie správnych orgánov a rozdele-
nie zamestnancov do kategórií podľa pohla-
via, vekovej skupiny, členstva v minoritných 
skupinách a ďalších indikátorov diverzity

19-20, 39-40

68



Indikátor 
výkonnosti

Aspekt Strana

Životné
prostredie

EN11 Lokalita a veľkosť vlastnenej, prenaja-
tej, alebo spravovanej pôdy, ktorá sa nachá-
dza alebo je blízko pri chránených územiach 
a územiach, ktoré nie sú chránené, ale sa vy-
značujú vysokou biodiverzitou

52

EN12 Popis významných vplyvov aktivít, pro-
duktov a služieb na biodiverzitu v chránených 
územiach a územiach mimo chránených území 
s vysokou biodiverzitou

52

EN14 Stratégie, súčasné postupy a plány 
do budúcnosti ohľadom manažmentu vplyvov 
na biodiverzitu

52

EN15 Počet ohrozených druhov zaradených 
na Červený zoznam Svetovej únie ochrany 
prírody (International Union for the Conserva-
tion of Nature and Natural Resources - IUCN) 
a zoznam národných chránených druhov s vý-
skytom na území ovplyvnenom prevádzkou 
s uvedením úrovne rizika vyhynutia

52

Indikátor 
výkonnosti

Aspekt Strana

EN17 Ďalšie relevantné nepriame emi-
sie skleníkových plynov s uvedením ich 
hmotnosti

53

EN21 Vypustenie vody s uvedením lokali-
ty vypustenia a kvality vypustenej vody

53

EN23 Celkový počet a rozsah význam-
ných kontaminácií

53

EN28 Peňažná hodnota závažných pokút 
a celkový počet nepeňažných pokút pre 
nedodržiavanie zákonov a nariadení, kto-
ré sa týkajú životného prostredia

54

EN30 Celkové výdavky a investície na en-
vironmentálnu ochranu podľa typu

54
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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
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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

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

RZ Trebišov
M. R. Štefánika 1515 | Trebišov

KONTAKTY
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