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I. Predslov predsedu 
predstavenstva 
 

Vážení zákazníci, partneri, priatelia, 

smerovanie európskej energetiky charakterizovalo 
v minulom roku niekoľko významných faktorov: 
znižovanie závislosti na fosílnych palivách, zvýšenie 
energetickej bezpečnosti, diverzifikácia zdrojov či 
znižovanie nákladov na energie. 

Na tieto trendy reagoval aj skupina RWE svojou 
transformáciou a založením novej dcérskej 
spoločnosti so značkou innogy. 

Nová značka sa predstavila na jeseň 2016 aj na 
Slovensku. Spoločnosť Východoslovenská 
energetika sa tak začala prezentovať ako člen 
innogy.  

 

innogy prináša zákazníkom riešenia, ktoré sú nad 
rámec ich aktuálnych potrieb a očakávaní. 

Rád by som sa poďakoval všetkým kolegom za to, 
že príchod novej značky využili v prospech našich 
zákazníkov. 

Z hľadiska dosiahnutých výsledkov bol rok 2016 pre 
nás úspešný. V súlade s innogy sme pokračovali 
v ponuke inovatívnych energetických riešení, ktoré 
sú pre zákazníkov z radov domácnosti dostupné 
prostredníctvom unikátneho konceptu innogy 

Energetického poradenstva a pre firmy 
prostredníctvom biznis poradcov.  

Podarilo sa nám ostať lídrom pridanej hodnoty 
zákazníkom.  

Udržali sme si dôveru zákazníkov aj v oblasti 
dodávky elektriny a na území východného 
Slovenska ostávame kľúčovým dodávateľom tejto 
komodity.  

Na trhu s elektrinou sme presadzovali pravidlá fair-
play. Som presvedčený, že našu komunikáciu 
a pomoc ocenili najmä tí zákazníci, ktorí sa stali 
obeťami nekalých praktík niektorých podomových 
predajcov.  

Hospodárenie spoločnosti v roku 2016 negatívne 
ovplyvnil špeciálny odvod pre regulované subjekty.  

Na podnikanie v energetike stále vplýva aj samotná 
regulácia trhu. Popri tradičnej dodávke elektriny sa 
preto budeme v nasledujúcich mesiacoch ešte viac 
zameriavať na moderné zákaznícke riešenia a na 
aktivity, ktoré prinesú rast v oblasti nekomoditných 
produktov a služieb. 

S podporou innogy prinesieme na Slovenský trh 
ďalšie efektívne a hlavne komplexné energetické 
balíky.  

Košice 27. február 2017 

 

Thomas Hejcman 

predseda Predstavenstva 

S hrdosťou môžem 
povedať, že innogy je 
symbol pre inovatívne 
technológie a energetický 
trh budúcnosti.  
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II. Príhovor predsedu 
dozornej rady 
 

Vážené dámy, vážení páni, 

s cieľom postupne napĺňať regulačné požiadavky 
na oddelenie distribučných a obchodných činností 
došlo k 1. júlu 2014 k oddeleniu obchodných 
činností spoločnosti Východoslovenská energetika 
Holding a.s., a to ich vyčlenením do samostatnej 
stopercentnej dcérskej spoločnosti VSE 
Development, a.s. patriacej Východoslovenskej 
energetike Holding a.s. (pred 1. júlom 2014 – 
Východoslovenská energetika a.s.). K rovnakému 
dátumu došlo aj k zmene obchodného mena 
spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. na 
Východoslovenská energetika Holding a.s., ako aj 
k zmene obchodného mena spoločnosti VSE 
Development, a.s. na Východoslovenská 
energetika a.s. 

Súčasne k 1. júlu 2014 došlo k vzniku funkcie 
nových členov dozornej rady spoločnosti 
nominovaných RWE, ako aj členov dozornej rady 
nominovaných Slovenskou republikou. Dňa 
16. septembra 2014 boli zvolení členovia dozornej 
rady volení zamestnancami spoločnosti.  

V júni roku 2016 nastala v radoch dozornej rady 
personálna zmena. Členka dozornej rady zvolená 
vo voľbách zástupcov zamestnancov, pani Ing. 
Janka Geciová, bola dňa 15. júna 2016 v hlasovaní 
zamestnancov spoločnosti odvolaná z funkcie. 
Namiesto odvolanej členky dozornej rady nastúpil 
od 16. júna 2016 prvý náhradník zvolený vo 
voľbách zástupcov zamestnancov zo dňa 
16. septembra 2014, pán Ivan Varinský, ktorý 
nadviazal na funkčné obdobie odvolanej členky 
dozornej rady.  

V roku 2016 dozorná rada dohliadala na výkon 
pôsobnosti predstavenstva, podnikateľskú činnosť 
a vedenie spoločnosti, ako aj plnenie štatútov 
spoločnosti, všetko v súlade so slovenskou 
legislatívou a štatútmi spoločnosti.  

V roku 2016 sa uskutočnili tri zasadnutia dozornej 
rady a jedno písomné per rollam hlasovanie. 

Pravidelný program riadnych zasadnutí dozornej 
rady obsahoval zásadné informácie o 
vývoji obchodných aktivít spoločnosti, informácie 
o uzneseniach predstavenstva za uplynulé 
obdobia, ako aj prehľad zmlúv uzavretých medzi 
pridruženými a spriaznenými osobami.  

Dozorná rada na svojom riadnom zasadnutí dňa 
13. decembra 2016 prerokovala a vzala na 
vedomie Individuálny ročný obchodný plán 
spoločnosti na rok 2017. 

Dozorná rada okrem iného: 

- schválila rozšírenie podnikateľskej činnosti 
spoločnosti a zmenu Stanov; 

- schválila návrh na vymenovanie audítora 
účtovnej závierky na obchodný rok 2016; 

- vzala na vedomie plán konzultačných a 
poradenských služieb spoločnosti na rok 2016 a 
2017 

- schválila zmenu Organizačného poriadku, ktorý 
reflektuje zmeny na úseku Korporátni zákazníci, 
konkrétne zriadenie nového odboru Kľúčoví 
zákazníci. 

V priebehu roka predstavenstvo ústne aj písomne 
informovalo dozornú radu o situácii týkajúcej sa: 

- finančných výsledkov, 
- investícií a prevádzkových nákladov. 

Dozorná rada na základe výsledkov svojej 
priebežnej kontrolnej činnosti konštatuje, že 
predstavenstvo spoločnosti vykonávalo všetko 
potrebné na zabezpečenie rozvoja podnikateľskej 
činnosti spoločnosti a udržanie jej dobrého mena. 

Správu audítora, ako aj účtovnú závierku 
spoločnosti, pozostávajúcu z výkazu o finančnej 
situácii, súhrnného výkazu ziskov a strát, výkazu 
zmien vlastného imania, výkazu peňažných tokov  

 

 

 

 



  

a poznámok k účtovnej závierke, členovia dozornej 
rady prerokujú na zasadnutí 23. marca 2017. 

Dozorná rada preskúma účtovnú závierku k 31. 
decembru 2016 a odporučí valnému zhromaždeniu 
prijať rozhodnutie o schválení tejto účtovnej 
závierky. 

 

 

 

Dozorná rada schváli návrh predstavenstva na 
rozdelenie zisku za rok 2016. Valnému 
zhromaždeniu odporučí prijať uznesenie 
o rozdelení zisku za rok 2016 podľa návrhu 
predstavenstva. 

 

Košice 27. február 2017 

JUDr. Jitka Adámková, MBA 

podpredseda Dozornej rady 
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III. Základné údaje o 
spoločnosti 
 

Vznik a založenie spoločnosti  

Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. je 
stopercentnou dcérskou spoločnosťou 
Východoslovenskej energetiky Holding a.s. 

Východoslovenská energetika a.s., ako ju poznáme 
v dnešnej podobe, vznikla k 1. aprílu 2014 
premenou právnej formy spoločnosti s ručením 
obmedzeným – VSE Development, s.r.o. na akciovú 
spoločnosť – VSE Development, a.s.  

V nadväzujúcom období, s cieľom postupne 
napĺňať regulačné požiadavky na oddelenie 
distribučných a obchodných činností, došlo 
k 1. júlu 2014 k oddeleniu obchodných činností 
spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. 
(dnes Východoslovenská energetika Holding a.s.), 
a to ich vyčlenením do jej stopercentnej dcérskej 
spoločnosti VSE Development, a.s. 

K rovnakému dátumu došlo aj k zmene 
obchodného mena spoločnosti Východoslovenská 
energetika a.s. na Východoslovenská energetika 
Holding a.s. (ďalej VSE Holding a.s.), ako aj k zmene 
obchodného mena spoločnosti VSE Development, 
a.s. na Východoslovenská energetika a.s. (ďalej VSE 
a.s.), ako ich poznáme aj dnes. 

V súčasnosti je VSE a.s. zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sa, Vložka 
č. 1628/V, a to takto: 

Obchodné meno:  
Východoslovenská energetika a.s. 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice 
IČO: 44 483 767 

 

Východoslovenská energetika a.s. pôsobí najmä na 
území Košického, Prešovského a časti 
Banskobystrického kraja, kde zabezpečuje dodávku 
elektriny pre takmer 600-tisíc zákazníkov.  

História spoločnosti 

K 1. júlu 2014 došlo k vyčleneniu divízie obchod 
z materskej spoločnosti VSE Holding a.s. do 
spoločnosti VSE a.s., čím sa v spoločnosti VSE a.s. 
sústredili obchodné činnosti skupiny súvisiace 
s dodávkou elektriny.  

Rovnako k 1. júlu 2014 boli Valným zhromaždením 
zvolení členovia štatutárneho orgánu, ako aj 
členovia dozornej rady, ktorí boli vo voľbách dňa 
16. septembra 2014 doplnení o troch členov 
z radov zástupcov zamestnancov. 

Spoločnosť stavia na skúsenostiach a portfóliu 
zákazníkov, ktorí prešli do VSE a.s. z materskej 
spoločnosti, ktorá už v súčasnosti obchodné 
aktivity súvisiace s dodávkou elektriny nevykonáva.  

Predmet činnosti 

Hlavným predmetom činnosti VSE a.s. je dodávka 
elektriny domácnostiam a firemným zákazníkom, 
ako aj poskytovanie služieb energetického auditu 
a predaj nekomoditných produktov. 

Všetky predmety činnosti: 

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; 
- dodávka elektriny; 
- administratívne služby; 
- činnosť podnikateľských, organizačných  a 

ekonomických poradcov; 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému 

spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); 

- organizovanie kultúrnych a iných 
spoločenských podujatí; 

- počítačové služby; 
- prenájom hnuteľných vecí; 
- prieskum trhu a verejnej mienky; 
- reklamné a marketingové služby; 
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním 

údajov; 
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby; 
 
 
 
 
 
 
 



  

- vedenie účtovníctva; 
- verejné obstarávanie; 
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej 

činnosti; 
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a 

technických vied; 
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a 

humanitných vied; 
- výkon činnosti energetického audítora; 
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek 

z peňažných zdrojov získaných výlučne bez 
verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
majetkových hodnôt; 

- poskytovanie finančného lízingu; 
- poskytovanie energetickej služby 

s garantovanou úsporou energie;  
- prípravné práce k realizácii stavby; 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien; 
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii 

exteriérov a interiérov 
 

Štruktúra akcionárov 

K 31. decembru 2016 základné imanie spoločnosti 
VSE a.s. vo výške 58 751 000 EUR tvorili dve 
kmeňové zaknihované akcie na meno v členení: 

- jedna akcia v menovitej hodnote 
35 000 EUR 

- jedna akcia v menovitej hodnote  
58 716 000 EUR  

 

Jediným akcionárom spoločnosti VSE a.s. so 
stopercentným podielom na základnom imaní 
a hlasovacích právach je: 

Východoslovenská energetika Holding a.s. 

Mlynská 31, 042 91 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

Zloženie orgánov spoločnosti  

Predstavenstvo 

• Dipl.-Volksw. Thomas Jan Hejcman, predseda 
predstavenstva 

• Roman Šipoš, MBA, podpredseda 
predstavenstva 

• Ing. Ján Mihalik, člen predstavenstva 

• Mgr. Miroslav Kulla, člen predstavenstva 

• Ing. Marián Suchý, člen predstavenstva 
 

Dozorná rada 

• Ing. Vladimír Palko, predseda dozornej rady 

• JUDr. Jitka Adámková, MBA, podpredsedníčka 
dozornej rady 

• JUDr. Ivan Roháč, PhD., LL.M., MBA, člen 
dozornej rady 

• JUDr. Jozef Tuhovčák, člen dozornej rady 

• JUDr. Vladimír Janočko, člen dozornej rady 

• PhDr. Ctibor Holík, člen dozornej rady 

• Ing. Peter Fortuna*, člen dozornej rady 

• Ing. Janka Geciová*, členka dozornej rady (do 
15. júna 2016) 

• Mgr. Katarína Gočiková*, členka dozornej rady 

• Ivan Varinský*, člen dozornej rady (od 16. júna 
2016) 

 

* zástupca zamestnancov 
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IV. Obchod 
 

VSE zamerala svoje úsilie v roku 2016 na vytvorenie 
ďalších inovatívnych energetických riešení, aby 
svojim zákazníkom uľahčila každodenný život. 
V oblasti energetiky má dlhoročné skúsenosti a ako 
spoľahlivý partner ich ponúka svojim zákazníkom.  

Príchod značky innogy  

Významnou udalosťou roka 2016 bol príchod 
značky innogy na Slovensko. Nová značka dostala 
do vienka vlastnosti: inovatívna, spoľahlivá, vážiaca 
si svojich zákazníkov a život zjednodušujúca. VSE sa 
s nimi prirodzene stotožnila a dnes už ako člen 
innogy pokračuje v ich zhmotnení do užitočných 
riešení pre zákazníkov. Vytvára spôsoby ako ľuďom 
sprístupňovať nové technológie, vďaka ktorým 
ušetria na energiách v domácnosti. Radí 
zákazníkom ako z usporených peňazí zveľaďovať 
svoje bývanie alebo podnikanie.  

Inovatívne riešenia pre zákazníkov 

VSE priniesla svojim zákazníkom niekoľko nových 
produktov a služieb spojených s manažmentom 
energií v domácnosti aj v podnikaní. Pre 
domácnosti sú dostupné prostredníctvom 
unikátneho konceptu innogy Energetického 
poradenstva a pre firmy prostredníctvom biznis 
poradcov. Riešenia od VSE pomáhajú zákazníkom 
zefektívňovať využívanie energií a znižovať tým ich 
pravidelné náklady na bývanie a v podnikaní.  

Do portfólia pre domácnosti pribudli úsporné 
sprchové hlavice, služba úsporný režim, či dymové 
alarmy. Ponuka pre firemných zákazníkov bola 
rozšírená o riešenia na osvetlenie prevádzok, 
tepelnú izoláciu budov a e-mobility balík.  

V ďalšom období bude VSE pokračovať vo vytváraní 
nových produktov a služieb, ktoré zákazníkom 
zjednodušia riadenie prevádzky domácností aj 
firiem.  

 

 

 

V obsluhe sme pre zákazníka partnerom  

 

Zákazník a jeho potreby sú hlavnou hodnotou VSE. 
Predovšetkým pri obsluhe zákazníkov sa kladie 
dôraz na získavanie názorov zákazníkov, ktorí sú 
hlavným iniciátorom dynamického zavádzania 
zlepšujúcich opatrení. Pre pracovníkov v obsluhe je 
hlavnou úlohou zákazníkovi pomôcť vyriešením 
požiadavky alebo radou. To všetko vychádza 
z postoja spoločnosti byť pre svojich zákazníkov 
partnerom a svojim zákazníkom v prvom rade 
pomôcť.  

Zákazníci pri riešení požiadaviek preferujú telefón, 
pre zložitejšie požiadavky uprednostňujú osobný 
kontakt v našich Zákazníckych centrách, kde majú 
možnosť dohodnúť si termín stretnutia vopred na 
presný čas. Stále je výzvou zvyšovanie miery 
využívania online nástrojov obsluhy, kde majú 
zákazníci k dispozícii okrem e-mailovej 
komunikácie aj Webcentrum a online chat.  

 

 

 

 

Produkty zamerané na šetrenie v 
domácnostiach: 

• úsporné LED žiarovky  

• úsporné a inteligentné elektrické 
ohrievače vody 

• úsporné sprchové hlavice  

• služba Úsporný režim  

• program Karta výhod s celoročnými 
zľavami v obchodoch a službou Záruka 
Plus  

 
Moderné balíky pre zdravie a bezpečnosť: 

• alarmy (proti úniku oxidu uhoľnatého, 
zemného plynu a dymové alarmy) 

• služba Rodinný lekár  

• služba Havarijná asistencia 



  

Hodnotenie od našich zákazníkov v roku 2016  

Zákazníci na spoločnosti oceňujú predovšetkým 
informovanosť a obsluhu. Je pre nich dôležité, že 
pracovníci rýchlo reagujú pri riešení ich 
požiadaviek. Považujú VSE za spoľahlivého 
dodávateľa, ktorý má záujem zjednodušovať ich 
život.  

Firemní zákazníci prejavili spokojnosť najmä so 
starostlivosťou spojenou s dodávkou energií 
a vysoko hodnotia biznis poradcov spoločnosti.  

Komunikácia so zákazníkmi 

Pre firemných zákazníkov pripravila VSE aj v roku 
2016 obľúbené podujatia Business club 
a Energetické semináre zamerané na výmenu 
odborných poznatkov a rovnako aj na spoločenské 
zážitky.  

 

 

 

Zákazníkom pravidelne prinášala informácie 
z energetického trhu, ktoré majú vplyv na ich 
domácnosti alebo podnikanie. Spoločnosť tiež 
pravidelne informovala o svojich súčasných 
i pripravovaných produktoch a službách. VSE 
využíva na komunikáciu so zákazníkmi najmä 
adresné listy, zákaznícke časopisy, mediálne 
kampane, internetové stránky a sociálne siete.  

Pečať spoľahlivosti 

Národné informačné stredisko Slovenskej 
republiky udelilo VSE prestížne ocenenie Pečať 
spoľahlivosti 2016. 

Ocenenie poukazuje na serióznosť a odbornosť 
spoločnosti pri realizácii projektov verejného 
obstarávania. 

Hodnotenie sto percentne spoľahlivý partner si 
vážime. Zároveň nás však zaväzuje k ešte vyššej 
kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti našich 
zákazníkov.  
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V. Predaj a nákup elektriny  
 

Nákup elektriny pre zákazníkov spoločnosť VSE 
realizovala v súlade s ich požiadavkami. Väčšina 
nakupovanej elektriny bola od spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s. (cca 47%), a tiež výrobou 
z obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby 
elektriny a tepla (20%). 

 

Vývoj predaja elektriny v GWh v roku 2016 

Domácnosti 1 065 

Firemní zákazníci 1 814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatkom roka 2016 cena elektriny naďalej 
pokračovala v oslabovaní v súlade s vývojom celého 
energetického komplexu. Neochota obmedziť 
ťažbu ropy priviedla cenu ropných produktov na 
desaťročné minimá. Elektrina s dodávkou na rok 
2017 poklesla vo februári na historické minimum. 

K zmene na trhu došlo v polovici roka keď sa 
vyskytla vysoká volatilita a cena začala prudko rásť. 
Tento skok v raste mal niekoľko dôvodov. Okrem 
zvýšenia cien uhlia bola tiež na trhoch s energiou 
neistota v dôsledku rozsiahlej odstávky a zníženej 
produkcie jadrových elektrární vo Francúzsku. 
Cena uhlia vzrástla spomedzi palív najvýraznejšie 
vďaka zvýšenému dopytu, ktorý bol spôsobený 
výpadkom jadrových zdrojov. 
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VI.  Analýza ekonomickej situácie 
 

Ekonomické údaje  m.j. 2016 2015 

Predaj elektriny koncovým zákazníkom GWh 2 879 2 872 

Výnosy celkom tis. EUR 369 530 390 210 

Náklady celkom tis. EUR 359 968 380 335 

Zisk pred zdanením tis. EUR 9 562 9 875 

Zisk po zdanení tis. EUR 7 308 6 993 

 

Celkové výnosy v roku 2016 boli ovplyvňované medziročným poklesom koncovej ceny elektriny, stabilným 

objemom predaja koncovým zákazníkom a rozširovaním aktivít v oblasti nekomoditného predaja 

(predovšetkým Karta výhod, prenájom LED žiaroviek a iných produktov zameraných na šetrenie domácností). 

 

Celkové náklady v roku 2016 kopírovali predovšetkým pokles ceny komodity. Okrem toho sa v nich však 

odzrkadľuje aj rozširovanie aktivít spoločnosti do oblasti nekomoditného obchodu a budovanie predajných 

kanálov na strednom a západnom Slovensku. 

 

Ekonomické údaje k 31. decembru m.j. 2016 2015 

Majetok spolu tis. EUR 144 246 150 340 

Vlastné imanie tis. EUR 77 869 77 554 

Základné imanie tis. EUR 58 751 58 751 

 

Majetok spoločnosti klesol o EUR 6 094 tis. EUR (-4,1%) najmä z dôvodu poklesu zostatku neobežného majetku 

o 4 542 tis. EUR vďaka odpisom zákazníckeho portfólia a goodwillu. Zostatok obežného majetku medziročne 

klesol o 1 687 tis. EUR, najmä z dôvodu poklesu zostatku finančného majetku vrátane zostatku na cash-

poolingovom účte o 3 777 tis. EUR. Tento pokles bol čiastočne kompenzovaný nárastom zostatku pohľadávok 

z obchodného styku o 1 823 tis. EUR, ako aj nárastom zostatku zásob o 402 tis. EUR. 

Zisk za rok 2015 bol v plnej výške vyplatený jedinému akcionárovi. 

Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2016 jedinému spoločníkovi v plnej hodnote. 
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VII. Zamestnanci 
 

Naša spoločnosť je jedným z niekoľkých stabilných zamestnávateľov so sídlom na východnom Slovensku, 

poskytujúcim vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov vo všetkých aspektoch. Štandardom sú programy 

podporujúce rovnováhu pracovného a súkromného života, starostlivosť o zdravie zamestnancov, programy v 

oblasti diverzity a programy podporujúce nástupy absolventov.  

 

K 31.12.2016 sme vo VSE zamestnávali 195 zamestnancov. Úroveň zamestnanosti ostala medziročne stabilná.  

Voluntárna fluktuácia sa znížila z 5,8 % v roku 2015 na 4,1 % v roku 2016, čo je priemer v odvetví dodávky 

elektriny. Priemerný vek zamestnancov bol na úrovni 41 rokov a priemerne odpracovaný čas v spoločnosti 

dosiahol úroveň 9 rokov.  

 

Prehľad základných údajov:  

Štruktúra zamestnanosti MJ 2016 2015 

Muži k 31.12 Počet 88 87 

Ženy k 31.12.  Počet 107 109 

Stav k 31.12. Počet 195 196 

Priemerný počet zamestnancov Počet 196 190 

Skrátené pracovné úväzky Počet 0 0 

Nové nástupy  Počet 32 38 

Voluntárna fluktuácia % 4,1 5,8 

Celková fluktuácia % 18,9 19,4 
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VIII. Doplňujúce informácie 
 

V roku 2016 spoločnosť nerealizovala činnosť v 
oblasti výskumu a vývoja. 

Spoločnosť neobstarala žiadne vlastné akcie, 
dočasné listy, obchodné podiely ani akcie, dočasné 
listy a obchodné podiely materskej účtovnej 
jednotky. 

Spoločnosť aplikuje komplexný systém ochrany 

životného prostredia na všetkých aktivitách s 

cieľom trvalo udržateľného rozvoja, nepôsobí 

negatívne na životné prostredie a spĺňa všetky 

zákonom stanovené podmienky týkajúce sa 

ochrany životného prostredia. 

Manažment Spoločnosti si v súčasnosti nie je 

vedomý žiadnych rizík, ktoré by významne 

ovplyvnili budúce hospodárenie Spoločnosti. 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

Bližšie informácie ohľadom vyššie spomenutých 

skutočností sú súčasťou poznámok k účtovnej 

závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2016, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výročnej 

správy ako príloha. 
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IX. Podnikateľský zámer na 
rok 2017 
 

Trhové prostredie 

V roku 2017 môžeme očakávať prijatie viacerých 
právnych opatrení, ktoré posilnia energetickú 
bezpečnosť strednej Európy. Veľkou témou EÚ 
ostáva aj balíček návrhov pre energetickú úniu. 

 Slovenský trh s energiami ovplyvnia tiež ciele a 
priority novej regulačnej politiky, a jej stability, pre 
regulačné obdobie 2017 - 2021. Všetkých subjektov 
trhu sa dotknú aj zámery ÚRSO a Vlády SR v oblasti 
energetickej efektívnosti.  

Od 1. januára 2017 sa zmenila štruktúra ceny 
dodávky elektriny pre koncového odberateľa. 
Zároveň pri distribúcii elektriny sa zásadne zmenila 
štruktúra taríf, ktorá odráža reálne spotreby v 
jednotlivých odberoch a zároveň rešpektuje už aj 
nasadzovanie inteligentných meracích systémov. 

Zámery spoločnosti na rok 2017 

VSE sa plne stotožnila s príchodom innogy a v roku 
2017 bude napĺňať hodnoty tejto novej značky. 

Popri tradičnej dodávke elektriny sa bude 
zameriavať na inovatívne zákaznícke riešenia 
a rozvoj služby innogy Energetické poradenstvo. 

Nové obchodné aktivity a spojenie s innogy 
posilnia dlhodobý zámer spoločnosti stať sa 
najdynamickejšou retailovou firmou na trhu. 

Aj v roku 2017 sa budeme sústrediť na 
dodržiavanie štandardov kvality dodávky 
koncovým odberateľom elektriny. Sme 
presvedčení, že kvalita a inovácie zvýšia spokojnosť 
našich zákazníkov. 
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X. Kontakty 
 

Východoslovenská energetika a.s. 

Mlynská 31 
042 91 Košice 
Slovenská republika 

E: info@vse.sk 
I: www.vse.sk 
I: www.KartaVyhod.sk 

   

Domácnosti Firemní zákazníci 
Zákaznícka linka  
T: 0850 123 333 

Zákaznícka linka  
T: 0850 123 333 

Poruchová linka 
T: 0800 123 332 
 
 
 

Poruchová linka 
T: 0800 123 332 (distribučný región VSD) 
T: 0800 159 000 (distribučný región SSD) 
T: 0800 111 567 (distribučný región ZSD) 

bezplatná Linka bezpečného predaja 
T: 0800 123 532 
 

 

Zákaznícke centrá  

ZC Bardejov 
Radničné námestie 9 
 

ZC Prešov 
Levočská 3 

ZC Humenné 
Námestie slobody 61 
 

ZC Rožňava 
Šafárikova 2 

ZC Košice 
Hollého 3 
 

ZC Spišská Nová Ves 
Zimná 34 

ZC Michalovce 
Štefánikova 2 
 

ZC Trebišov 
M. R. Štefánika 1515 

ZC Poprad 
Nám. sv. Egídia 97/42 
 

 

 
 

Dohodnite si stretnutie 
na jednej z našich 
pobočiek online na 
www.vse.sk   

http://www.vse.sk/
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XI. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré 
nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa 
vyhotovuje výročná správa 
 

Po 31. decembri 2016 nastali nasledujúce udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie 
v účtovnej závierke za rok 2016: 

Pán Roman Šipoš, MBA odstúpil z pozície podpredsedu predstavenstva Spoločnosti k 14. februáru 2017. Ku 
dňu zostavenia tejto výročnej správy nebol menovaný žiaden nástupca. 

Pán Ing. Vladimír Palko odstúpil z pozície predsedu dozornej rady Spoločnosti k 26. januáru 2017. Ku dňu 
zostavenia tejto výročnej správy nebol menovaný žiaden nástupca. 
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XII. Príloha – ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI K 31. DECEMBRU 2016 
a správa nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2016 


















































































