PODPORUJEME ZELENÚ
BUDÚCNOSŤ

Východoslovenská energetika a.s. považuje realizáciu
aktivít zameraných na ochranu životného prostredia
a trvalo udržateľný rozvoj za prirodzenú súčasť svojho
pôsobenia.
Zachovať krajinu a prostredie, v ktorom pôsobíme,
aj pre ďalšie generácie vnímame ako povinnosť
každého jedného z nás. S touto víziou uskutočňujeme program Zelená budúcnosť.
V rámci neho vyvíjame aktivity smerom dovnútra
i navonok našej spoločnosti: podporujeme rozvoj
elektromobility na Slovensku, chránime vtáctvo,
podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov
energií. Ďalšou z aktivít je tiež zvyšovanie informovanosti našich zákazníkov o možnostiach efektívneho
využívania elektriny šetrného k životnému prostrediu.
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www.facebook.com/ZelenaBuducnostVSE

PODPORUJEME EFEKTÍVNE
VYUŽÍVANIE ENERGIE
Našim zákazníkom poskytujeme rozsiahle
poradenstvo na tému efektívneho využívania
energie. Môžu využiť našu internetovú stránku
www.ZelenaBuducnost.sk s množstvom rád a tipov
o možných úsporách elektriny v domácnosti
i podnikaní alebo sériu poradenských letákov.
Zákazníkom v oblasti energetickej efektívnosti radíme
aj osobne v sieti našich zákazníckych kancelárií.
Usilujeme sa byť vzorom pri využívaní energeticky
úsporných riešení. Príkladom sú dve tepelné čerpadlá,
ktoré slúžia na vykurovanie dvoch našich pracovísk.
O znižovanie vlastnej spotreby energií sa usilujeme
aj modernizáciou technologických zariadení.
Zodpovedne tiež pristupujeme k nakladaniu
s odpadom: podporujeme jeho separáciu
a druhotné využitie.
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VZDELÁVAME O ENERGETICKEJ
EFEKTÍVNOSTI
Správanie jednotlivcov pri používaní energie je určené
niekoľkými faktormi, z ktorých najdôležitejší je postoj.
Výchova a vzdelávanie dokážu modifikovať postoje
jednotlivcov tým, že im ukážu nové nápady
a predstavy, čo potom vedie k zmene správania.
Preto za jednu z najefektívnejších metód
na dosiahnutie úspor energie a presadenie
energetickej účinnosti považujeme energetickú
výchovu. To je aj dôvod, prečo sa aktívne podieľame
na vzdelávaní v tejto oblasti na školách. Pre učiteľov
a žiakov pripravujeme a bezplatne distribuujeme
didaktické pomôcky na tému energetická efektívnosť.
Podporujeme aj projekty iných subjektov, ktoré vedú
žiakov k efektívnemu využívaniu energie.
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www.ZelenaBuducnost.sk

ROZVÍJAME VYUŽÍVANIE
ELEKTROMOBILOV
Vo VSE podporujeme ekologický spôsob dopravy
a chceme do budúcnosti našim zákazníkom vytvoriť
podmienky na využívanie áut s elektrickým pohonom. Výhodou elektromobilov je nulová produkcia
oxidu uhličitého (CO2 ), výrazne nižšie prevádzkové
náklady ako pri klasických automobiloch a nižšia
hlučnosť.
Základným predpokladom fungovania elektromobilov
je prelomenie začarovaného kruhu „bez áut nemá
význam budovať infraštruktúru“ a „bez infraštruktúry
nie je možné používať autá“. VSE preto ako prvá
spoločnosť na Slovensku vybudovala prvú verejnú
nabíjaciu stanicu pre elektromobily – nachádza
sa v Košiciach. Ďalšie tri nabíjacie stanice sme otvorili
v Bratislave, Nitre a Poprade – v týchto mestách ide
o prvé nabíjacie stanice pre elektromobily, ktoré sú
určené pre verejnosť.
Zákazníkom tiež ponúkame montáž „domácich“
aj verejných nabíjacích staníc, ktoré im vieme
zabezpečiť v spolupráci s naším materským
koncernom RWE.
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ZVYŠUJEME VYUŽITEĽNOSŤ
OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV
Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti VSE
Ekoenergia, s.r.o. budujeme a prevádzkujeme
projekty na báze obnoviteľných zdrojov energie.
Zameriavame sa najmä na výrobu elektriny
z biomasy, bioplynu a energie vody. Dôraz pri tom
kladieme na efektívne využitie prírodných
a spoločenských zdrojov, podporu miestnej ekonomiky, napríklad formou vytvárania nových pracovných
miest, ako i spoluprácu s lokálnymi partnermi. Dôkazom tejto spolupráce je napríklad malá fotovoltická
elektráreň na streche Základnej školy Bajkalská
v Prešove alebo novootvorená bioplynová stanica
v Rozhanovciach.
Okrem aktivít VSE a.s., využitie obnoviteľných zdrojov na Slovensku podporuje aj samotná materská
spoločnosť – RWE. V jej réžii prebieha príprava
výstavby teplárne na biomasu v Banskej Bystrici.
RWE tak prispieva i k diverzifikácii zdrojov energie
pre jednotlivé mestá.
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OCHRAŇUJEME VTÁCTVO
Vyvíjame aktivity na ochranu ohrozených vtáčích
druhov. Hľadáme riešenia, ako minimalizovať
negatívne dôsledky distribúcie elektriny na vtáčiu
populáciu.
Prostredníctvom grantového programu Symbióza
realizovaného Nadačným fondom skupiny VSE, ktorý
spravuje Karpatská nadácia, sme podporili niekoľko
organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.
Aktívne tiež spolupracujeme so Štátnou ochranou
prírody pri ochrane dravého vtáctva.

www.facebook.com/ZelenaBuducnostVSE
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Kontaktné miesta zákazníka
Bardejov, Kellerova 9
Humenné, Nám. slobody 61
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
E info@vse.sk
I www.vse.sk
I www.ZelenaBuducnost.sk
www.facebook.com/ZelenaBuducnostVSE

