Spolupráca VSE so školami

Profil spoločnosti
Východoslovenská energetika a.s. (VSE) je jedným z najväčších zamestnávateľov
na východnom Slovensku. Svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby spojené s odberom elektriny. Od roku 2003 je súčasťou nemeckého koncernu RWE,
jednej z vedúcich energetických skupín v Európe. Elektrinu dodáva približne
500 000 zákazníkom z radov domácností, firiem i organizácií.
VSE vytvára vlastné projekty zamerané na podporu vzdelávania. Jej aktivity
smerujú k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a podpore talentovanej mládeže.
Spolupracuje so základnými, strednými školami a univerzitami na východnom
Slovensku. Podporuje mimovládne organizácie, ktoré poskytujú ďalšie vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.
Jedným z najdôležitejších dôvodov, prečo sa VSE venuje tejto oblasti, je snaha
podať pomocnú ruku pri prepájaní teórie s praxou a pri príprave študentov
na ich budúce povolanie. Za projekt spolupráce so strednými elektrotechnickými školami a rozvojový program Practice získala v roku 2010 ocenenie HR Gold.
VSE bola odmenená aj za ďalšie programy v oblasti ľudských zdrojov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ju už trikrát ocenilo v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine. V roku 2008 získala HR Oscar za projekt „Pre rodiny“, ktorého hlavným cieľom je pomôcť zamestnancom čo najlepšie zladiť ich súkromný
a pracovný život.

Ocenenie HR Gold udelilo VSE Združenie
pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov.

VYSOKÉ ŠKOLY
Aktivity pre študentov vysokých škôl:
konzultácie pri spracovávaní odborných semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác;
povinné odborné praxe a dobrovoľné stáže;
exkurzie na elektrických staniciach či iných pracoviskách skupiny VSE;
odborné prednášky a cvičenia na FEI TU Košice;
podpora pri vydávaní učebníc v oblasti elektroenergetiky;
štipendijný a rozvojový program VSE Fellows pre študentov silnoprúdových
odborov na FEI TU Košice.
Absolventom VŠ so zameraním na silnoprúd ponúkame po ukončení štúdia
nástupný rozvojový program Trainee, ktorého cieľom je príprava budúcich
špecialistov pre technické útvary spoločnosti. V roku 2011 otvárame už 8. ročník
Trainee programu.
Poskytujeme konzultácie pri riešení semestrálnej, bakalárskej a diplomovej
práce
Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na elektrotechniku a ekonomiku.
Podmienka: významnosť a aktuálnosť spracovávanej témy a jej využiteľnosť
v praxi. Preferované sú práce z oblasti energetiky.
Požiadavky na študentov: iniciatívny a zodpovedný prístup, odborné vedomosti a záujem o prácu v energetike po ukončení štúdia.
Kedy: v priebehu celého roka.
Realizujeme štipendijný a rozvojový program VSE Fellows
Cieľová skupina: študenti silnoprúdových odborov na FEI TU Košice.
Cieľ: podporujeme študentov, ktorí spĺňajú podmienky a majú záujem o nástup
do Trainee programu po ukončení štúdia. Podstatou programu je nielen finančná pomoc študentom, ale aj ich rozvoj a odborná prax. Rozvojové aktivity sú
smerované na odborné a osobnostné zručnosti a jazykové znalosti.
Požiadavky na študentov: študenti 4. ročníka silnoprúdových odborov na FEI
TU Košice, iniciatívny a zodpovedný prístup, analyticko–koncepčné myslenie,
flexibilita a tímová práca.
Kedy: nábor je vždy na začiatku zimného semestra.
Z reakcií študentov na účasť v programe VSE Fellows:
„V prvom rade ma zaujala úzka spolupráca s VSE a možnosť pracovať po ukončení štúdia v tejto
spoločnosti. Takisto kurz cudzieho jazyka a účasť na rôznych aktivitách, ktoré spoločnosť ponúkala
v rámci programu.“ Patrik Varga, účastník programu VSE Fellows
„Bral som to ako perspektívny krok pre moju budúcnosť.“ Jozef Michlík, účastník programu
VSE Fellows

STREDNÉ ŠKOLY
Aktivity pre študentov stredných škôl:
podpora projektu Cvičné firmy na partnerskej ekonomickej SŠ;
povinné odborné praxe a odborný výcvik vo VSE a dcérskych spoločnostiach;
exkurzie na elektrických staniciach či iných pracoviskách skupiny VSE;
individuálne riešenia pre partnerské elektrotechnické školy ako napr. vedomostné súťaže, praktické odborné súťaže či podpora pedagógov;
realizácia cvičného poľa pre študentov partnerských elektrotechnických škôl;
zapožičanie elektromeracích prístrojov a ukážka práce káblových meracích
vozov;
odborné prezentácie.
Umožňujeme absolvovať odbornú prax a odborný výcvik
Cieľová skupina: študenti SŠ. Preferovaní sú študenti zo škôl, s ktorými aktívne
spolupracujeme.
Cieľ: spoznanie spoločnosti VSE a činností vykonávaných na rôznych pracoviskách. Počet miest závisí od aktuálnych možností a potrieb našej spoločnosti.
V prípade technických škôl sú uprednostňovaní študenti, ktorí majú po skončení
štúdia záujem o nástup do programu Practice.
Požiadavky na praktikantov: aktívny a zodpovedný prístup, odborné vedomosti a iniciatíva.
Kedy: v priebehu celého roka.
Podporujeme projekt Cvičné firmy
Cieľová skupina: projekt Cvičné firmy je súčasťou učebných osnov na mnohých
SŠ ekonomického zamerania.
Cieľ: priblížiť študentom ekonomickú prax a pripraviť ich na prípadné podnikanie po ukončení štúdia. VSE už ôsmy rok podporuje cvičnú firmu In–Energy pri

Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach. In–Energy fiktívne nakupuje a predáva elektrinu iným cvičným firmám. V rámci medzinárodných veľtrhov cvičných
firiem sa In–Energy viackrát umiestnila na prvých miestach v hodnoteniach katalógov, stánku, loga spoločností či obchodných zručností prezentujúcich.
Na Medzinárodnom veľtrhu, ktorý sa konal v novembri 2010 v Bratislave,
sa In–Energy stala 2. najlepšou firmou veľtrhu spomedzi osemdesiatich zúčastnených spoločností.
Vytvárame individuálne riešenia pre partnerské elektrotechnické školy
Cieľová skupina: v rámci prípravy našich budúcich elektromontérov pre oblasť
výstavby a prevádzky distribučných sietí je pre nás kľúčová spolupráca
so strednými školami, ktoré ponúkajú silnoprúdové študijné programy. V rámci východného Slovenska rozvíjame aktivity s piatimi školami: SOŠT v Michalovciach, SOŠT v Humennom, SOŠA v Košiciach, SOŠE v Poprade – Matejovciach
a SPŠE v Prešove. Absolventom silnoprúdových odborov ponúkame nástupný
rozvojový program Practice. V lete 2011 otvoríme už jeho 6. ročník.
Cieľ: zvyšovanie kvality vzdelávania budúcich elektrotechnikov. V rámci aktívnej
spolupráce pomáhame študentom priblížiť energetiku a spoločnosť VSE. Školám
ponúkame viacero aktivít, ktoré môžu využiť podľa svojich špecifických potrieb,
napr. návštevu elektrických staníc, ukážku práce káblových meracích vozov, individuálne odborné konzultácie, pripomienkovanie učebných osnov, vedomostnú
súťaž pre nižšie ročníky či tímovú súťaž s praktickým zadaním pre vyššie ročníky.
Realizujeme projekt „Cvičné pole“
Cieľová skupina: študenti partnerských elektrotechnických škôl.
Cieľ: v roku 2010 sme vybudovali tzv. cvičné pole na partnerskej škole SOŠE
v Poprade – Matejovciach. Cvičné pole kopíruje naše siete a študenti si na ňom
môžu vyskúšať činnosti, ktoré vykonávajú naši elektromontéri. Prispieva tak
k užšiemu prepojeniu teórie a praxe.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Aktivity pre študentov
základných škôl:
príprava didaktických
materiálov na tému šetrenia
elektrinou;
organizácia literárnej súťaže
Energetika;
podpora prázdninovej
Detskej univerzity „Sme TU
pre deti“;
podpora programu Zelená
škola.

VSE je hlavným partnerom projektu Technickej
Univerzity v Košiciach s názvom Sme TU pre deti.

Organizujeme literárnu súťaž Energetika
Cieľová skupina: žiaci a ZŠ Prešovského a Košického samosprávneho kraja.
Cieľ: podpora talentovaných detí a mládeže, vytvorenie priestoru pre originálnu
detskú tvorbu a rozšírenie povedomia o energetickom priemysle medzi žiakmi to sú tri hlavné ciele tejto jedinečnej súťaže, ktorú VSE organizuje už od roku
2006. Každý ročník je originálny, žiaci sa prezentujú v rôznych literárnych žánroch. O úspechu projektu hovorí počet zapojených mladých autorov, ktorých
je v každom ročníku súťaže viac ako 300. Tí najlepší sú odmenení hodnotnými
cenami a zároveň majú možnosť súťažiť o finančné výhry pre svoje školy.
Kedy: súťaž vyhlasujeme každoročne na jeseň.

Komiks s názvom Záchrana školy vytvorila štvrtáčka Boženka Timková zo ZŠ v Sedliciach v rámci
piateho ročníka súťaže Energetika 2011.

Sme generálnym partnerom projektu Zelená škola
Cieľová skupina: školy z celého územia Slovenska zapojené do programu Zelená škola.
Cieľ: VSE sa stala partnerom programu, aby podporila úsilie projektu Zelená
škola o vytvorenie zdravších a „zelenších“ škôl, ktoré sú aktívne v oblasti ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov. Aj týmto spôsobom pomáhame
rozširovať energetickú výchovu na školách a zvyšovať povedomie žiakov a študentov o efektívnom využívaní energie.
Kedy: partnerstvo od roku 2008.
Podporujeme vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti
Cieľová skupina: učitelia a žiaci základných škôl z celého územia Slovenska.
Cieľ: VSE považuje energetickú výchovu za jednu z najefektívnejších metód
na dosiahnutie úspor energie a presadenie energetickej účinnosti. Sme presvedčení, že výchova a vzdelávanie dokážu zmeniť postoje jednotlivcov tým, že im
ukážu nové nápady a predstavy. Preto sa chceme aktívne podieľať na vzdelávaní
v tejto oblasti na školách. Usilujeme sa, aby to bolo pre deti príťažlivou a zábavnou formou: informácie im prinášajú maskoti energetickej efektívnosti Elo a Nea
prostredníctvom hier a súťaží na internetovej stránke www.SetrimeEnergiu.sk
a na stránke Šetríme energiu na Facebooku. Súčasťou podpory je aj distribúcia
materiálov o energii pre učiteľov (pracovné listy, CD, plagáty do tried, nálepky
a pod.).
Kedy: myšlienku efektívneho využívania energií rozvíjame so žiakmi základných
škôl od roku 2008.
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