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Spoločnosť Fecupral, spol. s r.o., s pre-
vádzkami v Prešove a v Spišskom Podhra-
dí sa 18 rokov zaoberá zberom, triedením 
a recykláciou odpadov, ako aj likvidáciou 
priemyselných odpadov. Je dlhoročným 
zákazníkom VSE a od 1. januára 2013 tiež 
odberateľom plynu od našej sesterskej 
spoločnosti RWE Gas Slovensko.

Konateľ spoločnosti, Ing. Hanigovský 
Štefan st., si našiel čas na krátky rozhovor 
na tému energetických potrieb firmy.
„Sme špecializovaná spoločnosť, ktorá 
robí komplexné služby pri nakladaní s od-
padom. Snažíme sa v maximálnej miere 
využiť odpady ako druhotnú surovinu  
– papier, sklo, plasty, kovy a podobne.

V prípade, že sú možnosti materiálovej 
recyklácie vyčerpané, zostáva len možnosť 
výberu medzi skládkovaním a energe-
tickým zhodnotením. My preferujeme 
moderný spôsob zneškodnenia odpadu – 
energetické zhodnotenie, čo je získavanie 
tepla, a tým nahradenie fosílnych palív.
Firma Fecupral prevádzkuje svoju vlastnú 
spaľovňu odpadov, triediace linky, lisy,  
separátory, drviče, čím rieši komplexne 
problematiku odpadového hospodárstva 
pre jednotlivé spoločnosti, ktoré sú našimi 
zmluvnými partnermi. Materiálovo a ener-
geticky spracovávame viac ako 200 druhov 
odpadov pri dodržiavaní všetkých smerníc 
a nariadení EÚ.“

V roku 2000 spoločnosť Fecupral uviedla 
do prevádzky modernú spaľovňu nebez-
pečných odpadov, ktorá je určená na pria-
me oxidačné dvojstupňové kontinuálne 
spaľovanie tuhého, pastovitého, a tiež 
kvapalného odpadu.

TransparenTnosť 
robí dobré vzťahy

Ing. Štefan Hanigovský,
konateľ Fecupral, s.r.o.

pokračovanie na 2. strane >>
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Náklady na prevádzku 
automobilového parku v súčasnej dobe prudko rastú a časy lacnej 
ropy sú už dávno preč. Naopak, prevádzkové náklady elektrického 
vozidla sú približne 0,02 – 0,04 eur/km, pričom na verejných 
nabíjacích staniciach je elektrina zatiaľ zdarma. Elektromobil je 
do mestskej prevádzky ideálny, má nulové emisie a účinné, progre-
sívne zrýchlenie. Jazdí ticho, bez vibrácií motora.

i Viac o našej podpore E-mobility sa dočítate na stránke  
www.ZelenaBuducnost.sk. 

pokračovanie z 1. strany
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Vedeli ste, že…
...  Peugeot iOn za 18 mesiacov prevádzky 

vo VSE najazdil 18 000 km, „ušetril“ Koši-
ce od 2 340 kg CO

2
, na odbúranie čoho by 

bolo potrebných 390 dospelých stromov?
...  na Slovensku je doposiaľ registrovaných  

len 23 elektromobilov?
... 87 % vozidiel v Európe najazdí za deň menej ako 60 km?

Vo VSE podporujeme ekologický spôsob dopravy a chceme 
do budúcnosti našim zákazníkom vytvoriť podmienky na vy-
užívanie áut s elektrickým pohonom.
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Nórsko sa v elektromobilite doťahuje na svetových lídrov. 
Celkovo po nórskych cestách jazdí 8 000 elektrických 
áut, čo súvisí s podporou zo strany nórskej vlády. Medzi 
vládne benefity spojené s elektromobilmi patrí: 
• nulová DPH,
• v mestách parkovanie zdarma,
• majitelia nemusia platiť registračnú, ani cestnú daň.

„Najväčšou mierou sa na spotrebe elektriny 
podieľajú všetky točivé stroje ako drviče, 
lisy, magnetické separátory, rotačná pec 
a iné. Naša súčasná denná spotreba je 
do 90 kWh. Stále hľadáme technické rie-
šenia, ako získať rovnaký výkon pri nižšej 
spotrebe a dosiahnuť maximálnu efektivi-
tu.“

VSE ako spoľahlivý dodávateľ elektriny 
dlhodobo poskytuje svojim zákazníkom aj 
služby energetického auditu. Spoločnosť 
Fecupral zatiaľ tieto služby nevyužila, 
avšak v budúcnosti túto možnosť Ing. 
Hanigovský Štefan st. nevylúčil.
„Slovensko nedostatočne využíva energe-
tický potenciál odpadu. Naša spoločnosť je 
postavená na triedení, recyklácii a zhod-
notení odpadu, čím sa snažíme priblížiť 
vyspelým krajinám EÚ. Emisné limity sú 
pre nás záväzné rovnako ako pre ostatné 
krajiny EÚ.“
 
Na otázku, čo považuje vo vzťahu dodá-
vateľa a odberateľa za najdôležitejšie, 
odpovedal: „Transparentnosť je to, čo robí 
dobré vzťahy medzi odberateľom a dodáva-
teľom. Vždy je potrebné pripraviť odberate-

ľa na kroky, ktoré plánuje dodávateľ urobiť 
a poskytnúť dostatok času na zmenu pre 
zákazníka. U VSE si vážim ústretovosť.“

Prečo RWE Gas Slovensko?
Firma Fecupral sa rozhodla od nového 
roku zmeniť dodávateľa plynu. Ako hlavný 
dôvod Ing. Hanigovský Štefan st. uviedol:
„Pôvodný dodávateľ si okrem iného účtoval 
pre mňa nepochopiteľnú pokutu za ne-
odobraté množstvo. Prečo napríklad pekár-
ne, vodárne takúto položku neúčtujú? Keď 
som si objednal tovar v istom množstve, mal 
by som zaplatiť za objem, ktorý som využil. 
Vy ako odberateľ plynu predsa nemôžete 

vedieť, aká bude zima, a teda koľko plynu 
budete skutočne potrebovať. Nemôžete si 
urobiť zásoby.
Naopak ponuka od RWE Gas Slovensko 
mi umožnila potrebnú f lexibilitu, teda ísť 
percentuálne do plusu i do mínusu čerpania 
plynu. Tým sa RWE Gas Slovensko stalo pre 
mňa dôveryhodnejším partnerom.“

Proces zmeny dodávateľa plynu zhodnotil 
konateľ pozitívne. 
„Jednanie prebehlo korektne. Dobré 
obchody robia aj dobré vzťahy. Takže ja 
verím, že citlivý prístup k nám odberate-
ľom je šancou na Slovensku uspieť. Rád by 
som vyjadril presvedčenie, že VSE a RWE 
Gas Slovensko budú tí dodávatelia, ktorí 
mi budú v reálnom čase dodávať energie 
za reálne ceny.“

Na záver sme sa spýtali na plány a víziu 
spoločnosti Fecupral.
„Naša spoločnosť sa riadi heslom, že budú-
cim generáciám by sme mali zanechať lep-
šie životné prostredie, aké sme dostali. Čo 
sa týka našich plánov do budúcnosti, máme 
snahu byť na špici moderných technológií 
pri riešní odpadového hospodárstva SR.“

prečo by sa elekTromobiliTou 
mali zaoberať firmy?



Podiel našej sesterskej spoločnosti RWE Gas Slovensko 
na celkovom objeme dodaného plynu na Slovensku 
predstavuje v súčasnosti už 21 %. Prečo by ste sa aj vy mali 
rozhodnúť pre tohto dodávateľa?

    Garantovaná úspora oproti dominantnému  
dodávateľovi.

  Sme voľbou číslo 1 pri zmene dodávateľa.

  Stojíme na pevných základoch.

  Spoľahlivá dodávka.

UROBTE TEN sprÁvny ťah 
s rWe Gas slovensko

Volajte Biznis linku 
RWE Gas Slovensko

0850 123 999
i Ponuku našich produktov nájdete na www.rwegas.sk.
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Malý výrobný podnik

Ročná spotreba: 316 500 kWh (30 000 m3)

Stredne veľká reštaurácia

Ročná spotreba: 211 000 kWh (20 000 m3)

Úspora: 

1 613 eur

Úspora: 

1 075 eur

3333

príleŽiTosť pre vÁŠ biznis 
s karTou vÝhod vse
VSE ponúka od tohtoročnej jesene pre svojich zákazníkov z radov domácností mimoriadne výhody  
vo forme Karty výhod VSE, s ktorou získajú výhodné zľavy na nákupy a praktické asistenčné služby.

StaňtE Sa aj Vy PaRtnERom nášho PRoGRamu

Predstavte seba a svoje produkty zákazníkom VSE a.s. a našej sesterskej spoločnosti RWE Gas 
Slovensko, s.r.o., a využite Kartu výhod VSE na podporu predaja vašich produktov a služieb.
Ak má vaša spoločnosť pre našich zákazníkov výhodnú ponuku, neváhajte nám napísať 
na produkty@vse.sk a aj vy budete patriť medzi partnerov Karty výhod VSE.

Čo PRináša KaRta Výhod VSE našim záKazníKom?

•  Špeciálne, časovo ohraničené zľavy platné len pre držiteľov Karty výhod VSE.
•  Dlhodobé výhody a zľavy v rozsahu od 5 % do 30 % na viac ako 9 000 obchodných miestach v celej Slovenskej a Českej republike.
• Praktické asistenčné služby v prípade nehody v domácnosti.



Z nášho krátkeho telefonického prieskumu vyplynulo, že v časopise očakávate návody 
na vylepšenie energetickej efektívnosti. Tu je niekoľko tipov v troch oblastiach:

Kancelárska technika
•  Notebooky spotrebujú až o 90 % menej 

elektriny ako klasické stolové počítače.
•  Ak kupujete počítač, monitor, tlačiareň, 

fax či kopírovací stroj, zamerajte sa 
na zariadenia s čo najnižšou spotrebou 
a s funkciou automatického prechodu 
do úsporného režimu, ak sa zariadenie dlhší 
čas nepoužíva.

osvetlenie
•  Každých 6 až 12 mesiacov, podľa stupňa 

znečistenia v miestnostiach, očistite 
tienidlá a svietidlá. Zlepšíte tým svietivosť 
lámp.

•  V halách, v ktorých je potrebné 
neustále svietiť, nainštalujte zariadenia 
s regulátorom intenzity osvetlenia. 
Tieto zariadenia prispôsobujú intenzitu 
osvetlenia podľa množstva svetla, ktoré 

preniká do haly z vonkajšieho prostredia.
•  V priestoroch s krátkym pobytom 

ľudí (toalety, vchodové brány a pod.) 
nainštalujte detektory pohybu, ktoré 
spínajú osvetlenie.

zariadenie na prípravu jedál
•  Používajte zariadenia, ktoré sú veľkosťou 

primerané množstvu pripravovaných 
pokrmov. Plne využitá kapacita zužitkuje 
energiu podstatne efektívnejšie.

•  Pravidelne kontrolujte stav tesnenia 
na dvierkach rúr na pečenie a v prípade 
potreby ho dajte vymeniť.

•  Fritézu napĺňajte len do uvedenej kapacity, 
preplnené zariadenie predlžuje čas prípravy 
jedla.

Viac na www.zelenaBuducnost.sk v časti 
Šetrenie energie.

Tip ako uŠeTriť enerGiu 
na vaŠich odbernÝch miesTach

chceTe lepŠie rozumieť poloŽkÁm  
na fakTúre?
Využite našu interaktívnu pomôcku 

Na našej internetovej stránke www.vse.sk v časti Zákazníci/Firmy a organizácie/Spôsoby platby 
nájdete interaktívnu aplikáciu k faktúre za elektrinu. Pomôže vám lepšie porozumieť jednotlivým 
účtovaným položkám, a tiež vysvetlí skladbu ceny elektriny.
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Kompletný zoznam našich Regionálnych zastúpení:
   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

Vaše požiadavky vybavíte telefonicky:
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