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EDITORIÁL

Vážení partneri,

príchod jesene je obvykle typický nielen naháňaním zákaziek, obchodných cieľov 

a prípravy plánov na nasledujúce obdobie, ale aj oslavami a spoločenskými 

podujatiami v mnohých mestách a mestských častiach. Naše podnikanie je vo 

veľkej miere späté s poskytovaním služieb vo viacerých regiónoch Slovenska, 

a našou snahou je ich podporovať a byť s klientmi v úzkom kontakte.

Preto sme radi, že sa stalo tradíciou organizovanie našich septembrových Dní 

otvorených dverí v mestských výhrevniach v Senici a v Brezovej pod Bradlom. 

Obyvateľom chceme ukázať, čo všetko treba zabezpečiť, aby sme mohli do 

ich domovov dodávať teplo. Tieto neformálne stretnutia sú pre nás inšpiráciou 

a príjemne stráveným časom.

Naša spoločnosť 

venuje veľkú po-

zornosť diverzifi kácii zdrojov energií,

a rovnako v kontexte vyššej 

hospodárnosti a obmedzenia dopadov 

na životné prostredie, investuje do 

moderných technológií. Preto vám prinášame príspevok o nových dopravníkoch popola v našich troch 

štiepkových kotolniach – Senici, Malackách a Bratislave.

Tieto, ale aj iné témy sú obsahom nového čísla Cofely News. Verím, že bude pre vás opäť zdrojom nových 

informácií. 

Prajem vám do nasledujúcich dní veľa radosti a úspechov.

Roman Doupovec
generálny riaditeľ

Jeseň je pre nás tiež charakteristická zavŕšením 

investičných projektov a rekonštrukcií v tepelných 

hospodárstvach, o čom sa viac môžete dočítať 

v tomto čísle CofelyNews.
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INVESTÍCIE

Cofely aj tento rok pokračuje v investíciách

Skal&Co prevzalo dve nové kotolne v Holíči
Spoločnosť Skal&Co v spolupráci so spoločnosťou 
HANT a mestom Holíč pokračuje v rozvoji aktivít 
v meste. Prednedávnom spoločnosť vybudovala 
v Holíči dve nové kotolne, ktoré svojim charakterom 
predstavujú malé domové kotolne, situované 
v novostavbách na ulici Márie Terézie. V kotolniach 
sú nainštalované dva kotle s celkovým výkonom 
120 kW na každú kotolňu, ktoré bezproblémovo 
poslúžia odberateľom pre zabezpečenie tepla 
v domove. 

Rozširovanie aktivít v meste Pezinok
Termming, a. s. v júli 2013 ofi ciálne prevzal tepelné hospodárstvo mesta Pezinok, ktoré 
pozostáva z dvoch blokových kotolní a dvoch výhrevní so sústavou primárnych a sekundárnych 
rozvodov, spoločne s odovzdávacími stanicami tepla. Prvé mesiace prevádzky sa spoločnosť 
prioritne zamerala na bezproblémovú zmenu prevádzkovateľa a začlenenie hospodárstva 
do informačného systému spoločnosti. Prioritami pre rok 2013 sú opatrenia na zvýšenie 
efektívnosti výroby tepla, úpravy v zapojení technológií či úpravy v programoch riadiacich 
systémov. Zároveň spoločnosť pracuje na odstránení problému s hlučnosťou kotolne CZT Sever.

Na rok 2014 spoločnosť naplánovala rozsiahlu 
rekonštrukciu tepelných rozvodov spojenú 
s inštaláciou kompaktných odovzdávacích 
staníc tepla (KOST) na všetky odberné miesta. 
Inštaláciou KOST chce spoločnosť docieliť 
zvýšenie komfortu a tepelnej pohody pre 
odberateľov tepla. V roku 2015 chce spoločnosť 
pristúpiť k zrekonštruovaniu kotolne CZT Sever na 

dvojpalivovú kotolňu (štiepka a plyn) a takisto k rekonštrukcii CZT Juh.  
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INVESTÍCIE

Rekonštrukcia rozvodov v Liptovskom Mikuláši 
Spoločnosť LMT, ktorá je súčasťou Cofely, a. s., sa v roku 2013 pustila do rekonštrukcie systému 
s cieľom zabezpečiť vyššiu efektivitu pri dodávke tepla do bytových domov. Prioritne bola 
rekonštrukcia zameraná na sekundárne rozvody v rámci okruhu kotolne Vansová v Liptovskom 
Mikuláši. V súčasnosti sa rekonštrukcia nachádza už vo svojej záverečnej fáze. Počas 
rekonštrukcie došlo k výmene všetkých rozvodov a osadili sa kompaktné odovzdávacie stanice 
tepla (KOST) na odberné miesta. Celková dĺžka rekonštruovaných rozvodov je takmer 27 km 
a výška investície je približne 400 tisíc €.

Nové dopravníky popola pre skvalitnenie životného prostredia
Cofely plánuje ďalšie aktivity aj vo svojich ostatných prevádzkach. V mestách Senica, Malacky 
a Bratislava pripravuje investíciu do nových dopravníkov popola v štiepkových kotolniach. Tieto 
kotolne s rovnakým riešením tepelného aj odpadového hospodárstva budú využívať nový spôsob 
obsluhy odpadového hospodárstva, ktorý zjednoduší prevádzku a obsluhu, čím dôjde k zníženiu 
prašnosti. Navrhované riešenie bude prostredníctvom nových dopravníkov popol odvádzať cez 
dopravníkovú cestu priamo do kontajnera. Týmto sa vylúči priama manipulácia s popolom a zvýši 
sa bezpečnosť pri práci a obsluhe kontajnerov. Taktiež sa zníži riziko samovoľného uvoľnenia 
popola do ovzdušia, čím sa zlepší životné prostredie v okolí. 
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SERVIS KLÍMY

Oprášte po lete klímu

Tropické teploty najmä v mesiaci júl a august dali opäť zabrať klimatizačným jednotkám. Vďaka 
tomu, že klíma znižuje vlhkosť a teplotu vzduchu, dokáže predchádzať nepríjemným stavom, 
ktoré súvisia s vysokou teplotou. No aj pri klimatizácii platí, že to s ňou netreba preháňať. 
Zdravotné riziko môže privodiť príliš veľký rozdiel medzi teplotou v interiéri a exteriéri. No tak ako 
každé iné zariadenie, aj klimatizácia potrebuje pre svoju činnosť pravidelný servis. Na ten sa 
však často zabúda, keďže legislatíva stanovuje iba pravidelné sledovanie únikov F plynov. Pritom 
stav klimatizácie ovplyvňuje nielen kvalitu vzduchu v miestnosti, ale taktiež môže nepríjemne 
zvýšiť náklady za elektrickú energiu. Pravidelným servisom môžeme zabrániť tomu, aby sa 
z dobrého sluhu nestal zlý pán.  

Servis klímy je vhodné vykonávať v dvoch 
obdobiach – na jar a na jeseň. Počas 
servisnej prehliadky je vykonaná kontrola 
klimatizačnej jednotky, odmerajú sa 
základné parametre (tlak, prietok), vyčistí sa 
zariadenie, vymenia alebo vyčistia sa fi ltre 
a napokon sa skontrolujú hodnoty týkajúce 
sa F plynov. Pri servise je dôležité zamerať 
sa tiež na výparník vnútornej jednotky. 
Pri zanedbaní údržby môže dochádzať 

k prehrievaniu elektromotora, taktiež sa zvyšuje 
hodnota tlaku chladiva, čo zvyšuje energetickú 
náročnosť, vzniká väčšie riziko úniku chladiva, a teda 
môže dôjsť  k poškodeniu kompresora.

V súvislosti s klimatizáciou sa často spomína aj zdravotné hľadisko. V zle udržiavanom systéme 
sa zhromažďuje peľ, prach a iné nečistoty, rovnako ako baktérie či huby, ktoré sa systémom 
rýchlo šíria a zhoršujú kvalitu vzduchu. Klimatizácia môže byť zdrojom infekcie, spôsobiť 
prechladnutie, vysušovať nosné sliznice a vyvolávať teplotný šok. Nepravidelná údržba môže 
spôsobiť vznik silno alergénnej plesne na výparníku vnútornej jednotky.  

V súvislosti s klimatizáciou sa často 

spomína aj zdravotné hľadisko. 
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VYKUROVANIE

Vykurovacia sezóna opäť štartuje

Aj keď počasie zatiaľ nevysiela ráznejšie signály a vonku je stále príjemne teplo, začiatok 
septembra je ofi ciálnym obdobím začiatku vykurovacej sezónny. Od tohto dátumu poskytovatelia 
tepla sledujú vonkajšiu teplotu pravidelnejšie a v prípade poklesu teploty pod 13°C dva dni po 
sebe, spustia kúrenie v našich domácnostiach. 
 
Leto býva často obdobím, kedy 
dochádza k rekonštrukciám 
bytov. Vlastníci často menia 
staré radiátory za nové, prípadne 
vymieňajú ventily. Preto pred 
spustením vykurovacej sezóny 
by mal každý dbať na to, aby boli 
ukončené všetky úpravy, ktoré 
sa týkajú kúrenia. Povinnosťou 
správcu je vykonanie prehliadky 
celého objektu a vykurovacieho 
systému tak, aby boli dodržané 
základné pravidlá. Vďaka týmto opatreniam je možné predísť nepríjemnostiam ako napríklad 
vytopenie, ktoré spôsobuje nesprávne vykonaná výmena radiátora či nefunkčnosť kúrenia 
z dôvodu zatvorených stupačiek. Keďže v priebehu letného obdobia dochádza aj k odtlakovaniu 
a vypusteniu systému, je taktiež vhodné skontrolovať a odvzdušniť vykurovacie telesá v byte. 

V súvislosti so začiatkom vykurovania často rezonuje medzi odberateľmi aj otázka cien. Tie 
stanovuje vyhláška 222/2013 Z. z. §7 odsek 3, podľa ktorej postupujú všetky spoločnosti 
spadajúce do skupiny Cofely. Na základe vyhlášky spoločnosti už oslovili odberateľov tepla 
a rozoslali dodatky v zmluvám pre rok 2014, ktorých obsahom je objednanie množstva 
a regulačného príkonu na rok 2014. Pre vykurovacie obdobie 2013/2014 sa stal na základe 
vyhlášky referenčným rokom rok 2012. Týmto proaktívnym prístupom spoločnosti skupiny Cofely 
chcú naďalej korektne a zodpovedne pristupovať k povinnostiam, aby dosiahli spokojnosť 
klientov. 

zd
ro

j: 
as

b.
sk

ročník IV. | 3 / 2013COFELY NEWS

– 6 –



SLUŽBY

Energetické služby pre klientov FM

prípadová štúdia TATRALIFT a. s.

Oddelenie energetických služieb Cofely má v rámci spoločnosti v kompetencii aj posudzovanie 
energetickej efektívnosti a poskytovanie poradenstva. Svoje služby poskytuje pre prevádzky 
tepelných hospodárstiev po celom Slovensku a pre objekty v správe spoločnosti v rámci 
facility managmentu. Pre externých zákazníkov oddelenie poskytuje služby v podobe štúdií, 
energetických auditov a návrhov energetických konceptov. Tieto služby sú úzko spojené 
s optimálnym koncipovaním facility managmentu (FM). Aj z tohto dôvodu oddelenie veľmi úzko 
spolupracuje s divíziou FM pri poskytovaní služieb zákazníkom, ale taktiež participuje pri snahe 
získať nových. Okrem toho oddelenie v spolupráci s divíziou obchodných činností spracúva 
štúdie, ktoré sú súčasťou cenových ponúk a podkladom k verejným súťažiam. 

Úlohou oddelenia je aj nájsť rozdiely oproti 
technickej dokumentácií, ktoré boli z rôznych 
dôvodov vypracované inak a môžu spôsobiť 
nečakané komplikácie pri prevádzke 
zariadenia alebo celého objektu. 

Oddelenie energetických služieb taktiež zabezpečuje pre externých zákazníkov, v zmysle 
zákona 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, vykonanie energetického auditu, ktorý sa 
týka spotrebiteľov nad 20 000 MWh. Tí musia predložiť audit do 31. decembra 2013, pričom 
sa zákon prioritne zameriava na tepelno-technické vlastnosti budov, ale aj na ich priemyselné 
technológie. 

Hlavným cieľom vypracovaných štúdií sú 

prepočty energetickej náročnosti, hľadanie 

úspor pri vytipovaných oblastiach a ich 

implementácia do projektov. 
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SLUŽBY

Prípadová štúdia TATRALIFT a. s.
Príkladom činnosti  oddelenia energetických služieb je spoločnosť Tatralift a. s., ktorá audit 
potrebovala predložiť k žiadosti o pridelenie eurofondov. Špecifi kom tohto projektu bol skrátený 
termín na spracovanie auditu. Z tohto titulu bolo potrebne efektívne nadviazať na staršiu 
prípadovú štúdiu, ktorá pomohla zmapovať pomery prevádzok spoločnosti. Na základe štúdie sa 
podarilo rozvinúť hodnotenia do rozsahu, aký ukladá zákon.

Základom pre audit bolo zhodnotenie spotreby energií podľa reálnych fakturovaných množstiev 
s normatívmi pre jednotlivé objekty, ktoré boli v súčte vyššie ako reálna spotreba. Existujúca 
disproporcia vznikla nedodržiavaním podmienok v rámci prevádzky, čo spôsobovalo na jednej 
strane nedodržiavanie hygienických noriem, ale na druhej strane úsporu energií. Preto pri 
energetickom audite boli naznačené i riešenia, ktoré môžu viesť k úsporám energií a svojim 
charakterom patria do podporovaných energeticky úsporných opatrení. Zároveň sa zhodnotila 
výška investícií, ktorá je minimálne nutná k dosiahnutiu hygienických štandardov predpísaných 
pre jednotlivé budovy, s prihliadnutím k charakteru ich prevádzky. 

Výsledné hodnotenie konštatovalo potrebu 
prestavby budovy, aby bolo možné dosiahnuť 
v interiéri predpísané hodnoty prostredia. 
Prestavba by sa mala týkať hlavne stavebného 
plášťa budovy tak, aby bolo možné docieliť 
pokles energetickej náročnosti týchto priestorov. Táto úprava si vyžaduje aj vytvorenie dvoch 
samostatných kotolní, aby sa dosiahla decentralizácia vykurovania a lepšie dimenzovanie 
výkonu. Efekt úspor sa prejaví aj pri fl exibilnejšom nastavení prevádzkových režimov oboch 
kotolní podľa aktuálnej potreby. Spolu s opatreniami na zmenu teplotno - technických vlastností 
sa podarí dosiahnuť synergický efekt. V súčinnosti s rekonštrukciou kompresorovej stanice je 
možné dosiahnuť výrazne úspory v energetickej oblasti.

Okrem návrhu opatrení audit porovnáva aj prepočty spotreby energií v súčasnosti a po 
prijatí opatrení. Výška investičných opatrení vychádza z cien zariadení a prác potrebných na 
uskutočnenie racionalizačných opatrení v dobe spracovania auditu.

Zákazník v závere takto spracovaného auditu dostane ucelený obraz o stave, pričom súčasťou 
sú odporúčané opatrenia v poradí, ktoré zohľadňuje dôležitosť jednotlivých krokov. 

Okrem návrhu opatrení audit porovnáva 

aj prepočty spotreby energií v súčasnosti 

a po prijatí opatrení.
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VEREJNOSŤ

Dni otvorených dverí v Brezovej pod Bradlom a Senici

Po úspešnom štarte série Dní otvorených dverí sme aj tento 
rok opäť pripravili podujatie pre rodiny a deti v Brezovej pod 
Bradlom, kde prevádzkujeme kotolňu pre takmer deväťdesiat 
percent obyvateľov mesta napojených na centrálne 
zásobovanie teplom. 7. septembra sa otvorili brány areálu pre 
všetkých obyvateľov, ktorí mali záujem získať bližšie informácie 
o výrobe tepla formou spaľovania štiepky. Zrekonštruovaný 
areál navštívilo mnoho rodín s deťmi, pre ktoré boli pripravené 
rôzne atrakcie a súťaže. Najväčší úspech malo maľovanie na 
tvár, vyrábanie zvieratiek z balónov, ale aj triedenie štiepky 
od fazule. Deň otvorených dverí spríjemnilo aj vystúpenie detí 
z centra voľného času. 

Brány pre verejnosť sme v poslednú septembrovú sobotu 
otvorili aj pre obyvateľov Senice. Aj Seničania využili možnosť exkurzie v našej kotolni a ich deti 
zase možnosť zabaviť sa skákaním vo vreci, pílením dreva či maľovaním. Tanečné vystúpenie 
detí z centra voľného času spríjemnilo sobotný popoludňajší program všetkým návštevníkom.

„Našim poslaním je poskytovanie služieb v rôznych 
miestach a lokalitách na Slovensku, preto sa snažíme 
udržiavať blízky a otvorený vzťah s našimi klientmi. 
To je aj myšlienka dní otvorených dverí. Obyvateľom 
chceme ukázať technológie a procesy, o ktoré 
sa staráme a ktoré musia fungovať na sto percent, 
aby sme dodali teplo a teplú vodu k plnej spokojnosti 
našich klientov. Chceme, aby táto tradícia ostala 
zachovaná a aby dni otvorených dverí boli aj naďalej 
neformálnym miestom stretnutí, a nakoniec aj zábavy,“ 
hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Roman Doupovec. 
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REKLAMA
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