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EDITORIÁL
Vážení obchodní partneri, kolegyne a kolegovia!
Čochvíľa sa skončí ruch predvianočného obdobia a väčšina z nás sa v kruhu
svojich blízkych oddá oddychu doma, na horách, či iných miestach, ktoré s obľubou
navštevujete.Preto nám, ešte predtým než tak urobíte, dovoľte, aby sme spoločne
vyhodnotili tento rok, rok 2013.
Je pre mňa potešením, že môžeme konštatovať, že v práve v končiacom roku naša
skupina opäť dosiahne rast obratu, ale aj zamestnanosti. Na tomto mieste sa
v prvom rade musím poďakovať všetkým mojim kolegom za ich systematickú
prácu a nasadenie a rovnako aj obchodným partnerom za dôveru a spoluprácu.

Roman Doupovec
generálny riaditeľ

Naše podnikanie je postavené na službe klientom. Pozorujeme, že počas výkonu
našej práce na našich projektoch vznikajú viaceré partnerstvá – vzťahy s našimi
klientmi, ktoré ďaleko prekračujú rámec zmluvne dohodnutých povinností. Často
je to dôsledkom vysokých nárokov klienta, obojstrannej snahy dosiahnuť ešte
vyššiu úroveň kvality, a to všetko je podporené vzájomnou dôverou a rešpektom.
Toto je definitívne poloha, ktorá posúva obe strany významným spôsobom napred.

V uplynulom roku sa nám podarilo obstáť v súťažiach, v ktorých sa nám končilo obdobie trvania kontraktu.
Ustáť náročný proces výberu v stále ostrejšej konkurencii a pod cenovým tlakom, bola, je a bude kriticky
dôležitá úloha.
Novovznikajúce partnerstvá ako aj úspech v retendroch považujem za znamenie, že sa uberáme
správnym smerom.
Zo všetkého najdôležitejšie však je, neustať v snažení, počúvať očakávania klientov, a posúvať sa
vpred. Mám za to, že v najbližšom čase bude naše smerovanie určovať služby smerujúce k energetickej
efektívnosti. Máme na to všetky predpoklady – kompetenciu a skúsenosti, portfólio existujúcich
či potenciálnych klientov a samozrejme odhodlanie.
Ak by som mal menovať jednu jedinú vlastnosť, ktorá odlišuje spoločnosť Cofely od všetkých ostatných,
bez váhania a akýchkoľvek pochybností poviem, že je to náš tím, jeho sila, vzťahy a atmosféra v ňom.
To je najväčšia hodnota, ktorú si vážim, za ktorú som vďačný a ktorú budem zo všetkých síl podporovať.
Prajem Vám všetkým zo srdca pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia, úspechov, energie
a humoru!
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BILANCUJEME
Bilancujeme rok 2013
Základnými piliermi Cofely sú energetika, facility manažment a inštalácie technológii. Každá
z nich má svoje špecifiká a svoj prínos. Rok 2013 patrí opäť k tým náročnejším. V silnej konkurencii
poskytovaných služieb, ktorá je často podporená cenovým tlakom, sme tento rok dokázali obstáť
a obhájiť si svoju významnú pozíciu. Rok 2013 bol zároveň rokom, keď sa Bratislava stala
centrálou Cofely pre časť Európy a Rusko. Prečítajte si rozhovor Petrom Strýčkom a krátke
hodnotenia roka riaditeľmi spomínaných divízií, vrátane divízie obchodných činností.

Rozhovor s Petrom Strýčkom,
generálnym riaditeľom Cofely východná Európa
Od januára 2013 ste zodpovedný za región východnej Európy
a Ruska. Ako vás ovplyvnila táto zmena?
Kým v Česku a na Slovensku som prevzal vedenie nad existujúcimi
spoločnosťami, v Rusku som mal úlohu vybudovať úplne novú
spoločnosť s podobnými aktivitami, ako robí Cofely na Slovensku.
Najmenej starostí a práce som mal na Slovensku. Z môjho pohľadu
konsolidovanú spoločnosť som po rokoch vedenia odovzdal
Romanovi Doupovcovi, ktorý sa s plnou vervou a zodpovednosťou
pustil do jej ďalšieho rozvoja a zveľaďovania.

Aké sú ciele spoločnosti Cofely do budúcnosti?
Koniec roka je obdobím bilancovania uplynulých udalostí, ale taktiež priestorom na nové plány.
Medzi hlavné ciele do budúcna by som zaradil hlavne zámer začleniť sa do osvetľovacieho
segmentu, tzn. výmena osvetlenia v mestách a v priemysle metódou „performance
contracting“. Ďalej určite plánujeme obhájiť kľúčové zákazky v divízii komplexnej správy budov
a v neposlednom rade sa chceme zamerať na vybudovanie oddelenia energetických služieb. Našim
cieľom je prezentovať sa ako líder v energetických službách a myslím, že robíme správne kroky
k tomu, aby sme tento dlhodobý cieľ spĺňali. Najdôležitejšie pri naplnení tohto cieľa, je budovanie
stabilného tímu odborníkov a špecialistov, čo sa nám veľmi darí.
–3–
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Čo čaká Cofely na českom trhu?
V Čechách sme aktívni hlavne v elektro dodávateľskom segmente a napriek kríze, v ktorej
sa tento segment nachádza, darí sa nám získavať strategické zákazky a udržať si tak
vysokokvalifikovaný tím ľudí. Plánujeme vstúpiť do energetických služieb tak, ako na Slovensku
a taktiež významne posilniť našu pozíciu v prevádzkovaní budov. Dôležité je tiež pokračovať
v integrácii našich 4 divízií do jedného kolektívu Cofely a nájsť silného lídra, ktorý by sa postavil
do pozície generálneho riaditeľa spoločnosti.
Pod správu bratislavskej centrály pribudlo tiež Rusko. Akým smerom sa vydáte v tomto
silnom regióne?
Rusko považujem za veľmi perspektívny,
no tiež komplikovaný región, kde je
Myslím si, že výziev je predo mnou viac než dosť.
potrebné povestné „čítanie medzi
Stredoeurópsky a východoeurópsky región však
riadkami“, bez ktorého nadnárodné
vnímam ako veľmi perspektívny.
spoločnosti nevedia na ruskom trhu
existovať. Moja vďaka patrí hlavne slovenskému kolektívu, ktorý nám bol pri komunikácii
s naším ruským mini-tímom nápomocný. Ak sa nám podarí získať prvý FM projekt a prvý
projekt centrálneho zásobovania teplom, bude to predpokladom pre ďalší rast, ktorý je v Rusku
neobmedzený.
Čo Vás čaká v najbližšom období?
V krátkom čase by som mal prevziať naše aktivity v Poľsku. Myslím si, že výziev je predo mnou
viac než dosť. Stredoeurópsky a východoeurópsky región však vnímam ako veľmi perspektívny
a verím, že Cofely bude aj napriek ťažkým rokom udávať tempo v energetických službách.
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Energetika
Pre našu divíziu bol tento rok opäť veľmi dynamický. Hneď po prevzatí tepelného hospodárstva
(TH) v Lehote pod Vtáčnikom, sme sa pustili do vylepšovania miestneho systému CZT, hlavne
v oblasti merania a regulácie a využitia solárnych panelov.
Najvýznamnejšou udalosťou tohto roka však bolo prevzatie TH v Pezinku
na 20 rokov, kde sme sa zaviazali v najbližších piatich rokoch v rámci
modernizácie a rekonštrukcie systému CZT preinvestovať viac než 5
miliónov eur. Systém sme prevzali v júli a už sa nám podarilo vyriešiť
niekoľko dlhoročných problémov, ako napr. hlučnosť komínov, či zlepšenie
kvality dodávok teplej vody.

Jozef Smolka
riaditeľ Divízie
výroby a distribúcie
energií

V rámci plánovaných investícií došlo k rekonštrukcii tepelných rozvodov
na okruhu Vansovej v Liptovskom Mikuláši, či vybudovaniu a uvedeniu
do prevádzky dvoch kotolní v Bratislave a ďalších dvoch v Holíči. Veríme,
že v Holíči sa budeme rozvíjať aj ďalej.

Novinkou, ktorú sme tento rok priniesli a ktorá zvyšuje kvalitu našich
služieb je vytvorenie oddelenia energetických služieb. Vysokokvalifikovaní
inžinieri tohto oddelenia sa venujú hľadaniu energetických strát v rámci
našich tepelných hospodárstiev, ale aj u našich zákazníkov. V súčasnosti máme za sebou aj
prvé realizácie rýchlonávratných opatrení a začíname sledovať dosahované výsledky.

Určite by som nechcel opomenúť náš projekt
plynového tepelného čerpadla inštalovaného
Najvýznamnejšou udalosťou tohto
v budove Mestského úradu v Senici. Toto
roka však bolo prevzatie tepelného
vysokoefektívne riešenie umožňuje v prechodných
hospodárstva v Pezinku na 20 rokov.
obdobiach vyrábať teplo pre vykurovanie, celoročne
teplo pre prípravu teplej vody a v lete zabezpečovať klimatizáciu pre kancelárie. V tuhých zimách
sa dopĺňa teplo do radiátorov z centrálneho systému zásobovania teplom. Tento model by sme
chceli ponúkať aj našim zákazníkom v bytovo-komunálnom sektore.
Neposledným úspechom je aj to, že ďalšie dve naše teplárenské spoločnosti – Službyt a Skalco
získali certifikáty ISO.
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Chcel by som poďakovať všetkým naším zamestnancom za výborne odvádzanú prácu počas
celého roka a našim zákazníkom za to, že sú nám dlhodobo verní. Aj v budúcom roku chceme
prísť s novými riešeniami a úspornými aplikáciami, aby sa nemuseli zaoberať otázkou odpájania
od CZT a budovaním vlastných kotolní. Prajeme všetkým, aby si pri teple z našich kotolní
a rozvodov, užili krásne Vianoce a Nový rok.

Facility manažment
Napriek citeľnej kríze v stavebníctve a nízkemu počtu tendrovaných
zákaziek v oblasti facility managementu sa nám podarilo získať nové
a taktiež obhájiť súčasné zakázky (Ministerstvo kultúry, Slovenská Pošta,
DHL, Slovenská záručná a rozvojová banka). Za mimoriadne dôležité
považujem rozšírenie kontraktov u našich dlhoročných zákazníkov
(Ministerstvo kultúry SR, Slovenská pošta) o nové budovy, ako aj o nové
vykonávané činnosti.

Peter Brestovanský
riaditeľ Divízie
komplexnej správy
nehnuteľností

Pri existujúcich zákazníkoch sme sa sústredili najmä na hľadanie úspor
v oblastí energií a prevádzky budov, v čom sme potvrdili svoje postavenie
lídra na trhu. Našim klientom sme priniesli nové možnosti ako zefektívniť
prevádzku budov a znížiť svoje náklady najmä v oblasti energií. Taktiež sme
sa zamerali na využitie helpdesku a Chastie aj na projektoch, v ktorých sme
ich doteraz nevyužívali.

V roku 2014 očakávame retendre na
našich významných projektoch. Pevne
Chceme naďalej pokračovať pri zvyšovaní úrovverím, že výsledky našej doterajšej práce
ne poskytovaných služieb, a to najmä v oblasti
budú pre nás vstupenkou k predĺženiu
energetického manažmentu.
týchto kontraktov. Určite chceme naďalej
pokračovať vo zvyšovaní úrovne poskytovaných služieb, a to najmä v oblasti energetického
manažmentu.
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Dodávateľské činnosti
Náš spoločný úspech je založený na skvelom tíme, o ktorý sa môžeme
kedykoľvek oprieť. V Cofely sme pripravení vždy a za každých podmienok
splniť zákazníkovi jeho požiadavky.
Každý jeden projektový manažér, technik či inžinier je skutočným odborníkom
v oblasti, v ktorej pracuje. Profesionalita personálu spolu s osobným
nasadením a skutočným záujmom o jeho vlastný rozvoj, bola prvoradým
predpokladom pre dosiahnutie stanovených cieľov aj v roku 2013.
V divízii dodávateľských činností
máme za cieľ nielen do bodky
V Cofely sme pripravení vždy a za
Dominik Čech
plniť očakávania a predstavy
každých podmienok splniť zákazníriaditeľ Divízie
zákazníkov o kvalite vykonanej
dodávateľských
kovi jeho požiadavky.
činností
práce a rýchlej a bezproblémovej
realizácii, ale taktiež sa snažíme
neustále prinášať nové a nové impulzy v podobe inovačných myšlienok
a technológií. To všetko s cieľom maximalizovania spokojnosti našich partnerov a zákazníkov.
Chcem sa preto poďakovať všetkým mojim kolegom za to, že sa stotožnili s mojou víziou, ktorú
sme si stanovili minulý rok. Som rád že môžem konštatovať, že rok, ktorý máme za sebou,
bol úspešný.
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Obchodné činnosti
Základnými úlohami, ktoré nás v oddelení obchodných činností
v roku 2013 čakali, boli zmeny v tíme, rozšírenie našich aktivít mimo
územia SR a narastajúci tlak trhu, konkurencie a zákazníkov na kvalitu
a cenu. Aj napriek naozaj ťažkému obdobiu v stavebníctve a energetike
na Slovensku sme si svoju pozíciu lídra v oblasti služieb a energetiky
obhájili.

Roman Tožička
riaditeľ Divízie
obchodných
činností

Svedčia o tom aj nové projekty ako sú Slovenská pošta, Swedspan Malacky,
DHL, EcoPoint, Tepelné hospodárstvo Pezinok. Zároveň sme prispeli
k stabilizácii a rozvoju facility managementu aj v Českej republike a novým
aktivitám v Rusku. Zvládli sme teda všetky ciele.
Za tieto úspechy patrí nesmierna vďaka nielen nášmu tímu obchodného
oddelenia, ale aj skvelej podpory od kolegov z ostatných divízií. Som ozaj
hrdý na to, že máme tú možnosť pracovať s tak skvelými kolegami.

A preto sa dívam pozitívne na
Naším dôležitým novým smerovaním na Slovensku
naše možnosti rozvoja aj v roku
a v Čechách budú projekty ﬁnancované z úspor, ener2014. Prispôsobujeme sa flexibilne
getické služby, v Ruskej republike sa budeme snažiť
potrebám trhu a snažíme sa
získať projekty v službách a energetike.
aktívne hľadať nové aktivity. Naším
dôležitým novým smerovaním na
Slovensku a v Čechách budú projekty financované z úspor, energetické služby, v Ruskej republike
sa budeme snažiť získať projekty v službách a energetike.
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TREND TOP 200
Cofely v prvej pätnástke energetických podnikov
Spoločnosť Cofely, člen skupiny GDF Suez tento rok zabodovala v kategórii Najväčšie podniky
energetického priemyslu SR, kde obsadila 15. miesto v širokej konkurencii podnikov z celého
Slovenska. Rebríček pravidelne na jeseň uverejňuje a zostavuje podnikateľský týždenník TREND
na základe tržieb za posledný ukončený finančný rok. „Veľmi si vážime umiestnenie v prvej
pätnástke energetických podnikov, predovšetkým s prihliadnutím na čoraz náročnejšie
konkurenčné a legislatívne prostredie,“ hovorí Roman Doupovec, generálny riaditeľ spoločnosti.
V celkovom hodnotení TREND TOP
200 - Najväčšie nefinančné podniky
Slovenska obsadila spoločnosť 178.
miesto s celkovým nárastom tržieb
o 3,1 percenta. V porovnaní s minulým
rokom ide o mierny posun nahor. „Sme
veľmi radi, že sa nám podarilo mierne
vylepšiť pozíciu z minulého roka
a ocenenie vnímame ako záväzok
a súčasne motiváciu do budúcna,“
povedal Roman Doupovec.
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FINÁLE ROKA
Úspešné ﬁnále roka
Košice – EcoPoint
Administratívna budova EcoPoint
v Košiciach patrí do skupiny „zelených“
s t av i e b . P r o j e k t j e n av r h n u t ý
pomocou najlepších technológií
na trhu s dôrazom na ekonomické
a environmentálne hľadisko. Zdrojom
tepla a chladu pre celý objekt
je tepelné čerpadlo zem – voda
s hlbinnými vrtmi, ktoré sú umiestnené
pod celou budovou, čo je príkladom
e fe k t í v n e h o s p o j e n i a e ko l ó g i e
a úspornosti. Spoločnosť Cofely sa
podieľala na projekte už vo fáze prípravy
projektovej dokumentácie pri navrhovaní
najvhodnejšej koncepcie s ohľadom na
optimalizáciu prevádzkových nákladov.
V rámci výstavby Cofely realizovalo elektroinštaláciu, slaboprúdové rozvody a systém merania
a regulácie. V súvislosti s komplexnými službami bude Cofely po ukončení realizácie zabezpečovať
celkovú správu nehnuteľnosti - facility management, čo predstavuje upratovacie práce, zabezpečenie
strážnej služby, údržbu a prevádzku technologických zariadení, starostlivosť o vonkajšie priestory,
odpadové hospodárstvo a dodávku elektrickej energie.

– 10 –
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Malacky – SWEDSPAN
Spoločnosť Swedspan Slovakia, člen skupiny IKEA, rozšírila svoje výrobné kapacity v Malackách.
Nový závod prinesie oproti klasickým drevovláknitým doskám inovatívne technológie, ktoré sa
prejavia na úspore spotreby dreva, energie a chemických látok. Cofely na projekte SWEDSPAN
pôsobí v troch hlavných oblastiach. V októbri 2012 začali stavebné práce vybudovaním
bleskozvodu a uzemnenia na objekte skladovej haly. Postupne sa realizovali aj ďalšie objekty.
Počas tohto roka sa uskutočnila výstavba plynovodného potrubia zo starého závodu až k novej
kotolni. Celá trasa bola realizovaná na potrubnom moste, vrátane uzemnenia potrubia. Cofely
tiež zabezpečovalo vypracovanie projektu 3D modelu kotolne, projektovú dokumentáciu pre
vykurovanie a chladenie nového a starého závodu SWEDSPAN, dodávky strojných zariadení do
novej kotolne (potrubné systémy, výmenníky tepla, čerpadlá, expanzné systémy, izolácie potrubí),
dodávku a montáž oceľovej konštrukcie (pochôdzna podlaha), dodávku a montáž vonkajšieho
dvanásť mestrového kontajneru vrátane technológie.

Slovenské národné divadlo
Od novembra tohto roka začala spoločnosť Cofely
vykonávať správu nehnuteľností Slovenského
národného divadla - objektu Novej budovy na
Pribinovej ulici, Historickej budovy SND na Gorkého
ulici a Umelecko-dekoračných dielní na Mliekarenskej
ulici. Cofely uspelo vďaka ekonomicky a kvalitatívne
najvýhodnejšej ponuke, a schopnosti využívať aktuálne
kapacity v susediacich objektoch, ako sú centrála SPP,
Allianz a obchodné centrum Eurovea.
Cofely v spojení s nehnuteľnosťami SND poskytuje komplexné služby týkajúce sa prehliadok,
servisu a údržby požiarnotechnických zariadení, zariadení vzduchotechniky a chladenia,
technologických zariadení, výťahov a elektrických zariadení. Medzi kompetencie Cofely v SND
taktiež patrí zabezpečenie ľudských zdrojov v súvislosti s ochranou osôb, majetku a priestorov
objektov, zaistenie upratovacích služieb a protipožiarnych asistenčných hliadok pri podujatiach,
na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
– 11 –
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AUDITY
Energetické audity pre Slovenskú poštu a Slovenské elektrárne
Slovenská pošta
Cofely a. s. vypracovalo analýzy bilančných údajov vo všetkých
tepelno-technických zariadeniach Slovenskej pošty, a.s. - popredného
poskytovateľa komunikačných, distribučných a platobných
služieb. Cieľom tejto analýzy bolo posúdiť technické, ekonomické
a personálne hľadisko v prevádzkovaní teplo-technického zariadenia
(TTZ) pri súčasnom technickom stave, súčasné náklady na prevádzku,
personálnu náročnosť a stanoviť investičné náklady na rekonštrukcie
TTZ a úspory v primárnom palive.
Analýza zhodnotila jestvujúci stav prevádzky tepelného hospodárstva Slovenskej pošty,
jednotlivé náklady na prevádzku a údržbu s porovnaním možnosti outsourcingu – nakupovania
tepla od externej spoločnosti.

Energetické audity pre Slovenské elektrárne
Spoločnosť Cofely bola poverená vykonaním energetických auditov pre štyri rôzne objekty
patriace pod správu Slovenských elektrární. V rámci zefektívnenia a úspory, bola navrhnutá séria
opatrení, ktoré by pomohli k rýchlemu návratu investícií. Audity boli uskutočňované v budove
škôlky, prerobenej na špeciálnu školu pre deti s mentálnym postihnutím, spolu s internátom
a priestormi s učebňami. V tomto objekte Cofely navrhlo oddelenie vykurovacích vetiev školy
a internátu, čím bola dosiahnutá zonácia objektov, čo prispelo k energetickému zefektívneniu.
V meste Trenčín bol vykonávaný audit administratívnej budovy, ktorá je sídlom vodných elektrární.
Po rekonštrukcii fasády došlo k významným energetickým zmenám, preto sa Cofely zameralo
na vyregulovanie vykurovacieho systému. Audit bol tiež realizovaný v dvoch administratívnych
budovách objektu tepelnej elektrárne Vojany. Po porovnaní energetických výhod a nevýhod
oboch budov bolo potrebné vybrať vhodnejšiu z nich, na plnenie administratívnych činností.
Po skončení prebiehajúcej vykurovacej sezóny budú spoločnosti Cofely poskytnuté údaje, ktoré
by mali potvrdiť predpoklady odhadovaných úspor na energiách.
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PEZINOK
Práce na tepelnom hospodárstve v Pezinku pokračujú,
Termming predložil správu o realizovaných opatreniach Stálej
komisii mesta Pezinok
Spoločnosť Termming, prevádzkovateľ tepelného hospodárstva (TH), predložila začiatkom
decembra Stálej komisii na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelnotechnických
zariadení mesta Pezinok, informáciu o doteraz vykonaných prácach na rekonštrukcii a modernizácii
tepelného hospodárstva. Tieto práce začala spoločnosť realizovať hneď po prevzatí tepelného
hospodárstva. Komisia, pozostávajúca zo zástupcov mesta Pezinok, tak mohla konštatovať,
že na základe tohto kroku, prijatých opatrení a uskutočnených prác, možno predpokladať úspešnú
realizáciu všetkých navrhnutých riešení, ktoré povedú k zvýšeniu energetickej efektívnosti
TH mesta Pezinok.
Od júla tohto roka boli na kotolni Sever namontované
tlmiče hluku a boli vykonané ďalšie protihlukové
opatrenia s cieľom znížiť jej hlučnosť na úroveň, ktorá
nebude zaťažovať okolie kotolne. Prevádzkovateľ TH
uskutočnil aj technické úpravy na zvýšenie efektívnosti
výroby tepla.
Na kotolni Juh boli uskutočnené základné opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti výroby
tepla. Termming zameral polohu pôvodných trás teplovodných rozvodov a určil trasy nových
plánovaných rozvodov. V plynových kotolniach Záhradná 5 a Záhradná 10 sa realizujú protihlukové
opatrenia a prípravné práce na zvýšenie ich energetickej efektívnosti.
Spoločnosť predložila komisii aj
Spoločnosť predložila komisii aj energetickú štúdiu kom„Energetickú štúdiu komplexnej
modernizácie a rekonštrukcie
plexnej modernizácie a rekonštrukcie tepelného hospotepelného hospodárstva mesta
dárstva mesta Pezinok.
Pezinok“, ktorá upresňuje
súťažný návrh spoločnosti Termming. Ide o konkrétnejší harmonogram prác a opatrení na
jednotlivé roky vrátane predpokladu vývoja ceny. Spoločnosť predikuje udržanie ceny tepla
v rokoch masívnych investícií a pokles ceny tepla v rokoch nasledujúcich.
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Ing. Ján Matuský
člen Stálej komisie

Komisia konštatovala, že štúdia obsahuje všetky opatrenia a výšku
investícií, ako spoločnosť Termming uviedla v súťažnom návrhu, navyše
s potenciálom ďalšieho rozvoja centrálneho zásobovania teplom v meste.
Modernizované kotolne, nové rozvody tepla a kompaktné odovzdávacie
stanice tepla zabezpečia efektívnu výrobu tepla, jeho bezstratovú dodávku
odberateľom, ktorí budú môcť lepšie regulovať dodávku a spotrebu tepla
v bytovom dome. To znamená, že odberatelia budú platiť len za teplo, ktoré
skutočne spotrebujú a namerajú v dome. Štúdia ide nad rámec súťažného
návrhu vo zvýšení objemu tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energií,
čo zvýši energetickú bezpečnosť výroby tepla v meste Pezinok. Pri výpadku
dodávky zemného plynu nebudú odberatelia tepla z tepelných rozvodov
TH úplne bez tepla – budú mať možno nižšiu teplotu v bytoch, ale dodávka
tepla a teplej vody bude zabezpečená.

Tento fakt by mali brať do úvahy najmä tie bytové domy, ktoré zvažujú odpojenie sa od teplovodov
TH mesta Pezinok. Okrem poplatku za odpojenie, nákupu kotla/kotlov a nákladov na ich
prevádzku a údržbu budú musieť čeliť riziku zvýšenia cien zemného plynu pre maloodberateľov,
poplatkom za produkciu emisií a nečakaným výpadkom dodávky zemného plynu. Je možné tiež
predpokladať legislatívny tlak na zrušenie malých zdrojov na výrobu tepla v oblastiach, kde je
možné teplo získať z veľkých zdrojov tepla. Po modernizácii kotolní, teplovodov a odovzdávacích
staníc budú mať Pezinčania skutočne moderný systém centrálneho zásobovania teplom. Potom
bude naozaj platiť, že väčší zdroj tepla vyrába teplo efektívnejšie, spoľahlivejšie a lacnejšie ako
menší. Preto je racionálne zostať pripojený na centrálnom systéme a nevytvárať si povinnosti
súvisiace s prevádzkou a udržiavaním domovej kotolne, či domáceho kotlíka. Bývalí odberatelia
budú mať možnosť sa po rekonštrukcii znova pripojiť, no vzniknú náklady, o ktoré sa budú
musieť podeliť s dodávateľom tepla.
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STALO SA...
Stará tržnica – energetické poradenstvo
pre OZ Aliancia Stará tržnica
Spoločnosť Cofely sa rozhodla pomôcť v oblasti energetického poradenstva projektu Aliancia
Stará tržnica, ktorého úlohou je budovu bývalej tržnice v Bratislave pretvoriť na multifunkčný
priestor venovaný kultúre. Budova je po stránke energetických technológií v pôvodnom stave.
Oddelenie energetických služieb vypracovalo podrobnú štúdiu mapujúcu momentálny stav
energetických zariadení v objekte a zároveň prebehla diskusia s Alianciou o možných
modeloch prevádzky. Cofely sa zameralo na riešenia, ktoré by boli fl exibilné, a pritom
nenarúšali genius loci miesta, akým nespochybniteľne Stará tržnica je.
Vykurovaciu sústavu pre administratívnu časť objektu je potrebné osadiť
meračmi tepla pre jednotlivé prevádzky v prenajatých priestoroch a zároveň
bol podaný návrh na doplnenie sálavých telies, ktoré budú schopné úsporne
vykurovať hlavnú halu objektu. Pre zabezpečenie určitých parametrov
prostredia v letnej prevádzke Cofely odporučilo osadenie nízko nákladových
adiabatických chladičov vzduchu, ktorých prevádzka bude schopná riešiť
v čase akcií odvod tepelných ziskov z priestoru haly.
Cofely bude od roku 2014 postupne pomáhať pri realizácii spomínaných
opatrení v projekte a pri riešení akýchkoľvek otázok či už týkajúcich
sa prevádzky, alebo energetickej náročnosti.

Mikuláš v Cofely
Vďaka obchodnému oddeleniu a sekretariátu, Cofely
6. decembra usporiadalo oslavu Mikuláša za príchodu
čerta a anjela. Akcia bola venovaná tým najmenším
deťom našich zamestnancov. Deti sa akcii veľmi potešili
a tiež si odniesli balíčky plné sladkostí.
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