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EDITORIÁL
Vážení partneri,
rok 2012 bol pre našu spoločnosť príkladom toho, že ani úspech a rast
nie sú zadarmo – dospeli sme do fázy, kedy bolo potrebné odstrániť
neefektívne či duplicitné činnosti, aby sa vytvoril priestor pre nové aktivity
a nových ľudí. To je pre firmu, manažment aj ostatných zamestnancov
vždy veľmi náročné obdobie. Na druhej strane nás nesmierne teší, že
s tímom, ktorý máme dnes, vieme čeliť neľahkej situácii na trhu a tiež
výzvam, ktoré prichádzajú.
Tak ako tento rok bol integračný a stabilizačný, budúci prináša zmeny
iného charakteru. Tá ústredná súvisí s mojou novou kompetenciou
v rámci skupiny GDF SUEZ – riadiť okrem Slovenska aj ďalšie krajiny
v regióne strednej a východnej Európy. Konkrétnejšie informácie nájdete
Peter Strýček
v ďalších článkoch nášho
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ
magazínu. Osobne sa na
nadchádzajúce obdobie
Nesmierne nás teší, že s tímom, ktorý
a novú príležitosť veľmi
máme dnes, vieme čeliť neľahkej situáteším, pretože je dôkazom, že slovenský tím má
cii na trhu
na viac. Ukazuje nám, že práca, ktorú so všetkými
kolegami odvádzame má svoj zmysel.
Cofely News, ktoré čítate sú aj sumarizáciou toho, čo sa nám za tento rok podarilo a naznačujú,
kam sa budeme uberať v najbližšom období. V mene celej spoločnosti sa chcem preto poďakovať
za dôveru zákazníkom, bez ktorých by náš rast a skúsenosti neboli možné a zamestnancom, ktorí
Cofely zosobňujú v každodennom pracovnom živote.
Želám Vám po
pokojné
p
kojn
j é sviatkyy a veľa zdravia, šťastia a úspechov
úspe
p chov v novom roku 2013!
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CENTRÁLA
Bratislava sa stáva centrálou pre časť Európy a Rusko
Centrálu povedie Peter Strýček z pozície generálneho riaditeľa
pre východnú Európu
Spoločnosť Cofely, a. s. aj tento rok
potvrdila svoju pozíciu lídra. K viacerým
úspešným akvizíciám na domácej pôde
pribudol ďalší – nadnárodný triumf. Sídlo
Cofely v Bratislave sa od nového roka
stane centrálou pre časť Európy a Rusko.
Toto rozhodnutie prijalo nedávno vedenie
skupiny GDF SUEZ v Paríži, ktoré zároveň
rozhodlo o obsadení funkcie generálneho
riaditeľa pre východnú Európu. Stane sa
ním Peter Strýček, ktorý doteraz úspešne
viedol pobočku Cofely na Slovensku.

Bratislava

Táto zmena prinesie najmä optimálne
rozdelenie trhu Cofely v rámci Európy
na rovnaké biznis teritóriá. Pod správu
bratislavskej centrály pribudne Česko,
Rusko a Poľsko, ktoré ponúkajú široké spektrum obchodných príležitostí. V konečnom dôsledku
vďaka novej organizačnej štruktúre vzniknú nové pracovné výzvy presahujúce hranice Slovenska.
Zámerom Cofely však zostáva posilňovať svoju pozíciu aj na Slovensku.
Keďže Peter Strýček prechádza so začiatkom nového
roka na novú pozíciu, Cofely na Slovensku povedie
ako generálny riaditeľ Roman Doupovec. Do Cofely
prišiel z oblasti realitného developmentu. Obchodným
činnostiam a riadeniu tímu sa venuje väčšinu svojho
profesijného života.
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CENTRÁLA

Peter Strýček
predseda
predstavenstva
generálny riaditeľ
východná Európa

1. Čo bolo rozhodujúce pri rozhodovaní GDF SUEZ o novej centrále?
Aké faktory zohrali podľa Vás určujúcu rolu?
Myslím si, že vedenie skupiny GDF SUEZ presvedčili najmä naše doterajšie
výsledky a ich rozhodnutie vnímam aj ako istý druh vyjadrenia spokojnosti
a dôvery za dodnes vykonanú prácu. Je to taktiež signál, že slovenský
tím má na viac, ako len krajinné pôsobenie. Podstatou tejto zmeny je
optimálne rozdelenie regiónu s prihliadnutím na obchodné aktivity
v blízkej budúcnosti. Tento nový trh prinesie opäť nové pohľady a možnosti.
Pre Slovensko to znamená najmä vznik sofistikovanejších pracovných
príležitostí.

2. Ako ovplyvní nová štruktúra slovenské Cofely?
Našou úlohou je pokračovať v systematickom budovaní slovenského
biznisu a zároveň vybudovať podporné centrum pre celý región. Tento
krok bude znamenať nastaviť lokálnych manažérov a zamestnancov na medzinárodné úlohy
a nadnárodné myslenie. Osobne si myslím, že sme schopní to zvládnuť, len si musíme veriť,
že na to máme.

3. Čo znamená táto výzva pre Vás osobne?
Po 20 rokoch v pozíciách generálneho riaditeľa v troch rôznych spoločnostiach sa posúvam
na generálneho riaditeľa v rámci Európy. Určite to je pre mňa veľká osobná výzva ukázať,
že my Slováci sme schopní manažovať viac, ako len vlastnú krajinu. Budem rád, ak týmto
krokom dokážem priniesť v ťažkých časoch nové pracovné príležitosti na Slovensko.
Peter Strýček, generálny riaditeľ Cofely východná Európa od 1. januára 2013:

„Toto rozhodnutie je výsledkom dôvery.
Slovenský tím má skrátka na viac.“
Roman Doupovec, generálny riaditeľ Cofely, a.s. od 1. januára 2013:

„Moju novú rolu považujem za záväzok
voči spoločnosti – akcionárom aj zamestnancom.“
–4–
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CENTRÁLA

Roman Doupovec
generálny riaditeľ

1. Ako vnímate Cofely, v čom sú jej silné stránky?
Cofely je silná a úspešná spoločnosť so zázemím medzinárodného
koncernu, ktorá je postavená na troch kľúčových a vzájomne sa
dopĺňajúcich aktivitách: energetika, komplexná správa nehnuteľností,
inštalácie technických zariadení budov a elektro-inštalácie. Za posledné
roky na sebe tvrdo zapracovala, čoho výsledkom sú úspešné akvizície.
Medzi našich klientov patria mnohé významné spoločnosti, ktoré majú
svoje pobočky po celom Slovensku. Verím, že toto portfólio sa bude
rozširovať aj naďalej. Pre skupinu Cofely pracuje na Slovensku viac
ako 700 pracovníkov. V ich radoch máme veľa odborníkov a talentov,
čo považujem za našu silnú stránku.

2. Čo čaká Cofely v roku 2013 – biznisovo a strategicky?
V roku 2013 sa budeme intenzívnejšie venovať novým obchodným príležitostiam, ktoré
nám trh, ale aj nová štruktúra Cofely prinesie. Zároveň sa chceme pozrieť na štruktúru už
existujúcich zakázok nielen z hľadiska nákladovosti ale predovšetkým spokojnosti klientov.
Náš trh dozrel. Klienti sú stále náročnejší a pýtajú si kvalitnú službu za čo najlepšiu cenu.
Každý deň ideme s kožou na trh prostredníctvom stoviek kolegov na rôznych pozíciách
a v najrôznejších situáciách. Robíme všetko pre to, aby naši klienti vedeli, že vždy a v každej
situácii vykonávame našu prácu čo najlepšie. V oblasti služieb je neustále čo zlepšovať.
Keďže nie sme výrobcom produktu – výrobku, odlíšiť sa môžeme len v prístupe. Veríme v to,
že dlhodobo udržateľný smer profitabilnej firmy musí byť o kvalite. K tomu je nevyhnutným
predpokladom organizácia s motivovanými a kompetentnými zamestnancami na všetkých
úrovniach.
3. Čo znamená nová úloha pre Vás osobne?
Preberám rolu po Petrovi Strýčkovi, ktorého dobre poznám z hľadiska jeho manažérskeho
prístupu, ale aj ľudsky. Spoločnosť pod jeho vedením má za sebou roky tvrdej a systematickej
práce. Popravde, latka je nastavená mimoriadne vysoko. Moju novú rolu považujem za
záväzok voči spoločnosti - akcionárom a zamestnancom - dodržať plánované výsledky,
a uspieť v úlohách, ktoré sa týkajú predovšetkým kvality služieb a rozvoja ľudských zdrojov.
Osobne sa na to mimoriadne teším.
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BILANCUJEME
Pre Cofely sú základnými piliermi tri činnosti: energetika (najmä v oblasti
tepelného hospodárstva), facility manažment a inštalácie technológií.
Každá z nich má svoje špeciﬁká, svojich klientov a tiež svoj jedinečný prínos v rámci celku. Rok 2012, ktorý sa chýli k záveru však patrí jednoznačne
medzi tie turbulentnejšie a plné zmien v rámci všetkých troch činností
a očakávame, že inak tomu nebude ani v nadchádzajúcom období.
O tom, ako v týchto súvislostiach vnímajú dianie vo svojej divízii a prípadne
na trhu, nám porozprávali riaditelia jednotlivých divízií.

Energetika:
Potvrdili sme svoje schopnosti
Z hľadiska interných procesov bol rok 2012 nesmierne náročný – i v rámci
našej divízie sme museli reorganizovať ľudské zdroje, optimalizovať náklady
a zefektívniť procesy. To všetko sú činnosti, ktoré prinášajú enormný tlak na
medziľudské vzťahy a prácu tímu. Navyše v teplárenských spoločnostiach
našej skupiny prebiehal certifikačný a recertifikačný proces v rámci
Jozef Smolka
štandardov kvality a tiež prepájanie ekonomických a energetických softvérov
riaditeľ divízie
výroby a distribúcie
kvôli zjednoteniu platformy. Musím však skonštatovať, že vďaka snahe
energií
a odhodlaniu všetkých kolegov sme to zvládli vynikajúco. Dôkazom úspešného
zvládnutia všetkých zmien je aj fakt, že vo vzťahu k zákazníkom fungovali všetky
procesy bez viditeľných komplikácií. Navyše sa nám podarilo získať nové tepelné hospodárstvo
v Lehote pod Vtáčnikom a na základe dopytu zákazníkov vytvoriť nové oddelenie energetických
služieb. Bude našou podporou v oblasti úspor a optimalizácie energií, čo je v dnešnej dobe téma
dňa. Nepochybujem, že o nás v energetike ešte bude počuť.

Cofely v Lehote pod Vtáčnikom
Spoločnosť Cofely prostredníctvom svojej dcéry Termming podpísala na jeseň tohto roka zmluvu
o nájme tepelného hospodárstva v Lehote pod Vtáčnikom. Stala sa tak významným partnerom
–6–
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BILANCUJEME
pre obec najmä v oblasti investičných plánov, ktoré je problematické pokrývať z obecných zdrojov.
V najbližších rokoch plánuje Termming investovať do tepelného hospodárstva takmer 900 tisíc eur.
Najväčší objem financií pôjde na zmenu palivovej základne z plynu na kombináciu plyn a štiepka.
V pláne je taktiež obnova prevádzky a rozšírenie kapacity existujúcej kogeneračnej jednotky,
ktorá bude vyrábať pre obec elektrinu a teplo. V neposlednom rade bude realizovaná výmena
tepelných rozvodov a hydraulické vyregulovanie
systémov.
V rámci spolupráce s obcou bola vytvorená stála
V najbližších rokoch plánuje Termming
komisia zložená zo zástupcov oboch strán, ktorá má
investovať do tepelného hospodárstva
v kompetencii dohľad nad dodržiavaním nájomnej
takmer 900 tisíc eur.
zmluvy, posudzuje investície i cenu tepla pre obec.

Nové oddelenie: energetické služby
Od októbra posilňuje spoločnosť Cofely služby v oblasti energetiky. Základným impulzom pre
vytvorenie samostatného oddelenia bolo skvalitnenie činností najmä po stránke odborného
poradenstva pre firemných klientov. Klienti a v budúcnosti aj potenciálni záujemcovia sa môžu
obracať na náš tím odborníkov s požiadavkami na vypracovanie štúdií, energetických auditov,
návrhov úsporných riešení, či možností eliminovania energetických strát. Výhodou navrhovaných
riešení je ich komplexnosť, ktorú dokážeme zabezpečiť vďaka širokému portfóliu činností
a dlhodobým skúsenostiam.

Facility manažment:
Zvyšujeme našu pridanú hodnotu

Peter Brestovanský
riaditeľ divízie
komplexnej správy
nehnuteľností

V oblasti technickej správy nehnuteľností je Cofely na Slovensku jednotka.
Našou ambíciou a zároveň záväzkom však nie je len poskytovať základné
služby a servis, ale najmä pri komplexných projektoch sa aktívne podieľať
na úsporných opatreniach v oblasti energií. Tu vkladáme veľké očakávania
do nového oddelenia energetických služieb, ktoré sa pričiní o zvýšenie našej
pridanej hodnoty pre zákazníka. Potenciál úspor je stále veľký a aj dopyt
zákazníkov sa uberá týmto smerom.
–7–
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BILANCUJEME
Okrem toho sme v priebehu roka opäť hľadali možnosti, ako zefektívniť fungovanie jednotlivých
projektov. O tom, že stratégia našich služieb je nastavená správne, svedčia aj naše úspechy
v získavaní nových klientov. Množstvo lokálnych projektov narástlo natoľko, že sme vytvorili
funkciu manažéra lokálnych zákaziek pre lepšiu koordináciu potrebných procesov a rozbeh
nových projektov. Podarilo sa nám získať majoritnú časť nových zákaziek, ktoré boli na trhu. Naša
ponuka je zaujímavá aj pre najnáročnejších klientov s požiadavkami na sofistikované systémy
riadenia a kontroly s celoslovenským pokrytím. Dovolím si tvrdiť, že práve pri projektoch tohto
typu sa môže naplno uplatniť naše know-how, ktoré chceme zdokonaľovať aj naďalej.

Cassovar
Spoločnosť Cofely od októbra 2012 spravuje aj biznis centrum
Cassovar II. v Košiciach. V objekte zabezpečuje komplexnú
prevádzku, obsluhu a údržbu zariadení vrátane areálu objektu
CBC I.

Central
V máji sa ku klientom spoločnosti Cofely zaradila aj spoločnosť Immocap
Group a.s., ktorá je vlastníkom nového nákupného centra v srdci Bratislavy,
Central. Celý komplex bol označený za zelenú budovu vďaka využitiu
technológií, ktoré šetria životné prostredie. Cofely je správcom spoločnej
infraštruktúry a zabezpečuje prevádzku a údržbu technických zariadení.

ESC Zvolen
Od júna 2012 sa pod správu nehnuteľností Cofely
dostalo aj známe zvolenské nákupné stredisko
EUROPA Zvolen. Cofely zabezpečuje komplexnú
technickú správu a údržbu, ako aj výrobu a dodávku
elektrickej energie a tepla.
–8–
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Chateau Belá
V apríli tohto roka sa spoločnosť Cofely stala správcom historického objektu Chateau Belá na
južnom Slovensku. V štýlovom zámočku dohliada Cofely na technickú správu a údržbu objektu,
ako aj správu a údržbu zariadení hotela.

LOG CENTER Nové mesto nad Váhom
Od leta tohto roka využíva služby Cofely aj najväčší a najmodernejší logistický park v Trenčianskom
kraji, ktorý má rozlohu 10 hektárov. LOG Center patrí medzi najlepšie vybavené logistické centrá
na Slovensku. Ťažiskom dodávateľských činností Cofely je komplexná technická správa zariadení.

Službyt spravuje byty na Brezovej
Senická spoločnosť Službyt, člen skupiny Cofely, s dlhoročnou históriou v oblasti správy bytových
domov i nebytových priestorov a dodávateľ tepla v Senici, ponúka svoje služby už aj obyvateľom
Brezovej. Od novembra tohto roku prevzal správu nad 180 bytmi v Brezovej pod Bradlom po zanikajúcom Bytovom podniku. Službyt chce svojim profesionálnym prístupom získať aj ďalšie bytové
domy a potenciálnym zákazníkom ponúknuť široký rozsah služieb od ekonomických cez technické
až po právne úkony, ako aj projekčné práce, ktoré zahŕňajú rekonštrukcie bytových domov.

Inštalácie technológií:
Kľúčovými sú výnimočné riešenia

Dominik Čech
riaditeľ divízie
dodávateľských
činností

Trh v dodávateľských činnostiach je stále nekompromisnejší a tlak na
kvalitu a cenu obrovský. Našou silnou stránkou je komplexnosť ponúkaných
služieb vďaka previazanosti medzi divíziami na Slovensku a tiež schopnosť
poskytovať špecializované riešenia vďaka podpore a know-how z centrály
GDF SUEZ. Našťastie aj na Slovensku stále existujú zákazníci, ktorí si
uvedomujú hodnotu kvalitného špecializovaného riešenia tam, kde je to
potrebné. Preto bolo kľúčové v tomto roku konsolidovať tím, a tak podporiť
našu schopnosť poskytovať výnimočné riešenia. Verím, že projekty, ktoré
sme realizovali, presvedčia každého o tom, že sa nám to podarilo.
–9–
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Vynovená nemocnica v Skalici
Po náročnej a rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala obmedzený
režim skalickej nemocnice, sa jej brány opäť naplno otvorili. Na jeseň
tohto roka bola ukončená rozsiahla investičná činnosť do objektu
nemocnice, ktorá dosiahla sumu takmer 11,2 milióna eur. Štvrtinu
tejto investície realizovala spoločnosť Cofely. Dôkladnou premenou
prešla celá infraštruktúra nemocnice – boli vymenené okná i strešná
krytina, zateplilo sa približne 7000 m² obvodových stien. Významná
zmena nastala aj v tepelnom hospodárstve. Do nemocnice bola
dodaná a namontovaná nová moderná kogeneračná jednotka
s 200 kW elektrického a 276 kW tepelného výkonu. Nadmernému
úniku tepla zabránia taktiež zrenovované vonkajšie teplovodné rozvody
v dĺžke približne 900 metrov. Ďalšiu úsporu na vykurovaní prinesú obnovené odovzdávacie stanice
– štyri teplovodné, jedna parná a kompletne nový riadiaci systém s dispečerským pracoviskom.

Tepelné čerpadlo pre Senicu
Spoločnosť Službyt, ktorá je členom skupiny Cofely, zrealizovala v meste Senica pilotný projekt
vykurovania a chladenia objektu za pomoci tepelného čerpadla. Čerpadlo, ktoré funguje na báze
vzduch - voda s plynovým pohonom, má počas letných mesiacov zabezpečiť chladenie budovy
mestského úradu a v zime plniť funkciu doplnkového zdroja k centrálnemu zásobovaniu teplom
z drevnej štiepky. Súčasťou osadenia čerpadla bola taktiež dodávka a montáž vnútorných
rozvodov chladu a chladiacich telies. Tento model plánuje skupina Cofely aplikovať aj v iných
lokalitách, v ktorých prevádzkuje tepelné zdroje za podobných podmienok s cieľom zvýšenia
komfortu vnútorného prostredia v budovách.

IKEA Bratislava
Divízia dodávateľských činností spoločnosti Cofely sa vysporiadala aj s časovo i organizačne
mimoriadne náročným projektom expanzie bratislavskej predajne nábytku IKEA. Od apríla
do novembra prebiehali v 35 etapách práce na rozšírení, doplnení a výmene slaboprúdových
systémov a elektrickej požiarnej signalizácie. Náročnosť projektu spočívala v tom, že rekonštrukčné práce na dôležitých bezpečnostných zariadeniach sa vykonávali za plnej prevádzky
a bolo nutné zabezpečiť ich funkčnosť. Kľúčovým bolo zladenie a koordinácia prebiehajúcich
stavebno – technických prác realizovaných v krátkom čase na malej ploche a prevažne v noci.
Celková cena projektu dosiahla sumu 238 tisíc eur.
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REKLAMA

„Našla som skvelý
recept na
„ krásne
Vianoce
Potešte sa vianočnému darčeku
od SPP, aby ste ten správny
recept našli aj vy.
Knihu Vianoce na Slovensku
si každý klient SPP môže kúpiť
so 40 % zľavou len v sieti
kníhkupectiev Panta Rhei
alebo na www.pantarhei.sk
do 31. 12. 2012.
Viac informácií na www.spp.sk.
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