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EDITORIÁL
Vážení partneri,

Peter Strýček
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

spoločnosť Cofely prešla v uplynulom čase obdobím veľkých zmien.
Máme za sebou jednu z najvýznamnejších akvizícií v súkromnej
energetike na Slovensku, ktorá prebehla na konci minulého roka.
Prevzatím silnej západoslovenskej skupiny Comeron Group sa naša
spoločnosť výrazne posilnila z viacerých pohľadov. Prvým efektom bolo
územné rozšírenie pôsobnosti v rámci hlavného mesta a v regióne
celého Záhoria. Cofely tak dodáva teplo už aj v Malackách, Stupave,
Senici a Skalici. Nemenej podstatné je aj posilnenie trhovej pozície
v rámci tepelnej energetiky, kde ako jedna z mála spoločností v odvetví
rastieme máme dobrý predpoklad na to, aby sa slovenská pobočka
stala centrálou pre východ Európy. Pochváliť sa môžeme tiež rozšírením
ponuky služieb o energetický manažment prioritne pre klientov z oblasti
priemyslu. A podrástli sme aj v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov
energie a v aplikovaní nových technológií, čo vnímame ako svoju
dôležitú pridanú hodnotu pre zákazníkov v energetike.

Z interného pohľadu prináša spojenie dvoch silných skupín
veľa nových možností. Pôsobnosť po celom Slovensku
a taktiež sila kapitálu medzinárodnej skupiny je dobrým
predpokladom úspechu, no v tomto období sa orientujeme
najmä na konsolidáciu všetkých zložiek – od stabilizácie
profesionálneho tímu až po vnútorné procesy.

Máme za sebou jednu z najvýznamnejších akvizícií v súkromnej energetike na Slovensku

Pevne verím, že po spomínaných veľkých zmenách privítate aj zmenu v komunikácii smerom k vám.
Našou snahou je prinášať vám aktuálne informácie v pravidelných intervaloch v atraktívnejšej
podobe. Náš obnovený newsletter bude vychádzať štvrťročne a my budeme stále pracovať na
zlepšovaní jeho obsahu i formy. Archív jeho vydaní nájdete na webovej stránke, ktorej novú verziu
spúšťame postupne po fázach do konca roka a dúfame, že sa stane rovnako ako newsletter
spoľahlivým zdrojom praktických informácií nielen o Cofely ale aj o slovenskej energetike či iných
oblastiach našej činnosti.
Prajem vám príjemné čítanie!
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RASTIEME
Spoločnosť Cofely významne rastie. Potvrdzuje to aj umiestnenie v rebríčku
ekonomického týždenníka TREND medzi TOP 200 najväčšími priemyselnými
podnikmi, IT ﬁrmami, či mobilným operátormi pre rok 2011.
„Pozíciu v rebríčku TOP 200 považujem za úspech,“ hovorí
predseda predstavenstva Cofely Peter Strýček. „Najmä, keď si
uvedomíme, že publikované údaje ešte nezahŕňajú konsolidované
tržby za skupinu Cofely po akvizícii Comeron Group,“ dodáva.
Konsolidované výsledky po začlenení Comeron Group znamenajú
navýšenie tržieb celej skupiny o takmer 60 percent a tým pádom
výrazný posun v umiestnení.
Cofely však bodovala aj v investičnej špičke. Vďaka investíciám vo výške 33,4 mil. eur obsadila
22. miesto, čo znamená 5,5-násobný skokový nárast oproti roku 2010.

Strieborná ﬁrma roka
Skupina Cofely zaznamenala v minulom roku na Slovensku ešte jeden úspech. V prestížnom
rebríčku Firma roka, ktorú každoročne udeľuje ekonomický týždenník TREND, sa umiestnila
na 2. mieste. V ceste na samotný vrchol ju preskočil iba celkový víťaz, infokomunikačná
spoločnosť T-Systems, s.r.o., Košice. Po úspešnom prieniku do prvej desiatky tak Cofely
poskočila oproti roku 2010 hneď o osem miest na striebornú priečku.
„Ocenenie od týždenníka TREND si veľmi vážim a chcem ho venovať najdôležitejšiemu
aktívu, ktoré naša spoločnosť má – naším zamestnancom,“ uviedol Peter Strýček, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ Cofely. „Bez práce a nasadenia všetkých kolegov by sa
to nepodarilo. Je to dôkaz, že sme sa vybrali správnou cestou,“ dodal.
Najlepšie firmy, banky a poisťovne hodnotí týždenník TREND už pätnásť rokov. Firmy sú
hodnotené podľa špeciálneho vzorca na základe hospodárskych výsledkov. Cofely získala
prestížne 2. miesto spomedzi 176 spoločností. Okrem TOP spoločností TREND vyberá aj
Manažéra roka, na ktorého získal pred dvoma rokmi nomináciu Peter Strýček.
–3–
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SPOJENIE
Spojenie Cofely a Comeron Group akvizíciou roka
Minuloročné spojenie energetického holdingu Cofely, ktorý je súčasťou francúzsko – belgického
koncernu GDF SUEZ a slovenskej teplárenskej spoločnosti Comeron Group, bolo v médiách
označené za najväčšiu privátnu transakciu v branži. Po tom, čo vláda Slovenskej republiky stopla
privatizáciu štátnych teplární, sa v predošlom roku neočakávali významné zmeny. No opak bol
pravdou. Veľký apetít po akvizíciách sa začal prejavovať najmä v súkromnej sfére. Akvizície
na poli štátnych teplární síce patrili medzi najočakávanejšie udalosti roka, no z pohľadu trhu
išlo len o sedminu slovenského teplárenstva. Už začiatkom minulého roka prezentovala svoje
zámery spoločnosť Cofely, ktorá mala záujem o západoslovenskú teplárenskú spoločnosť
Comeron Group. Comeron Group v tom čase tvorila šestica firiem, ktoré prevádzkovali tepelné
hospodárstvo v Bratislave a na Záhorí. Comeron
Group patrila k technologickým lídrom v domácom
Cofely touto akvizíciou posilnilo aj svoju
energetickom sektore a ako jedna z prvých začala
pozíciu jedného z najväčších výrobcov
investovať do výroby tepla z obnoviteľných zdrojov.
tepla v krajine.
Keďže GDF Suez, ktorá je 100 percentnou matkou Cofely, bola už na slovenskom trhu aktívna
vďaka kúpe holdingu Hetech Services, dohodu oboch strán musel povoliť ešte Protimonopolný
úrad Slovenskej republiky. Ten napokon rozhodol, že prevzatie Comeronu „nevytvorí alebo
neposilní dominantné postavenie GDF Suez v oblasti výroby a distribúcie tepla, ktoré by bolo
prekážkou efektívnej hospodárskej súťaže“.
Cofely touto akvizíciou posilnilo aj svoju pozíciu jedného z najväčších výrobcov tepla v krajine.
„Za najdôležitejšie však pokladám ľudský a rozvojový potenciál, ktorý k nám prišiel so
zamestnancami skupiny Comeron,“ zdôrazňuje Peter Strýček, generálny riaditeľ spoločnosti
Cofely.
Ďalší potenciál pre rozvoj spoločnosti predstavujú obnoviteľné zdroje. Spoločnosť po úspešných
projektoch kotolní na drevnú štiepku zvažuje viacero rozvojových pilotných projektov ako
kogenerácia, využitie energie z agromasy (vo forme bioplynu a biometánu) a tiež progresívne
metódy využitia tepelných čerpadiel na báze zemného plynu, z ktorých posledný sa už realizuje
pre Mestský úrad v Senici. Cofely predpokladá, že záujem o tieto alternatívne zdroje prejavia aj
obyvatelia malých bytoviek či rodinných domov.
–4–
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POSILY
Nové posily v manažmente Cofely
Vrcholový manažment spoločnosti Cofely posilnil Jozef Smolka (57),
ktorý do konca minulého roka zastával pozíciu generálneho riaditeľa
teplárenskej skupiny Comeron Group. Po akvizícii Comeronu slovenskou
dcérou energetického koncernu Cofely, vykonáva Jozef Smolka funkciu
riaditeľa divízie výroby a distribúcie energií. Vyštudoval Slovenskú technickú
univerzitu a v oblasti tepelnej energetiky pôsobí celý profesijný život.
Komunikačný tím spoločnosti Cofely vedie od februára
Jana Smolková (31). Do Cofely prišla taktiež zo
Jozef Smolka
spoločnosti Comeron Group. Vyštudovala Fakultu
riaditeľ divízie
výroby a distribúcie
masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila
energií
a Metoda v Trnave. Pre teplárenskú spoločnosť
Termming a neskôr pre materskú Comeron SPS
pracovala v oblasti marketingu a komunikácie osem rokov. Po prevzatí
skupiny Comeron francúzskym koncernom Cofely pracuje na pozícii vedúcej
oddelenia korporátnej komunikácie.

Jana Smolková
vedúca oddelenia
korporátnej
komunikácie

Divíziu dodávateľských činností vedie od júla Dominik
Čech (34). Absolvent Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach pracoval v pobočkách viacerých
významných zahraničných inžinieringových firiem. Má bohaté skúsenosti
s výstavbou najrôznejších technologických zariadení a ich uvedením do
prevádzky. Súčasťou Cofely je tretí rok.

Dominik Čech
riaditeľ divízie
dodávateľských
činností

Od septembra je novou posilou a zároveň šéfom obchodného tímu pre
Bratislavu Roman Doupovec (42). Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu
v Bratislave a zastával manažérske pozície v spoločnostiach z rôznych
odvetví. Obchodným činnostiam a riadeniu tímu sa venuje väčšinu svojho
profesijného života. Do Cofely prišiel z oblasti realitného developmentu.
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NOVINKY
Zelenú energiu pre olympijské hry Londýn 2012 zabezpečoval GDF SUEZ
GDF SUEZ prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Cofely získal 40-ročnú
koncesiu na výstavbu a prevádzku vykurovacej a chladiarenskej siete počas
a po olympijských hrách 2012. Skupina sa stala investorom a prevádzkovateľom
dvoch nových elektrární, ktoré zabezpečujú
elektrickú energiu pre celý olympijský park v súlade
Dve nové elektrárne zabezpeso základnou filozofiou Londýna 2012 o využívaní
čujú elektrickú energiu pre celý
alternatívnych zdrojov energie s cieľom znížiť dopad na
olympijský park
životné prostredie počas a po ukončení olympijských hier.

Dve elektrárne postavené na princípe energetickej efektívnosti
Prvá elektráreň sa nachádza priamo v centre olympijskej dediny. Je založená na modulárnej
konštrukcii, aby bolo možné postupné zvyšovanie jej výkonu na základe budúcich potrieb mesta
Londýn. Druhá fabrika sa nachádza v novej časti Stratfordu, zásobuje obchodné centrum
a v súčasnosti poskytuje zálohu pre celý olympijský areál. Zaujímavosťou je, že obe elektrárne
fungujú na princípe trigenerácie - vyrábajú teplo, chlad
a elektrinu. Sú zásobované z tradičných i obnoviteľných
Elektrárne fungujú na princípe
zdrojov energie ako sú zemný plyn a biomasa, čím
trigenerácie - vyrábajú teplo,
produkujú minimálne hodnoty CO2.
chlad a elektrinu.
Spojenie vykurovania a chladenia umožnilo optimalizovať celú mestskú sieť Londýna. Ide
o spoľahlivé, bezpečné a čisté riešenie, ktorým sa zabráni inštalovaniu tisícok samostatných kotlov
a ich komínov. Táto sieť je určená pre prevádzku za nízkych teplôt, čo minimalizuje energetické
straty. Využitím ekologických zdrojov energie a kombinovanej výroby tepla, chladenia a elektriny,
dochádza k znižovaniu emisií o viac než 20 percent v porovnaní s tradičnými systémami.

Olympiádou nekončíme
Ani po skončení olympijských hier úloha Cofely nekončí. Oblasť
olympijského parku, v ktorej budú situované najmä služby pre
obyvateľstvo, bude naďalej zásobovaná teplom a elektrinou
z jednej z novopostavených elektrární. Systém vykurovania
a výroby energie bude nanovo konfigurovaný a prispôsobený
novým podmienkam. Sieť, ktorú bude mať Cofely v správe
ešte nasledujúcich 40 rokov, sa má stať príkladnou ukážkou
a chrbticou modernej ekologickej štvrte v Európe.
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EKO DEŇ
Kotolňa v Brezovej otvorila svoje brány pre verejnosť
Po úspešnom štarte Dňa otvorených dverí v Senici,
sme nadviazali na túto myšlienku aj v Brezovej pod
Bradlom, kde prevádzkujeme kotolňu pre takmer 90%
obyvateľov mesta napojených na centrálne zásobovanie
teplom. 23. júna sa brány areálu kotolne otvorili 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 krátke vystúpenie
detí z Centra voľného času. Medzi tradičné aktivity sa
úspečne zaradilo aj maľovanie na stenu pod gesciou
Ľubomíra Miču – autora zaujímavých výtvarných diel zo
Senice.

„Našim klientom sa
snažíme vždy vychádzať
v ústrety a mať s nimi
otvorený vzťah. To je aj
myšlienka dní otvorených dverí. Obyvateľom
chceme ukázať technológie a procesy, ktoré
musia prebehnúť, kým
sa teplo dostane do ich domácností. Chceme, aby videli, že pre
nich robíme maximum a že technologicky napredujeme. Počas
týchto dní majú možnosť s nami komunikovať a my ich vždy
radi medzi nami privítame,“ zhrnula vedúca Oddelenia korporátnej komunikácie Jana Smolková.
–7–
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EKO DEŇ
Dvere otvára aj výhrevňa v Senici
Ďalší zo série dní otvorených dverí sa
konal opäť v Senici 29. septembra v areáli
mestskej výhrevne spoločnosti Službyt
(člen skupiny Cofely) na Továrenskej
ulici. Tretiemu ročníku obľúbenej akcie
predchádzal týždeň exkurzií pre základné
a stredné školy, počas ktorého mali žiaci
príležitosť prejsť sa po výhrevni a zistiť,
ako sa vyrába teplo z drevnej štiepky
pre Senicu rovnako ako aj účastníci
sobotňajšej akcie. Od soboty sa Službyt
tiež teší rozšíreniu veselej obrázkovej
výzdoby na múre kotolne, ktorá je
výsledkom maliarskej súťaže tento rok
rozšírenej o kategóriu graffiti. Obľube sa
tešili aj športové súťaže pre deti aj rodičov.
Ako každý rok spoluautorom akcie bolo
Centrum voľného času v Senici, ktoré
spestrilo program vystúpeniami svojich
záujmových útvarov.

Férová
ponuka:
polročná zľava
na elektrinu

8%

Vyberte si ponuku od SPP
bez skrytých chytákov a znížte
si vo svojej domácnosti náklady
za elektrinu (celková úspora
až 5% za prvý rok).
Len SPP vám ponúka spoľahlivé
služby po celom Slovensku.
„ Aj ja radšej pečiem
v elektrickej rúre.”

Petra Dychová
špecialista ľudských
zdrojov v SPP

Ak zmluvu na elektrinu
uzatvoríte cez
www.ElektrinaVyhodne.sk
do 20. 10. 2012, hráte
o 10 x iPod od Apple.

0850 111 363
www.ElektrinaVyhodne.sk

www.spp.sk
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