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EDITORIÁL

Vážení partneri,

pred desiatimi rokmi  bolo v GDF Suez prijaté rozhodnutie, ktoré viedlo 
k zjednoteniu aktivít v oblasti energetiky a služieb do jedného celku, s cieľom 
koncentrovať znalosti a potenciál, a tým skvalitňovať poskytované služby. 

Dnes podnikáme celosvetovo pod obchodným názvom Cofely a s odstupom jednej 
dekády môžeme hodnotiť rozhodnutie vytvoriť samostatnú divíziu s orientáciou 
na servis ako veľkú konkurenčnú výhodu. Ďalšou črtou našej divízie 
je komplexnosť - zastrešenie kompetencií od konzultačnej a projekčnej činnosti, 
inštalácie technológií, prevádzky a údržby zariadení až po poskytovanie služieb 
s tým spojených. Okrem zefektívnenia fungovania skupiny toto rozhodnutie 
potvrdzuje aj skutočnosť, že Cofely tvorí približne dvadsať percent z celkového 
výsledku skupiny GDF Suez. 

Tento výsledok možno pripísať inovatívnemu prístupu, otvorenej komunikácii 
v oblasti služieb, použitiu moderných technológii a riešení  šitých na mieru, 

a s ohľadom na ekológiu. Neoddeliteľnou súčasťou  fi lozofi e skupiny Cofely je taktiež diverzifi kácia 
z hľadiska aktivít, geografi ckého pôsobenia a zdrojov energie. Práve v diverzifi kácii zdrojov energie, 
patrí Cofely na Slovensku medzi lídrov. 
Podiel používania biomasy je na úrovni 
dvadsaťpäť percent z výroby tepla, čím 
sa snažíme na jednej strane znižovať 
environmentálne zaťaženie a na druhej 
strane znižovať náklady na výrobu tepla.

Neustále pracujeme na nových projektoch a venujeme sa príprave ďalších technológií. Ako príklad 
uvediem vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla.

Veríme, že druhé tohtoročné vydanie Cofely News prinesie pre Vás opäť zaujímavé a inšpiratívne témy!

Roman Doupovec
generálny riaditeľ

Podiel používania biomasy na úrovni 25 % z výroby

tepla znižuje environmentálne zaťaženie a znižuje 

náklady na výrobu tepla.
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DISPEČING

Centrálny dispečing pre teplárenské fi rmy  
prinesie úspory aj pre zákazníka

Spoločnosť Cofely v týchto mesiacoch intenzívne pracuje na projekte 

centrálneho dispečingu. Dôvodom je nielen nárast objektov v správe 

spoločnosti, ale aj snaha o skvalitnenie a zefektívnenie svojich služieb. 

Centrálny dispečing bude zastrešovať a slúžiť všetkým teplárenským 

fi rmám v rámci svojej skupiny.

Teplárenské fi rmy doteraz fungovali na rôznych riadiacich 
systémoch, čo bolo dané jednak historicky a jednak novými 
akvizíciami. Zjednotenie týchto systémov si však vyžadovalo 
vysoké náklady na ich integráciu. Preto vznikla potreba 
zavedenia jednotnej softvérovej platformy, ktorá bude v rámci 
centrálneho dispečingu pracovať na otvorenej báze. Riešenie 
problému prináša využívanie platforiem s  technológiou OPC 
serverov. OPC (OLE forProcessControl) je technológia, ktorá 
vytvára jednotné komunikačné rozhranie medzi hardvérom 
a softvérom 

od rôznych výrobcov. Jej zavedením by sa 
uľahčil monitoring pripojených operátorských 
bodov, ktorý si doteraz vyžadoval zvýšené 
náklady na nové hardvérové vybavenie 
v podobe samostatných operátorských 
počítačov.

Zavedením veľkého, otvoreného a zjednocujúceho systému sa podarí tento jav eliminovať 
a zároveň bude zabezpečená aj dostatočná voľná kapacita pre pripojenie nových užívateľov. 
Na tento účel súčasné systémy nepostačujú, keďže majú obmedzenú kapacitu, a preto je nový 
systém navrhnutý s dvojnásobnou kapacitou.

OPC je technológia, ktorá vytvára jednotné 

komunikačné rozhranie medzi hardvérom 

a softvérom od rôznych výrobcov
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DISPEČING

V rámci projektu spoločnosti Cofely sa ráta aj s prestavbou centrálneho dispečingu, z ktorého 
by dispečer mohol sledovať sumárne stavy jednotlivých celkov a v prípade potreby by mohol 
zabezpečiť riešenie problému. K dispozícii tiež budú licencie pre prístup cez internet. Tieto 
licencie budú môcť vyžívať vedúci jednotlivých celkov, ktorí budú potrebovať diaľkovo sledovať 
grafi ku, alarmy, trendy a podobne.

Výsledným efektom celého projektu bude skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti riešenia 
porúch a lepšia koordinácia pri správe objektov. Modernizácia v neposlednom rade prinesie 
aj úsporu nákladov na celkové vybavenie, čo sa samozrejme premietne aj cenotvorby pre 
zákazníka.
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VYKUROVANIE

Koniec vykurovacej sezóny je tu

Nízke teploty, sneh a nekončiaca zima sú defi nitívne za nami. Chladné počasie sa nás držalo 
zubami-nechtami. Aj napriek prognózam meteorológov veríme, že nás čaká už len príjemné teplé 
leto. Apríl nás prekvapil pomerne vysokými teplotami, vo viacerých domácnostiach sa dokonca 
prestalo kúriť. Napríklad v Malackách sme vykurovanie ukončili o týždeň skôr v porovnaní 
s minulou sezónou. Radosť zo slnečných lúčov však opäť vystriedal nepríjemný dážď a nízke 
teploty. Tie sa postarali o to, že teplo sme do domácností dodávali napokon až do posledného 
dňa ofi ciálnej stanovenej vykurovacej sezóny – 31. mája. Aj keď sa zima javila ako neštandardná 
a u mnohých vzbudzovala obavy z vysokých nedoplatkov za teplo, nie je tomu celkom tak.
 

S odstupom času môžeme skonštatovať, že toto vykurovacie 
obdobie (2012/2013) patrilo  k štandardným obdobiam. 
Marec 2013 síce bol chladnejší (podľa našich štatistík, bol 
najchladnejším marcom za posledných 15 rokov), ak však 
zohľadníme aj ostatné mesiace, môžeme konštatovať, že zima
bola priemerná, čo sa prejavilo aj na vyúčtovaní za služby 
spojené so správou bytových domov. To sa robí za posledný 
kalendárny rok, nie za aktuálne ukončenú vykurovaciu sezónu.  
Na základe porovnaní s rokom 2011 môžeme povedať, 
že rok 2012 bol takmer identický s rokom 2011 a pri vyúčtovaní 
preplatkov zákazníkov sme vrátili viac ako jeden milión eur. 
Preplatky mali najmä 
zákazníci, ktorí si za-
teplili alebo vyregulo-
vali  svoje objekty. 

Vykurovacia sezóna 2012/2013 prebehla štandardne. Nezaznamenali sme žiadne vážnejšie 
problémy ani s prevádzkou a dodávkou tepla, ani so zásobovaním biomasou. Prípadné drobné 
poruchy, ktoré vznikli počas vykurovacieho obdobia, sme odstraňovali priebežne bez väčšieho 
dosahu na konečného spotrebiteľa. O plánovaných odstávkach z dôvodu letnej údržby vás 
budeme informovať priebežne vždy s dostatočným predstihom ako stanovuje zákon.

Preplatky mali najmä zákazníci, 

ktorí si zateplili alebo vyregulovali  

svoje objekty.
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VYKUROVANIE

Plánujete rekonštrukciu alebo výmenu vykurovacích telies? 
Potom nezabudnite...

Prichádzajúce leto je najlepším obdobím na rekonštrukcie, či výmeny 

vykurovacích telies, prípadne aj iné údržbové práce ako zo strany 

odberateľa, tak aj zo strany dodávateľa  tepla. Mali by ste vedieť, 

že z platnej legislatívy vyplýva hneď niekoľko povinností. 
 
Tá vyžaduje pri plánovaných zásahoch väčších ako je výmena rozvodov, termostatizácia, 
výmena stúpačiek alebo vykurovacích telies, súhlas dodávateľa tepla s predloženým projektom. 
V prípade, že projekty nebudú odkonzultované a schválené, dodávateľ nie je povinný pre dané 
odberné miesto akceptovať požiadavky na zníženie regulačného príkonu (slúži na výpočet fi xnej 
zložky ceny tepla). Taktiež dodávateľ nebude niesť zodpovednosť za nekvalitnú dodávku tepla 
spôsobenú nevhodným technickým riešením.

Ak sa chystáte len na drobnejšie opravy 
v byte, respektíve v nebytových priestoroch, 
ktoré nemenia hydraulické pomery a tepelné 
kapacity, stačí tieto zmeny nahlásiť vášmu 
správcovi alebo spoločenstvu vlastníkov. 
Ten je povinný nás o nich v zmysle zmluvy 
informovať.

V oboch prípadoch sa spoliehame na zodpovedný prístup našich klientov, aby sme predišli 
komplikácia a haváriám na začiatku vykurovacej sezóny. Stále sme svedkami neodborných 
zásahov do systémov a technológií, na ktoré v konečnom dôsledku doplatia aj ostatní odberatelia 
tepla.

Legislatíva vyžaduje pri plánovaných 

zásahoch väčších ako je výmena rozvodov, 

termostatizácia, výmena stúpačiek alebo 

vykurovacích telies, súhlas dodávateľa tepla 

s predloženým projektom.
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MANAŽÉR

Finančný manažér roka 2012 je Martin Žigo

Riaditeľ divízie fi nancií a podporných činností  Cofely, a. s. Martin Žigo 
získal prestížne ocenenie týždenníka Trend Finančný manažér roka 
2012. Anketu už po piaty krát vyhlásil Týždenník Trend v spolupráci so 
Slovenskou asociáciou podnikových fi nančníkov a spoločnosťou PwC. 
Medzi nominovanými boli aj vrcholoví manažéri – Marcel Grega 
(JOJ MediaHouse) a Milan Seko (RONA Lednické Rovne). O udelení ceny 
rozhodla odborná komisia 
pozostávajúca zo zástupcov 
vyhlasovateľov a odborných 
partnerov a taktiež verejnosť, 
ktorá sa mohla zapojiť 
do online hlasovania. 

„Toto ocenenie si veľmi vážim, no vnímam ho ako ocenenie celého nášho 
tímu. Je pre nás istou satisfakciou a zároveň veľkou motiváciou do ďalšej 
práce,“ uviedol Martin Žigo. 

Martin Žigo pôsobí v spoločnosti Cofely, a. s. od roku 2005 ako fi nančný 
a prevádzkový riaditeľ. Súčasne je členom predstavenstva prípadne dozornej rady 
v  spoločnostiach, v ktorých Cofely pôsobí na Slovensku. Od apríla preberal zodpovednosť 
aj za fi nančnú oblasť pre región východnej Európy.

Martin Žigo
riaditeľ divízie 
fi nancií a podporných 
činností

Medzi nominovanými boli aj vrcholoví 

manažéri Marcel Grega (JOJ Media 

House) a Milan Seko (RONA Lednické 

Rovne).
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DEŇ OTCOV

Oslava Dňa otcov aj s podporou Cofely

Už viac ako sto rokov si každú tretiu júnovú nedeľu pripomíname 

Deň otcov. Cofely v rámci svojej fi lozofi e podpory sociálnych aktivít 

zamestnancov už dlhodobejšie pomáha Dáši Jaslovskej, ktorá sa 

spolupodieľa na vedení detského tanečného súboru Niagara. A práve 

ku Dňu otcov predviedol súbor svoje tanečno – muzikálne predstavenie 

Lady Lane alebo ako Tom svoje šťastie (a takmer aj babku) našiel. 

Vystúpenie vzniklo aj vďaka 
entuziazmu Dáše Jaslovskej, 
ktorá bola autorkou scenára, 
scén a kulís a zároveň jednou 
z režisérok muzikálu. 

Okrem myšlienky pripomenutia 
a oslávenia Dňa otcov, pred-
stavenie v sebe nieslo aj 
posolstvo pomoci deťom 
bez domova a ich zaradenia 
sa do reálneho života. 
Nádherné kostýmy, scéna 
a profesionálne prevedenie 

muzikálu miestami zatienili aj vystúpenia profesionálnych divadiel. Spoločnosť 
Cofely bude aj naďalej podporovať aktivity, ktoré šíria pozitívne myslenie a dokážu ľudí 
motivovať, aby sa zamysleli nad skutočnými hodnotami života. 
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REKLAMA
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