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EDITORIÁL
Vážení partneri,

Roman Doupovec

Rok 2012 bol pre našu spoločnosť okrem iného rokom organizačných zmien, ktoré
súviseli s integráciou skupiny Comeron, ako aj s prípravou na naše medzinárodné
pôsobenie.
Dnes, v čase neistého vývoja trhu považujem za mimoriadnu výhodu skladbu aktivít,
ktoré tvoria náš core-business, pretože sa vzájomne dopĺňajú. Aj v roku 2013
ideme cestou svedomitej a systematickej práce v každom z troch hlavných
segmentov nášho podnikania – energetike, komlexnej správe nehnuteľností
a inštaláciách. Staviame na vynikajúcich skúsenostiach z našich doterajších
projektov, ktoré tvoria spolu s tímom kvalifikovaných a motivovaných
zamestnancov našu kľúčovú konkurenčnú výhodu. Považujem tiež za výbornú príležitosť využiť naše skúsenosti v synergii širšieho geografického
regiónu – predovšetkým s Českou republikou a Ruskom.

generálny riaditeľ

Aktuálne vydanie COFELY NEWS, ktoré sa k vám dostáva, sa Vám snaží priblížiť
aktivity a stratégie, ktorými v týchto mesiacoch žijeme a ktoré pripravujeme.
Teplárenské spoločnosti, patriace do našej skupiny na Slovensku, prejdú v najbližších dňoch procesom
rebrandingu. K formálnemu označeniu spoločnosti pridávame názov Cofely, aby sme akcentovali
príslušnosť k našej skupine. Zároveň nám veľmi záleží na tom, aby sme zachovali lokálny rozmer nášho
pôsobenia v jednotlivých regiónoch.
Všade okolo nás sa skloňujú témy ako úspory, efektívnosť, služby s vysokou pridanou hodnotou.
Snažili sme sa sformulovať náš pohľad na problematiku, ktorý vychádza z reálnych skúseností, z reálnych
projektov a od reálnych klientov. Preto na nasledujúcich stranách nebudú chýbať informácie o našej práci
v oblasti energetických služieb, o obnoviteľných zdrojoch energie, či konkrétne príklady so softvérovou
podporou projektov. Prinášame vám prípadovú štúdiu z reálneho projektu realizovaného pre VÚB banku.
Dočítate sa, ako sa nám vďaka dobrému softvérovému vybaveniu a uvedomelému a aktívnemu prístupu
klienta podarilo zefektívniť jeho správu nehnuteľností po celom Slovensku.
V roku 2013 nás isto čaká náročné obdobie, no som presvedčený, že v spolupráci s vami sa nám podarí
plánováné aktivity úspešne zrealizovať. Verím, že informácie z prvého tohtoročného vydania COFELY
NEWS nám k tomu budú dobrou inšpiráciou!
Vaše prípadné podnety, pripomienky, či otázky radi uvítame na našej adrese cofelynews@cofely.sk
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Rebranding bol logickou voľbou
Skupinu Cofely tvorí sedem spoločností, ktoré dodávajú teplo a teplú vodu v ôsmich mestách
Slovenska a štyroch mestských častiach hlavného mesta. Nejde o novo založené spoločnosti,
každá z nich má svoju špecifickú históriu, prešla si jedinečným vývojom a poskytuje svoje služby
jedinečnej skupine zákazníkov. To sú fakty, ktoré sa odrazili aj v úplne rozličných logotypoch,
ktoré reprezentovali názvy spoločností v jednotlivých regiónoch Slovenska. Bolo však len
otázkou času, kedy príde na zjednotenie vizuálov s dôležitým cieľom zjednodušiť a zefektívniť
komunikačné a marketingové aktivity celej skupiny.
Preto vám Cofely s radosťou predstavuje nové logá teplárenských spoločností. Diskusie o ich
definitívnej podobe neboli vôbec jednoduché – prísne mantinely dizajn manuálu GDF SUEZ
na jednej strane a lokálne požiadavky na strane druhej neposkytovali veľký priestor pre voľnú
kreativitu. Prevážili však funkčnosť a ľahká čitateľnosť ako základné atribúty tohto jednoduchého dizajnu.
Zmena sa týka iba logotypov ako takých - teda vizuálnej stránky, názvy spoločností zostávajú
zachované.

–3–

COFELY NEWS

ročník IV. | 1 / 2013

PRIORITA
Priorita - energetická efektívnosť
V týchto mesiacoch pripravuje Cofely plány rozvoja v oblasti energetiky
pre roky 2014-2019. Ich cieľom je zabezpečiť trvalý rozvoj skupiny
na Slovensku na úrovni približne 3 %. Prioritou v rámci Európy na úrovni
GDF SUEZ sú energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje.
„Po rokovaniach aj na úrovni materskej spoločnosti a centrály vidíme pre
slovenský trh perspektívne nasledujúce strategické oblasti: organický
rast, rozvoj vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a získavanie ďalších tepelných hospodárstiev,“ uvádza Jozef Smolka, riaditeľ
divízie výroby a distribúcie energií.

Rast – neľahký, ale možný
Pre oblasť jestvujúcich tepelných hospodárstiev a technológií kladie
Cofely dôraz na zvyšovanie energetickej efektivity. Nové metódy merania
Jozef Smolka
a regulácie môžu priniesť 1-2 % úspor v primárnom palive, rovnako to platí
riaditeľ divízie
výroby a distribúcie
aj pre iný spôsob prípravy teplej vody. Úspory sú na mieste aj z pohľadu
energií
legislatívy. Spoločnosti pôsobiace v oblasti výroby a distribúcie tepla majú
povinnosť znižovať straty v rozvodoch tepla.Pri každej novej rekonštrukcii
už platia sprísnené pravidlá, ako napríklad predpísaná
hrúbka izolácií a pod. Rovnako dôležitá z pohľadu
organického rastu je aj oblasť pripájania nových zákazníkov.
Cítime sa byť silným part„V uplynulom roku sme boli úspešní najmä v lokalitách
nerom pre komunálnu sféru
ako sú Skalica či Bratislava,“ upresňuje Smolka.
Oblasť získavania nových tepelných hospodárstiev (prevzatím, odkúpením, dlhodobým nájmom)
je stále silnou stránkou Cofely. „Na základe bohatých skúseností sa cítime byť silným
partnerom pre komunálnu sféru, ktorá je dlhodobo podkapitalizovaná a nemá priestor riešiť
investície do tepelného hospodárstva. Nebránime sa ani prevzatiu značne „zdevastovaných“
tepelných hospodárstiev, ktoré môžu byť príležitosťou pre zavedenie nových technológií aj
obnoviteľných zdrojov energie,“ hovorí riaditeľ divízie výroby a distribúcie energií. Cofely sa
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postupne stáva zaujímavým partnerom aj pre oblasť priemyslu. Ten síce vo väčšine prípadov
disponuje potrebným kapitálom s návratnosťou do 4-5 rokov, no nemá skúsenosť s plánovaním
dlhodobých investícií, o ktorých je tepelná energetika.

Ambície v oblasti kogenerácie
Vlastnosti kogenerácie hovoria najmä v jej prospech - efektívne využitie energie v palive,
zníženie ceny pre odberateľa, či podpora štátu v oblasti výkupných cien elektriny. Všetky
spomenuté faktory z nej robia oblasť, do ktorej sa oplatí investovať. Keďže kombinovaná výroba
je charakteristická stabilnou dodávkou elektriny, Cofely uvažuje v rámci skupiny najmä
o lokalitách, kde sú umiestnené jej vlastné tepelné hospodárstva, a zároveň preťažené elektrické
siete (resp. siete s menšou plánovanou prenosovou kapacitou ako je reálne potrebné). „V tomto
smere máme ambiciózny plán. V období najbližších piatich rokov by sme chceli vybudovať
približne jednu až tri jednotky ročne,“ uvádza Jozef Smolka.
Zaujímavou oblasťou v energetike je stále alternatíva centrálnej výroby chladu. V našich podmienkach
však nie je vzhľadom na kúpnu silu a veľkosť trhu
až taká bežná. V prípade záujmu klienta dokáže
Cofely ponúknuť rôzne špecializované možnosti
riešenia, v ktorých je potenciál a pridaná hodnota.

Našou ﬁlozoﬁou je hľadať riešenia, ktoré dokážu
zabezpečiť viacero procesov.

Ďalšou významnou témou zostáva energetická
efektívnosť pre menšie budovy, akými sú školy,
materské školy či úrady. Ako vhodné riešenie sa ukazujú napríklad solárne panely či tepelné čerpadlá.
„Našou filozofiou je hľadať riešenia, ktoré dokážu zabezpečiť viacero procesov - tepelné
čerpadlá dokážeme využiť nielen na výrobu tepla, ale aj na zabezpečenie tepelnej pohody
počas celého roka, vrátane výroby chladu,“ uzatvára Jozef Smolka.
–5–
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V kurze sú energetické služby
V minulom čísle Cofely News sme vám predstavili nové oddelenie
energetických služieb. O jeho úlohách, cieľoch a víziách nám bližšie
porozprával riaditeľ úseku energetického manažmentu František Sás.

František Sás
riaditeľ úseku
energetického
manažmentu

V čom vidíte najdôležitejšie úlohy oddelenia?
V predchádzajúcom období sme venovali značnú pozornosť strategickým
zámerom oddelenia energetických služieb. Najväčšie ciele a úlohy vidíme
pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a rady o energetickej
efektívnosti, ktorá zrejme
zohrá významnú úlohu do
roku 2020. I keď zatiaľ nie je
Najväčšie ciele a úlohy vidíme v oblasti
transponovaná v slovenskej
úspory energií vo všetkých typoch budov.
legislatíve, ukladá vážne
úlohy v oblasti úspory energií vo všetkých typoch budov. S najväčšou pravdepodobnosťou významnú
rolu zohrajú budovy patriace štátnej správe a samospráve, pretože majú
veľký potenciál úspory nákladov. Aj z týchto dôvodov očakávame, že naše
oddelenie by malo mať do 3-5 rokov prudký rast aj v ľudských zdrojoch.

Čo to v praxi znamená poskytovať energetické služby?
Príkladom konkrétnych činností oddelenia energetických služieb je napr. vypracovanie
energetických auditov, štúdií, návrhov technických riešení. Poskytujeme odborný dohľad pri
zabezpečovaní projektovej dokumentácie a pri jej realizácii. Predkladáme návrhy na zvyšovanie energetickej účinnosti a efektívnosti. Podieľame sa na vypracovaní štúdií realizovateľnosti a výpočtu návratnosti investície.
Monitorujeme a sledujeme projekty, kde sa realizovali navrhnuté
Vypracovanie energeopatrenia a vyhodnocujeme ich. Spolupodieľame sa pri návrhu
tických auditov, štúdií,
a zavádzaní nových technológií do výroby. V prípade potreby
návrhov technických
spolupracujeme s odbornými ústavmi a univerzitami pri zadávaní
riešení.
diplomových prác, ktoré by plnili úlohy oddelenia a taktiež sa chceme
zúčastňovať odborných diskusií a fór.
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Najviac rozšírené sú však zrejme energetické audity...
Áno, na verejnosti sa spomínajú predovšetkým energetické audity, no tie my považujeme iba
za prvý krok. Naše ciele sú väčšie: spolupráca môže pokračovať vypracovaním štúdie realizovateľnosti a samotnou realizáciou navrhovaného riešenia.
Ako je to v súčasnosti s ﬁnancovaním podobných projektov? Je bežné, že sa do nich
investuje z vlastných zdrojov?
Pridaná hodnota Cofely je okrem iného v praktických skúsenostiach s rôznymi konceptmi
spolupráce, či už po technickej alebo
ekonomickej stránke. Zákazníkovi
predkladáme projekt s investičnými
Zákazníkovi predkladáme projekt s investičnými
nákladmi a finančnou analýzou
nákladmi a ﬁnančnou analýzou vrátane návratnosti
vrátane návratnosti, ktorá môže
byť krátko a dlhodobá. Ak však ide
o komplexnejšie riešenie, tam je návratnosť skôr dlhodobá. Pritom máloktorý zákazník je tak
finančne silný, aby mal prostriedky z vlastných zdrojov. Často sú energetické služby potrebné
práve v podkapitalizovaných sektoroch ako je štátna správa a pod. Aj v tomto prípade však
máme riešenie - sme naklonení financovať projekty aj spôsobom EPC (Energy Perfomance
Contracting), pri ktorom ide de facto o financovanie z dosiahnutých úspor.
A čo plány do budúcnosti?
Sme nadšenci pre technológie s využitím obnoviteľných zdrojov a kogenerácie. V zornom poli
máme okolo 30 projektov, ktoré
posudzujeme a vyhodnocujeme podľa
návratnosti. Ide najmä o nasadenie
Máme okolo 30 projektov, ktoré posudzujeme
kogeneračných jednotiek na báze zemného
a vyhodnocujeme podľa návratnosti
plynu prioritne na našich zdrojoch (v našich
teplárenských spoločnostiach). Vieme ich
však použiť aj v prípade záujmu u zákazníkov - môže to byť jeden z výstupov auditu. V priebehu
najbližších 5-6 rokov by sme chceli umiestniť 1-3 jednotky ročne. Pevne veríme, že sa nám
aj vďaka podobným projektom podarí dosiahnuť očakávaný rast tržieb oddelenia - cca 20 %
v prvých rokoch jeho existencie.
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Softvérová podpora je kľúčová
Zavedenie optimálneho systému facility managementu dokáže vniesť do
správy budov režim a poriadok. Keďže najmä pri sieťových klientoch ide
o množstvo dát s požiadavkami na soﬁstikované spracovanie a správu,
od určitého objemu sa už prevádzkovateľ nepohne bez spoľahlivého
softvéru.
Cofely disponuje graficko-databázovým systémom pre podporu správy nehnuteľností
a majetku – Chastia FM. Systém umožňuje okrem
iného viesť evidenciu majetku, vykonávať správu
projektovej, obchodnej, prevádzkovej a inej
dokumentácie, automatizovať tvorbu zmlúv pre
nájomné vzťahy, rozúčtovanie energií a služieb,
a taktiež je pomocníkom pri energetickom
managemente budovy. Ide o moderný informačný
systém, ktorý v sebe spája výhody databázových
aj grafických systémov. V mnohých prípadoch totiž
nestačí pri správe nehnuteľností a majetku len
textová alebo číselná informácia, ale je potrebné
aj grafické znázornenie. Príkladom môže byť
umiestnenie technického zariadenia v budove,
lokalizácia zamestnanca, resp. jeho pracovného
miesta v budove, v organizačnej štruktúre spoločnosti atď.

Naše skúsenosti: Ukážkový projekt VÚB
Z rôznorodého portfólia klientov vám prinášame naše skúsenosti z implementácie softvéru
do praxe na komplexnom projekte VÚB, ktorá prevádzkuje viac ako 200 nehnuteľností
na celom území Slovenska. Vzhľadom na svoju rozsiahlosť bol projekt skutočnou výzvou.
–8–
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Pred implementáciou technického facility
managementu sme identifikovali viacero
problémov. Medzi hlavné patrili:
• problémy so správou budov (chýbalo
centralizované riadenie)
• problémy so zberom a vyhodnocovaním
údajov (banka nemala centrálne spracovanú a jednoducho udržiavateľnú databázu zariadení vrátane ich základných
identifikačných údajov a medzi dodávateľom služieb a bankou – klientom, chýbalo vzájomné prepojenie a efektívne
riešenie zdieľania informácií)
• nedostatočný systém na identifikovanie
možných úspor – energetický manažment (získané údaje neboli vhodné na
ďalšie vyhodnocovanie a sledovanie
úspor/strát, pretože systém ponúkal
iba obmedzené porovnávanie spotreby
energie)

Chastia nielen pre FM
Po dobrých skúsenostiach so softvérom v oblasti
facility managementu v súčasnosti pracuje
Cofely s Chastiou na ďalšom veľkom projekte,
tentokrát v úplne inej oblasti. Pre potreby divízie výroby a distribúcie energií implementujeme
modul pre výrobcov a distribútorov tepla a iných
energií. Uvedená zmena uľahčí vyúčtovanie,
zlepší prehľad a kontrolu dát. Poskytuje podrobný a centralizovaný prehľad o stave evidovaných objektov, zdrojov tepla, OST, či rozvodov
a technických zariadení. Databázy umožňujú
komplexné procesy evidencie a spracovania
dát – od evidencie jednotlivých odberných a meracích miest, spotreby energie a pod. až po
rozpočítanie spotrieb pre účely bilancovania
a fakturácie.
–9–
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Výberové konanie ako príležitosť na zmenu
„Staráme sa o budovy a ľudí v nich. Vytvárame im príjemné a bezpečné pracovné
podmienky na dosahovanie vynikajúcich výsledkov a neustále hľadáme spôsob ako to
robiť čo najefektívnejšie. Na to potrebujeme motivovaného poskytovateľa služieb facility
managementu a dobrú technickú podporu,“ hovorí Andrea Čarabová, vedúca oddelenia Správa
budov VÚB.

Andrea Čarabová
vedúca oddelenia
Správa budov VÚB

Výber nového dodávateľa služieb facility mangementu v roku 2009 priniesol
pre VÚB možnosť zmeny a zlepšenia požadovaných služieb. Už od prvého
kontaktu s VÚB ako klientom
bolo jasné, že pod vplyvom
minulých skúseností presne
Už od prvého kontaktu s VÚB
vie, čo chce: dodávateľa, ktorý
bolo jasné, že presne vie, čo chce:
používa osvedčené a overené
dodávateľa, ktorý používa osvedčené
softvérové riešenie, ktoré by
a overené softvérové riešenie
riešilo spomínané problémy.
Klient zároveň od dodávateľa
očakával aj pridanú hodnotu v energetickom manažmente a energetickom
poradenstve.

Hneď po výbere Cofely ako strategického partnera pre facility manažment sa začala technická
realizácia projektu správy budov. Bolo to zopár mesiacov pred oficiálnym spustením správy
v termíne od 1. 1. 2010. Niekoľko mesačná zodpovedná predpríprava za asistencie
a podpory klienta umožnila importovať a vyčistiť dáta, vyškoliť personál na oboch stranách,
zaviesť funkčnú komunikáciu a odsúhlasovanie požiadaviek a zautomatizovať dôležité
procesy tak, aby prebiehali maximálne efektívne.

Úspešný projekt prináša stále nové výzvy
Predstavitelia VÚB sú typom klienta, ktorý je schopný svoje požiadavky jasne definovať.
To nám ako poskytovateľovi služieb zjednodušuje prácu a zároveň umožňuje neustále
posúvať hranice, zlepšovať a skvalitňovať poskytované služby. Momentálne spolupracujeme
na zefektívnení prístupu správcov, technikov a údržbárov k údajom pomocou aplikácií
v moderných mobilných zariadeniach a tabletoch. Všetci tak budú mať zabezpečený okamžitý
prístup k informáciám a dátam, ktoré sú potrebné na rýchle riešenie požiadaviek.
– 10 –
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Jarný servis klimatizácie má svoj zmysel
Aj v našich zemepisných šírkach sme si už zvykli, že klimatizácia robí
v lete náš život znesiteľným. Vďaka tomu, že znižuje vlhkosť a teplotu
vzduchu, predchádza bolestiam hlavy a iným nepríjemným fyzickým
stavom, ktoré súvisia s neschopnosťou tela vysporiadať sa v extrémnych
podmienkach s príliš vysokou teplotou prostredia.
Nič však nie je zadarmo a o technické zariadenia
je potrebné sa starať, aby boli plne funkčné.
Bohužiaľ servisu klimatizácie sa často neprikladá dôležitosť. Povinnosť servisu nevyplýva
priamo z legislatívy a robí sa len na základe
odporučenia výrobcu. Zákon stanovuje iba
pravidelné sledovanie únikov F plynov, ktoré
monitoruje príslušný úrad životného prostredia
(meranie môže vykonávať iba oprávnená osoba).
Pritom stav klimatizácie ovplyvňuje kvalitu
vzduchu v miestnosti a má napríklad vplyv aj na
náklady v oblasti elektrickej energie.

Prečo je servis klimatizácie potrebný?
• kvôli zachovaniu optimálnej funkčnosti systému a zvýšeniu jeho životnosti (správny servis
môže životnosť až zdvojnásobiť)
• pravidelne čistené filtre zvyšujú účinnosť zariadenia a znižujú jeho záťaž, čo sa môže
odraziť aj na účte za elektrickú energiu
• niektoré štatistiky uvádzajú, že v prípade zanedbaného alebo nesprávneho servisu stráca
klimatizácia každoročne 5 % efektivity a že systém, ktorý si zachováva vrchol svojej
efektivity môže mesačne ušetriť na energii až 25 %
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SERVIS
Ako prebieha štandardný servis:
• podľa odporučenia výrobcu sa vykonáva raz alebo dvakrát ročne (obyčajne jarný a jesenný)
• vykoná sa kontrola zariadenia
• odmerajú sa základné parametre (tlak, prietok)
• vyčistia sa jednotky, vyčistia/vymenia sa filtre
• odmeria sa únik F plynov (súčasť chladiva v zariadení)

V hre je aj zdravie
Ak existuje dôvod, pre ktorý by sa aspoň minimálny servis vykonávať mal, je to určite zdravotné
hľadisko. V zle servisovanom systéme sa zhromažďuje peľ, prach a iné nečistoty, rovnako ako
baktérie či huby, ktoré sa systémom rýchlo šíria a môžu zhoršovať kvalitu vzduchu. Okrem
bežných chorôb ako nádcha či chrípka môžu spôsobovať podráždenia sliznice oka, nosa
či hrdla podľa citlivosti a predispozícií jedinca. Na základe viacerých štúdií bolo preukázané,
že za veľké percento absencií v práci môžu choroby horných dýchacích ciest, za ktorými stoja
práve mikroorganizmy, ktoré sa vyskytujú a šíria klimatizáciou. Navyše môže byť chladiaci systém
aj zdrojom nebezpečnej tzv. legionárskej choroby, zapríčinenej baktériou s názvom Legionella,
ktorá sa zdržiava v teplom a vlhkom prostredí chladiacich jednotiek.

Zo sveta: Cofely spravuje The Shard
Spoločnosť Cofely získala výnimočný projekt. Počas nasledujúcich piatich
rokov bude dodávať technické služby pre najvyššiu budovu v západnej
Európe – The Shard.
The Shard je najnovší prírastok v panoráme Londýna. Nachádza sa v srdci štvrte Bridge a poskytuje
zázemie pre mnoho významných svetových obchodných značiek. Na 95-tich poschodiach
a 100 tisíc m² sa rozprestierajú obchodné priestory, či špičkové kancelárie. Svoje miesto v Sharde
našla aj medzinárodná reštaurácia a luxusný päť hviezdičkový hotel.
Shard bol navrhnutý s dôrazom na trvalú udržateľnosť a efektívne využívanie energií, čo potvrdil
aj vysoký rating v hodnotení certifikátu zelených budov BREEAM. Okrem dennodenného servisu
bude Cofely zabezpečovať taktiež kompletnú správu nehnuteľnosti a udržiavať chod budovy
čo najpriaznivejšie s ohľadom na životné prostredie.
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