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Milí partneri, milí ãitatelia,
chcel by som sa vám úprimne poìakovaÈ za va‰u
dôveru a lojalitu, najmä v tomto ekonomicky
citlivom období. Táto situácia nás v‰ak na druhej
strane núti byÈ e‰te v˘konnej‰í a inovatívnej‰í,
aby sme e‰te skvalitnili na‰e sluÏby pre vás.
Ako príklad by som rád uviedol zriadenie nového
oddelenia ManaÏmentu energií. V posledn˘ch
rokoch sa nám prostredníctvom nov˘ch akvizícií
podarilo rozvinúÈ na‰e aktivity o nové oblasti
podnikania. Dôkazom toho je aj roz‰írenie ná‰ho
portfólia energií v oblasti riadenia ich nákupu
a predaja. Potreba centralizovaného riadenia
takéhoto nákupu a predaja nás viedla
k my‰lienke vytvoriÈ oddelenie ManaÏmentu
energií, ktoré analyzuje potrebné mnoÏstvá
energií pre v‰etky filiálky Dalkie na Slovensku.
Máme tak moÏnosÈ promptne reagovaÈ na
informácie o v˘voji cien energií na trhu. ZároveÀ
môÏeme sledovaÈ prevádzkové parametre
kaÏdého nain‰talovaného zariadenia s cieºom
neustáleho zlep‰ovania jeho úãinnosti. Pri
vyhodnocovaní získan˘ch informácií vyuÏívame
overené skúsenosti na‰ich expertov z rôznych
krajín, v ktor˘ch má Dalkia zastúpenie.
Vytvorenie tímu ºudí, ktorí sa ‰pecializujú na problematiku trhu s energiami, vedie k prijímaniu
rozhodnutí, ktor˘ch v˘sledkom je najv˘hodnej‰í
nákup energií, teda nákup len potrebného mnoÏstva za najlep‰iu cenu bez vytvárania prehnan˘ch
a zbytoãne drah˘ch rezerv.
Okrem overenej a spoºahlivej spolupráce so spoloãnosÈou Dalkia nech rok 2010 prinesie najmä
veºa zdravia a ‰Èastia vám i va‰im najbliÏ‰ím.
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LEGISLATÍVA

Nová legislatíva v rozpoãítavaní
tepla od januára 2010
Od 1. januára 2010 vchádza do
platnosti nová vyhlá‰ka, ktorá upravuje
spôsoby rozpoãítavania tepla
v bytov˘ch domoch. Nov˘ systém má
byÈ spravodlivej‰í, jeho implementácia
je v‰ak na dohode vlastníkov bytov.
Úrad pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví aj na
základe podnetov od majiteºov bytov odporúãa v rámci novej vyhlá‰ky zmeniÈ v˘poãet
spotreby za teplo. Od nového roka by sa
tak malo vyrie‰iÈ „kradnutie tepla“, ão pocítia najmä majitelia rohov˘ch bytov.
V cene za teplo sa budú menej zohºadÀovaÈ údaje z meraãov na radiátoroch a viac
rozloha bytov. Vyhlá‰ka mení rozpoãítavanie v pomere 60 % podºa plochy bytu a 40 %
podºa údajov z meraãov. Spoloãenstvo
vlastníkov bytov sa v‰ak môÏe dohodnúÈ aj
inak. Nová vyhlá‰ka má byÈ kompromisom, ktor˘ rie‰i problém extrémnych rozdielov v platbách predov‰etk˘m medzi stredov˘mi a krajn˘mi bytmi, naz˘van˘ aj „kradnutie tepla“. Zmena sa dotkne predov‰etk˘m bytov˘ch domov, ktoré vyuÏívajú pomerové rozdeºovaãe vykurovacích nákladov.

Star˘ verzus nov˘ systém
Teplo sa v minulosti úãtovalo len podºa rozlohy bytu. Neskôr zaãali byÈ na radiátoroch povinné meraãe, ktoré mali presnej‰ie urãiÈ
spotrebu tepla. To v‰ak bolo nev˘hodné pre
majiteºov rohov˘ch bytov, bytov otoãen˘ch na
sever a t˘ch na najniÏ‰om alebo najvy‰‰om
poschodí. Kvôli dosiahnutiu porovnateºnej
teploty s vnútorn˘mi bytmi totiÏ museli v zimnej sezóne kúriÈ viac. Teplo sa doteraz úãtovalo na základe vyhlá‰ky ako súãet základnej

zloÏky vo v˘‰ke 30 – 50 % a spotrebnej zloÏky vo v˘‰ke 50 – 70 %. To malo za následok
v˘razne nav˘‰ené náklady za spotrebované
teplo v niektor˘ch bytoch.
Úrad pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví ãiastoãne chráni znev˘hodnené byty pred vysok˘mi
nákladmi za teplo systémom koeficientov.
Tie zostávajú na základe novej vyhlá‰ky rovnaké. Nameraná spotreba tepla v byte sa vynásobí koeficientmi a o to sa potom zníÏi celková spotreba. Hodnota koeficientu závisí od
viacer˘ch faktorov – od poãtu vonkaj‰ích
stien, od svetovej strany, na ktorú sú otoãené, alebo od umiestnenia bytu na najvy‰‰om
ãi najniÏ‰om poschodí.
(pokraãovanie na strane 3)

TÉMA
Rozprávali sme sa s Nicolasom Sansonom,
riaditeºom Odboru starostlivosti
o zákazníkov akciovej spoloãnosti Dalkia.

Najlep‰í klient je spokojn˘ klient

Tu nám pomáha Odbor starostlivosti o zákazníkov
Kedy bol zriaden˘ Odbor starostlivosti
o zákazníkov a ão je jeho úlohou?
Odbor starostlivosti o zákazníkov bol zriaden˘ v roku 2007. Svoje aktivity zaãal realizovaÈ v druhej polovici roka. Úlohou na‰ej spoloãnosti je udrÏiavanie dobr˘ch vzÈahov so
zákazníkmi a ich neustále zlep‰ovanie pravideln˘mi osobn˘mi náv‰tevami, s cieºom
zisÈovaÈ ich priania, poãúvaÈ ich názory
a zaujímaÈ sa o ich potreby skôr, ako vznikne nutnosÈ rie‰iÈ uÏ konkrétny problém.
Do Odboru starostlivosti o zákazníkov
v rámci Dalkia a.s. patrí aj oddelenie odbytu tepla a rozpoãítanie a predaj nakúpenej
vody.
Kto zabezpeãuje klientské sluÏby
a ão majú na starosti zamestnanci
tohto oddelenia?
Kolektív klientsk˘ch zamestnancov, ktorí na
pozíciách „manaÏér starostlivosti o zákazníkov“ v súãasnosti pôsobia, sa tvoril v priebehu roka 2009. Aj keì má kaÏd˘ z nich vyãlenené urãité lokality, niektorí z nich sa
‰pecializujú na urãitú konkrétnu oblasÈ
v rámci vzÈahov so zákazníkmi.
Ing. Lucia Kó‰ová v na‰ej spoloãnosti pôsobí uÏ pätnásÈ rokov a má dlhoroãné skúsenosti aj v oblasti správy budov. Urãite teda
lep‰ie rozumie problémom na‰ich zákazní-

kov, ktorí spravujú bytové domy. Okrem
agendy „zmluvné vzÈahy za spravované nebytové priestory“, je jej úlohou rie‰iÈ aj ‰pecifické poÏiadavky odberateºov, ktor˘m dodáva Dalkia teplo a vodu. Rie‰i aj neplnenie
zmluvn˘ch podmienok najmä v oblasti platobnej disciplíny.
ëal‰ím ãlenom tímu je Miroslav Bugár. Jeho
úlohou je pravideln˘ osobn˘ kontakt so zákazníkmi v Bratislave, teda v PetrÏalke, Dúbravke, v Starom Meste, v Devínskej Novej
Vsi a v Podunajsk˘ch Biskupiciach. NajdôleÏitej‰ie v‰ak je zabezpeãenie vyrie‰enia poÏiadavky alebo sÈaÏnosti tak, aby bol zákazník spokojn˘ s kvalitou sluÏieb, ktoré na‰a
spoloãnosÈ poskytuje.
Za oblasÈ sluÏieb t˘kajúcich sa dodávky tepla a vo väã‰om rozsahu aj správy technologick˘ch zariadení v budovách patriacich VÚC
Trnava, máme svojho zástupcu, Ing. Viktora
Wiedermanna. Aktívne pôsobenie v tomto
regióne sme zaãali na jeseÀ 2009.
Aj v ìal‰ích regiónoch máme a pripravujeme
svojich zástupcov. Ing. Pavel Ko‰tial je jedn˘m z nich. Buduje a zabezpeãuje Odbor
starostlivosti o zákazníkov pre zákazníkov
Dalkie v stredoslovenskom regióne.
Ako ste roz‰írili sluÏby servisu od jeho
vzniku a ako ich plánujete roz‰irovaÈ?
Aj keì v rámci aktivít Odboru starostlivosti
o zákazníkov nemôÏeme hovoriÈ veºmi o his-

tórii, rozsah ponúkan˘ch sluÏieb plánujeme
roz‰irovaÈ.
Aby sme boli bliÏ‰ie ku klientom, v rámci regiónov na Slovensku budú samostatní zástupcovia Odboru starostlivosti o zákazníkov, ktor˘ch jednou z úloh bude intenzívne
sa zaujímaÈ o potreby na‰ich klientov, poznaÈ ich oãakávania a nie reagovaÈ aÏ na
sÈaÏnosti a reklamácie.
Ako sú zamestnanci Odboru starostlivosti
o zákazníkov ‰kolení?
Urãité ‰kolenia uÏ zamestnanci absolvovali
a niektoré sú naplánované na tento rok.
Skúsenosti v‰ak získavajú aj ‰túdiom legislatívy, uÏ vyrie‰en˘ch otázok, denn˘mi konzultáciami s odborn˘mi zamestnancami na‰ej spoloãnosti pri zabezpeãovaní a rie‰ení
poÏiadaviek na‰ich zákazníkov.
Akou formou sa môÏu klienti
obracaÈ na vá‰ odbor?
Klienti nás môÏu kontaktovaÈ so svojimi otázkami písomne alebo telefonicky priamo na príslu‰né pracovisko vo svojom regióne (alebo
priamo na centrále v Bratislave). MôÏu vyuÏiÈ aj elektronickú adresu klient@dalkia.sk.
Konkrétne kontaktné údaje na jednotlivé lokality (regióny) nájdu klienti na na‰ej
webovej stránke www.dalkia.sk. Pre nahlasovanie porúch a havárií sú k dispozícii kontakty na príslu‰né dispeãingy.
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Aké sú najãastej‰ie otázky klientov?
Na‰ich klientov najãastej‰ie zaujíma otázka
ceny tepla. Zaujíma ich z ãoho, z ak˘ch poloÏiek, sa tvorí variabilná zloÏka a z ãoho
fixná zloÏka ceny tepla. V súvislosti s cenou tepla klientov zaujíma, preão sa pri
zmene ceny ropy/plynu ihneì nezmení aj
cena tepla, hlavne v prípadoch, keì cena
ropy/plynu klesne.
Ak je moÏné rie‰iÈ u vás aj reklamácie,
akou formou a do kedy ste povinní
reklamáciu vyrie‰iÈ?
ZáleÏí od konkrétnej reklamácie. Ak ide o reklamáciu technického charakteru, ktorú treba rie‰iÈ okamÏite, poradíme, prípadne zabezpeãíme kontakt na zodpovedného odborného zamestnanca bezodkladne. DôleÏité je
vedieÈ, Ïe v prípadoch, ktoré neznesú odklad, a príãinou môÏe byÈ porucha alebo nedostatoãnosÈ v dodávke médií zo strany dodávateºa tepla, je k dispozícii dispeãing
s nepretrÏitou sluÏbou. Kontakt je uveden˘
v kaÏdej zmluve o dodávke a odbere tepla aj
na na‰ej webovej stránke www.dalkia.sk.
Ak ide napríklad o reklamáciu fakturovaného mnoÏstva tepla, odporúãame písomnú
formu - klasicky po‰tou alebo elektronickou
formou na klient@dalkia.sk.
Ak nie je urãené inak, reklamácie je potrebné vyrie‰iÈ najneskôr do 30 kalendárnych
dní.
Existujú nejaké sezónne problémy,
ktoré najãastej‰ie rie‰ite?
V okruhu problémov sa dá o sezónnosti hovoriÈ hlavne v kvalite dodávky tepla na ÚK
prípadne na ohrev TÚV a najãastej‰ie o ter-

míne zaãiatku a konca vykurovacej sezóny.
Zaãiatok a koniec vykurovacej sezóny neurãuje dodávateº tepla, ale urãujú ho poveternostné podmienky a príslu‰ná vyhlá‰ka MH
SR ã. 152/2005 Z. z..
V letn˘ch mesiacoch problematika kvality
dodávky tepla na ÚK zákazníkov samozrejme nezaujíma, zaujíma ich v‰ak napríklad
termín odstávok TÚV. Na‰a spoloãnosÈ, ako
dodávateº tepla, informuje v‰etk˘ch správcov objektov o plánovan˘ch ale aj „neplánovan˘ch“ odstávkach TÚV aj ÚK (v prípade
havárií alebo porúch) a povinnosÈou správcov je informovaÈ svojich „koneãn˘ch“ spotrebiteºov.
Poskytujete sluÏby
aj pre potenciálnych zákazníkov?
Samozrejme, minimálne poradenské.
Mnohé firmy si najímajú na zabezpeãenie
sluÏieb pre klientov, v rámci úspory
nákladov, externé firmy. Vy zabezpeãujete
tieto sluÏby formou interného oddelenia.
Preão a aké sú v˘hody tejto formy
poskytovania sluÏieb?
Pre nás je veºmi dôleÏité, aby sme sa s na‰imi zákazníkmi stretávali osobne priamo
v „teréne“. Úzko spolupracujeme s ìal‰ími
oddeleniami na‰ej spoloãnosti, najmä s prevádzkou. Práve zamestnanci, ktorí denne
prichádzajú do styku s klientom, najlep‰ie
poznajú ich potreby a poÏiadavky. V˘hodou
interného oddelenia je moÏnosÈ konzultácií
s odborníkmi v danom odbore takmer kedykoºvek. KeìÏe na‰e aktivity sú rôznorodé,
ale prevaÏne technického zamerania, je to
skutoãne veºmi dôleÏité.
red.

Nová legislatíva
v rozpoãítavaní
tepla od januára 2010
(pokraãovanie zo strany 1)

Nové úãtovanie
má svoje nedostatky
Nová vyhlá‰ka je krok vpred k spravodlivej‰iemu úãtovaniu, no má aj svoje nedostatky.
Pevné stanovenie pomeru základnej a spotrebnej zloÏky nemusí zohºadniÈ charakter
budovy. Napriek nav˘‰eniu základnej zloÏky
môÏe najmä vlastníkov zateplen˘ch bytov˘ch
jednotiek prekvapiÈ neadekvátne vysoká
platba za teplo. Podºa odborníkov by pomer
nemal byÈ fixne stanoven˘, ale skôr premenliv˘ s pevne definovan˘mi hranicami platby
na m2 vykurovanej plochy. Obmedzili by sa
tak extrémne rozdiely v úãtoch, priãom v˘davky priemerne kúriacich vlastníkov by zostali na rovnakej úrovni.
Na základe novej vyhlá‰ky je moÏné vykonaÈ
‰ir‰iu zmenu spôsobu rozpoãítavania nákladov na vykurovanie v rámci zákona o vlastníctve bytov a nebytov˘ch priestorov.
Odborníci v‰ak upozorÀujú, Ïe vyhlá‰ka neobsahuje nijak˘ systém kontroly oprávnenosti vyúãtovan˘ch platieb.

Rozhodnutie o spôsobe úãtovania
je v rukách vlastníkov bytov
Nov˘ systém rozpoãítavania nákladov na teplo je dobrovoºn˘. Vyhlá‰ka má len odporúãací charakter, preto majú vlastníci bytov a nebytov˘ch priestorov moÏnosÈ rozhodnúÈ sa,
ktor˘ spôsob v˘poãtu spotreby tepla vyuÏijú
a ako si nastavia pomer základnej a spotrebnej zloÏky. Tam, kde sa väã‰ina vlastníkov rozhodne upraviÈ si platby inak, nov˘ pomer 60 (plocha bytu) ku 40 (v˘sledok meraãa) platiÈ nebude. Pomer je moÏné upraviÈ
hlasovaním bez obmedzenia. Optimálne rozhodnutie tak bude závisieÈ od miery solidarity jednotliv˘ch vlastníkov. Ak si zvolia nov˘
systém úãtovania, je moÏné, Ïe byty v strede
domu budú platiÈ viac ako doteraz. Tie sú totiÏ pred únikom tepla chránené okolit˘mi bytmi. Za teplo si budú musieÈ priplatiÈ aj majitelia neob˘van˘ch bytov. ZloÏka, ktorá sa vypoãítava podºa podlahovej plochy a nie podºa
meraãa, sa zv˘‰i. T˘m sa zv˘‰i aj cena, ão
bude musieÈ za teplo zaplatiÈ majiteº, ktor˘
v byte vôbec nekúri. V rámci v‰eobecne platn˘ch zásad spolunaÏívania by mali uÏívatelia
bytov temperovaÈ kúrenie minimálne na 16
stupÀov Celzia. Platby za teplo v‰ak ovplyvní
aj zateplenie domu, v˘mena okien, hydraulické vyváÏenie a in‰talácia pomerov˘ch rozdeºovaãov vykurovacích nákladov.
red.
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Úspory tepla v základn˘ch ‰kolách Mâ Bratislava-PetrÏalka
Na pôde spoloãnosti Dalkia a.s. sme zorganizovali stretnutie
Vyhodnotenie projektu
s riaditeºmi základn˘ch ‰kôl a najvy‰‰ích predstaviteºov Mestskej
ãasti (Mâ) Bratislava-PetrÏalka. Cieºom spoloãného stretnutia
bola prezentácia v˘sledkov projektu úspor, ktor˘ sme
na‰tartovali e‰te v roku 2003.

V krátkosti z histórie: Jednou
z aktivít Dalkie v rámci zabezpeãenia rozvoja na‰ej spoloãnosti
bol projekt modernizácie a prevádzky tepelnotechnick˘ch zariadení základn˘ch ‰kôl, ktoré Mâ
Bratislava-PetrÏalka prevzala do
zriaìovateºskej pôsobnosti od
‰tátu v roku 2002. Po schválení
nami navrhnutého projektu úspor realizovan˘ch metódou EPC
(Energy Performance Contract)
zastupiteºstvom miestnej ãasti
bol podpísan˘ dodatok k nájomnej zmluve, v rámci ktorého sme
sa zaviazali k realizácii modernizaãn˘ch opatrení, k prevádzke

zariadení a k dosiahnutiu spomínan˘ch úspor vo v˘‰ke minimálne 15 %.
E‰te v roku 2003 boli na odovzdávacích staniciach tepla (OST)
základn˘ch ‰kôl vykonané nevyhnutné investiãné akcie a modernizácia. Okrem rekon‰trukcie
OST sa vykonala aj termostatizácia objektov ‰kôl, osadilo sa
pribliÏne päÈtisíc termostatick˘ch ventilov.
Okrem zmeny spôsobu prevádzky v t˘chto ‰kolsk˘ch zariadeniach, ktorú umoÏnila investícia
do kvalitnej regulácie dodávky
a odberu tepla, sa dosiahli cel-

kové úspory nákladov takmer
564,3-tisíc EUR (17 miliónov Sk).
Projekt bol v˘znamn˘ pre obidve
strany. Pre MÚ PetrÏalka priniesol pri zabezpeãení tepelnej
pohody okrem zníÏenia nákladov v sledovanom období aj zníÏenie roãnej spotreby tepla aÏ
o 25 %, ão je viac ako 46-tisíc
GJ. Úspe‰nú realizáciu tohto
projektu povaÏuje Dalkia za v˘znamn˘ obchodn˘ úspech. Tento pilotn˘ projekt otvára priestor
na diskusiu s kompetentn˘mi
orgánmi, najmä s regulaãn˘m
úradom, na tému energetickej
efektívnosti. V súãasnosti totiÏ
na‰a legislatíva nepodporuje
tak˘to prístup k investovaniu,
hoci sa vìaka nemu dosahujú

úspor y, ão je bezpochyby na
veºkú ‰kodu.
Z pohºadu riaditeºov ‰kôl tento
projekt splnil ich oãakávania –
dal manaÏmentu ‰kôl do rúk nástroj, ktor˘ umoÏÀuje ovplyvÀovaÈ vlastnú spotrebu energie,
a teda v˘‰ku vlastn˘ch nákladov.
V˘sledky a v˘znam projektu na
záver vyzdvihol aj zástupca zriaìovateºa – starosta Mâ PetrÏalka pán Milan Ftáãnik. Rovnako
vyjadril svoju podporu rozvoju
ìal‰ej spolupráce, ktorej príkladom je aj rozpracovan˘ projekt
umiestnenia solárnych panelov
na budove jednej zo základn˘ch
‰kôl.
Eva Homolová
Dalkia a.s.

Aby bol rok 2010 lep‰í ako ten uplynul˘
Poãas roku 2009 sa stali mnohé udalosti,
ktoré viac alebo menej ovplyvnili na‰e Ïivoty
aj celé Slovensko. V minulom roku asi najviac
rezonoval na celom svete aj u nás problém
hospodárskej krízy, ktorá v˘razne ovplyvnila
Ïivot v‰etk˘ch Slovákov hlavne kvôli narastajúcej nezamestnanosti a neistote. Veríme
v‰ak, Ïe v tomto roku sa bude situácia
postupne zlep‰ovaÈ a dopady krízy na na‰e
Ïivoty sa budú postupne zmierÀovaÈ.
Jednou z najdôleÏitej‰ích udalostí Slovenska
v minulom roku, ktorú moÏno hodnotiÈ pozitívne, bolo zavedenie eura. Zvládnuté bolo bez
ak˘chkoºvek väã‰ích problémov. Podºa slov
odborníkov nás euro zachránilo aj pred silnej‰ími dopadmi hospodárskej krízy na na‰u
menu a následne aj na hospodárstvo.
Svet aj na‰e Slovensko postihol chrípkov˘
vírus H1N1, tzv. Prasacia chrípka – ochorenie, ktoré vzniklo mutáciou troch pre ãloveka
nie aÏ tak nebezpeãn˘ch vírusov. Pomenovanie „prasacia chrípka“ nie je celkom správne lebo napriek tomu, Ïe ochorenie sa t˘ka

aj prasiat, nijako nepo‰kodzuje ich mäso.
Hlavn˘m prená‰aãom je ãlovek. Prvé úmrtia
a nákazy boli zaznamenané v Mexiku, ale
hovoria aj o obetiach, ktoré neboli v Ïiadnom
kontakte s prasatami. Vakcíny proti tejto
chrípke sú uÏ na Slovensku.
17. novembra sme si pripomenuli aj 20. v˘roãie NeÏnej revolúcie, ktorej v˘sledkom bol
pád socialistického systému. Revolúcia
priniesla aj neskor‰í rozpad âeskej a Slovenskej Federatívnej republiky a vznik Slovenskej republiky. Otázkou zostáva ako ìaleko
sme sa dostali za t˘chto 20 rokov. Urãite sa
mnohé veci zmenili, ale v mnoh˘ch sme sa
mohli rozhodne posunúÈ ìalej.
Zaãiatok roku 2009 priniesol aj plynovú
krízu. Rusko sa s Ukrajinou nedohodlo na
podmienkach transportu plynu, zavrelo pomyseln˘ kohútik, ãím sa rozpútala plynová
kríza. Ani na‰a krajina sa jej nevyhla a 5. januára k nám pri‰li prvé informácie, Ïe na
ukrajinskej strane viaznu dodávky plynu.
Slováci tak zaãali nakupovaÈ ohrievaãe na

elektrinu a ãasÈ podnikov pracovala v krízovom reÏime. 18. januára k nám zaãal prúdiÈ
plyn z âiech a 20. januára pustili aj rusk˘
plyn cez Slovensko. Kríza bola zaÏehnaná,
ale stále neutíchajú témy alternatívneho
zdroja plynu pre Slovensko.
KaÏd˘ rok priná‰a mnohé zmeny nielen v spoloãenskom, ale
aj v osobnom Ïivote v‰etk˘ch
nás. Preto vám Ïeláme, aby
v roku 2010 boli pre vás tieto
zmeny pozitívne, aby sme nezaÏili Ïiadne ìal‰ie krízy, hospodárske, plynové ani súkromné.
Urobíme v‰etko preto, aby ste boli vy aj obyvatelia domov spokojní. Radi by sme priniesli do
domácností teplo, ktoré zohreje nielen nás,
ale aj medziºudské vzÈahy. Îeláme vám
v novom roku veºa pracovn˘ch aj osobn˘ch
úspechov, menej stresu, veºa spokojn˘ch
zákazníkov a tepelnú pohodu.
Dalkia a.s.
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Medzinárodn˘ certifikát pre
spoloãnosÈ Dalkia Luãenec a.s.
DÀa 15. októbra 2009 bol
v spoloãnosti Dalkia Luãenec
a.s. úspe‰ne vykonan˘
certifikaãn˘ audit, na základe
ktorého spoloãnosÈ získala
certifikát na dve medzinárodné
ISO normy.
Na základe certifikátu bol v spoloãnosti zaveden˘ Integrovan˘
manaÏérsky systém (IMS) podºa
normy ISO 9001, ktor˘ ju zaväzuje k prehºadnej a transparentnej ãinnosti. Dôraz sa kladie
najmä na kontrolu firemného poriadku a procesov, dobré vzÈahy
so zákazníkmi a s klientmi, na
skvalitÀovanie sluÏieb, prísnu
evidenciu ãastí tepelnotechnického zariadenia, transparentn˘
proces nákupu, zaistenie bez-

peãného pracovného prostredia,
a to nad rámec platnej legislatívy.
Dalkia Luãenec a.s. zároveÀ zaviedla Environmentálny manaÏérsky systém (EMS) podºa normy ISO 14001, ão znamená systematick˘ prístup k ochrane Ïivotného prostredia vo v‰etk˘ch
aspektoch podnikania, prostredníctvom ktorého organizácie zaãleÀujú starostlivosÈ o Ïivotné
prostredie do svojej stratégie aj
beÏnej prevádzky. Prístup spoãíva vo vytvorení, v zavedení a udrÏovaní správne ‰truktúrovaného
systému environmentálneho manaÏérstva, ktor˘ je súãasÈou celkového systému riadenia organizácie.
ªudmila Hoffmanová
prevádzková riaditeºka
Dalkie Luãenec

Modernizovali sme tepelnotechnické zariadenia
v Podunajsk˘ch Biskupiciach
Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o. v roku
2009 realizovala v súlade s dohodnut˘m
investiãn˘m zámerom modernizáciu
tepelnotechnick˘ch zariadení.
âo konkrétne ste modernizovali?
Za v˘znamnú zmenu v rámci modernizácií
vykonan˘ch v tepelnotechnick˘ch sústavách
povaÏujeme zmenu prevádzky distribúcie
tepla z trojtrubkového tepelného rozvodu
na dvojtrubkov˘ rozvod. Podmienkou tejto
prevádzkovej zmeny boli in‰talácie 21 odovzdávacích staníc tepla v bytov˘ch domoch
v okruhu kotolne Podzáhradná. V‰etky prvky domov˘ch odovzdávacích staníc tepla
(DOST) boli navrhnuté na základe individuálnych potrieb objektu.

V ãom je realizácia DOST prínosná?
Zmenou prevádzky distribúcie tepelnej energie oãakávame zníÏenie nákladov na opravu
a údrÏbu tepeln˘ch rozvodov a zníÏenie tepeln˘ch strát. Novo in‰talované DOST ìalej
umoÏnia zabezpeãiÈ individuálne teplotné
a ãasové poÏiadavky kaÏdého objektu.

Zrealizovali sme aj ìal‰ie modernizaãné
akcie. V rámci modernizácie uÏ existujúcich domov˘ch kotolní a DOST treba
spomenúÈ prenos dôleÏit˘ch údajov o prevádzke t˘chto zariadení na pracovisko
dispeãingu. Je to dôleÏit˘ pr vok zabezpeãujúci okamÏitú identifikáciu, a teda aj
moÏnosÈ r ˘chlej‰ieho odstránenia prípadn˘ch porúch nami prevádzkovan˘ch technick˘ch zariadení.
S cieºom optimalizácie vyuÏívania in‰talovan˘ch tepeln˘ch kapacít a zníÏenia tepeln˘ch strát medzi kotolÀami Loty‰ská
a Bieloruská, bola vykonaná zmena zapojenia ãasti tepeln˘ch rozvodov a vymenená ãasÈ fakturaãn˘ch meraãov tepla aj
v rámci ostatn˘ch tepeln˘ch okruhov.
Dalkia v procese modernizácie zabezpeãovania kompletnej starostlivosti o prenajaté tepelnotechnické zariadenia v tejto
mestskej ãasti aj ìalej pokraãuje, ale
o tom aÏ nabudúce.
Juraj Kuchta
Dalkia Podunajské Biskupice s.r.o.

PREDSTAVUJEME
nové oddelenie na skvalitÀovanie
sluÏieb zákazníkom

ManaÏment energií

Vychádzajúc zo súãasného
stavu potrieb spoloãnosti
Dalkia na Slovensku, bol
vytvoren˘ nov˘ odbor
s názvom ManaÏment energií.
Jedn˘m z hlavn˘ch cieºov
tohto odboru je zabezpeãiÈ
skvalitÀovanie sluÏieb
ponúkan˘ch spoloãnosÈou
Dalkia pre svojich zákazníkov.

V rámci uvedeného cieºa moÏno
spomenúÈ dve hlavné oblasti
úloh, ktoré sú predmetom ãinnosti spomínaného odboru:
• zabezpeãenie potrieb spoloãnosti v oblasti sledovania
a anal˘zy prevádzkov˘ch parametrov,
• riadenie nákupu primárnych
energií (zemn˘ plyn, elektrická energia, ...).
Sledovanie a anal˘za prevádzkov˘ch parametrov predstavujú
kºúãov˘ nástroj v procese optimalizácie prevádzky, ãi uÏ z po-

hºadu zvy‰ovania efektívnosti v˘roby a distribúcie energií, alebo
riadenia nákladov na ich nákup
a predaj. Pomocou spätnej aplikácie získan˘ch v˘sledkov, sme
schopní priamo pôsobiÈ na ceny
dodávan˘ch energií pre na‰ich
zákazníkov.
V rámci oblasti riadenia nákupu
primárnych energií je odbor ManaÏmentu energií zameran˘ na
sledovanie trhu s energiami,
sledovanie v˘voja cien energií,
na optimalizáciu zmluvn˘ch parametrov a zmluvné vzÈahy s na‰imi dodávateºmi pre v‰etky
spoloãnosti Dalkia na Slovensku. Centralizovan˘ prístup nám
v tomto prípade umoÏÀuje vyuÏiÈ
v‰etky v˘hody veºkého odberateºa s priamym dopadom na cenu
nákupu palív a t˘m aj na ceny
nami dodávan˘ch energií.
Na záver uvádzame niekoºko
príkladov uÏ uskutoãnen˘ch projektov tohto nového oddelenia,
ktor˘ch priazniv˘ dopad pocítia
na‰i zákazníci uÏ v budúcom roku 2010.
Ako prv˘ príklad moÏno spomenúÈ, Ïe v rámci v‰etk˘ch spoloãností Dalkia na Slovensku
prebehla optimalizácia zmluvn˘ch parametrov dodávky zem-

ného plynu. Predov‰etk˘m i‰lo
o optimalizáciu Denn˘ch maximálnych spotrieb zemného plynu. V podstate ide o jeden zo
zmluvn˘ch parametrov, ktorého
v˘‰ka do veºkej miery ovplyvÀuje na‰e náklady na zemn˘ plyn
a t˘m aj cenu tepla.
ëal‰ím príkladom dosiahnut˘ch
v˘sledkov je zabezpeãenie nákupu zemného plynu pre rok
2010 na v˘robu tepla urãeného
pre odberateºov a koneãn˘ch
spotrebiteºov, okrem domácností (t.j. tam kde sa neuplatÀuje
rozhodnutie o regulovan˘ch cenách), za v˘hodn˘ch zmluvn˘ch
podmienok z dôrazom na cenu,
kvalitu a bezpeãnosÈ dodávok.
Ako posledn˘ príklad uvádzame
projekt nákupu elektrickej energie na rok 2010. V rámci tohto
projektu boli dohodnuté rovnaké podmienky na dodávku elektrickej energie pre v‰etky spoloãnosti Dalkia na Slovensku.
V˘sledkom je jednotná cena
elektrickej energie, ktorá je niÏ‰ia oproti cenníkov˘m cenám
na‰ich pôvodn˘ch dodávateºov
na rok 2010.
Ing. Július Konerack˘, PhD.,
ManaÏér odboru
ManaÏment energií
Dalkia a.s.

