Spravbytkomfort do rekonštrukcie investuje 4,5 mil. eur
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Najväčší dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody v Prešove Spravbytkomfort, a.s. Prešov kúpila začiatkom roka od
spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. kotolňu na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Získala tak 2 700 nových
klientov v bytových domoch a niekoľko ďalších objektov. Kotolňu chcú za 4,5 miliónov eur zrekonštruovať a prejsť
zo spaľovania plynu na biomasu.

Najväčší dodávateľ tepla a teplej úžitkovej vody v Prešove, spoločnosť Spravbytkomfort, a.s.
Prešov, plánuje v krátkom čase investovať do rekonštrukcie kotolne a zosieťovania
odberateľov na sídlisku Sekčov asi 4,5 mil. eur. Objekt preklenovacieho zdroja tepla, ktorý stojí na
mestskom pozemku, kúpila začiatkom roka od spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. za 980 tis. eur. Prešovský
dodávateľ tepla tak získal 2 700 nových zákazníkov a niekoľko ďalších objektov, ktoré boli na tomto
okruhu. Kotolňu chcú prebudovať na spaľovanie biomasy.
Získanie ďalšej veľkej kotolne v Prešove považuje člen predstavenstva Paul Minarik za veľký krok vpred
pre spoločnosť. Prechod na drevnú štiepku prinesie Prešovčanom úspory. Teplo pre Slovákov je podľa
zástupcu viedenského akcionára drahé. Stojí rovnako ako v Rakúsku, ale príjmy obyvateľov ešte nie sú na
porovnateľnej úrovni. Za päť rokov pôsobenia firmy Spravbytkomfort v Prešove sa odber tepla znížil o 25
´%, za čím treba vidieť osem tisíc zaregulovaných bytov, elimináciu úniku tepla od výrobcu k spotrebiteľovi
aj podporu projektov na zateplenie bytov. "Náš zámer je vytvoriť na Sekčove druhý centrálny okruh, použiť
biomasu ako obnoviteľný zdroj do budúcnosti a ponúknuť Prešovčanom teplo, ktoré si môžu dovoliť,"
povedal Minarik. Končiacu sa vykurovaciu sezónu hodnotí riaditeľka spoločnosti Natália Banduričová za
bežnú, hoci ju obyvatelia vnímajú skôr ako dlhú. Podľa jej vyjadrenia, vykurovacia sezóna trvá vždy do
konca mája, preto nepovažuje za nič výnimočné, že sa kúrilo aj počas niekoľkých májových dní. "Niekedy
je sezóna kratšia s tuhšími mrazmi, inokedy dlhšia s väčšími teplotnými výkyvmi. Táto zima bola
premenlivá, zažili sme mrazy a bolo aj teplejšie. Predošlé zimy boli miernejšie. Táto zima bola principiálne
taká, akú sme očakávali," uviedla Banduričová. V prvom kvartáli roka predali dokonca menej tepla, ako
očakávali.
Spoločnosť v týchto dňoch získala certifikát manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO
9001:2008. Riaditeľka Banduričová konštatovala, že tomu predchádzali mnohé organizačné zmeny a
opatrenia smerujúce k zvýšeniu kvality práce. Ich cieľom bolo zvýšiť spokojnosť zákazníka tým, že sa
vyhovie jeho požiadavkám. Minarik prirovnal zásobovanie teplom so službou dodávky elektrickej energie.
"Nikto sa nezamýšľa nad tým, odkiaľ prichádza elektrina, ale očakáva, že mu bude fungovať práčka a svietiť
svetlo, jednoducho, že si ju zoberie zo zástrčky. My by sme boli radi, aby podobný vzťah bol aj k teplu,
ktoré prichádza v našom prípade z radiátora. Aby naši klienti vnímali teplý radiátor ako samozrejmosť a
naše služby hodnotili na základe toho, ako s nimi komunikujeme, aké informácie im dávame, ako sa
správame v momente, keď niečo nefunguje," povedal Minarik. Lebo, ako pripomenul, technika občas zradí.
Spoločnosť Spravbytkomfort za päť rokov svojej existencie investovala v Prešove 10 miliónov eur do
rozličných opatrení. Najväčšou investíciou bola prestavba centrálnej kotolne na Sídlisku III na spaľovanie
drevnej štiepky. Spravbytkomfort tak práve v čase plynovej krízy prestal byť závislý na jedinom zdroji
energie, na plyne. Peniaze išli aj do bežnej výmeny kotlov v menších kotolniach a štandardnej výmeny
meracej techniky.
Akcionármi Spravbytkomfort, a.s. Prešov sú mesto Prešov a rakúska energetická spoločnosť Energiecomfort
Wien, patriaca do holdingovej skupiny mesta Viedeň. Spravbytkomfort Prešov zásobuje teplom a teplou
úžitkovou vodou väčšinu obyvateľov mesta.

