
 

 

 
 

Výroba a dodávka tepla  
Poskytujeme efektívne energetické riešenia a ponúkame 
širokú paletu služieb s vysokým štandardom.    
 
Na základe našich dlhoročných skúseností ponúkame  
optimalizáciu technickej, ekonomickej, environmentálnej 
prevádzky tepelných zariadení.  
Hlavný dôraz kladieme na využívanie obnoviteľných 
zdrojov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše zariadenia sú energeticky efektívne a ekologicky 
šetrné, využívaním obnoviteľných zdrojov výrazne  
znižujeme produkciu CO2    a tým významnou mierou 
prispievame k splneniu cieľov Kjótskeho protokolu. 
 
Našim cieľom je maximálne odbremeniť majiteľov  
bytových a nebytových objektov od starostlivosti o tieto 
vysoko technické zariadenia. 

Sme finančne silnou a stabilnou spoločnosťou s tisíckami 
spokojných zákazníkov. 

Vytvárame podmienky na neustále skvalitňovanie  
poskytovaných služieb v oblasti energetického  
a facility manažmentu, správy bytov a objektov. 

Na základe našich doterajších aktivít v oblasti podnikania 
spoločnosti máme od roku 2010 zavedený systém  
manažérstva  kvality podľa medzinárodnej normy  
EN ISO 9001:2009. Od roku 2013 systém environmentu 
EN ISO 14001:2005. 

Naše hlavné podnikateľské aktivity: 

Energetický manažment 
Facility manažment 
  
Výroba a distribúcia tepla 

manažment energie 167 MW 
3 centrálne kotolne s okruhmi   
77 odovzdávacích staníc 
42 blokových kotolní  
54 km rozvodov tepla 
179 929 MWh/rok výroba tepelnej energie 
3 605 MWh/rok výroba elektrickej energie 
1 833 tis. m3 vykurovanej plochy 
23 800 vykurovaných bytov 
89 obchodných zákazníkov 

PONÚKAME 

Kompletné poradenstvo v oblasti energetických služieb 
a šetrenia energií: 
Prevádzku výmenníkových staníc 
Prevádzku  kotolní, aj malé zdroje 
Modernizáciu zastaraných zdrojov tepla na naše ná-

klady 
Zníženie nákladov pri výrobe tepla 
Zvýšenie hospodárnosti a účinnosti zdroja 
Zníženie energetickej náročnosti vášho objektu 
Diaľkové sledovanie poruchových stavov na vašich 

tepelných zariadeniach 
Údržbu a opravy -  kompletný servis 
Možnosť bezodplatného zasielania mesačných faktúr  

a vyúčtovacej faktúry v elektronickej podobe   č.  
 

Novým zákazníkom ponúkame: 
Spravovanie - nájom tepelného zariadenia 
Vybudovanie - nového tepelného zariadenia v pripravo-
vanej novostavbe s následnou prevádzkou a obsluhou 
Odkúpenie - tepelného zariadenia a jeho následná mo-
dernizácia na naše náklady 
Napojenie - objektu na naše tepelné rozvody 
 
Konštantín Vahovský, vedúci odbytu 
telefón: 051 7567 737 
mobil:   +421 905 940 817 
email:   konstantin.vahovsky@spravbytkomfort.sk 
 
Ing. Mariana Marcinková, odbyt 
telefón: 051 7567 761 
mobil:   +421 918 494 077 
email:   mariana.marcinkova@spravbytkomfort.sk 

 
RADI VÁM  
VENUJEME  
NAŠU ENERGIU 



 

 

 
 

FACILITY MANAŽMENT 

Máme dlhoročné skúsenosti - pôsobíme v tejto oblasti 
viac ako 60 rokov  
Spoľahlivosť - spravujeme váš objekt a  sústredíme sa 
na požiadavky každého domu samostatne 
Ponúkame široký sortiment činností - havarijnú službu, 
poradenstvo o možnostiach obnovy bytových domov, 
poradenstvo  o možnostiach šetrenia s energiou,  
právne poradenstvo 
Garancia Vašich financií - vedieme samostatné účty  
pre každý bytový dom, umožňujeme sledovanie stavu 
účtov prostredníctvom našej www-stránky  
Informovanosť – ponúkame portál PO SCHODOCH, 
kde si zákazníci majú možnosť prezerať informácie 
o byte a bytovom dome bezplatne 
Komunikácia s klientom - v priebehu celého týždňa 
v našom modernom zákazníckom centre sú naši  
pracovníci ochotní zodpovedať vaše otázky, sme  
k dispozícii aj prostredníctvom telefónu a e-mailu  

 POSKYTUJEME 
Ekonomickú a technickú správu bytov a nebytových 

objektov 
Právne služby v oblasti správy bytov 

Metodickú pomoc pri komplexnej obnove bytových 
domov 

Kompletné poradenstvo v oblasti energetiky, vody 
a technickej infraštruktúry 

Vedenie ekonomickej a účtovnej dokumentácie,  
spracovanie ročného vyúčtovania  

Ponuka správy bytov a nebytových priestorov: 
ponuka správy pre bytové domy, spoločenstvá 
ponuka facility manažmentu  
 
PhDr. Jozef Čupa, vedúci správy bytov a objektov 
telefón: 7567 715 
mobil: +421 905 822 169 
email: jozef.cupa@spravbytkomfort.sk 
 
Hydraulické vyregulovanie tepelnej sústavy: 
možnosť realizácie HRV rozvodov tepla  a teplej  
úžitkovej vody  a montáže meračov  tepla  
 
Rozpočítavanie nákladov za dodávku tepla: 
podľa pomerových rozdeľovačov tepla 
podľa podlahovej plochy bytov 

 
Ing. Stanislav Chomo, vedúci oddelenia energetiky 
telefón: 7567 751 
mobil: +421 915 514 976 
email: stanislav.chomo@spravbytkomfort.sk 
  

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov 
Volgogradská 88 
080 01 Prešov 
Telefón:                 (051) 75 67 701 
Havarijná služba:  (051)75 67 601    
Mobil:                        +421 908  021 322 
Email: info@spravbytkomfort.sk 
www.spravbytkomfort.sk  

Obnova bytových domov: 
zabezpečenie inžinierskych činností a realizácie 
  zabezpečenie financovania  
(ŠFRB, komerčný  úver, úver zo stavebného spore-
nia) 
 
Jana Havadejová, technik stavebných činností 
telefón: 7567 760 
mobil: +421 915 912 730 
email: jana.havadejova@spravbytkomfort.sk 


