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Identifikácia
spoločnosti

1.1 Základné údaje
/// Obchodné meno a právna forma spoločnosti: Klimak, s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným
/// Identifikačné číslo: 36 545 198
/// Sídlo spoločnosti: Štúrova 165, 949 01 Nitra
/// Dátum založenia a registrácie spoločnosti:
Spoločnosť bola založená dňa 4. 5. 2001 a zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra dňa 20. 12. 2001,
Oddiel: Sro, vložka číslo 12971/N
/// Základné imanie spoločnosti: 6 639,- €
/// Štatutárny orgán spoločnosti: Ľuboš Laboš – konateľ

Predmet podnikania
//// Dodávky a montáž klimatizačných zariadení
//// Obchodná činnosť so vzduchotechnickým klimatizačným zariadením a elektroinštalačným materiálom
//// Dodávky a montáž meracej a regulačnej techniky
//// Elektroinštalácie pre vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia
//// Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
//// Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
//// Servis vzduchotechnických zariadení
//// Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
//// Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
//// Plynoinštalatérstvo
//// Montáž, oprava, údržba plynových zariadení
//// Montáž, oprava, údržba tlakových zariadení
//// Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
//// Dodávky a montáž vzduchotechnických zariadení
//// Výkon činností stavbyvedúceho
//// Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
//// Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
//// Vedenie účtovníctva
//// Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
//// Kontrola klimatizačných systémov
//// Počítačové služby
//// Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky, kontrola úniku
kontrolovaných látok na zariadení, zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia
tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky
//// Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
//// Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
//// Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
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HVAC riešenia pre administratívne budovy

02

Prehľad hlavných aktivít

Spoločnosť KLIMAK ponúka profesionálne služby v nasledovnom okruhu činností:
//// projektová a inžinierska činnosť vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
//// poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzduchotechniky – chladenia – vykurovania – merania a regulácie,
//// dodávka vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení,
//// montáž celkov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
//// dodávka a montáž elektroinštalácií pre systémy vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
//// oživenie a nábeh vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
//// meranie a regulácia systémov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
//// správcovská činnosť TZB pre oblasť vzduchotechniky – klimatizácie – ústredného kúrenia,
//// záručný a pozáručný servis vzduchotechnických – klimatizačných zariadení,
//// návrh a výkon skúšobnej prevádzky systémov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
//// odborné prehliadky a servis požiarnych klapiek,
//// garančné skúšky.

03

Profil spoločnosti

S

poločnosť KLIMAK s.r.o. bola založená v roku 2001,
história značky však siaha až do roku 1993, kedy
fyzická osoba, Ľuboš Laboš, začal vykonávať dodávky a montáže vzduchotechniky.
Spoločnosť od svojho vzniku výrazne rozšírila a systematizovala svoje aktivity. Aktuálne spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti technického zabezpečenia
budov pre celý cyklus prípravy, výstavby a užívania diela
v oblasti vzduchotechniky, chladenia, vykurovania, merania
a regulácie.
KLIMAK s.r.o. sa svojim prístupom prepracoval na jedného z vedúcich dodávateľov TZB riešení na slovenskom trhu tak
v objeme realizovaných výnosov ako aj v počte zamestnancov. Pre manažment spoločnosti je však podstatnejšie povedomie o kvalite značky , o jeho pozitívnom vnímaní svedčí
množstvo významných a úspešne zrealizovaných projektov.
Viaceré z nich boli odovzdané do užívania aj v roku 2014.
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Dosiahnutý obrat spoločnosti v roku 2014 bol
na úrovni 24 mil. €, čo predstavuje splnenie stanoveného cieľa, ktorý sme si stanovili na 18 mil. € na
133,33 % a súčasne navýšenie obratu oproti roku
2013 o 138 %. Jedná sa zároveň o historicky najvyšší dosiahnutý obrat spoločnosti počas celej doby
existencie.

Obrat v mil. €

Obrat v mil. €
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Z pohľadu hodnotenia významnosti trhových rizík je
riziko nízkej platobnej disciplíny stavebných firiem najväčším rizikom pre budúci rozvoj spoločnosti KLIMAK
a domnievame sa, že pri súčasnej legislatíve nie je voči
nemu možnosť dostatočnej ochrany. Bez vzniku týchto prípadov by miera marže aj ziskovosti bol vyššia o zhruba
2,5 % oproti dosiahnutej realite.
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resp. pohľadávok voči klientom v konkurznom a reštrukturalizačnom procese.
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Rok

Priemerné obchodné marže spoločnosti na realizovaných projektoch boli v roku 2014 na úrovni 14,60 %,
čo predstavuje splnenie cieľa na úrovni 97,33 %.

Prinášame riešenia tak, aby
naši partneri mali istotu, že
zariadenia pracujú efektívne,

Prevádzková marža bez mzdových a odvodových
nákladov na zamestnancov pridelených pre rakúsky projekty dosiahla ročnú úroveň 2,527 mil. €, t.j. priemerná
mesačná réžia na úrovni 210.662,- €, čo predstavuje
splnenie cieľa a prekročenie plánovaných režijných nákladov o 2,76 %.

Hospodársky výsledok predstavuje úroveň 1,1 %
z dosiahnutého obratu.

Hlavným dôvodom úplného nesplnenia cieľa je mierne navýšenie počtu zamestnancov v súvislosti s prekročením obchodného plánu v obrate. Zamestnanci a s nimi
súvisiace náklady predstavujú najväčší, cca 65%-ný podiel na celkových režijných nákladoch spoločnosti.

Vzťah väčšieho dosiahnutého obratu oproti plánu
a nižšej miery ziskovosti oproti plánu bol negatívne
ovplyvnený tvorbou nákladových opravných položiek účtovaných k nevymožiteľným pohľadávkam. Tieto pohľadávky majú charakter časovo premlčaných pohľadávok

Obchodný plán pre pobočku Košice v realizačných
projektoch dosiahol obrat na úrovni 374.308 € (kľúčové
projekty: Slovenská Akadémia Vied Košice, Univerzita PJŠ
Prešov, Dostavba obchodnej zóny TESCO Poprad). Cieľ
tak bol splnený na úrovni 148 % oproti plánu.

Ľudské zdroje
a) Počas roka 2014 personálny manažér aktualizoval
popisy pracovných pozícii, tieto boli následne odsúhlasené
jednotlivými riaditeľmi oddelení. Popisy pracovných pozícií
sa v súčasnosti používajú pri nástupe nových zamestnancov.
b) Pre rok 2014 bolo naplánovaných 23 školení
a seminárov, z toho bolo uskutočnených 18, čo predstavuje
78,26 % z plánu vzdelávania. Nad rámec plánu vzdelávania bolo realizovaných 9 školení. Plánované školenia neboli
realizované z dôvodov, že spoločnosti, ktoré mali byť organizátorom školení nestanovili žiadny termín alebo nevznikla
legislatívna potreba preškoliť zamestnancov. V roku 2014
spoločnosť KLIMAK, s.r.o. investovala na celkovo 22 školení
8.412,67 €.
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c) Plán potreby zamestnancov bol v roku 2014
prekročený z dôvodu vzniknutého projektu „LK Neunkirchen“ a pokračovania projektu „LK Mistelbach“, kde práve pohyb zamestnancov prijatých do pracovného pomeru
a vyslaných do Rakúskej republiky ovplyvňuje celkový pohyb zamestnancov v spoločnosti KLIMAK, s.r.o.. Pokiaľ by
sme nezohľadňovali pohyb zamestnancov v rámci projektov v Rakúsku, prišli by sme k záveru, že plánovaný počet
prijatých zamestnancov pre rok 2014 bol naplnený na
62,5 %. Celkový počet prijatých zamestnancov, počas roka
2014 činí 44 zamestnancov a počas roka bolo ukončených
23 pracovných pomerov, vrátane zamestnancov vyslaných
na práce v Rakúsku.
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„

HVAC riešenia pre hotelové komplexy

Hospodársky vývoj
Finančné výsledky
Súvaha

2014

2013

2012

2011

2010

Aktíva v €

13 183 167

9 261 595

8 429 670

8 428 474

9 926 779

256 955

130 584

202 187

630 156

606 691

0

16

0

743

26 924

Dlhodobý hmotný majetok

256 955

130 568

0

629 413

579 767

Dlhodobý finančný majetok

0

0

202 187

0

0

12 904 533

9 100 351

8 196 249

7 769 754

9 297 870

591 192

607 674

579 164

543 954

575 067

0

0

0

0

0

11 344 217

7 664 460

6 971 348

6 262 751

8 282 600

Finančné účty

969 124

828 217

645 737

963 049

440 203

Peniaze

19 894

13 460

9 258

16 573

10 772

Účty v bankách

949 230

814 757

636 479

946 476

429 431

Časové rozlíšenia

21 679

30 660

31 234

28 564

22 218

Náklady budúcich období

18 852

14 988

21 478

22 533

22 080

Prijmy budúcich období

2 827

15 672

9 756

6 031

138

13 183 167

9 261 595

8 428 670

8 428 474

9 926 779

Vlastné imanie

3 609 150

3 410 908

3 526 680

3 739 873

3 709 431

Základné imanie

6 639

6 639

6 639

6 639

6 639

Kapitálové fondy

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

664

664

664

664

664

198 242

-96 395

19 377

232 570

202 128

9 574 017

5 850 687

4 900 760

4 688 601

6 216 895

Rezervy

50 936

94 234

42 163

34 245

16 325

Dlhodobé záväzky

134 618

73 992

90 107

111 332

122 887

Krátkodobé záväzky

6 937 394

3 255 183

2 816 112

3 684 641

3 766 914

Bankové úvery

2 451 069

2 427 278

1 952 378

858 383

2 310 769

0

0

1 230

0

453

Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Pasíva v €

Fondy zo zisku (zákl. rezervný fond)
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Záväzky

Časové rozlíšenia

-96 395

Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období
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453
1 230

Náklady v €

2014

2013

2012

2011

2010

Pohonné látky

130 559

132 199

110 281

94 278

83 979

12 062 718

4 275 260

5 245 121

6 193 453

5 340 765

"Spotreba materiálu ČR
(stála prevádzkareň)"

13 810

485 159

"Spotreba materiálu AT
(stála prevádzkareň)"

589 606

217 683

Ostatná spotreba materiálu

63 650

53 556

98 169

57 744

65 770

347 236

227 601

Opravy a udržiavanie

41 891

41 749

45 716

36 106

34 708

Cestovné

58 038

65 269

42 953

34 831

39 145

Reprezentačné

2 202

1 952

2 901

6 593

8 856

234 120

241 739

259 784

267 278

296 010

Subdodávateľské práce SR

7 066 453

1 767 065

2 741 826

3 433 669

4 066 279

Subdodávateľské práce ČR

42 055

101 864

Subdodávateľské práce AT

58 208

46 887

Telefóny

31 824

33 379

34 416

38 837

36 143

Kopírovacie služby

16 864

8 525

11 106

12 678

24 547

Notárske a právne služby

17 485

14 148

14 078

12 469

1 278

Ostatné služby

179 747

69 747

66 768

77 021

143 588

1 512 152

1 301 748

985 484

895 930

914 557

Zákonné sociálne poistenie

533 481

465 057

346 698

315 173

310 526

Sociálne náklady

20 585

18 065

17 639

17 284

17 678

Ostatné dane

27 075

26 241

13 150

10 853

11 399

ZC predaného HIM a HIM

6 278

4 789

1 398

7 590

Predaný materiál

71 442

67 735

81 761

55 862

70 500

Spotreba priameho materiálu
na zákazky

Predaný tovar

Nájomné

Mzdové náklady

Odpis pohľadávky

59 795

2 483

351 892

Tvorba opravných položiek

690 666

483 080

5 035

Náklady na poistné

47 256

40 955

50 173

44 802

53 193

Ostatné prevádzkové náklady

5 762

3 311

5 374

3 351

2 737

Odpisy

80 928

106 940

121 505

162 409

200 913

23 664 650

10 076 585

10 999 066

11 999 620

11 735 522

Úroky

50 389

44 656

27 957

38 269

34 898

Poplatky – banky

40 335

38 219

30 870

22 695

18 436

Ostatné finančné náklady

1 048

14 243

654

1 179

2 109

Finančné náklady spolu

91 772

97 118

59 481

62 143

55 443

0

0
11 534

60 076

51 379

Prevázdkové náklady spolu

Mimoriadne náklady
Daň z príjmu
Daň z príjmu (odložená
daň)
Náklady spolu

66 627

5 361

201

-208

4 677

2 942

-1 565

23 823 250

10 173 495

11 074 758

12 124 781

11 840 779
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Výnosy v €
Tržby z predaja služieb – SR
Tržby z predaja služieb – ČR
Tržby z predaj služieb – AT
Tržby za tovar
Tržby z predaja HIM a NIM
Tržby z predaja materiálu
Výnosy z odpísaných
pohľadávok
Ostatné výnosy – poistné
plnenia
Ostatné výnosy z hosp.
činnosti
Hospodárske výnosy spolu
Finančné výnosy spolu
Mimoriadne výnosy spolu
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia v €

2014

2013

2012

2011

2010

22 683 217

8 370 589

10 125 233

11 971 925

11 777 545

19 159

520 206

1 072 701

958 025
339 168

229 033

79 885

10 100

26 668

13 768

64 061

123 573

125 350

137 271

94 302

97 795

341 591
2 829

34 672

8 551

34 516

14 377

22 629

44 541

107 299

13 359

89 005

24 003 993

10 063 483

11 085 781

12 356 903

12 042 783

17 499

13 617

5 640

299

124

0

2 714

149

24 021 492

10 077 100

11 094 135

12 357 351

12 042 907

2014

2013

2012

2011

2010

198 242

-96 395

19 377

232 570

202 128

V roku 2014 zaznamenala spoločnosť KLIMAK s.r.o. nárast obratu o 138% oproti roku 2013, tento predstavuje i historicky
najvyšší obrat spoločnosti. I keď sme sa v roku 2014 opäť dostali z „červených čísiel“, z pohľadu pomeru obratu a hospodárskeho výsledku nemôžeme hovoriť o najúspešnejšom roku, nakoľko sa nás výrazne dotkli problémy podnikateľského prostredia
na Slovensku, ktorú súvisia so zlou platobnou disciplínou. Na výšku zisku mali vplyv opravné položky, ktoré sa vytvorili k nevymožiteľným pohľadávkam ako i k pohľadávkam voči klientom v reštrukturalizačnom konaní.
Konateľ spoločnosť Ľuboš Laboš schválil dňa 22.5.2015 účtovnú závierku za rok 2014. Pri výkone pôsobnosti Valného
zhromaždenia prijal Správu o nevyplatených podieloch zo zisku za rok 2014, ktoré predstavujú čiastku 198.241,36 €. Tieto
podiely navrhol vyplatiť v roku 2015 v závislosti od finančnej situácie spoločnosti.

04
A.

Vízie spoločnosti

Obrat spoločnosti

S

lovenský stavebný trh, ktorý generuje TZB zákazky v najväčšej miere, vykazuje v r. 2015 intenzívnu aktivitu tak
v komerčnom ako aj štátnom sektore. Takáto situácia zabezpečuje pre KLIMAK dostatok aktuálnych zákazkových
príležitostí. Druhou líniou je komunikácia s koncovými klientami/užívateľmi objektov, kde pribúdajú príležitosti
v oblasti obnovy technológií (rekonštrukcie, modernizácie). V pokrízovom období možno konštatovať, že sa zredukoval
počet aj štruktúra konkurentov, čo vedie k zväčšeniu a udržaniu trhového podielu spoločnosti KLIMAK aj pre rok 2015.
Taktiež za strategickú výhodu možno považovať široké
portfólio služieb, ktoré v spolupráci s partnerskými spoločnosťami KLIMA TREND, TECHNOV a CLIMAPORT vytvára na
slovenskom trhu unikátnu skupinu. Spoločnosť tak dokáže ponúknuť klientom reálne komplexné služby v oblasti TZB (výroba, distribúcia, inštalácia, servis). Práve táto konkurenčná vý-
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hoda prináša rast resp. udržanie vysoko nastaveného obratu.
Pre rok 2015 obsahuje zákazková kniha projekty
v hodnote 26,4 mil. €, pri čom objem zrealizovaných výkonov z týchto projektov, pripadajúcich na finančných rok 2015,
predstavuje hodnotu 16,8 mil. €, zvyšný objem už bol zrealizovaný v predchádzajúcom roku.

Tendrové aktivity smerujú strategicky s výhľadom na zákazkovú základňu pre r. 2016, časť zo zacielených projektov
však bude realizovaná už v r. 2015. Hodnota nových strednoa dlhodobých kontraktov, presahuje 14,0 mil. €, pri čom podiel
výnosov umiestnených v r. 2015 predstavuje hodnotu 1,7 mil. €.
Obchodný plán ďalej uvažuje s priebežne vznikajúcimi
menšími projektmi od dlhodobých klientov resp. projekty

sezónneho charakteru v celkovom úhrne 1,5 mil. €.
Finálnou zložkou obchodného plánu je korekcia súhrnného 20,0 mil. eurového balíka projektov o -10% pokles
v prípadoch, kedy dôjde k poklesu objemu zakontrahovaných rozsahov resp. o časový posun v harmonogramoch
jednotlivých zákaziek.

Obchodný plán pre rok 2015 uvažuje s celkovými fakturovanými výnosmi vo výške 18,0 mil. €.

B.

Obchodné marže, hospodárenie spoločnosti

Aj pre rok 2015 je plánovaný obrat spoločnosti nastavený nad dlhodobý priemer. Z pohľadu obchodných marží
však jednoznačne aj naďalej možno očakávať tlak na pokles jednotkových predajných cien. Aj napriek tomuto trendu je cieľom spoločnosti udržať priemerné marže na úrovni
15 %, čo pri nezmenenej štruktúre a výške režijných nákladov zabezpečí kladné hospodárenie na úrovni 1,5-2,0 %.
Kľúčovým cieľom tak zostáva úloha dosiahnuť efektív-

ne využívanie zdrojov, t.j. aj pri dlhodobo vyššom obrate
udržať a nezvyšovať počet zamestnancov. Ciele efektivity smerujúce k zvýšeniu obchodnej marže na projektoch
budú aj naďalej v oblasti zlacňovania nákupov zariadení,
materiálov a služieb a to formou priamych nákupov, zvyšovaním objemov nákupu výmenou za nižšie jednotkové
nákupné ceny, porovnávaním väčšieho počtu dodávateľov, nákupom vo viacerých kolách obstarávania a pod.

C. Prevádzkové náklady
Stála prevádzkareň v Českej republike
Vzhľadom na skutočnosť, že v plánovanom období
nemá spoločnosť žiadnu aktívnu zákazku na trhu v ČR,
cieľom bude uzavretie tejto prevádzkarne. Časové obdobie jej uzavretia závisí od miery reklamačných konaní na
2 v minulosti zrealizovaných projektoch.

Stála prevádzkareň v Rakúsku
Spoločnosť v sledovanom období aktívne realizuje
2 projekty pre dlhodobého klienta CAVERION Österreich.
Cieľom pre rok 2015 bude ukončenie projektu LKH Neunkirchen. Rovnako ukončíme realizáciu prvej etapy LKH
Mistelbach. V druhej polovici roku 2015 začne druhá eta-

pa stavby LKH Mistelbach – rekonštrukcia, ktorej predpokladané ukončenie je v druhej polovici roku 2016.

Skladové zásoby
Je nevyhnutné nájsť vhodný nástroj na zníženie skladových zásob aspoň na 50% z celkovej hodnoty skladových ležiakov. Uvedené ležiaky znižujú prehľadnosť evidencie zásob, vyžadujú plochy a skladovacie zariadenia
na ich uskladnenie. Väčšinu tvoria staré klimatizačné jednotky COOLWEX, ktoré sú staršie ako 4 roky a výkonovo
a ani cenou nemôžu konkurovať novším jednotkám.
Z tohto dôvodu je ich likvidácia prípadne odpredaj nevyhnutný aj za cenu finančných strát.

D. Environment
//// Cieľom spoločnosti v environmentálnej oblasti pre rok
2015 je i naďalej dodržiavať interné pokyny pre separovanie odpadu, aktuálne udržiavanie informačných tabúľ
k zberným nádobám.
//// Pri nakladaní s fluórovanými skleníkovými plynmi sa manažment zaväzuje zabezpečiť likvidáciu odobratých chladív oprávnenými firmami.
//// V spolupráci s ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. udržiavať kom-

plexné odpadové hospodárstvo s triedením odpadom,
znižovať celkové náklady na likvidáciu odpadov.
//// Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje sústavne
znižovať environmentálne vplyvy a zlepšovať prevenciu
znečisťovania.
//// Systematickými opatreniami a optimalizáciou plánovania
a riadenia procesu výroby znižovať neefektívnu spotrebu
energií (elektrická energia, voda, teplo, vzduch).

www.klimakslovakia.com 13
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Projektová základňa –
zákazníci a zákazky

Rebríček najväčších zákazníkov
1. Botus, s.r.o.

5 621 809,00 €

23,41 %

2. Bory Mall, a. s.

4 993 098,93 €

20,79 %

3. STRABAG Pozemné a inžinierske

4 250 679,08 €

17,70 %

4. Panorama byty, s. r. o.

1 572 507,31 €

6,55 %

5. Keraming a.s.

1 242 868,14 €

5,17 %

6. Caverion Österreich GmbH

1 088 206,50 €

4,53 %

7. Metrostav Slovakia a.s.

782 471,33 €

3,26 %

8. Digital Park Einsteinova, a.s.

661 035,15 €

2,75 %

9. MONOLIT Slovakia, s.r.o.

461 809,21 €

1,92 %

10. HANT BA, a.s.

341 999,88 €

1,42 %

11. IN VEST s.r.o.

293 502,41 €

1,22 %

12. PROTEO, spol. s r.o.

235 581,37 €

0,98 %

13. Optifin Invest s.r.o.

179 870,63 €

0,75 %

14. Rezidencia Hron, s. r. o.

160 912,68 €

0,67 %

15. TMT-RWP s.r.o.

141 546,84 €

0,59 %

16. Lamačská 1, s.r.o.

108 357,95 €

0,45 %

17. VÁHOSTAV – SK, a.s.

105 920,78 €

0,44 %

18. BA Business Center s. r. o.

102 921,18 €

0,43 %

19. PPS s.r.o.

97 181,32 €

0,40 %

20. Ostatné

1 574 900,80 €

6,56 %

0,45 %
0,44 %
0,59 %
0,67 %
0,75 %
0,98 %
1,22 %
1,42 %
1,92 %

Rebríček 20 najväčších zákazníkov

0,43 %
0,40 %

6,56 %
23,41 %

2,75 %
3,26 %
4,53 %
5,17 %

20,79 %

6,55 %
17,70 %
14 www.klimakslovakia.com

“

LEPŠIE
PRE

prostredie
výrobu

„

HVAC riešenia pre výrobné areály a logistické centrá

Spoločnosť KLIMAK s.r.o. v roku 2014 zabezpečovala realizáciu TZB profesií
na týchto kľúčových projektoch, ktoré sú referenčné tak svojou veľkosťou
ako aj technickou obtiažnosťou:
WESTEND QUADRANT
(GATE), BRATISLAVA
Popis riešenia:
kompletná dodávka a montáž profesií VZT ÚK a CHL pre novostavbu
rozšírenia administratívneho centra Westend v Bratislave

BORY MALL, BRATISLAVA
Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesií VZT a ZODT pre novostavbu obchodno-zábavného
centra BORY MALL, Bratislava

ODVETRANIE DIESELAGREGÁTOV
3. A 4. BLOK, JADROVÁ
ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE
Popis riešenia: dodávka vzduchotechniky
vrátanie elektroinštalácie, dielo dodávané
v seizmickom prevedení

MTF STU TRNAVA – PRACOVISKÁ MATERIÁLOVÉHO VÝSKUMU
Popis riešenia: kompletná dodávka profesie vzduchotechnika a chladenie pre pracoviská materiálového výskumu s laboratóriami Materiálovotechnickej fakulty STU
v Trnave s použitým technologických zariadení zn. TOYOTA a REMAK

16 www.klimakslovakia.com

CITY ARÉNA, TRNAVA
PANORAMA CITY, BRATISLAVA
Popis riešenia:
kompletná dodávka a montáž profesií VZT, ÚK a CHL pre
novostavbu multifunkčného bytového komplexu pozostávajúceho z dvoch 108 metrov vysokých veží lokalizovaných
pri nábreží Dunaja

Popis riešenia:
kompletná dodávka a montáž profesie VZT,
ÚK a CHL pre rekonštrukciu Štadióna Antona Malatinského v Trnave spolu s novostavbou obchodného centra City Aréna

LANDESKLINIKUM NEUNKIRCHEN,
RAKÚSKO
Popis riešenia:
novostavba pavilónov
v Neunkirchene

krajskej

nemocnice
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ADMINISTRATÍVNE CENTRUM DIGITAL PARK III., BRATISLAVA
Popis riešenia: administratívny komplex – 20.780 m2 prenajímateľnej plochy

REKONŠTRUKCIA PÁLFFYHO PALÁCA, BRATISLAVA
Popis riešenia:
rekonštrukcia historickej budovy Pálffyho paláca známej tiež ako
„Mozartov dom“

HOTEL PANORAMA, TRENČIANSKE TEPLICE
Popis riešenia:
kompletná dodávka a montáž profesií VZT,
CHL, ÚK pre novostavbu hotela v Trenčianských Tepliciach

SAV, BA – PAVILÓN MATERIÁLOVÝCH VIED
Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesií VZT,
CHL, ÚK a MaR pre novostavbu Pavilónu materiálových
vied SAV Bratislava s inštaláciou zariadení zn. DAIKIN
a BAT KLIMA
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ARBORIA PARK SLNEČNÁ
– BLOK C A D, TRNAVA
Popis riešenia:
pokračovanie výstavby bytových domov
Slnečná (Blok C a D) v rámci objektu Arboria park v Trnave

SAV KE – PAVILÓN MATERIÁLOVÝCH VIED + UPJŠ – REKONŠTRUKCIA
PRACOVÍSK V PARKU ANGELINUM
Popis riešenia: kompletná dodávka a montáž profesií VZT, CHL

VEŽA MLYNY, NITRA
Popis riešenia:
kompletná dodávka vzduchotechniky pre rozšírenie obchodného centra
Mlyny v Nitre o 2. etapu

REZIDENCIA HRON, ZVOLEN
Popis riešenia:
kompletná dodávka profesie vzduchotechnika a vykurovanie pre novostavbu bytového domu neďaleko centra mesta Zvolen

www.klimakslovakia.com 19

ADMINISTRATÍVNE CENTRUM BBC1+,
BRATISLAVA
Popis riešenia:
dodávka vzduchotechniky a chladenia pre administratívnu polyfunkčnú budovu ohodnotenú certifikátom LEED

VÝROBNÝ ZÁVOD PPS FLOREAC, DOLNÝ LOPAŠOV
Popis riešenia: novostavba výrobnej haly – 5. etapa

NEMOCNICA SV. MICHALA, BRATISLAVA
Popis riešenia: kompletná dodávka profesie VZT a dodávka chladiacich zariadení pre novostavbu Nemocnice
sv. Michala v Bratislave

20 www.klimakslovakia.com
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Viac ako 200 realizácií každý rok
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Integrovaný systém
manažérstva kvality

6.1 ISO Certifikácia

V

šetky činnosti, poskytované spoločnosťou svojim zákazníkom, sú vykonávané so striktnou orientáciou na spokojnosť
zákazníka, na bezpečnosť pri práci a environment. Tento princíp je dôsledne a komplexne definovaný v Integrovanom
systéme manažérstva kvality. Súčasťou Integrovaného systému manažérstva kvality sú: Systém manažérstva kvality
podľa STN EN ISO 9001:2009, Systém ochrany životného prostredia podľa STN EN ISO 14001:2005 a Systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009.

Politika kvality spoločnosti:
Spokojnosť zákazníka a dosiahnutie zhody s jeho požiadavkami je našim prvoradým cieľom.
/// Hlavným záujmom každého zamestnanca je konečná kvalita realizovaného produktu.
/// Dosiahnutie zhody s požiadavkami zákazníka je výsledkom spolupráce všetkých organizačných článkov.
/// Predchádzať reklamáciám, riešiť ich promptne.
/// Každý návrh zamestnancov k zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality je dôležitý.
/// Vytvárame podmienky k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie zamestnancov.
/// Každý zamestnanec má záujem vzdelávať sa.
/// Starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov, pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.
/// Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom a recykláciou.
/// Spoločne sa zaväzujeme zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne, právne
a iné požiadavky, dodržiavať platné legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
/// Zameriame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.
/// Budeme sa orientovať na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek.

ISO 9001: Manažérsky systém
riadenia kvality
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ISO 14001: Systém environmentálneho
hospodárenia

OHSAS 18001: Systém bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci

6.2 Legislatívne oprávnenia a osvedčenia
Pre autorizovaný výkon činností sú spoločnosť a zamestnanci držiteľmi nasledovných legislatívnych oprávnení a osvedčení
/// Oprávnenie na opravy, montáže a údržbu vyhradených technických zariadení tlakových.
/// Oprávnenie na opravy, montáže, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových.
/// Oprávnenie na opravy, montáže, údržbu, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
/// Osvedčenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
/// Osvedčenia opravárov a revíznych technikov požiarnych klapiek pre vzduchotechnické zariadenia.
/// Osvedčenia zváračov, lešenárske a viazačské preukazy.
/// Osvedčenie odbornej spôsobilosti „stavbyvedúci“.
/// Certifikát odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z.
/// Osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov podľa §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 Z.z.

6.3 Ochrana životného prostredia

S

poločnosť KLIMAK sa zaradila zavedením Systému ochrany životného prostredia podľa STN EN 14001:2005 medzi spoločnosti, ktoré kladú dôraz pri výbere dodávateľov klimatizačných-vzduchotechnických zariadení na energeticky úsporné
prvky a zdokonalené technológie ekovýroby, čím prispieva k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Špeciálny dôraz je kladený na nakladanie s F-plynmi, kde ako spoločnosť zaoberajúca sa dovozom, prevádzkou, inštaláciou, údržbou a servisom sme prijali také opatrenia a pracovné postupy, ktoré zabezpečujú bezpečnú manipuláciu s týmito
látkami. Tieto opatrenia boli implementované v oblasti zabezpečenia odbornej spôsobilosti, evidencie a kontroly únikov
F-plynov. Spoločnosť má aplikované pracovné postupy pri manipulácii, separácii a likvidácii odpadov z vlastnej činnosti
v zmysle ISO 18001.
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Kontakty

9.1 Kontaktná adresa
Spoločnosť
/// Názov spoločnosti: Klimak, s.r.o.
/// Sídlo: Štúrova 165, 949 01 Nitra
/// Korešpondencia: Štúrova 165, 949 01 Nitra
Kontaktné údaje
/// Tel.: +421(0)37 65 60 700
/// Fax: +421(0)37 65 60 701
/// E-mail: klimak@klimakslovakia.com
/// Web: www.klimakslovakia.com
Registratúrne údaje
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
Súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 12971/N
/// IČO: 36 545 198
/// DIČ: 2020153729
/// IČ DPH:SK2020153729
Bankové spojenie
/// Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Nitra
/// Účet (1): 0602491513/7500
/// Bankové spojenie: VÚB a.s., Nitra

Pobočka Košice
/// KLIMAK s.r.o.
/// Južná trieda 11, 040 01 Košice
/// E-mail: vychod@klimakslovakia.com
/// Tel.: +421 911 501096
Stála prevádzkareň Rakúsko
/// KLIMAK s.r.o.
/// Sídlo: Hauptstrasse 79, A7111 Parndorf, Austria

/// Účet (2): 2618550257/0200

/// IČ DPH: ATU67726605

Oddelenia

Stála prevádzkareň Česká republika

/// Obchodné: obchod@klimakslovakia.com
/// Finančné: financne@klimakslovakia.com
/// Realizačné: realizacne@klimakslovakia.com
/// Sklad a logistika: sklad@klimakslovakia.com
/// Servisné: servis@klimakslovakia.com
/// Personálne: praca@klimakslovakia.com
/// Právne: pravne@klimakslovakia.com
/// IT: it@klimakslovakia.com
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/// KLIMAK s.r.o.
/// Sídlo: Štúrova 165, 949 01 Nitra
/// IČ DPH: CZ682186891

Centrála Nitra
Štúrova 165, 949 01 Nitra

Pobočka Košice
Južná trieda 11, 040 01 Košice
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