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01 PROFIL SPOLOČNOSTI

1.2 Komplexné služby v TZB

Spoločnosť KLIMAK ponúka profesionálne služby  
v nasledovnom okruhu činností:

/// projektová a inžinierska činnosť vzduchotechniky, chla-
denia a vykurovania,

/// poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzducho-
techniky – chladenia – vykurovania – merania a regulácie,

/// dodávka vzduchotechnických, chladiacich a vykurova-
cích zariadení,

/// montáž celkov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,

/// dodávka a montáž elektroinštalácií pre systémy vzdu-
chotechniky, chladenia a vykurovania,

/// oživenie a nábeh vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,

/// meranie a regulácia systémov vzduchotechniky, chlade-
nia a vykurovania,

/// správcovská činnosť TZB pre oblasť vzduchotechniky – 
chladenia – ústredného kúrenia,

/// záručný a pozáručný servis vzduchotechnických – klima-
tizačných zariadení,

/// návrh a výkon skúšobnej prevádzky systémov vzducho-
techniky, chladenia a vykurovania,

/// odborné prehliadky a servis požiarnych klapiek,

/// garančné skúšky.

1.1 Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti KLIMAK je optimálne pokrývať tech-
nologické požiadavky, ktoré sa kladú na funkčnosť a štan-
dard moderných budov. Cesta, ktorú reprezentujeme, je 

kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb. Kvalifikovaní pracov-
níci, moderné technológie a prozákaznícke myslenie sú zák-
ladnými prvkami, ktoré pomáhajú úspešne realizovať riešenia 
pre oblasť technického zabezpečenia budov: vzduchotechnika 
– chladenie – vykurovanie.

Spoločnosť KLIMAK od roku 1993 prináša riešenia tak, 
aby naši partneri mali istotu, že zariadenia pracujú efektívne, 
bezpečne a ekologicky. Sme pripravení navrhnúť a zrealizovať 
dielo, ktoré vo vhodnom pomere rešpektuje požiadavky in-
vestora kladené na kvalitu, rozpočet a čas.

Použitím vhodných systémov v kombinácii s profe-
sionálnym prístupom sme vytvorili komfortné prostredie  
v stovkách významných objektov renomovaných klientov. 
Teší nás, že spolupráca má dlhodobý charakter, čo je potvr-
dením správnosti našej filozofie zameranej na kvalitu ponú-
kaných služieb.

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

1.3 Základné údaje o spoločnosti

Značka Klimak bola založená v roku 1993. Spoločnosť 
od svojho vzniku neustále rastie odborne i personál-
ne, v súčasnosti počet pracovníkov spoločnosti presa-

huje 80 zamestnancov. Spoločnosť má stabilnú organizačnú 
štruktúru so silným zameraním na technických špecialistov 
v oblasti TZB. Počet montážnych pracovníkov je flexibilný  
v závislosti od realizačných fáz konkrétnych projektov,  
v príslušných mesiacoch dosahuje rozpätie od 150 do 300 

registrovaných montážnikov pre profesie vzduchotechnika, 
chladenie, vykurovanie a elektroinštalačné práce.

Sídlo spoločnosti je v krajskom meste Nitra, ktoré po-
skytuje pohodlný prístup pre ktorýkoľvek projekt na západ-
nom a strednom Slovensku, pre operatívne zabezpečenie 
zákaziek a následnú servisnú podporu na východe Sloven-
ska bola zriadená pobočka v Košiciach.



HVAC riešenia pre administratívne budovy
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Prehľad vývoja obratu 2012 – 2022

Všeobecný prehľad obratov skupiny KLIMAK 2012 - 2022

Štruktúra zamestnancov podľa oddelení

2012: 11,1 mil. Eur

2013: 10,0 mil. Eur

2014: 24,1 mil. Eur

2015: 24,4 mil. Eur

2016: 22,4 mil. Eur

2017: 33,7 mil. Eur

2018: 19,7 mil. Eur

2019: 20,4 mil. Eur

2020: 20,98 mil. Eur

2021: 29,68 mil. Eur

2022: 26,0 mil. Eur (plán)

2012: 16,0 mil. Eur

2013: 16,0 mil. Eur

2014: 33,0 mil. Eur

2015: 36,5 mil. Eur

2016: 34,4 mil. Eur

2017: 47,3 mil. Eur

2018: 32,5 mil. Eur 

2019: 35,9 mil. Eur 
2020: 38,2 mil. Eur 

2021: 53 mil. Eur 

2022: 51,4 mil. Eur (plán)

Top manažment

Obchodné oddelenie

Finančné oddelenie

Realizačné oddelenie

Servisné oddelenie

Oddelenie sklad/logistika

Personálne oddelenie 

Právne oddelenie

IT oddelenie

Marketingové oddelenie
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HVAC riešenia pre hotelové komplexy
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 ISO 9001: Manažérsky systém
riadenia kvality

ISO 14001: Systém environmentálneho 
manažérstva

OHSAS 18001: Systém bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci

02 PRÍSTUP K POSKYTOVANÝM 
SLUŽBÁM

2.1 ISO Certifikácia

Všetky 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 Integro-
vanom 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.

/// Zameriavame 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.



HVAC riešenia pre obchodné centrá a predajne
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2.2 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..

10

Oprávnenie: elektrické zariadenia Oprávnenie: tlakové zariadenia Oprávnenie: plynové zariadenia

2.3 Ochrana životného prostredia

Spoločnosť KLIMAK sa zaradila zavedením Systému ochrany životného prostredia podľa STN EN 14001:2005 medzi spo-
ločnosti, 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, inštalá-
ciou, 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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Spoločnosť KLIMAK je certifikovanou a zaškolenou organizáciou nasledovných výrobcov a dodávateľov  
TZB zariadení a príslušenstva:

// / CARRIER – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (chladiče, tepelné čerpadlá, fancoily, rooftopy, splity, kondenzač-
né jednotky, VRV systémy)

// / SYSTEMAIR – výrobca a dodávateľ VZT komponentov (ventilátory, clony, distribučné elementy, požiarne klapky)

// / DAIKIN – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (chladiče, tepelné čerpadlá, VRV systémy, splity)

// / KLIMA TEAM – distribútor zariadení zn. WEGER, AERMEC, TROX, BIDDLE, TECNAIR

// / WOLF – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek a vykurovacej techniky

// / HERZ – výrobca a dodávateľ armatúr a komponentov pre vykurovanie a chladenie

// / DANFOSS – výrobca a dodávateľ vykurovacej techniky, regulačných a meracích armatúr

// / COLT – dodávateľ komponentov a riešení pre profesiu Zariadenie na odvod dymu a tepla

// / BLUE BOX – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (chladiče, tepelné čerpadlá)

// / VENTRA – výrobca a dodávateľ VZT zariadení

// / FLÄKT GROUP – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek a zariadení

// / HILTI – výrobca a dodávateľ závesných a kotviacich systémov, resp. príslušenstva, výrobca pracovného náradia

// / SIEMENS – dodávateľ komponentov a riešení pre automatizáciu, meranie a reguláciu

// / ROBERT BOSCH – výrobca a dodávateľ vykurovacej techniky zn. BUDERUS

// / REMAK – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek a zariadení

// / MANDÍK – výrobca a dodávateľ komponentov pre vzduchotechniku (požiarne klapky, distribučné elementy)

// / GRUNDFOS – výrobca a dodávateľ čerpadlovej techniky

// / C.I.C. JAN HŘEBEC – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek

// / JANKA ENGINEERING – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek

// / LG – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (VRV systémy, splity)

// / TOSHIBA – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (VRV systémy, splity)

// / MITSUBISHI – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (VRV systémy, splity)

// / ELEKTRODESIGN – výrobca a dodávateľ ventilátorov a VZT komponentov

// / ROBATHERM - výrobca a dodávateľ VZT jednotiek

// / HALTON - výrobca a dodávateľ chladiacich trámov a distribučných prvkov

 partnerská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou vzduchotechnického potrubia  

a komponentov pre vzduchotechniku, www.technov.sk.

2.4 Partneri spoločnosti, 
certifikáty od TZB výrobcov a dodávateľov

Vkomerčnom prostredí s množstvom výrobcov a dodávateľov TZB technológií je cieľom spoločnosti selektovať partnerov, 
ktorých filozofia siaha ďalej ako len za bežnú dodávku materiálov. Hľadáme a nachádzame partnerov, ktorí ponúkajú 
pridanú hodnotu v kvalite produktu alebo riešenia, v prístupe k jeho technickej a cenovej špecifikácii, vo flexibilite 

logistiky a následnej servisnej podpore.
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OBCHODNÉ MARKETINGOVÉ
ODDELENIEODDELENIE

PROJEKČNÉ
ODDELENIE

PRÁVNE
ODDELENIE

REALIZAČNÉ
ODDELENIE

SERVISNÉ
ODDELENIE IT ODDELENIE FINANČNÉ

ODDELENIE
PERSONÁLNE
ODDELENIE

ODD.
SKLAD / LOGISTIKA

OBCHODNÝ RIADITEĽ TECHNICKÝ RIADITEĽ PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR FINANČNÁ RIADITEĽKASERVISNÝ
RIADITEĽ

MANAŽÉR
OBCHODNÉHO

ODD.

TECHNICKÝ
MANAŽÉR

TECHNICKÝ
MANAŽÉR 
PRE NÁBEH

TECHNICKÝ
MANAŽÉR 

PRE SERVIS

TECHNICKÝ
MANAŽÉR 

PRE SERVIS

TECHNICKÝ
MANAŽÉR 

PRE SERVIS

VEDÚCI ODD.
SKLAD / LOGISTIKA

POBOČKA
KOŠICE

ŠÉFMONTÉR
ODBORNÝ 
PRACOVNÍK
PRE NÁBEH

REFERENT OBCHODU
A RIADENIA 
PROJEKTOV

PREVÁDZKOVÝ
PRACOVNÍK/

SKLADOVÝ ÚČTOVNÍK

IT ADMINISTRÁTORSKLADNÍK / 
ZÁSOBOVAČ

FAKTURANTKA

ÚČTOVNÍČKA

REFERENTKA
FINANČNÉHO
ODDELENIA

RECEPČNÁ/
INTERNÝ AUDITOR

ODBORNÝ
SERVISNÝ

PRACOVNÍK

ODBORNÝ
SERVISNÝ

PRACOVNÍK

REFERENT OBCHODU
A RIADENIA
PROJEKTOV

OBCHODNO-
TECHNICKÝ
MANAŽÉR

POBOČKA
BRATISLAVA

ODBORNÝ
SERVISNÝ

PRACOVNÍK

ODBORNÝ
PREDAJCA

OBCHODNÝ
MANAŽÉR PRE

SERVISNÉ SLUŽBY

MONTÉR

MARKETINGOVÝ
REFERENT

OBCHODNÝ
MANAŽÉR
PROJEKTU

PRÁVNIK

PROJEKTANT

PERSONÁLNY
MANAŽÉR

2.5 Prehľad organizačnej štruktúry
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03 VYBRANÉ REFERENCIE
(NAŠE PRÍBEHY)

Na sklonku roka 2020 sa KLIMAKu podarilo získať jednu z najväčších zákaziek – EUROVEA 2. Ide o pokračovanie spo-
lupráce s developerom J&T Real Estate na rozšírení polyfunkčného komerčno-rezidenčného projektu Eurovea, ktorá je 
súčasťou novovznikajúcej modernej štvrte Eurovea City.

Na uvedenom projekte bude naša spoločnosť KLIMAK realizovať profesie VZT, ÚK a CHL na šiestich stavebných objektoch, ktoré 
sú svojím určením rozdelené do 3 skupín:

• Obchodné centrum vrátane podzemnej garáži

• Bytové domy Nábrežie/Riverside a Veža/Tower

• Administratívne budovy Pribinova X a Pribinova Y

Dominantou celého projektu bude prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower s výškou až 168 metrov, ktorý na 45 nadzemných 
podlažiach ponúkne 389 rezidencií. Spolu s bytovým domom Riverside poskytne svojim majiteľom ničím nerušený pohľad na 
rieku Dunaj.  Obe administratívne budovy Pribinova X a Pribinova Y ponúknu svojím budúcim nájomníkom spolu 40.000 m2  
lukratívnych kancelárskych priestorov, ktoré budú spĺňať kvalitatívne štandardy ohodnotené certifikátom BREEM Excellent  
a Outstanding. Nástup prác našich kolegov na tento kolosálny projekt je plánovaný na apríl 2021 a ukončenie realizácie je 
predpokladané na jún 2023.

3.1 Eurovea 2 / J&T REAL ESTATE, a.s.

Administratívne budovy
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3.2 Promenada Living Park / ICT Reality spol. s r.o.

Spoločnosť KLIMAK od júla 2020 realizuje ucelené dodávky profesií vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie vrátane 
zdrojov tepla a chladu v dlho očakávanom projekte Promenada Living Park Nitra. Jedná sa o polyfunkčný komplex 
pozostávajúci z obchodného centra s viac ako 26000 m² obchodnej plochy v 120 predajniach a atraktívnej 

rezidenčnej časti pozostávajúcej z 3 bytových blokov dokopy s 89 bytmi. Projekt je osadený na brehu rieky Nitra v dotyku s 
príjemným parkom Brezový háj a po jeho dokončení bude jeho prednosťami lukratívna poloha s výhľadom na Nitriansky 
hrad, príťažlivá promenádová časť s veľkými zelenými plochami, športoviskami a cyklotrasou.

Vetranie obchodného centra bude zabezpečovať bezmála 40 zostavných vzduchotechnických jednotiek, o vetranie bytov 
sa postarajú izbové rekuperačné jednotky s entalpickým výmenníkom. Chladenie pre obchodné centrum a rezidenčnú časť 
s pred-prípravou na chladenie bytov zabezpečí zdroj chladu osadený 3 chladičmi značky Carrier spolu o výkone 4 MW v 
spolupráci s otvorenými chladiacimi vežami a suchým chladičom pre freecooling. Objekty bude zásobovať teplom plynová 
kotolňa s výkonom 3,1 MW osadená 3 kondenzačnými kotlami. Ukončenie prác sa plánuje v apríli 2022.

Obchodné centrá a predajne
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3.3 Výrobný závod Jaguar Land Rover Nitra /
Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

Spoločnosť KLIMAK realizovala pre Energocentrum a celý výrobný závod Jaguar Land Rover v Nitre dodávku a montáž 
profesií chladenie, vykurovanie a vzduchotechnika. Išlo tiež o kompletnú projekciu, dodávku a montáž profesií TZB pre 
novostavbu lakovne a dodávku profesie vzduchotechnika pre technológiu lakovne. 

V rámci realizovania projektu Energocentra ide o zásobovanie celého výrobného areálu chladiacou a vykurovacou vodou. Zdro-
jom vykurovania v prvej etape výstavby sú 3 kotle značky BOSCH, s celkovým výkonom 37,8 MW. Systém chladenia je zabezpeče-
ný 5 turbochladičmi značky DAIKIN o celkovom výkone 33,0 MW a 13 ks chladiacich veží značky BALTIMORE o výkone 45,9 MW. 

Celý tento komplexný systém chladenia a vykurovania do obehu dáva 83 ks aj menších, ale prevažne veľkých čerpadiel. 
Súčasťou dodávky bolo približne 8,5 km oceľových rozvodov v dimenziách od DN 15 do DN 1000.

Vďaka použitiu prípravy montáže vo výrobných montážnych halách formou prefabrikácie sa nám uvedené dielo podarilo zre-
alizovať v ultra krátkom termíne šiestich mesiacov, pričom reálne spustenie diela k prevádzke sa udialo koncom roka 2017.

Výrobné a logistické centrá
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Od marca roka 2020 naša spoločnosť dodáva a montuje vzduchotechniku pre čisté priestory a ostatné priestory do dlho 
očakávaného a moderného projektu nemocnice novej generácie na Boroch.

Nemocnica bude poskytovať plánovanú aj akútnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni. Vybavená 
bude 400 lôžkami v jednolôžkovom štandarde a okrem iného aj 14 špičkovými operačnými sálami, centrálnou robotickou 
prípravovňou liekov, ale aj moderným rádio diagnostickým zariadením. Dôraz sa tiež kládol aj na samotnú architektúru, ktorá 
má vytvárať liečivé prostredie pre hospitalizovaných pacientov.

V rámci dodávky sa prevažne jedná o VZT jednotky (50 ks je umiestnených v strojovniach vzduchotechniky), cirkulačné jednotky, 
laminárne stropy a čisté nadstavce pre tieto priestory. Koncovými zariadeniami v interiéri sú hlavne indukčné jednotky ako fan 
coily, chladiace trámy, štrbinové výustky, či anemostaty. Celková dodávka VZT potrubí tak predstavuje viac ako 40. 000 m².

3.4 Nemocnica novej generácie BORY /
PENTA INVESTMENTS LIMITED o.z. 

Občianska vybavenosť
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3.5 Metropolis / Mint Investments

V rámci nového projektu rezidencie Metropolis bude naša spoločnosť zabezpečovať realizáciu kompletne všetkých HVAC 
profesií – vzduchotechnika, chladenie aj vykurovanie. Metropolis je moderný a dizajnový projekt, ktorý má zabezpečiť 
vysoký štandard a vynikajúci komfort pre bývanie priamo v srdci hlavného mesta. Konkrétne ide o dve budovy umiest-

nené oproti sebe so 16 – 18 podlažiami, v rámci ktorých bude k dispozícii spolu až 298 bytových jednotiek. Z pohľadu našich 
profesií je projekt špecifický a odlišný systémom stropného vykurovania a chladenia od dodávateľa Rehau. Celkovo budeme 
pre tento systém inštalovať viac ako 130 000 metrov potrubí. Rovnako tak vzduchotechnika je navrhnutá decentrálne pre 
každú bytovú jednotku, ktorá má svoju vlastnú rekuperačnú jednotku, celkovo ich bude 298 ks a dodávať ich bude značka 
WOLF. Na stavbe budeme okrem tohto inštalovať spolu 10 ks zostavných vzduchotechnických jednotiek.

Obytné súbory



www.klimakslovakia.com 19

V čoraz viac rozvíjajúcej sa lokalite Mlynské Nivy realizujeme jeden z najväčších bytovo – administratívnych komplexov na 
Slovensku. Projekt SKY PARK od svetoznámej architektonickej kancelárie Zaha Hadid v sebe spája modernú architektúru 
previazanú s inovatívnym a jedinečným systémom HVAC navrhnutým pre bytovú časť. V jednotlivých etapách zastrešu-

jeme v predpokladanom harmonograme dvoch rokov komplexnú realizáciu inovatívneho systému vzduchotechniky, ako aj 
profesie vykurovanie a chladenie

3.6 SKY PARK Residence / PENTA INVESTMENTS LIMITED, o.z.

Obytné súbory
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Spoločnosť KLIMAK začína v novembri 2020 realizovať administratívny projekt GALVANIHO BUSINESS CENTER V., ktorý je 
pokračovaním série administratívnych centier na východnom okraji Ružinova. V projekte od novembra realizujeme kom-
plet profesie vzduchotechnika a vykurovanie, a v rámci inštalácie budú použité špičkové technológie a designové interiéro-

vé koncové VZT prvky a vykurovacie telesá. Pri tejto stavbe sa bude realizovať aj dodávka a montáž konštrukcií umiestňovaných 
pod VZT jednotky nachádzajúcich sa na streche objektu.

Najväčšou zaujímavosťou je, že pri montáži vzduchotechnických potrubí umiestnených v tzv. “stupačkách”, bude použitý systém 
takzvanej prefabrikácie, čo znamená, že vo výrobnej hale našej partnerskej spoločnosti Technov, bude skupina viacerých VZT 
potrubí spolu so závesným a kotviacim materiálom, ako aj izoláciami zmontovaná do kompaktných celkov. Následne sa takto 
zmontované VZT bloky dopravia na stavbu a pomocou žeriavu sa vložia do stavebnej šachty. Týmto postupom sa zabezpečí 
požadovaná kvalita, prevedenie a tesnosť potrubí v šachte, ktorá je prístupná len z jednej strany. Predpokladaný termín ukon-
čenia projektu je december 2021.

3.7 Galvaniho Business Centre / KRON Real 

Administratívne budovy
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3.8 EPERIA II.etapa / J&T REAL ESTATE, a.s.

Od septembra roka 2020 KLIMAK realizuje ucelené dodávky profesií vzduchotechnika, vykurovanie a chladenie vrá-
tane zdrojov chladu v projekte Eperia II. v Prešove. Jedná sa o rozšírenie existujúceho obchodného centra s výmerou 
22.000 m² obchodnej plochy o ďalších 11.000 m² s 25 nájomnými jednotkami na troch podlažiach. V zábavnej 

časti pribudne kino s piatimi modernými sálami, fitnescentrum a detský kútik. Nákupné centrum EPERIA Shopping Mall je 
umiestnené na sídlisku Sekčov v hlavnej obchodnej zóne Prešova, kde vďaka výbornej dostupnosti verejnou aj osobnou 
dopravou obsluhuje spádovú oblasť zahŕňajúcu 330-tisíc obyvateľov. Vetranie prístavby obchodného centra bude zabezpe-
čovať 17 vzduchotechnických jednotiek. Chladenie II. etapy obchodného centra bude zabezpečené zdrojom chladu, ktorý 
pozostáva z 2 chladičov značky Carrier so spoločným výkonom 1,5 MW.

Obchodné centrá a predajne
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Projekt Pálffyho kaštieľa vo Svätom Jure sme nedávno úspešne dokončili. Samotná stavba do dnešného dňa prešla 
mnohými rekonštrukciami a sme veľmi radi, že súčasťou jednej z nich sme mohli byť aj my. Rekonštrukčné práce museli 
vždy prihliadať na zachovanie pôvodného rázu budovy, preto aj nami použité riešenia vyhovovali týmto požiadavkám. 

Také boli napríklad dizajnové medené prvky, z ktorých niektoré vyrábali naši kolegovia z TECHNOVU (žalúzie, výustky, od-
vetrávacia hlavica). Práce v interiéri boli náročné a pri inštaláciách sme sa borili s viacerými problémami. Veľký problém bol 
napríklad v kongresovej sále. Tam sme inštalovali VZT jednotku do podkrovia, ktorú sme cez veľmi malý otvor napasovali 
doslova na milimeter. Napájanie sme viedli cez potrubie, ktoré išlo v zemi a keď sme priestor odkopali, našli sme klenby, 
ktoré sme museli obísť. Všetko sme museli nanovo trasovať, aby sme sa klenbám vedeli vyhnúť, nič nepoškodiť a zároveň 
potrubia pekne schovať. V celom objekte sú tri samostatné strojovne a štvrtá sa ešte dorába. Poslúži novej prístavbe, v kto-
rej bude pivovar; v ňom tiež realizujeme naše profesie chladenie a vzduchotechniku. Nad pivovarom v hornej časti budú 
umiestnené bytové jednotky.

3.9 Kaštieľ Pálffy / PALK, a. s.

22

Občianska vybavenosť
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3.10 Logistické centrum R7 / GO ASSET Development k. s.

V máji roka 2021 sme začali s realizáciou vzduchotechniky a chladenia na projekte logistického centra v Kostolných 
Kračanoch. Funkčne sa objekt člení na samotnú halu, administratívu a jednotlivé vstavky. Výmenu vzduchu zabezpe-
čujeme vo vybraných priestoroch pomocou jednotiek Mandík, rekuperačných jednotiek Atrea a Salda. Distribúcia je 

riešená štandardne prostredníctvom SPIRO resp. štvorhranným potrubím s ukončením pomocou distribučného prvku (ane-
mostat, štrbinová výustka). Priame chladenie je navrhnuté systémami split pre jednotlivé miestnosti resp. VRV systémom pre 
väčšie kancelárske priestory.

Výrobné a logistické centrá
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04 PREHĽAD VYBRANÝCH  
PROJEKTOV

/// Administratívne budovy

/// Hotelové komplexy

/// Obchodné centrá a predajne

/// Výrobné a logistické centrá

/// Občianska vybavenosť

/// Obytné súbory

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

5

8

3

11

/// WESTEND PLAZZA, Bratislava

/// WESTEND GATE, Bratislava

/// WESTEND SQUARE, Bratislava /4/

/// PANORAMA BUSINESS III., Bratislava

/// PANORAMA CITY - II. Etapa, Bratislava 
     centrála Johnson Controls International s.r.o. /5/

/// POLYFUNKČNÉ CENTRUM EINSTEINOVA, 
     Bratislava /9/

/// UNIQ STAROMESTSKÁ OFFICES, Bratislava

/// ZUCKERMANDEL, Bratislava 
     centrála ČSOB, a.s. /8/

/// AB ROSUM, Bratislava /3/

/// RIVER PARK, Bratislava /1/

/// AIR-TRANSPORT EUROPE, Bratislava

/// OAC NA PŘÍKOPE 14, Praha

/// AB THÁMOVA, Praha

/// ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, Nitra

/// BUSINESS GARDEN ŠTEFÁNIKOVA 13-15, 
      Bratislava 

/// DIGITAL PARK III, Bratislava /2/

/// BBC1+, Bratislava 

/// TOWER 115, Bratislava

/// DV CENTRUM, Trenčín

/// CENTRÁLA UNICREDITBANK, Bratislava /7/

/// CHEESE HOUSE, Nitra /10/

/// BUSINESS CENTRUM MOSTNÁ UL., Nitra

/// ZENTIVA, Hlohovec

/// SÍDLO SPOLOČNOSTI HERZ, Bernolákovo

/// EUROVEA 2, Bratislava /6/

/// GALVANIHO BUSINESS CENTRE, Bratislava

/// JURKOVIČOVA TEPLÁREŇ, Bratislava

/// ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY ESET – AUPARK 
      TOWER, Bratislava /11/

/// SKY PARK OFFICES, Bratislava

/// BASTION OFFICE, Košice
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25

7

410

2
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HOTELOVÉ KOMPLEXY

5

/// KEMPINSKI, Vysoké Tatry /1/

/// DOUBLE TREE BY HILTON, Košice

/// GRAND HOTEL RIVER PARK, Bratislava /6/

/// HOTEL MIKADO****, Nitra /3/

/// HOTEL PANORAMA, Trenčianske Teplice /2/

/// HOTEL CROWNE PLAZA, Bratislava /4/

/// HOTEL ARCADIA, Bratislava /5/

/// HOTEL JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

2

6 6
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1
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/// EPERIA, Prešov 

/// BORY MALL, Bratislava

/// OC GALÉRIA, Lučenec /12/

/// DOM NÁBYTKU SCONTO, Bratislava, Nitra /13/

/// AUPARK, Bratislava /1/

/// OC RETAIL BOX, Zvolen

/// RETAIL PARK TOPOLIS, Topolčany

/// TMT – THE MALL TRNAVA /2/

/// MLYNY, Nitra /3/

/// CENTRO, Nitra /4/

/// CUBICON, Bratislava /5/

/// KORZO, Prievidza

/// RETRO, Bratislava /6/

/// LAUGARÍCIO, Trenčín /7/

/// 6x MAX /8/

/// ARCADIA, Trnava

/// JUŽANKA – MODERNIZÁCIA CENTRA, Trenčín

/// HYPERMARKETY TESCO /9/

/// PREDAJNE BILLA

/// ELEKTROPREDAJNE NAY /10/

/// DOMY NÁBYTKU ASKO /11/

/// HORNBACH, Bratislava

/// PROMENADA LIVING PARK, Nitra

/// EPERIA II.ETAPA, Prešov 

/// OBCHODNÝ DOM URBAN, Košice /2/

OBCHODNÉ CENTRÁ A PREDAJNE

2

7
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/// JAGUAR LAND ROVER, Energocentrum a lakovňa,  
      Nitra /11/

/// GESTAMP, Nitra /9/

/// KUK COILS, Trenčianská Teplá

/// FREUDENBERG, Potvorice

/// LEAR, Prešov

/// VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bratislava /10/

/// SAMSUNG, Voderady a Galanta /3/

/// CONTINENTAL, Zvolen /12/

/// CONTITECH, Dolné Vestenice

/// PPS FLOREAC, Dolný Lopašov

/// VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bratislava

/// ASKOLL, Potvorice /1/

/// BEKAERT, Sládkovičovo

/// ELSTER, Stará Turá /2/

/// TECHNOGYM, Malý Krtíš

/// VISTEON, Nitra /8/

/// ICU MEDICAL, Vráble

/// MAGNA, Devínska Nová Ves /4/

/// LEAF, Levice /5/

/// CARNITECH MAREL, Nitra /6/

/// INDUSTRIAL CABLING SYSTEMS, Nitra /7/

/// COCA-COLA, Lúka nad Váhom

/// HONEYWELL, Partizánske

/// LOGISTICKÉ CENTRUM TESCO, Beckov

/// SEWS, Topoľčany

/// RIBE, Nitra 

/// AMYLUM, Boleráz

/// IKO SCHINGEN, Senica

/// SMC, Teplička nad Váhom

/// SIIX ELECTONICS, Nitra

/// SLOMEDICAL, Vráble

/// HANSOL, Voderady

/// JMT, Hlohovec

/// SAB-MILLER TOPVAR, Topoľčany

/// WERTHEIM SAFES, Dunajská Streda

/// LOGISTICKÉ CENTRUM R7, Kostolné Kračany

VÝROBNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ

8

9

11



www.klimakslovakia.com

6 4

2

4

1

5

12

31



www.klimakslovakia.com32

/// MEDICÍNSKE CENTRUM, Horné Krškany

/// CITY ARENA a ŠTADIÓN ANTONA MALATINSKÉHO, Trnava /3/

/// REKONŠTRUKCIA NKP BRATISLAVSKÝ HRAD, Bratislava /2/

/// TERMINÁL LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA, 1.+2. ETAPA, Bratislava /7/

/// UNIVERZITA KOMENSKÉHO, Bratislava 

/// NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Bratislava /4/

/// SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, Bratislava

/// PÁLFFYHO PALÁC, Bratislava /8/

/// ZÁMOK BOJNICE /6/

/// EKONOMICKÁ UNIVERZITA, Bratislava /9/

/// NEMOCNICA SV. MICHALA, Bratislava

/// LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY, Bratislava 

/// NEMOCNICE F. D. ROOSEVELTA, B. Bystrica

/// AQUARELAX, Trnava /10/

/// LANDESKLINIKUM NEUNKIRCHEN, Rakúsko

/// KLINIKA MISTELBACH, Rakúsko 

/// ZIMNÝ ŠTADIÓN VLADIMÍRA DZURILLU, Bratislava 

/// MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA, Nitra /5/

/// ŠTÁTNY ÚSTAV SRDCOVO CIEVNYCH CHORÔB, B. Bystrica

/// JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE /1/

/// NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE BORY, Bratislava

/// KAŠTIEĽ PÁLFFY, Svätý Jur

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

1

2

7 8 

10 
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/// SKYPARK, Bratislava

/// URBAN RESIDENCE, Bratislava

/// PETRŽALKA CITY 2. etapa, Bratislava

/// NEW STEIN, Bratislava /2/

/// PARK RESIDENCE MAJAKOVSKÉHO, Bratislava

/// PANORAMA CITY I., Bratislava /1/

/// BD ARBÓRIA, Trnava /8/

/// BLUMENTAL, Bratislava /3/

/// BYTY FUXOVA, Bratislava

/// SKYBOX, Bratislava /7/

/// BD FOREST PARK, Bratislava

/// CITYPARK, Ružinov /4/

/// BYTOVÝ KOMPLEX MALÉ KRASŇANY, Bratislava /6/

/// SLNEČNICE, JUŽNÉ MESTO, Bratislava

/// REZIDENCIA HRON, Zvolen

/// REZIDENCIA PRI ČERMÁNI, Nitra /5/

/// SKY PARK RESIDENCE, Bratislava

/// PROMENADA LIVING PARK, Nitra

/// METROPOLIS, Bratislava

/// TABÁŇ, Nitra

OBYTNÉ SÚBORY

2 8 

1 6 6 

7 
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4.7 ŠIROKÉ PORTFÓLIO REFERENCIÍ

Dlhodobou snahou značky KLIMAK je vytvoriť na trhu všeobecnú asociáciu pre komfort prostredia v čo najširšej 
množine korporátnych zákazníkov. I keď piliermi pri tvorbe obratu spoločnosti sú jednorazové veľké projekty, v 
histórii firmy vždy mali a majú svoje miesto menšie projekty pre partnerov, z ktorých sa v mnohých prípadoch stali 

dlhodobí odberatelia spoločnosti.

Spoločnosť KLIMAK realizovala TZB riešenia v obchodných centrách a pasážach alebo samostatných objektoch pre 
viac ako 300 obchodných priestorov a viac ako 100 reštaurácií, kaviarní a barov. Inštalácie pre výrobné priestory v histórii 
firmy prevyšujú počet 250 zákaziek. Do serverovní, kancelárskych a obchodných priestorov ročne nainštalujeme viac ako 
450 klimatizačných zariadení typu split a multisplit. Priemerný objem ročného nákupu hlavných zariadení (VZT jednotky, 
ventilátory, chladiče, kotle, rooftopy) presahuje objem 3,5 mil. EUR.

 
Významné realizované referenčné projekty:

/// Predajné centrum MOUNTFIELD Nitra, D. Streda

/// Administratívne a predajné centrum EMATECH

     TECHNOLÓGIE, Nitra

/// Administratívne a predajné centrum HAGARD HAL,

     Bratislava, Nitra

/// Administratívne centrum GFI STUDIO, Bratislava

/// Administratívne centrum AE Jaslovské Bohunice -

     centrálna klimatizácia objektu 47

/// Agropodnik NOVOGAL, Dvory nad Žitavou

/// Bytové jednotky Železníc SR, Bratislava

/// Fakultná nemocnica, Nitra

/// Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

/// Štátny ústav kontroly liečiv, Bratislava

/// Hemodialytické centrum, Šaľa a Partizánske

/// Kaštieľ Čereňany

/// Kaštieľ Tonkovce

/// Ľudová Banka Galanta, Bratislava

/// Mestská tržnica, Nitra

/// Mestský úrad Nitra

/// Obchodné a administratívne centrum COMMEX, Partizánske

/// Polyfunkčný objekt Súmračná ul.3, Bratislava

/// Predajné a servisné centrum BMC IVECO, Nitra

/// Predajné a servisné centrum MALCHÁREK RACING,

     Bratislava

/// Predajné a servisné centrum MERCEDES BENZ,

     Banská Bystrica

/// Predajné a servisné centrum PEUGEOT, Bratislava, Nitra

/// Predajné a servisné centrum PORSCHE, Nové Zámky

/// Rekonštrukcia knižnice Slovenskej poľnohospodárskej

     univerzity, Nitra

/// Výrobný závod CERAM Čab, Nové Sady

/// Výrobný závod DONG JIN, Sereď

/// Výrobný závod ERNST KELLER, Nitra

/// Výrobný závod EUROFIL Drôty, Nitra

/// Výrobný závod PANKL, Topoľčany

/// Výrobný závod PSA Peugeot Citroën, Trnava – vybrané objekty

/// Výrobný závod SWEDWOOD, Malacky

/// Výrobný závod VISTEON Ilava – technologické odvetranie

Naše služby opakovane vo svojich pobočkách využili nasledovné obchodné spoločnosti:

/// TATRA BANKA

/// ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

/// SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

/// UNICREDIT BANK

/// COOP JEDNOTA

/// JYSK

/// TELEKOM

/// ORANGE

/// PANTA RHEI

/// TAKKO

/// NEW YORKER

/// KENVELO

/// RESERVED

/// BAGGER

/// CROPP TOWN

/// ALLTOYS

/// NIKE

/// ALPINE PRO

/// NORTH FINDER

/// BELDA SPORT
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Snahou firmy KLIMAK je poskytovať dlhodobú starostlivosť o klienta, preto pre ukončené realizačné projekty zabezpe-
čujeme výkon servisných aktivít prostredníctvom dcérskej spoločnosti KLIMA TREND, www.klimatrend.sk. Spoločnosť 
poskytuje servisné služby pre viac ako 300 klientov na celom území SR v ročnom objeme 2,3 - 2,7 mil €.

05 DLHODOBÝ PRÍSTUP 
KU KLIENTOVI

06 PERSONÁLNA POLITIKA 
SPOLOČNOSTI

V KLIMAKU veríme, že úspech spoločnosti je postavený na 2 atribútoch: v systéme 
práce a v pracovníkoch tvoriacich a dodržiavajúcich príslušné procesy. Vo fáze 
kontinuálneho rastu spoločnosti, kedy je aj naďalej našou prioritou kvalita práce, 
je systém vzdelávania klúčom k úspešnému zvládnutiu projektov. V spoločnosti 
sme preto zaviedli interný systém zvyšovania kvalifikácie s dôrazom na projektový 
manažment (technický a obchodný) ako aj s dôrazom na zvládnutie technických 
postupov inštalácie, spúšťania zariadení a servisu technológií. Značná pozornosť 
je venovaná tréningu externých montážnych zložiek, kde montérov dôsledne 
vedieme k dodržiavaniu interných postupov tak, aby všetky zložky pri realizácii 
projektu vystupovali ako jednotný celok zabezpečujúci kvalitné zhotovenie diela.

Personálny manažér KLIMAK
praca@klimakslovakia.com
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07 KLIMA DO DOMU

7.1 Naše predajne

Obchodná značka spoločnosti KLIMA TREND, spol. 
s r.o. zastrešuje odborné montážne, servisné,  
poradenské služby a internetový predaj klima-

tizačných jednotiek, tepelných čerpadiel, vzduchotechnic-
kých jednotiek a VZT komponentov pre domácnosti, kance-
lárie a malé komerčné priestory prostredníctvom e-shopu 
klimadodomu.sk

Obchodná značka a eshop pod názvom KLIMADO-
DOMU.SK vznikla v roku 2015 ako odpoveď na potreby 
drobných odberateľov klimatizačných jednotiek, ktorí prá-
ve realizujú stavbu svojho domu, respektíve rekonštrukciu 
bytu a majú záujem o kúpu klimatizácie, odvlhčovačov, 
tepelných čerpadiel a podobne. Skutočnosť, že nás kon-
taktovalo čoraz viac jednotlivcov s individuálnym záujmom 
o tieto zariadenia, podnecovalo k otvoreniu už druhej po-
bočky KLIMADODOMU.SK na Slovensku. 

V našom showroome v srdci metropoly východu - v 
Košiciach na ulici Južná trieda 11, sú pre Vás vy-
stavené vzorky klimatizácií od rôznych výrobcov a 

naši odborní pracovníci Vás usmernia pri výbere správne-
ho zariadenia pre Váš priestor. Naša spoločnosť preferuje 
osobný kontakt so zákazníkom a zohľadnenie individuál-
nych požiadaviek zákazníka, vrátane poskytnutia záručné-
ho a pozáručného servisu zariadení. Práve pre tieto dôvody 
bolo vytvorenie kamennej predajne absolútne prirodzeným 
a potrebným krokom k naplneniu požiadaviek našich spo-
kojných zákazníkov.

V marci 2017 sme pre Vás otvorili našu druhú ka-
mennú predajňu, ktorá sa aktuálne nachádza na adrese: 
R1 Centrum, Rožňavská 1, Bratislava. V predajni nájdete 
vystavené posledné novinky zariadení do Vášho príbytku 
od tých najkvalitnejších výrobcov ako CARRIER, DAIKIN, 
LG, SAMSUNG, TOSHIBA. Na pobočke ponúkame okrem 
klimatizácií aj konzultácie ohľadne vzduchotechniky, tepel-
ných čerpadiel a tiež servisu. V roku 2022 sme otvorili našu 
v poradí už štvrtú pobočku KLIMADODOMU v Martine, 
konkrétne OC Kocka.

Ďalšie detailné detailné informácie sa ľahko a prehľadne dočítate na našej web stránke: www.klimadodomu.sk.

Príjemná klíma Vašej domácnosti 
je základom našej spokojnosti!

Zabezpečujeme pre vás 
komfortné prostredie po celý rok

40





www.klimakslovakia.com42

08 KONTAKTY

8.1 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: SK7120000030

Bankové spojenie

/// ČSOB, a.s., Nitra

/// SWIFT: CEKOSKBX

/// IBAN: SK58 7500 0000 0006 0249 1513

/// VÚB, a.s., Nitra

/// SWIFT: SUBASKBX

/// IBAN: SK43 0200 0000 0026 1855 0257

Oddelenia

/// 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

/// Marketing: marketing@klimakslovakia.com

Pobočka Košice

/// KLIMAK s.r.o.

/// Južná trieda 11, 040 01 Košice

/// E-mail: vychod@klimakslovakia.com

/// Tel.: +421(0)55 62 27 284 
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Štúrova 165, 949 01 Nitra
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