
ROK INVESTOR PROJEKT

2008 Duslo, a.s. Šaľa Odstránenie následkov požiaru na výrobni kyseliny dusičnej 

2008 Istrochem a.s. Bratislava Opravné práce na odstránení následkov požiaru v závode

2010 Duslo, a.s. Šaľa Práce na odstránení následkov mimoriadnej udalosti  
na výrobni čpavku 

2011 Duslo, a.s. Šaľa Odstávkové  práce 

2011 Duslo, a.s. Šaľa Oprava a údržba merania a regulácie 

2013 Fortischem  a.s. Nováky Modernizácia výroby Etylén-polyvinylchloridu 

2012-2015 Fortischem  a.s. Nováky Servis meracej, regulačnej a zabezpečovacej techniky 

2014 Duslo, a.s. Šaľa Odstávkové  práce

2015 Duslo, a.s. Šaľa Odstávkové  práce

2016 Duslo, a.s. Šaľa Odstávkové  práce

2014-2017 Duslo, a.s. Šaľa Denná a zmenová údržba automatizovaných systémov riadenia technol. procesov 

       

ROK INVESTOR PROJEKT

2017 Duslo, a.s. Šaľa Odstávkové  práce

2017 Špecializovaná nemocnica 
sv. Svorada, n.o. Nitra Modernizácia rozvodov CV

2018 Duslo, a.s. Šaľa Denná a zmenová údržba MaR, odstávkové práce  
na zariadeniach, oprava a servis zariadení

2018 Duslo, a.s. Šaľa Zmena využívania objektu výrobne Čpavok 2

2018 Slovenské elektrárne, a.s. Údržba, opravy zariadení SKR v ENO a elektroúdržba

2018 Duslo, a.s. Šaľa Rekonštrukcia zariadenia v sklade čpavku

       

KONTAKTY

MENERT spol. s r.o. (založená v roku 1991) úspešne 
pôsobí na domácom a zahraničnom trhu 28 rokov. 
Sme významným zamestnávateľom v Nitrianskom 
a Trnavskom regióne, zamestnávame 
do 250 zamestnancov. V súčasnosti 
poskytujeme klientom širokú škálu 
produktov a služieb.

Špecializujeme sa na
automatizáciu, meranie a reguláciu technologických procesov 
v priemysle
realizáciu technologických celkov na kľúč
strojársku a zámočnícku výrobu
inžiniersku činnosť vo výstavbe a realizácii stavieb
využívanie obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy
výstavbu a rekonštrukciu centrálnych zdrojov tepla
bioplynové stanice
činnosti v oblasti metrológie v akreditovanom 
laboratóriu

Sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2015 Environmentálny manažérsky systém
OHSAS 18001:2007 Systém manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci
EN ISO 3834-2 Certifikát na kvalitu tavného zvárania 
kovových materiálov
EN 15085-2 Certifikát na zváranie železničných vozidiel 
a komponentov
ISO 1090 Certifikát zhody systému riadenia výroby
Osvedčenie o akreditácii č. K-085
a ďalších približne 40 oprávnení na výkon špecializovaných 
odborných činností

SÍDLO: MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Slovenská republika

tel.: + 421 31 771 46 48
fax: + 421 31 770 5795
e-mail: menert@menert.sk

PREVÁDZKA: MENERT spol. s r.o. 
Divízia automatizácie, merania a regulácie
Areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
Slovenská republika

tel.: + 421 31 775 2827
fax: +421 31 775 3029
e-mail: divizia.amr@menert.sk

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

Hlavnou činnosťou dcérskej spoločnosti MENERT - THERM, s.r.o. je produkcia a distribúcia tepla. Bola 
jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá sa zaoberala výrobou tepla s využitím obnoviteľných 

zdrojov energií (slama, drevná štiepka a kukuričná slama).

Dcérska spoločnosť MENERT - Biotech s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti výroby, dopravy a manipulácie 
s tuhými palivami na báze biomasy pre energetické účely. Poskytuje komplexné riešenia nových trendov 

v oblasti biotechnológií.

Dcérska spoločnosť AQWATT s.r.o. vlastní a prevádzkuje fotovoltaickú elektráreň, zaoberá sa obchodom, 
poradenstvom a prieskumom trhu.

MENERT – THERM, s.r.o.

-

MENERT – Biotech s.r.o.

AQWATT s.r.o.

Duslo - kontrola a obnova ventilov Nemocnica sv. Svorada Nitra - modernizácia rozvodov

VUCHT - servis a údržba MaR

Výmena reg. ventilov

Významné projekty ukončené v rokoch 2017– 2018

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
DIVÍZIE AUTOMATIZÁCIE,
MERANIA A REGULÁCIE
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ROK INVESTOR PROJEKT
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY
DIVÍZIE AUTOMATIZÁCIE,

MERANIA A REGULÁCIE

Významné projekty ukončené v rokoch 2008 – 2017

Duslo - rekonštrukcia váh UGL

Duslo - údržba, opravy zariadeníDuslo - rekonštrukcia MaR zariadenia

Duslo - kontrola a obnova ventilov

www.menert.sk

DIVÍZIA AUTOMATIZÁCIE, MERANIA A REGULÁCIE

Ponúkame zákazníkom komplexné služby v oblasti automatizácie, merania a regulácie. 
Poskytujeme realizácie a rekonštrukcie elektroinštalácií a montáž elektrozariadení.
Zabezpečujeme prevádzku zariadení rôznych svetových výrobcov podľa špecifických 
požiadaviek zákazníka. 
Výkon činností divízie je podporovaný vlastnými kapacitami v oblasti zvárania, obrá-
bania kovov aj nekovových materiálov, nanášania ochranných náterov, gravírovania.

Naši zamestnanci majú odbornú spôsobilosť na
montáž nových meracích a regulačných zariadení a prístrojov
opravy a renovácie zariadení a prístrojov s problematickým 
zaobstarávaním náhradných dielov ako sú napr. elektrické 
a pneumatické regulačné prístroje, regulačné armatúry, 
vysielače tlaku, teploty, hladiny, bilančné merače kvapalín
a plynov, dávkovacie a bilančné váhy, baliace linky
dodávku a montáž systémov kvality ovzdušia
výrobu rozvádzačov
programovanie chodu kotolní a pripájanie výmenníkových 
staníc na vyššie riadiace systémy, vizualizáciou 
a optimalizáciou ich prevádzky

Sila našej divízie je v úspešnej spolupráci s partnermi
O vysokej kvalite služieb divízie svedčí aj rozhodnutie jedného z najväčších chemických podnikov Duslo, a.s. Šaľa, pre ktorý 
zabezpečujeme komplexnú starostlivosť o zariadenia automatizovaných systémov riadenia technologických procesov 
(ASRTP).
Našimi zákazníkmi sú predovšetkým podniky chemického, potravinárskeho a papierenského priemyslu, odvetvie energetiky, 
ale aj komunálna sféra.

Podľa špecifických požiadaviek zákazníka poskytujeme
projektovú činnosť
riadenie technologických procesov
dodávku elektrických zariadení a rozvodov
decentralizovaný zber dát a vizualizáciu procesov
optimalizáciu procesov riadenia
dodávky, montáž, opravy a údržbu zariadení ASRTP
opravy a rekonštrukcie váh s automatickou 
aj neautomatickou činnosťou
montáž kamerových monitorovacích systémov
dodávku elektrickej požiarnej signalizácie
metrologické činnosti
kalibráciu meracích zariadení 
poradenstvo


