
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 energetiky, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Šaľa
Slovenská republika

tel.: + 421 31 771 4648
fax: + 421 31 770 5795
e-mail: menert@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.

Rekonštrukcia potrubného mosta

Rekonštrukcia MŠ Močenok

Rekonštrukcia MÚ Šaľa

Toma Topoľčany

Ukončené projekty väčšieho významu v roku 2018

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
DIVÍZIE ENERGETIKY,
TECHNOLÓGIÍ A MONTÁŽÍ

ZŠ KUPECKÉHO PEZINOK

TEHO KOŠICE OBCHODNÁ UL., BRATISLAVA

MESTSKÝ ÚRAD ŠAĽA

ROK INVESTOR PROJEKT

2014-2015 FORTISCHEM , a. s  Nováky Odstránenie následkov požiaru na V-45

2014 Obec Andovce Výstavba nájomných bytov

2014 EURO-BUILDING a.s.  
Bratislava Rekonštrukcia ZŠ J.G. Tajovského v Senci

2015 Obec Pezinok Rekonštrukcia ZŠ Kupeckého, Pezinok

2016 Duslo, a.s. Šaľa Riešenie emisií z FCH na UGL

2017 Galantaterm, spol. s r. o. Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante

2017 Špecializovaná nemocnica 
sv. Svorada, n.o. Nitra Modernizácia vykurovania sústavy smerujúca k úsporám nákladov 

2017 TOMA, s.r.o. Topoľčany Tepelné rozvody a VS v meste Topoľčany

2017 CASALE  PROJECT a.s. 
Praha 8- Karlín Intenzifikácia výrobne KD3 Duslo, 1. etapa

2017 PSJ Hydrotranzit, a.s.  
Bratislava Nový zásobník DA na UGL

       

ROK INVESTOR PROJEKT

2018 Obce Močenok a Diakovce Rekonštrukcia materských škôl

2018 Mesto Šaľa Rekonštrukcia mestského úradu

2018 Duslo, a.s., Šaľa Obnova konštrukcie potrubného mosta č. 153 na PTH

2018 Fortischem, a.s. Nováky Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú

2018 TEHO, a.s. Košice Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na KVP

2018 BorsodChem Zrt. Mechanická údržba počas odstávky
       



www.menert.sk

VÝZNAMNÉ PROJEKTY
DIVÍZIE ENERGETIKY,

TECHNOLÓGIÍ A MONTÁŽÍ

Ukončené projektu väčšieho významu v rokoch 2014 -2017 

MŠ Diakovce

Nemocnica sv.Svorada Nitra

Obec Andovce

Rekonštrukcia CZT_Galanta

ANTÉNA IZOTERMICKÉHO KONTAJNERA

ŠPECIÁLNY KONTAJNER NA MUCHY CC

DIVÍZIA ENERGETIKY, TECHNOLÓGIÍ A MONTÁŽÍ

Poskytujeme služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ po špeciálne rekon-
štrukcie jednotlivých častí stavebných celkov. 

Pri realizácii stavieb kladieme dôraz na efektivitu a kvalitu práce, k čomu prispieva 
aj používanie materiálov od renomovaných výrobcov. 

Zákazníkom ponúkame všetky druhy stavebných prác a činností súvisiacich 
so stavebníctvom.

Naši zamestnanci majú odbornú spôsobilosť na výrobu a dodávku 
technologických celkov v nasledovnom rozsahu

projektová dokumentácia vrátane schválenia notifikovanou osobou
výrobná výkresová dokumentácia, AUTOCAD, SOLID WORKS, 
3D CAD-systéme – INVENTOR
búracie práce – stavebné úpravy, činnosti a dodávky vrátane 
stavebného dozoru
dodávka oceľových konštrukcií, technologických zariadení 
a potrubných rozvodov vrátane povrchovej úpravy
montáž oceľových konštrukcií, zariadení a potrubí , dodávka 
a montáž izolácií
dodávka a montáž elektro a MaR vrátane projektovania
individuálne a komplexné skúšky, tlakové skúšky v zmysle EN 
STN a platnej legislatívy vrátane prebierky notifikovanou osobou
sprievodná technická dokumentácia v zmysle vyhlášok a 
požiadaviek zákazníka
technická podpora a riadenie stavieb, technologických celkov

Sila našej divízie je v profesionalite a využívaní moderných technológií
Všetky činnosti sú zabezpečované a realizované pod dozorom kvalifikovaných stavbyvedúcich a stavebného dozoru.

Realizácia stavieb , resp. rekonštrukcií stavieb spĺňajú požiadavky BOZP, PO a sú kontrolované koordinátorom 
bezpečnosti podľa platných vyhlášok.

Podľa špecifických požiadaviek zákazníka poskytujeme
komplexnú stavebnú činnosť
developerskú činnosť
výstavbu bytových domov
zatepľovanie budov
rekonštrukcie stavebných objektov
exteriérové a interiérové úpravy
realizácie technického zabezpečenia budov
odstávkové práce strojného charakteru v závodoch hlavne 
chemického priemyslu. Ide najmä o otváranie a zatváranie 
zariadení, výmenu a montáž tesnení, čistenie zariadení, 
opravy častí zariadení vrátane požadovaných zvarovacích 
prác, tlakové skúšky. 

ZŠ J. G. TAJOVSKÉHO, SENEC GYMNÁZIUM ZK GALANTA

SZŠ DUNAJSKÁ STREDA

ROK INVESTOR PROJEKT

2014-2015 FORTISCHEM , a. s  Nováky Odstránenie následkov požiaru na V-45

2014 Obec Andovce Výstavba nájomných bytov

2014 EURO-BUILDING a.s.  
Bratislava Rekonštrukcia ZŠ J.G. Tajovského v Senci

2015 Obec Pezinok Rekonštrukcia ZŠ Kupeckého, Pezinok

2016 Duslo, a.s. Šaľa Riešenie emisií z FCH na UGL

2017 Galantaterm, spol. s r. o. Komplexná rekonštrukcia rozvodov sústavy CZT na sídlisku Sever v Galante

2017 Špecializovaná nemocnica 
sv. Svorada, n.o. Nitra Modernizácia vykurovania sústavy smerujúca k úsporám nákladov 

2017 TOMA, s.r.o. Topoľčany Tepelné rozvody a VS v meste Topoľčany

2017 CASALE  PROJECT a.s. 
Praha 8- Karlín Intenzifikácia výrobne KD3 Duslo, 1. etapa

2017 PSJ Hydrotranzit, a.s.  
Bratislava Nový zásobník DA na UGL

       

ROK INVESTOR PROJEKT

2018 Obce Močenok a Diakovce Rekonštrukcia materských škôl

2018 Mesto Šaľa Rekonštrukcia mestského úradu

2018 Duslo, a.s., Šaľa Obnova konštrukcie potrubného mosta č. 153 na PTH

2018 Fortischem, a.s. Nováky Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú

2018 TEHO, a.s. Košice Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na KVP

2018 BorsodChem Zrt. Mechanická údržba počas odstávky
       


