28 ROKOV

ÚSPEŠNE PÔSOBÍME
NA TRHU

Profil spoločnosti
Spoločnosť MENERT spol. s r.o. vznikla v roku 1991 v Šali (Nitriansky kraj),
v ktorom je jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov. Vznik spoločnosti
podmienili požiadavky trhu zefektívniť výrobu a distribúciu tepla na Slovensku.
Dlhodobo úspešne pôsobíme na slovenskom a zahraničnom trhu. V súčasnosti
našim klientom poskytujeme širokú škálu produktov a služieb.

Systém integrovaného
manažérstva IMS
Sme držiteľmi certifikátov
SO 9001:2015
Systému manažérstva kvality ako jedna z prvých slovenských spoločností
podnikajúcich v oblasti tepelného hospodárstva
ISO 14001:2015
Systému environmentálneho manažérstva
OHSAS 18001:2007
Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
ISO EN 1090-2
Certifikát zhody systému riadenia výroby pre oceľové konštrukcie
ISO EN 3834-2
Certifikát pre úplné požiadavky na kvalitu tavného zvárania
kovových materiálov
ISO EN 15085-2
Certifikát na zváranie železničných vozidiel a komponentov

Ďalšie odbornosti
Sme držiteľmi
Oprávnenia na opravy plynových, tlakových a elektrických zariadení
Oprávnenia na montáž predizolovaných potrubných systémov

Certifikát

Zváračských certifikátov

SKQS - Slovenská spoloènos pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:

MENERT spol. s r.o.

Registrácie na opravy a montáž určených meradiel

Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko
a
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,

Osvedčenia o akreditácii metrologického laboratória

rozsah platnosti
Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba.
Inžinierska èinnos vo výstavbe a realizácii stavieb.

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

OHSAS 18001:2007

Osvedčenia na vykonávanie energetických auditov

Systém manažérstva ochrany zdravia a bezpeènosti

Certifikát è.:
Èíslo odboru:
Dátum platnosti:
Dátum vydania:
Certifikaèný cyklus:

485-5/18
18, 19, 28, 34
12. 03. 2021
17. 07. 2018
17. 07. 2018 - 16. 07. 2021

Oprávnenia na inžiniersku činnosť v stavebníctve a vykonávanie
stavebných prác

Ing. Juraj Kotrbanec
Vedúci certifikaèného orgánu SKQS

zaz39_slovensky_J

Osvedčenia na výrobu a distribúciu elektriny a riadenie prevádzky
Certifikát

SKQS - Slovenská spoloènos pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

SKQS - Slovenská spoloènos pre systémy riadenia a systémy kvality, s.r.o.
Alexandra Rudnaya 23, 010 01 Žilina

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:

SKQS na základe auditu potvrdzuje týmto, že:

MENERT spol. s r.o.

MENERT spol. s r.o.

Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko
a
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,

Hlboká 3, 927 01 Ša¾a, Slovensko
a
Divízia automatizácie, merania a regulácie
areál DUSLO, a.s., 927 03 Ša¾a
Divízia výroby, technológií a montáží
Hlboká 3, 927 01 Ša¾a
DS Galanta, Puškinova 1504/13, 924 00 Galanta,

rozsah platnosti
Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba.
Inžinierska èinnos vo výstavbe a realizácii stavieb.

rozsah platnosti
Automatizácia, meranie a regulácia priemyselných procesov.
Tepelná technika v komunálno - bytovej a priemyselnej sfére.
Strojárska a zámoènícka výroba.
Inžinierska èinnos vo výstavbe a realizácii stavieb.

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

ISO 9001:2015

má systém manažérstva úèelne vybudovaný, udržiavaný
a je v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy

Systém manažérstva kvality

ISO 14001:2015

Certifikát è.:
Èíslo odboru:
Dátum platnosti:
Dátum vydania:

zaz39_slovensky_J

Osvedčenia spôsobilosti v tepelnej energetike

Certifikát

047-10/18
18, 19, 28, 34
16. 07. 2021
17. 07. 2018

Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát è.:
Èíslo odboru:
Dátum platnosti:
Dátum vydania:

Ing. Juraj Kotrbanec
Vedúci certifikaèného orgánu SKQS

zaz39_slovensky_J

403-6/18
18, 19, 28, 34
16. 07. 2021
17. 07. 2018

Ing. Juraj Kotrbanec
Vedúci certifikaèného orgánu SKQS

a ďalších približne 40 oprávnení
a potvrdení na výkon špecializovaných odborných činností

Spoločenská a sociálna
zodpovednosť
Ročne investujeme do sociálne a spoločensky zameraných
projektov približne 20.000 Eur

V roku 2018 sme podporili:
kultúrne a športové aktivity miest Šaľa, Galanta, obcí Močenok a Diakovce
cyklistické preteky Okolo Slovenska, bežecké preteky v Šali a Galante, futbalový klub, Slovenský
voltížny pohár TJ Slávia SOUP, Majstrovstvá Slovenska v karate a ďalšie športové kluby
OZ Červený nos, Organizáciu soc. starostlivosti v Šali, MC Mamy mamám a ďalšie neziskové
inštitúcie starajúce sa o sociálne slabšie skupiny obyvateľov
vzdelávacie inštitúcie, napr. ZŠ Kráľová nad Váhom, vydanie odbornej publikácie pre PF UK Bratislava

Starostlivosť o zamestnancov
Podporujeme
vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov prostredníctvom
odborných inštitúcií – semináre, školenia, konferencie
pravidelné vzdelávanie zamestnancov vo vlastných priestoroch spoločnosti
Sociálny program pre zamestnancov – pri dlhodobej práceneschopnosti, pri narodení dieťaťa,
pri významných životných jubileách, za kvalitné pracovné výkony
Organizujeme
spoločenské neformálne aktivity na podporu tímovosti a skvalitnenie pracovného výkonu
vianočné posedenia a spoločensko-pracovné podujatia
marketingové aktivity na podporu informovanosti a spokojnosti zamestnancov

Ekonomické ukazovatele
Čistý obrat spoločnosti dosiahol
k 31. 12. 2018 16,9 mil. EUR
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Ľudské zdroje

Spoločnosť zamestnávala
196 zamestnancov k 31. 12. 2018
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Ľudské zdroje
Zastúpenie zamestnancov podľa
vzdelania v roku 2018

0,51%

34,18%

47,96%
25%

ZÁKLADNÉ
VZDELANIE

STREDOŠKOLSKÉ
VZDELANIE

ÚPLNÉ
STREDOŠKOLSKÉ
VZDELANIE

17,35%

VYSOKOŠKOLSKÉ
VZDELANIE

Ľudské zdroje
Zastúpenie zamestnancov podľa
úsekov v roku 2018

12,24%

6,12 %

3,57%

78,07%
25%

ÚSEK
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

ÚSEK OBCHODU
A MARKETINGU

EKONOMICKÝ
ÚSEK

DIVÍZIE

Hlavné činnosti spoločnosti
Strojárska výroba
Technologické celky na kľúč
Stavebná činnosť
Metrologické laboratórium
Obnoviteľné zdroje energií

Automatizácia, meranie a regulácia
technologických procesov v priemysle
Výstavba a rekonštrukcie centrálnych
zdrojov tepla
Bioplynové stanice

Divízie spoločnosti
Hlavné činnosti spoločnosti realizujú
Divízia energetiky,

Divízia automatizácie,

Divízia strojárstva

technológií

merania

Divízia Voda

a montáží (DETaM)

a regulácie (DAMR)

Metrologické laboratórium

Divízia energetiky,
technológií a montáží
Poskytujeme služby od komplexnej výstavby na „zelenej lúke“ po špeciálne
rekonštrukcie 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.

Divízia energetiky,
technológií a montáží
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.

Divízia energetiky,
technológií a montáží
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 zváracích
prác, tlakové skúšky.

Divízia energetiky,
technológií a montáží
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

Divízia energetiky,
technológií a montáží
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

Významné projekty DETaM
Realizované v rokoch 2009 - 2012

ROK

INVESTOR

PROJEKT

2009

Obec Kráľov Brod

Výstavba nájomných bytových domov

2016

Duslo, a.s. Šaľa

Odstávkové práce

2010

Obec Trhová Hradská

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v Trhovej Hradskej

2010

Obec Matúškovo

Výstavba nájomných bytov s infraštruktúrou

2010

EnviTec Biogas Central
Europe, s.r.o. Velké Meziříčí

Novostavba bioplynovej stanice Vrbina
Novostavba bioplynovej stanice Nový Dvor

2011

Obec Močenok

Výstavba nájomných bytov

2012

Danubian Biogas s.r.o.

Teplovodná prípojka BPS-OST2, Moldava nad Bodvou

2012

ELKOM MEP Ljubljana

Montáž zdravotechniky na stavbe HTK Bad Homburg Zeppelinstrasse 20, 61348
Bad Homburg“

2012

Duslo, a.s. Šaľa

Vybudovanie parnej plynovej kotolne pre Duslo, a.s.
pracovisko Bratislava pre dodávku pary Istrochem Reality, a.s.

Významné projekty DETaM
Realizované v rokoch 2012 - 2017

ROK

INVESTOR

PROJEKT

2012

DANUBIAN BIOGAS, s.r.o.

Novostavba Bioplynovej stanice Moldava nad Bodvou

2013

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA,
a.s. Brno

Volkswagen Slovakia - ČOV Intenzifikácia a modernizácia

2013-2014

ELBIOPELET s.r.o.
Bratislava

Novostavba výrobne peliet Gabčíkovo

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

Významné projekty DETaM
Realizované v rokoch 2017 - 2018

ROK

INVESTOR

PROJEKT

2017

TOMA, s.r.o. Topoľčany

Tepelné rozvody a VS v meste Topoľčany

2017

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada, n.o. Nitra

Modernizácia vykurovania sústavy smerujúca k úsporám nákladov

2017

PSJ Hydrotranzit, a.s.
Bratislava

Nový zásobník DA na UGL

2018

Obce Močenok a Diakovce

Rekonštrukcia budov 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

Divízia strojárstva
Ponúkame zákazníkom produkty a služby strojárskej výroby, projektovú
a konštruktérsku činnosť a komplexné technické riešenia.
Výrobný areál s rozlohou 10.000 m2 s výrobnými halami, vonkajšími a manipulačnými
priestormi máme v Galante.
Dokážeme vyrobiť výrobky až do 12,5 ton hmotnosti a 2,5 m výšky.

Divízia strojárstva
Podľa špecifických požiadaviek zákazníkov vyrábame:
tlakové a netlakové kruhové nádoby
s hrúbkou až do 20 mm

kontajnerové nadzemné čerpacie stanice
pohonných hmôt

tepelné výmenníky

oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie

silá

oceľové podzostavy a zvarence

izotermické, vaňové, naťahovacie,
skladovacie kontajnery

kruhové nádrže, zásobníky, skruže a luby plášťov
nádrží veľkých priemerov

Divízia strojárstva
Naši zamestnanci majú odbornú spôsobilosť na
zváranie oceľových, nerezových a hliníkových
konštrukcií

ohýbanie a ohraňovanie plechov

zámočnícke práce – výrobky z ocele, hliníka
a nerezu

plazmové vypaľovanie plechov

povrchové úpravy lakovaním
brúsenie náradia

trieskové obrábanie
zakružovanie plechov

Divízia strojárstva
Moderné technické vybavenie divízie
Ohraňovací lis s CNC programovaním, pracovnou dĺžkou 6100 mm a lisovacou silou 400 ton
CNC vertikálne obrábacie centrum na trieskové obrábanie Pinnacle - obrábanie obrobkov
s rozmermi 1400 mm x 610 mm a hmotnosťou obrobku do 850 kg
Plazmový stroj s presnou plazmovou technológiou
Zakružovací stroj s pracovnou dĺžkou valcov 2500 mm, max. hrúbkou plechu pre
zakružovanie 20 mm, predohýbanie 6 mm

Významné projekty DS
Realizované v rokoch 1998 - 2018

ROK

INVESTOR

PROJEKT

2017

CASALE PROJECT a.s.
Praha 8- Karlín

Intenzifikácia výrobne KD3 Duslo, 1. etapa

2018

Duslo, a.s., Šaľa

Odstávkové práce

2018

Thales Deutschland GmbH

Výroba izotermických kontajnerov 32 ks

2018

HDT Haus der Technik

kontajnery na zrno

2018

PPS Detva

Výroba oceľových konštrukcií

2018

Duslo, a.s., Šaľa

Výroba síranu amónneho – časť úpravy na zásobníku H2SO4 H2O2

2018

Duslo, a.s. Šaľa

Odstávkové práce, výroba aparátu

2018

Kleinert s.r.o.

Rekonštrukcia lodných kontanerov na Showroom, obytné kontajnery pre lyžiarske
stredisko Annaberg

Energetika, obnoviteľné
zdroje energie
Uskutočnili sme prvý úspešne zrealizovaný obchod s emisnými kvótami
skleníkových plynov na svete v zmysle podmienok Kjótskeho protokolu (r. 2002).
Naše služby v oblasti výstavby a prevádzky technologických celkov:
bioplynové stanice s kogeneráciou
obnoviteľné zdroje energií s použitím
slamy, drevnej štiepky, kukuričnej slamy, peliet
čistiarne odpadových vôd
inštalácia fotovoltaických panelov na výrobu
elektrickej energie

slnečné kolektory, tepelné čerpadlá
dodávka a montáž predizolovaného potrubia
moderné vykurovanie hál
výstavba a rekonštrukcia kotolní s využitím
obnoviteľných zdrojov energie
plynofikácia kotolní

Divízia Automatizácie, merania
a regulácie (DAMR)
Ponúkame zákazníkom komplexné služby v oblasti automatizácie, merania
a regulácie. Zabezpečujeme prevádzku zariadení rôznych svetových výrobcov
podľa špecifických požiadaviek zákazníka.
Výkon činností divízie je podporovaný vlastnými kapacitami v oblasti zvárania, obrábania kovov aj nekovových materiálov, nanášania ochranných náterov,
gravírovania.

Realizované práce DAMR
pre spoločnosť DUSLO, a. s. Šaľa (spolupráca od r. 1995)
výkon outsourcingu dennej a zmenovej údržby technických prostriedkov
automatizácie, merania a regulácie automatizovaných systémov riadenia
technologických procesov
oprava a údržba meracích a regulačných zariadení počas odstávky
dodávka a montáž meracích a regulačných zariadení
kalibrácia meracích zariadení

Významné projekty
Realizované v rokoch 2008 - 2016

ROK

INVESTOR

PROJEKT

2008

Duslo, a.s. Šaľa

Odstránenie následkov požiaru na výrobni kyseliny dusičnej

2008

Istrochem a.s. Bratislava

Opravné práce na odstraňovaní 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

Významné projekty
Realizované v rokoch 2015 - 2018

ROK

INVESTOR

PROJEKT

2014-2017

Duslo, a.s. Šaľa

Denná a zmenová údržba automatizovaných systémov riadenia technol. procesov

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

Divízia Voda
poskytuje prostredníctvom Metrologického laboratória spoločnosti
Menert, spol. s r.o. komplexné služby v oblasti kalibrácie
a overovania tzv. určených meradiel.
Služby v tejto oblasti poskytuje najmä významným vodárenským a teplárenským
spoločnostiam a významným spoločnostiam s chemickou výrobou. Obchodnú činnosť
rozširuje aj do ďalších priemyselných odvetví na Slovensku aj v zahraničí.
V spolupráci so spoločnosťou KONTEMO, s.r.o., zabezpečuje svojim zákazníkom opravy
a montáž určených meradiel.

Autorizované a akreditované
metrologické laboratórium
Poskytuje:
kalibráciu a overovanie teplomerov
kalibráciu a overovanie tlakomerov
kalibráciu a overovanie vodomerov,
prietokomerov

kalibráciu a overovanie kompaktných meračov tepla
kalibráciu a overovanie kalorimetrických
počítadiel na vodu a paru
kalibráciu dĺžkových meradiel

Naši zamestnanci
ponúkajú služby aj
v oblasti metrologického poradenstva
pri spracovaní metrologickej dokumentácie
pri riadení podnikovej metrológie
v rámci poradenstva pri výbere meradiel

PARTNERI
DUSLO, a.s. Šaľa
THALES Germany, France, Italy
MONDI SCP, a. s., Ružomberok
Transpetrol, a. s., Bratislava
Chemko, a. s., Bratislava
Nuclear plant Jaslovské Bohunice
Tepelné hospodárstvo, s. r. o., Košice
Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava
Letové prevádzkové služby SR š.p.
KHOLBACH Group – KBE Bio
ENERGY d.o.o.
Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. Košice
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. (Infra Services, a.s.)
Nafta a. s. Gbely
Siemens s.r.o.
Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Nitra

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie
mesta Komárno, a.s.
SLOVNAFT, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT, a. s. Svit
I. T. A. DLOUHÝ, s.r.o. Žilina
ProCS, s.r.o., Šaľa
VEOLIA Energie Slovensko, a.s. Bratislava
ista SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
ENGIE Services a.s., Bratislava
MICROWELL, s. r. o., Šaľa
Stredoslovenská vodárenská a. s.,
Banská Bystrica
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s., Svit
Žilinská teplárenská, a. s., Žilina
Cukrovar Sereď
ENE-TEP, a.s.
PPS Group, a.s. Detva
Borsodchem a.s.
a ďalší

Dcérske spoločnosti MENERT

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba a distribúcia tepla. Je
jednou z prvých spoločností na Slovensku zaoberajúcou sa výrobou
tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energií (slama, drevná štiepka,
kukuričná slama, pelety).

Spoločnosť realizuje obchody s environmentálnymi komoditami,
zabezpečuje prípravu a dodávky palív na báze biomasy pre proces
výroby tepla. Poskytuje komplexné riešenia nových trendov
v oblasti biotechnológií.

Spoločnosť vlastní fotovoltaickú elektráreň, zaoberá sa obchodom,
poradenstvom a prieskumom trhu.

