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Milé kolegyne, vážení kolegovia,
začal sa rok 2021, ktorý zatiaľ stále pokračuje v pandemickom režime. Pandémiou je zasiahnutý celý svet a situácia je naďalej vážna, ale nás teší, že nám
sa ju darí úspešne zvládať. Aj vďaka vašej zodpovednosti a disciplíne pri dodržiavaní prijatých opatrení sa nám podarilo vyhnúť sa nekontrolovateľnému
šíreniu infekcie v našej spoločnosti, čím sa nám spoločným úsilím podarilo ochrániť zdravie a životy nás samých aj našich blízkych.
V prvom štvrťroku sme pracovali a stále ešte pracujeme v režime poznačenom pandemickými opatreniami, ale pevne verím,
že aj vďaka vašej disciplíne a nasadeniu je už koniec obmedzení na dohľad.
V roku 2021 máme naplánované zrealizovať niekoľko väčších stavebných a infraštruktúrnych projektov, čo už v tejto chvíli kladie zvýšené
nároky na organizáciu našej práce, ako aj na materiálno-technické a finančné zabezpečenie. Čaká nás preto veľa práce, úsilia
a zodpovednosti, aby sme tento rok zvládli minimálne tak dobre, ako tie predchádzajúce.
Tento rok naša spoločnosť oslávi 30 rokov pôsobenia na trhu a našim cieľom je ukázať, že aj v ťažkých situáciách, dokážeme
spoločnými silami napredovať v plnení hlavného cieľa, ktorým je uspokojenie požiadaviek našich zákazníkov.
Verím, že po uplynutí tohto náročného obdobia sa čoskoro budeme môcť všetci opäť stretnúť na našich firemných
podujatiach, ktoré sme pre pandémiu museli v minulom roku zásadne obmedziť.
Ďakujem vám všetkým za doterajšiu prácu a vynaložené úsilie a želám vám do nasledujúcich mesiacov
veľa síl a odhodlania.
Ing. Andrej Žiarovský, MBA

AKTUALITY Z DIVÍZIÍ
DIVÍZIA ENERGETIKY, TECHNOLÓGIÍ A MONTÁŽÍ
Napriek pretrvávajúcej situácii na Slovensku spojenej s ochorením COVID-19 stavebné práce na divízii neustále pokračujú. Začiatkom
štvrťroka 2021 neboli zatiaľ žiadne stavby ukončené. Nakoľko je rozsah očakávaných prác, ktoré v tomto roku ešte len plánujeme
realizovať zameraný hlavne na teplovodné potrubia, divízia energetiky, technológií a montáží posilňuje svoje personálne kapacity
o nových dvoch členov tímu - projektový manažér a stavbyvedúci.

PROJEKTY V REALIZÁCII
Zníženie energetickej náročnosti výroby
Duslo, a.s. - Energetická úspora budov
Práce realizujeme od marca 2021 v spolupráci s JS -STAV s.r.o.
Močenok. Obsahom prác je rekonštrukcia budovy ZHU, administratívnej budovu ÚVA a administratívnej budovu VJ Prísady
zameraná na opravu fasády, bleskozvodu a uzemnenia, opravy
a zateplenia strechý. Celková cena diela je 824 598,26 Eur bez
DPH a dielo by malo byť ukončené v júli tohto roka.

Duslo Šala: Inštalácia Argónovej jednotky - off site

Rekonštrukcia KD Šaľa

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Šaľa
a jeho rekonštrukcia a modernizácia
Predmetom projektu je hlavne zníženie energetickej náročnosti
objektu, modernizácia fasády, rekonštrukcia pôvodnej strešnej
skladby a interiérov spoločenských častí.
Práce su rożdelené na:
a) Exteriér: okná, fasáda, strecha, ostatné náklady (omietky,
dlažby, reklamné logo, zábradlie, záclony na okná, vytvorenie

Novostavba urgentného príjmu

Galantaterm s.r.o. Galanta - LM Polyfunkčný bytový dom Teplovodná prípojka
- dodávka a montáž potrubných rozvodov, izolácie , nátery,
montážne práce
začiatok: 4/21
ukončenie : 6/21

vstupu pre imobilných, omietky, dlažby, zábradlia, spevnená
plocha pre kontajnery...), exteriérové schody
b) Interiér: elektroinštalácia, EPS a HSP (elektrická a hlasová
požiarna signalizácia), scénické osvetlenie, kinotechnika,
vykurovanie, vzduchotechnika a chladenie, ZODT (zariadenie na
odvod tepla a splodín horenia), opony a závesy, zdravotechnika,
vonkajšie rozvody kanalizácie (odlučovač olejov z reštaurácie).

Nemocnica Komárno - Novostavba urgentného príjmu
Menert ako hlavný dodávateľ pokračuje na prácach od júla 2020.
Obsahom prác je výstavba novej budovy urgentného príjmu,
zemné práce, prekládka vnútorných (areálových) inžinierskych
sietí, búracie práce, vybudovanie náhradných rozvodov potrebných pre nepretržitý chod nemocnice, ako aj nový vykurovací
systém. Práce by mali byť dokončené koncom roka 2021.

BorsodChem Zrt. Maďarsko
strojné odstávkové práce 2021 na prevádzkach MDI
začiatok : 7/21
ukončenie: 10/21

DIVÍZIA AUTOMATIZÁCIE, MERANIA A REGULÁCIE
V rámci divízie atomatizácie, merania a regulácie prebieha
bežná a zmenová údržba Duslo a.s.. Naďalej pokračujú
odstávkové práce na expedíciách hnojív v Dusle a.s.
DAMR dokončila začiatkom roka viaceré zákazky:
- Výstavbu argónovej jednotky, časti M+R a elektro
pre spoločnosť Duslo, a.s.
- Výstavbu argónovej jednotka pre 3D s r.o montáž
žlabov a káblov na napájanie analyzátorov
- Prekládku čerpadla PPSV 1 - výmena
čerpadiel a pohonov, výmena
riadiaceho systému
- Rekonštrukcia linky a výmena
riadiaceho systému
pre Peikko Slovakia s.r.o.

Na divíziii prebieha príprava na odstávkové práce Duslo a.s v
termíne máj-júl 2021.
V januári oslávili životné jubileum Viliam Kamrada 60 rokov a
Atilla Kiss január 50 rokov. Dodatočne im srdečne blahoželáme.

DIVÍZIA STROJÁRSTVA

Divizía strojárstva v Galante takmer dva roky úzko spolupracuje
s firmou ST s.r.o. Sládkovičovo, kde pre nich lakuje špeciálnou
technológiou sústruhy, kapotáže a kompletné príslušenstvo
sústruhov pre ich materskú firmu: DMT Drehmaschinen GmbH &
Co.KG, Lorrach v Nemecku. Prakticky od začiatku spolupráce po
pravidelné dodávky komponentov na lakovanie pracovníci
lakovne túto náročnú technológiu nanášania laku zvládajú
k spokojnosti Nemeckého zákazníka.

Divízia Strojárstvo zrealizovala výrobu plošín spolu aj s montážou na stavbe Vodne dielo Gabčíkovo pre nového zákazníka
Bosch Rexroth ČR. Ďalšie pokračovanie spolupráce je smerom
do výroby technického vybavenia pre realizáciu divadelnej
(hlavne) javiskovej techniky pre zákazky LGAC Kórea.

Nádržka na zásobu oleja

DIVÍZIA VODA
K 31.03. sme overili:
- 14 263 ks vodomerov na studenú vodu,
- 1223 ks meračov tepla a ich členov
- a kalibrovali sme spolu399 ks teplomerov, tlakomerov,
prietokomerov a dĺžkových meradiel.
Od 01.01.2021 sme prevzali v Starej Turej priestory metrologického laboratória, vrátane nami zakúpených zariadení na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu a meračov tepla a ich
členov, ďalej priestory servisu na výkon opráv vodomerov a
meračov tepla a ich členov.

Okrem priestorov a zariadení sme prijali troch pracovníkov na
výkon overovania určených meradiel, ktorí prešli zo spoločnosti
Sensus metrologické služby k nám. Vo februári 2021 sme požiadali
o prevod akreditácie v SNASe (Slovenská národná akreditačná
služba) zo spoločnosti Sensus metrologické služby na spoločnosť
MENERT.
V súčasnosti čakáme na akceptáciu prevodu akreditácie, aby sme
následne mohli požiadať o autorizáciu na výkon overovania
určených meradiel na ÚNMS SR.
Ostatné naše prevádzky v Šali a v Moldave nad Bodvou pracujú
stále v bežnom prevádzkovom režime.
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V spoločnosti MENERT spol. s r.o prebehol 25.3.2021 certifikačný audit DIN EN 1090 - 2 , výrobková trieda do EXC3 pre
výrobu a montáž oceľových konštrukcií zváraním, skrutkovými
spojmi s následnou povrchovou úpravou .

Normy DIN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami
pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá
posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných
výrobkov.

Úspešnou certifikáciou podľa EN 1090 - 2 výrobková trieda
EXC3, spoločnosť MENERT spol. s r.o. preukázala:

V zmysle legislatívnych predpisov sa ustanovujú podmienky
uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia
stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia
harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia
parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a
používania označenia CE na týchto výrobkoch.

* Analýzu procesov v oblasti plnenia potrieb a požiadaviek
noriem radu DIN EN 1090.
* Zabezpečila zvárací dozor s potrebnými oprávneniami
(IWE/IWT).
* Špecifikovala zatriedenie výrobkov
* Má zabezpečené potrebné školenia personálu.
* Má vypracované schválené postupy zvárania (WPQR)
* Má vypracované potrebné postupy zvárania ( WPS).
* Má vypracované potrebné výrobné postupy.
* Má zabezpečený systém riadenia výroby ktorý
plní požiadavky normy na výrobky,
* Vie definovať pravidlá vyhlásenia o parametroch,
* Získala pravidlá označenia výrobkov značkou CE.

Normy DIN EN 1090 sú záväzné pre:
* Výrobcov kovových a hliníkových konštrukcií, ktorí uvádzajú
tieto výrobky v stavebníctve.
* Dovozcov, ktorí uvádzajú stavené výrobky na trh.
* Distribútorov pri sprístupňovaní stavebného výrobku.

Nový Dizajn manuál
spoločnosti MENERT
nájdete na firemnom serveri v riadenej
dokumentácii. Hlavičkové papiere, vizitky,
obálky a ostatné tlačoviny so starým
vizuálom sú platné do vyčerpania zásob.
Prechod na nový Dizajn manuál bude
šetrný k životnému prostrediu
a preto zavádzaný postupne.

VAŠE NÁMETY
POSIELAJTE NA ADRESU

e-mail: eva.balazova@menert.sk, petra.varjuova@menert.sk
mobil: +421 904 103 006, +421 905 857 354
Sledujte našu web stránku www.menert.sk
Nové web stránky našich dcérskych spoločností
Pozrite si ich na adresách www.menerttherm.sk a www.biomenert.eu
a napíšte nám k nim svoj názor. Každý nápad na zlepšenie je vítaný.

