REFERENCIE (od 2009)
/2020-2021/ stavebné práce na mostovke diaľničného projektu D4R7 - Jarovce
/2019-2021/ realizácia akcie „Inovácia a modernizácia plavebných komôr vo VD
Gabčíkovo“, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava
/2020/ realizácia akcie „SO 04 - Plniace miesto v objekte č.508, Evonik Fermas
s.r.o., Slovenská Ľupča
/2019-2020/ realizácia akcie „Fluidná sušiareň - Nestlé Slovensko s.r.o., Prievidza,
A-T s.r.o. Bratislava
/2018-2019/ realizácia akcie „Rekonštrukcia karbidovej pece č.1 - stavebné práce
- FORTISCHEM a.s., Nováky
/2018/ realizácia akcie „Rekonštrukcia striech garáží techniky HOS-PS3 Rimavská
Sobota“ - TRANSPETROL, a.s.
/2018/ Rekonštrukcia administratívnych priestorov 1 - II.etapa - Nestlé Slovensko
s.r.o., Prievidza
/2017-2018/ realizácia akcie „Rekonštrukcia pomocných čerpadiel v PS Tupá“ TRANSPETROL a.s.,
/2018/ realizácia akcie „Sanácia skladových priestorov soli“ - FORTISCHEM a.s.,
Nováky
/2017/ realizácia akcie „Konverzia jestvujúcej ortuťovej elektrolýzy na membránovú,
FORTISCHEM a.s., Nováky“ - MENERT spol. s r.o., Šaľa
/2017/ realizácia akcie „Oprava budov strojovní vzduchotechniky v rozvodni 400kV
, PSE Čierny Váh - Slovenské Elektrárne a.s.
/2017/ realizácia akcie „Oprava strechy strojovne ENO A v SE-ENO“ - Slovenské
Elektrárne a.s.
/2017/ realizácia akcie „Výstavba garážového domu OSC MLYNY, Nitra“ - IN VEST
s.r.o., Šaľa
/2016/ realizácia projektu „Prívod biometánu na kotol K1“ – X-BIONIC SPHERE
a.s., Šamorín
/2016-2019/ realizácia stavebnej údržby v objektoch Nestlé Slovensko s.r.o. - ISS
Facility Services s.s r.o.

/2016-2019/ realizácia stavebnej údržby objektov FORTISCHEM a.s.,Nováky CHEMSTROJ s.r.o., Strážske
/2015-2016/ realizácia investičnej akcie " Výroba vápenného hydrátu- strojná a
stavebná časť" - FORTISCHEM a.s., Nováky
/2015-2016/ Rekonštrukcia strechy poloprevádzky UTR - FORTISCHEM a.s.,
Nováky - CHEMSTROJ s.r.o., Strážske
/2015-2016/ Oprava záchytných nádrži VN transformátorov rozvodne ČS Nováky Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Topoľčany
/2015/ Opláštenie budov S-PVC I. a S-PVC II. makrolonom - FORTISCHEM a.s.,
Nováky - CHEMSTROJ s.r.o., Strážske
/2015/ Rekonštrukcia karbidovej pece č.2 - stavebné práce - FORTISCHEM a.s.,
Nováky
- chladiaca hala karbidu - rekonštrukcia podlahy
- betónový základ pod drvič karbidu č.2
- triediareň a expedícia - stavebné utesnenie priestoru rozvodne
- VN, NN rozvodne a kompenzácie – obnova priestorov
/2015/ Intenzi kácia a modernizácia ČOV Vrakuňa - stavebné a sanačné práce TYREX s.r.o., Bratislava
/2015/ Rekonštrukcia karbidovej pece č.2, FORTISCHEM a.s., Nováky - MENERT
spol.s r.o., Šaľa
- odstránenie výmurovky pôvodnej karbidovej pece vrátane uhlíkového dna
- stavebná rekonštrukcia základov karbidovej pece
/2015/ Demontáž a montáž potrubných rozvodov a zariadení, ČOV Partizánske AERZEN Slovakia s.r.o.
/2014/ Stavebné opravy rozvodne VN-45 po požiari, FORTISCHEM a.s. - MENERT
spol. s r.o., Šaľa
/2014/ Zateplenie a izolácia výťahových šachiet obytného domu A.Hlinku 58,
Piešťany - RevitalBau a.s., Bratislava
/2014/ Zateplenie budov OSMB, objekty 1109, 1111 a 1104 - FORTISCHEM a.s.,
Nováky
/2014/ realizácia projektu: " Rekonštrucia chladiacich veží - časť rekonštrukcia
prepadu vežového bazéna do kanalizácie" - FORTISCHEM a.s., Nováky
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/2014/ realizácia projektu: "Skladové priestory pre manipuláciu s nebezpečnými
látkami" - FORTISCHEM a.s., Nováky

/2014/ realizácia projektu: " Rekonštrukcia chladiča TLO" - FORTISCHEM a.s.,
Nováky
/2014/ realizácia projektu: "Zníženie emisií HCl vo výrobni HCl" - FORTISCHEM
a.s., Nováky
/2014/ Oprava komína 100m - FORTISCHEM a.s., Nováky
/2014/ Inštalácia kotla OKP20, FORTISCHEM a.s. - PolyComp a.s., ČR
/2014/ Oprava skladových plôch ZCH - FORTISCHEM a.s., Nováky
/2014/ Premiestnenie extrúdera 6KS - FORTISCHEM a.s., Nováky
/2014/ realizácia projektu:"Náhrada 2,1 MPa pary elektrickou energiou v dusikárni,
FORTISCHEM a.s." - MENERT spol. s r.o., Šaľa
/2014/ realizácia projektu: "Zvýšenie efektivity komína na výrobni pary 2,1 Mpa" FORTISCHEM a.s., Nováky
/2014/ realizácia projektu:"Rekuperácia výroby E-PVC" - FORTISCHEM a.s.,
Nováky
/2014/ realizácia projektu: "Sklad koksu a antracitu" - FORTISCHEM a.s., Nováky
/2014/ realizácia projektu: "Modernizácia výroby tlakového vzduchu vo
FORTISCHEM a.s." - AERZEN SLOVAKIA s.r.o.,
/2014/ realizácia projektu: "Využitie tepla z výroby NaOH" - FORTISCHEM a.s.,
Nováky
/2014/ Montáž a pripojenie Chladiacej veže II. - ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o.,
Martin
/2014/ Oprava a izolácia podlahy skladu olejov - ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o.,
Martin
/2014/ Oprava energokanálov, Bystričany - DOSA Slovakia s.r.o., Bytča
/2014/ stavebná údržba v Elektrárni Nováky, Slovenské Elektrárne a.s., člen
skupiny ENEL - ISS Facility Services spol. s r.o. - A.Drnaj
/2014/ stavebné práce na vodnom diele Orava - BEST STAV s.r.o., Nitra
/2014/ Opravy a údržba elektrických rozvodov a zariadení v Elektrárni Nováky Slovenské Elektrárne a.s., člen skupiny ENEL
/2014/ stavebné práce v ČOV Vrakuňa - TYREX s.r.o. , Bratislava

/2014/ Oprava podlahy v hale - LEONI Slovakia s.r.o., Trenčín
/2014/ Izolácia transformátorov v MONDI SCP Ružomberok - SIEMENS s.r.o.,
Bratislava
/2014/ Utesnenie prestupov pod klimajednotkou m.č.449 v AE Bohunice,
Slovenské Elektrárne a.s., člen skupiny ENEL
/2014/ Sanácia jímky pod nádržami - VOLKWAGEN SLOVAKIA a.s.
2013/ Oprava stavebného objektu č.366 - poistné nádrže-stavidlové uzávery v AE
Bohunice, Slovenské Elektrárne a.s., člen skupiny ENEL
/2013/ Oprava skladových plôch - I.etapa, FORTISCHEM a.s. Nováky
/2013/ Rekonštrukcia rozvodne 110kV - III.etap, stavebné práce Novácka
energetika a.s., EGEM s.r.o. Bratislava
/2013/ Podlaha výrobnej haly SWEDWOOD Malacky, IN VEST s.r.o. Šaľa
/2013/ Rozvody pitnej vody do velína vápenky, FORTISCHEM a.s. Nováky
/2013/ Vybudovanie haly na stáčanie olejov - ELASTORSA Slovakia a.s., Martin
/2013/ Opravy striech v objektoch Novácka energetika a.s., Nováky
/2013/ realizácia akcie: "Výroba demerkurizovanej 33% HCL technickej a food
kvality", FORTISCHEM a.s. Nováky
/2013/ Nátery potrubia chladiacej vody Elektráreň Nováky - Slovenské Elektrárne
a.s., člen skupiny ENEL
/2013/ Vodotesné prepojenie kotevných prestupov I.časť, AE Bohunice - Slovenské
Elektrárne a.s., člen skupiny ENEL
/2013/ Sanácia nádrže Žilina, DOOR Meta Mitssue Slovakia a.s., Martin
/2011-2013/ Opravy a údržba stavebných objektov, stavebno technických celkov a
konštrukcií - Slovenské Elektrárne a.s., člen skupiny ENEL:
- Oprava presklenej steny v administratívnej budove Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava priestorov zasadačky v administratívnej budove Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava vstupných dverí na streche– protipožiarne dvere AB Vodné elektrárne
Trenčín
- Oprava elektro zariadení a klimatizácie v administratívnej budove Vodné
elektrárne Trenčín
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- Oprava sociálnych zariadení a kanalizácie v administratívnej budove Vodné
elektrárne Trenčín
- Vŕtanie betónovej masy PVE Ružín
- Oprava strechy nad skládkou hradidiel VE Považská Bystrica
- Realizácia antifoulingových náterov VE Nosice
- Oprava stropu vstupnej haly vo vedľajšej budove VE NMnV
- Oprava sociálnych zariadení budovy VE Nové Mesto nad Váhom
- Oprava rebríkov v šachtách turbíny a čerpadla LENZ VE Nové Mesto nad Váhom
- Oprava strechy VE Ladce
- Oprava izolačných náterov v priestore ORL VE Kostolná
- Odstránenie zatekania budovy na strane vtoku - VE Dubnica
- Oprava sklobetónových podhľadov - VE Dubnica nad Váhom
- Oprava časti vtokového plata - VE Dubnica nad Váhom
- Oprava dilatácií stropnej konštrukcie podzemnej rozvodne PVE Čierny Váh
- Oprava sokla na budove PVE Čierny Váh
- Oprava-repro lácia betónových stien TG1 VE Bešeňová
- Oprava mechanizmu otvárania brány CU VE Liptovský Hrádok
- Oprava vetracích strešných otvorov - PVE Liptovská Mara
- Oprava splaškového potrubia - PVE Liptovská Mara
- Oprava prestrešení parkovacích miest a vstupu do budovy- Elektráreň Nováky
- Oprava vertikálneho protipádového systému- Elektráreň Nováky
- Oprava prístupovej cesty ku skládke štiepky – Elektráreň Nováky
- Čiastočná oprava chladiacej veže č.1 – Elektráreň Nováky
- Oprava protipožiarnych prestupov a prepážok - Elektráreň Nováky
- Oprava strechy - trapézový plech - Elektráreň Nováky
- Protipožiarne dvere - Elektráreň Nováky
- Stolárske práce - zariadenie velína - Elektráreň Nováky
- Oprava dažďových zvodov a oddrenážovanie priestoru na zauhľovaní 2011 –
Elektráreň Nováky
- Oprava kanalizácie na zauhľovaní PV1 – Elektráreň Nováky
- Oprava vzduchotechniky v priestoroch ZJ – Elektráreň Nováky
- Oprava izolácie mraziaka – Elektráreň Nováky
- Likvidácia azbestocementu v objektoch VE Nosice – Vodné elektrárne Trenčín
- Likvidácia azbestocementu v objektoch VE Ladce – Vodné elektrárne Trenčín
- Likvidácia azbestocementu v objektoch VE Tvrdošín – Vodné elektrárne Trenčín
- Likvidácia azbestocementu v objektoch VE Orava – Vodné elektrárne Trenčín
- Likvidácia azbestocementu v objektoch VE Čierny Váh – Vodné elektrárne Trenčín
- Stavebné protipožiarne opatrenia v olejovom hospodárstve VE Čierny Váh –
Vodné elektrárne Trenčín
- Likvidácia nánosov a naplavenín Čierny Váh – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava sociálneho zariadenia VE Horná Streda – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava rímsy nad vtokmi VE Horná Streda – Vodné elektrárne Trenčín
- Odstránenie zatekania nad chodbou mechanizmov VE Horná Streda – Vodné
elektrárne Trenčín
- Protipožiarne prepážky VE Horná Streda – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava dažďových zvodov a žľabov VE Hričov – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava fasády a zateplenie administratívnej budovy VE Ladce – Vodné
elektrárne Trenčín

- Náter konštrukcie žeriavu na výtokoch VE Nosice – Vodné elektrárne Trenčín
- Rozšírenie garážových brán na VE Nové Mesto nad Váhom – Vodné elektrárne
Trenčín
- Oprava sociálnych zariadení v administratívnej budove VE Nové Mesto nad
Váhom – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava ČOV VE Nové Mesto nad Váhom – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava okenných otvorov na VE Orava – Vodné elektrárne Trenčín
- Oprava strechy strojovne VE Orava – Vodné elektrárne Trenčín
- Rekonštrukcia budovy archívu – Vodné elektrárne Trenčín
- Stavebné a elektromotážne práce v administratívnej budove – Vodné elektrárne
Trenčín
- Oprava, výmena dlažby na vonkajšom schodisku administratívnej budovy –
Vodné elektrárne Trenčín
/2012/ Stavebné úpravy v objektoch - Novácka Energetika, a.s., Nováky
/2012/ Rekonštrukcia záchytných nádrží pre transformátory rozvodňa T35 a T55Novácka Energetika, a.s.,
/2012/ Opravy plochých striech stavebných objektov - Novácka Energetika, a.s.,
Nováky
/2012/ Obnova náterov rozvodu plynu - Novácka Energetika, a.s., Nováky
/2012/ Rekonštrukcia rozvodne R 110 kV – II.etapa, Novácka Energetika, a.s EGEM s.r.o.,Bratislava
/2012/ Rekonštrukcia ČOV DUSLO, a.s. – II. Etapa – IN VEST s.r.o., Šaľa
/2012/ Oprava vodorovného dopravného značenia Vodné elektrárne Trenčín - BB
Špeciál, Banská Bysrica
/2012/ Špeciálne čistenie a sanácia jímok a nádrží AE Mochovce - BB Špeciál,
Banská Bysrica
/2012/ Náter komôr a RK TG1 až TG4 VE Čunovo - Slovenské Elektrárne a.s., člen
skupiny ENEL
/2012/ Náter vstupov do hydraulických obvodov VE Gabčíkovo- Slovenské
Elektrárne a.s., ENEL
/2012/ Opravy a údržba elektrických zariadení v Elektráreň Nováky - Slovenské
Elektrárne a.s., ENEL
/2012/ Oprava izolácie a náterov nádrže Demivody, AE Mochovce- Slovenské
Elektrárne a.s., ENEL
/2012/ Výmena okien VE Kráľová – II. etapa - Slovenské Elektrárne a.s., člen
skupiny ENEL

/2012/ Oprava strešného plášťa SO 631a, AE Bohunice- Slovenské Elektrárne a.s.,
člen skupiny ENEL
/2012/ Rekonštrukcia záchytných nádrží pre transformátory v rozvodni T35 a T55Novácka energetika, a.s., Nováky
/2012/ Tenkovrstvé sanácie-II.etapa,stavba: Rekonštrukcia ČOV DUSLO, a.s.II.etapa- IN VEST, s.r.o.,Šaľa
/2012/ Modernizácia mostov v správe SSC Žilina –demontáž, montáž zábradlí a
zvodidiel – Doprastav a.s.
/2012/ Modernizácia mostov v správe SSC Žilina –úprava žľabov – Doprastav a.s.
/2012/ Oprava a údržba stavebných objektov v SE, a.s. – AE Mochovce – REOS-H
s.r.o.Trnava:
- Oprava miest s nebezpečenstvom prepadu – strojovňa
- Oprava pochôdznych plôch nad číriacimi reaktormi
- Oprava regulačnej šachty pri CHV v SE-EMO
- Oprava náteru nádrže okulantu
- Čistenie žľabov
- Oprava podlahy v špeciálnej práčovni a chem. laboratóriu
- Oprava podlahy v špeciálnej práčovni a chem. laboratóriu
- Oprava oplotenia na čerpacej stanici
- Oprava oplotenia odkalisko Čifáre
- Oprava kyselinovzdornej podlahy
- Oprava náteru nádrže okulantu
- objekt č. 840/1-01 oprava liatej podlahy m.č. 26
- objekt č. 573/2-01 Oprava fasády ČS Hron
/2012/ Oprava hydroizolácie jamy vývev AE Mochovce – REOS-H s.r.o.Trnava
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/2011/ Opravy a údržba stavebných objektov, stavebno technických prvkov a
konštrukcií pre
Slovenské Elektrárne a.s., Atómové elektrárne Mochovce - REOS-H, s.r.o.,
Trnava:
- Oprava okien na budove stavadla
- Vyčistenie žľabov a elektrorevízie v objektoch
- Oprava strechy na TVN
- Oprava fasády na budove stavadla
- Oprava sanity v budove stavadla
- Oprava sanity v budove remízy
- Oprava strechy na budove stavadla
- Oprava kanalizačného odpadu m.č. 328
- Oprava sociálneho zariadenia primárny okruh +6,0 m
- Oprava prasklín v odpadovom hospodárstve
- Oprava fasády na budove remízy lokomotiv
- Oprava izolácie akumulačnej nádrže - Červený Hrádok

- Oprava fasády - Červený Hrádok
- Oprava strechy - Červený Hrádok
- Oprava omietok vnútorných stien - Červený Hrádok
- Oprava náterov technológie - Červený Hrádok
- Oprava náteru nádrží okulantu
- Oprava oplotenia seizmickej stanice - Kalná nad Hronom
- Oprava oplotenia na odkalisku Čifáre
- Oprava podlahy - m.č. 120 „INPAKO“
- Montáž dverí - budova údržby EMO
/2011/ Rekonštrukcia cestných mostov č.260 a č.261 - Cestné stavby, a.s., Žilina
/2011/ Oprava podlahy vo výrobnej hale - LEONI SLOWAKIA spol.s.r.o.,
Trenčianska Teplá
/2011/ Rekonštrukcia záchytných nádrží transformátorov T29- Novácka
Energetika, a.s., Nováky
/2011/ Nátery a izolácie potrubí - SaarGummi Slovakia s.r.o., Dolné Vestenice
/2010/ Nátery transformátorov - VE Gabčíkovo, Slovenské Elektrárne a.s.
/2010/ Sanácie – ošetrenia konštrukcie vostavby a rekonštrukcie nádrží v
chladiacich vežiach č. 5, 6, 7, 8 v AE Mochovce – blok 3,4. – HYDRODYNAMIC,
spol. s r.o.Zlaté Moravce
/2010/ Oprava výmurovky kotlov K1, K2 v zariadení OLO,a.s. Bratislava TERMOSTAV Bratislava, s.r.o.,
/2009/ Príprava podkladu a náter betónových a kovových častí vtokového objektu,
Vodná elektráreň Nosice, Slovenské Elektrárne a.s.
/2009/ Montáž konštrukcií drenážnych systémov pri oprave SOH EVO II Elektrárne
Vojany, Slovenské Elektrárne a.s.
/2009/ Aplikácia hydroizolácie-jama vývev 1 – Atómové elektrárne Mochovce,
Slovenské Elektrárne a.s.
/2009/ Sanácia škôd po požiari TG5 Elektrárne Vojany, Slovenské Elektrárne–
čistenie stien budovy strojovne EVO a technológie strojovne EVO I
/2009/ Sanácia škôd po požiari TG5 Elektrárne Vojany, Slovenské Elektrárne –
čistenie stien budovy strojovne EVO I a technológie strojovne EVO I: maľby a
nátery
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/2009/ Oprava komína EVO I a komína EVO II - Elektráreň Vojany, Slovenské
Elektrárne a.s.
/2009/ Bytový dom – SVB ČA Martin, zateplenie Nobasil FKD

