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NAŠE VYBRANÉ REFERENCIE Z OBLASTI ENERGETICKÝCH 

AUDITOV ZA POSLEDNÉ OBDOBIE  

 
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
 

   
 
Tauris Nitria spol. s r.o. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
 

   
 
LETECKÉ OPRAVOVNE TRENČÍN, a.s. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
 

 
 

Elektrokarbon a.s. -  Topolčany–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s QSCert, s.r.o., ZV) 
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REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s.r.o.–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných 

na znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
 

   
 

VISTEON INTERIORS SLOVAKIA, s.r.o..–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s DELPHIA s.r.o.) 
 

    
 

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s QSCert, s.r.o.) 
 

   
 
SCAMETATRA, a.s.. –  (AUDIT PREBIEHA) komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s QSCert, s.r.o.) 
 

   
 
TATRAMAT – QUASAR, a.s.–  (AUDIT PREBIEHA) komplexný energetický audit s návrhom opatrení 

zameraných na znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného podniku. (v spolupráci s QSCert, s.r.o.) 
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MOLEX Slovakia a.s. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
 

 
 
ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s QSCert, s.r.o.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sungwoo Hitech Slovakia s.r.o. –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s DELPHIA, s.r.o.) 
 

   
 
KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
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Hriňovské strojárne, a.s .–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. (v spolupráci s QSCert, s.r.o.) 
 

   
 
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. (3 prevádzkové objekty) –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení 

zameraných na znižovanie energetickej náročnosti celého poľnohospodárskeho podniku. (v spolupráci 

s DELPHIA, s.r.o.) 
 

 
 
Ryba Žilina, spol. s r.o. (2 prevádzky) –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (potravinárskeho) podniku. (v spolupráci s QSCert, 

s.r.o.) 
 

   
 

Liptovské pekárne a cukrárne VČELA- Lippek, a.s.–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení 

zameraných na znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
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Niekoľko desiatok poľnohospodárskych družstiev v SR –  komplexný energetický audit s návrhom opatrení 

zameraných na znižovanie energetickej náročnosti spotrebiteľov energie v poľnohospodárstve. 
 

 

 
 
výr,. závod Nera Networks s.r.o. a výr.závod Eltek Valere s.r.o  L.Hrádok. – hodnotenie spotrieb a návrh 

opatrení na zlepšenie energetickej bilancie budov (orientačný audit + certifikácia)  

 

 
 

Výrobný závod  SlovTan Contract Tannery spol s.r.o., Liptovský Mikuláš  – energetický posudok (štúdia) 

výrobných priestorov závodu (zhodnotenie energetickej bilancie budovy, návrh opatrení na zníženie spotrieb 

energií, finančné náklady a návratnosť plánovaných investícií...) 
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MCSyncro Bratislava, s.r.o. - energetický posudok (štúdia) výrobných priestorov závodu (zhodnotenie 

energetickej bilancie budovy, návrh opatrení na zníženie spotrieb energií, finančné náklady a návratnosť 

plánovaných investícií...) (v spolupráci s QSCert, s.r.o.) 

 
 

Michatek  k.s., Michalovce -–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na znižovanie 

energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 

 

    
 
NN Slovakia s.r.o., Kysucké Nové Mesto -–  komplexný energetický audit s návrhom opatrení zameraných na 

znižovanie energetickej náročnosti celého priemyselného (výrobného) podniku. 
 

    
 

 

...  A MNOHO INÝCH PRIEMYSELNÝCH PARKOV A VÝROBNÝCH  OBJEKTOV! 

 

 

 


