
2014

Vý
r

o
č

n
á 

sp
r

áV
a





Obsah

VUJE, a.s. | Výročná správa 2014

História spoločnosti 5

predmet podnikania spoločnosti 7

stratégia spoločnosti 8

organizačná štruktúra spoločnosti 9

Významné projekty 28

Účasť v iných spoločnostiach 30

starostlivosť o zamestnancov a sociálne aktivity 32

Verejné pôsobenie spoločnosti 36

Kvalita a životné prostredie, integrovaný systém manažérstva 37

podnikateľská činnosť v roku 2014 39

Významní obchodní partneri 41

Výskum a vývoj 43

Majetok a záväzky 50

Výnosy a náklady 52

Investičná činnosť 54

Hospodársky výsledok 55

predpoklad budúceho vývoja 56

prílohy 58

Certifikát systému manažérstva kvality 59

Certifikát systému kvality procesu zvárania 60

potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa 61





5VUJE, a.s. | Výročná správa 2014

Vznik VÚJE je úzko zviazaný s atómovými elektrárňami Bohunice. Kolektív vý-
skumno-vývojových pracovníkov v atómových elektrárňach Bohunice bol zákla-
dom pre vznik Výskumného ústavu jadrových elektrární, ktorý začal svoju činnosť 
1. januára 1977 ako koncernová organizácia slovenských energetických podnikov. 
po roku sa z VÚJE stala samostatná organizácia riadená priamo ministerstvom. 
Výborné výsledky boli podnetom na to, že v roku 1983 predsedníctvo federálnej 
vlády poverilo VÚJE vedeckým vedením spúšťania všetkých československých 
jadrových elektrární. V roku 1983 začalo v ústave pracovať rezortné školiace 
a výcvikové stredisko, ktoré bolo v nasledujúcom roku vybavené plnorozsahovým 
trenažérom reaktorových blokov VVEr 440/213 a postupne dosiahlo medzinárodnú 
úroveň (výcvikové kurzy tu uskutočňovala aj Medzinárodná agentúra pre atómovú 
energiu).

V roku 1985 sa sídlom VÚJE stala Trnava, pričom viaceré experimentálne pra-
coviská, vývojové dielne i niektoré laboratóriá zostali v priestoroch jadrových 
elektrární v neďalekých Jaslovských Bohuniciach. Koncom osemdesiatych rokov 
mal ústav 759 pracovníkov a nadobudol mimoriadne významné postavenie nielen 
v československej jadrovej energetike, ale i v zahraničí.

Významné spoločenské zmeny v roku 1989 ovplyvnili ďalšie smerovanie ústavu. 
Vznikol nový organizačný model VÚJE a postupne sa vykryštalizovala stratégia 
a predmet činnosti. Výskumný ústav jadrových elektrární si zachoval odborné 
zameranie a transformoval sa na štátny podnik. V následnom procese privatizá-
cie odkúpila štátny výskumný ústav akciová spoločnosť založená zamestnancami 
ústavu. V novembri 1994 sa výskumný ústav transformoval na súkromnú akciovú 
spoločnosť Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava, a.s. prvým predsedom 
predstavenstva a generálnym riaditeľom sa stal Ing. Ján Korec, Csc. pod jeho 
vedením získala spoločnosť projekty, ktoré umožnili jej ďalší rozvoj. 

Firma sa postupne preorientovala z výskumnej organizácie na inžiniersku a pro-
jektovú spoločnosť, ktorá realizovala významné projekty v jadrovej energetike 
a v ďalšom období rozšírila svoju činnosť aj do oblasti rozvodných sietí, klasickej 
energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie. V júli 2004 bol názov spoloč-
nosti zmenený z VÚJE Trnava, a.s. – inžinierska, projektová a výskumná organi-
zácia na VUJE, a.s. (ďalej len VUJE, resp. spoločnosť). VUJE je naďalej akciovou 

História spoločnosti
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spoločnosťou, ktorej akcionármi sú výhradne súčasní a bývalí zamestnanci, resp. 
dedičia vlastníckych podielov.

Firma svojou účasťou v mnohých významných projektoch dokázala, že je schop-
ným organizátorom spolupráce medzi zahraničnými a slovenskými dodávateľmi 
prác, technológií a komponentov v takej špecializovanej oblasti akou je modernizá-
cia a dostavba jadrových elektrární a tiež v ďalších sektoroch energetiky. Dosiah-
nutými výsledkami sa VUJE zaradilo medzi významné európske výskumno-vývojo-
vé a inžiniersko-projektové firmy.
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predmetom podnikania VUJE sú projektové, realizačné, inžinierske a školiace 
činnosti pre jadrové a klasické elektrárne, vysokonapäťové rozvodné siete a pre 
spracovateľský priemysel.

VUJE poskytuje komplexné riešenia pre jadrovú energetiku, a to najmä 
v nasledovných oblastiach:

 > projektovanie nových jadrových elektrární a jadrových zariadení,

 > spúšťanie nových jadrových elektrární,

 > činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou jadrových elektrární (jadrová 
bezpečnosť, diagnostika jadrových a energetických zariadení, radiačná kontrola 
JE, spracovanie bezpečnostnej dokumentácie, hodnotenie bezpečnosti blokov),

 > modernizácia jadrových elektrární, zvyšovanie výkonu a predlžovanie životnosti,

 > vyraďovanie a likvidácia jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnym 
odpadom,

 > školenie personálu jadrových elektrární.

Všeobecne v rámci služieb pre energetiku vykonáva:

 > projektovanie energetických stavieb a technológií a zabezpečenie ich realizácie,

 > výstavbu a rekonštrukciu energetických zariadení,

 > analýzu technických, ekonomických a environmentálnych aspektov výroby, 
rozvodu a spotreby energií,

 > obsluhu rozvodní.

predmet podnikania spoločnosti
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stratégia spoločnosti

stratégia spoločnosti je spracovaná na základe predpokladaného vývoja odvetvia. 
VUJE nastavilo svoje ciele tak, aby plne obstálo v konkurenčnom prostredí 
a uspokojilo potreby svojich zákazníkov, očakávania akcionárov i zamestnancov.

realizácia tejto stratégie je založená na týchto strategických prioritách:

 > udržať a posilniť pozíciu významnej firmy v oblasti energetiky na domácom 
i zahraničnom trhu i po jeho úplnom otvorení,

 > zvyšovať hodnotu firmy,

 > ponúkať svojim obchodným partnerom nové produkty s cieľom zvýšiť ich 
spokojnosť a lojalitu,

 > rozvíjať spôsobilosť zamestnancov a efektívne komunikovať informácie 
vo vnútri firmy,

 > prispieť k ochrane a rozvoju životného prostredia.
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organizačná štruktúra spoločnosti
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Divízia 0200
Divízia jadrovej bezpečnosti

Hlavné činnosti divízie

 > Komplexné hodnotenie bezpečnosti jadrových zariadení,

 > Vývoj, spracovanie a overovanie licenčnej a prevádzkovej bezpečnostnej 
dokumentácie pre všetky úrovne ochrany do hĺbky,

 > Deterministické aj pravdepodobnostné analýzy zariadení, systémov aj 
komplexnej odozvy jadrového bloku,

 > Havarijné plánovanie a havarijná pripravenosť – predikcie, plánovanie 
a realizácia opatrení pri jadrových haváriách,

 > Koncepčné otázky jadrovej bezpečnosti, návrhy bezpečnostných vylepšení 
blokov,

 > Špeciálne merania na jadrových blokoch (teploty, tlaky, fluencie, bilancie hmoty 
a energie),

 > návrhy bezpečnostných predpisov a návodov pre prevádzkovateľov jadrových 
zariadení.

Vybrané projekty

 > rekonštrukcia projektovej základne blokov EBo a EMo,

 > Bezpečnostná a prevádzková dokumentácia Mo34 – Bs (posar), psa, Eops, 
saMGs,

 > Komplexné periodické hodnotenie bezpečnosti EBo aj EMo,

 > pohavarijný monitorovací systém a systém monitorovania vnútroreaktorových 
parametrov blokov Mo34,

 > Zvyšovanie nominálneho výkonu blokov EBo a EMo,

 > stanovenie veľkosti oblastí ohrozenia pre JE na slovensku,

 > Komplex projektov pre ÚJD v oblasti havarijného plánovania a havarijnej 
pripravenosti.
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Projekt: Rekonštrukcia projektovej základne blokov EBO a EMO

 > analytické zdôvodnenie projektových parametrov bezpečnostných systémov 
blokov EBo a EMo, v rokoch 2011 až 2014,

 > Detailné výpočtové analýzy celého spektra projektových havárií podľa osobitne 
vyvinutej metodiky (viac ako 1 000 scenárov),

 > Komplexný popis, vyhodnotenie a integrálne spracovanie z pohľadu požiadaviek 
na jednotlivé bezpečnostné systémy,

 > Vypracovanie dokumentácie projektovej základne (Design Basis) 
bezpečnostných systémov.

Projekt: PAMS a INCORE systémy pre MO34

 > VUJE – dodávateľ podstatných častí systému, cez snIIp aToM,

 > návrh a realizácia meracích systémov pohavarijného monitorovania,

 > Havarijne a seizmicky zodolnené merania a komponenty,

 > pripojenie výstupov monitorovacieho systému do havarijných riadiacich stredísk.

Projekt: Zvyšovanie nominálneho výkonu blokov EBO a EMO

 > Vypracovanie štúdie vplyvu na životné prostredie (EIa) a koncepcie 
projektových zmien,

 > analýzy bezpečnosti súvisiace so zvýšením výkonu,

 > aktualizácia prevádzkových predpisov,

 > podporné merania pre dimenzovanie zariadení, pre preukázanie možnosti 
zvýšenia výkonu a pre predpoveď zmeny účinnosti,

 > analýzy dopadu zmeny výkonu na životnosť dotknutých komponentov,

 > Vypracovanie licenčnej dokumentácie pre predloženie na ÚJD sr,

 > Harmonogram a spoluúčasť pri realizácii zvýšenia výkonu blokov,

 > Bilančné merania pre preukázanie bezpečnosti a účinnosti prevádzky po 
realizácii zmien (po zvýšení výkonu).



1212

Divízia 0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení

Hlavné činnosti divízie

 > Vývoj, dodávka a servis špeciálnych zariadení a manipulátorov pre mechanizáciu 
nedeštruktívnych skúšok materiálov, opravy vybraných častí zariadení JE, 
kontrolu a manipuláciu s vysokoaktívnymi materiálmi,

 > prevádzková diagnostika komponentov JE, hodnotenie integrity (výpočty a analý-
zy) potrubných systémov a tlakových zariadení v súvislosti s predlžovaním život-
nosti JE, materiálové expertízy a hodnotenie degradačných procesov materiálov,

 > realizácia projektov a komplexných dodávok v oblasti manipulácie a skladovania 
vyhoreného jadrového paliva.

Vybrané projekty

 > seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu 
vyhoreného paliva (MsVp) spoločnosti JaVYs, a.s.,

 > Manipulátor pre kontrolu a opravu parogenerátorov,

 > rekonštrukcia Bohunického spracovateľského centra rao,

 > prevádzkové nedeštruktívne skúšanie komponentov jadrovoenergetických 
zariadení, návrh a výroba sond vírivých prúdov, výskumná a expertízna činnosť 
v oblasti nedeštruktívneho skúšania,

 > Komplexné dodávky stacionárnych diagnostických systémov,

 > pevnostné a napäťové analýzy komponentov a potrubných trás JE, výpočty 
seizmickej odolnosti a únavového poškodenia,

 > radiačná, teplotná a korózna degradácia konštrukčných materiálov 
komponentov JE,

 > Vývoj a výroba diaľkovo ovládaných manipulátorov a zariadení pre vizuálne 
kontroly, kontroly vírivými prúdmi, kontroly ultrazvukom a ďalšími špeciálnymi 
metódami a zariadení pre opravy a údržbu, ako aj dekontamináciu komponentov 
primárneho okruhu JE.
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Projekt: Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity MSVP  
– generálna dodávka VUJE, a.s., v rokoch 1996 – 2007

 > Trojnásobné zvýšenie skladovacej kapacity MsVp použitím kompaktných 
zásobníkov vyhoreného paliva pri zachovaní existujúceho počtu bazénov,

 > seizmické zodolnenie vybraných stavebných konštrukcií a technologických 
systémov,

 > Dodávka kompaktných zásobníkov a vyraďovanie pôvodných zásobníkov 
vyhoreného paliva T12,

 > Monitorovanie stavu stavebných konštrukcií, technologických systémov MsVp 
a paliva.

Projekt: Manipulátor pre kontrolu a opravu parogenerátorov ZOK-PG

 > realizácia automatizovaných metód nedeštruktívneho skúšania pomocou 
výmenných modulov na vozíku manipulátora,

 > Diaľkové riadenie všetkých funkcií manipulátora v manuálnom a programovom 
režime,

 > nepriama vizuálna prehliadka vnútorných povrchov kolektora kamerovým 
systémom,

 > skúšanie vnútorných povrchov kolektora v prírubovej, kužeľovej a valcovej časti 
metódou vírivých prúdov, v oblasti zvarov ultrazvukom,

 > skúšanie teplovýmenných rúrok a mostíkov rúrkovnice kolektora metódou 
vírivých prúdov,

 > Zaslepovanie poškodenej teplovýmennej rúrky metódou zavarovanej záslepky.

Projekt: Rekonštrukcia Bohunického spracovateľského centra RAO

 > Zmena spôsobu chladenia spalín z mokrého na suché,

 > Vylepšenia liniek cementácie koncentrácie, triedenia odpadu, manipulácie,

 > Výmena riadiaceho systému simatic s5 za simatic s7,

 > oprava výmuroviek pecí,

 > návrh a realizácia systému pre spaľovanie ionexov,

 > Zmena systému spaľovania, vyplývajúca zo zmeny spaľovaného média – nafta za 
zemný plyn,

 > návrh a realizácia nového objektu pre odkladanie vlákno-betónových 
kontajnerov (VBK),

 > Úpravy a vylepšenia existujúcich technológií na bitumenačnej linke.
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Divízia 0400
Divízia prípravy prevádzky jadrových elektrární

Hlavné činnosti divízie

 > realizácia testov spúšťania JE pri uvádzaní do prevádzky, po výmene paliva 
a po významných modifikáciách zariadení,

 > podpora prevádzkovateľa v oblasti zabezpečovania jadrovej bezpečnosti 
v pri jednotlivých etapách spúšťania JE,

 > Vytváranie špeciálnych meracích systémov a softvéru pre potreby riadenia 
a vyhodnocovania testov spúšťania a pre podporu prevádzky JE.

Vybrané projekty

 > spúšťanie blokov JE po modernizácii a zvýšení nominálneho výkonu reaktora,

 > Vývoj a výroba a dodávka špeciálnych meracích systémov,

 > Kvalifikácia komponentov a zariadení JE,

 > Vedecko-technická podpora počas uvádzania blokov JE do prevádzky,

 > riadené starnutie a sledovanie životnosti zariadení JE,

 > Zabezpečenie fyzikálneho a energetického spúšťania pri uvádzaní do prevádzky 
blokov JE v českej republike.
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Projekt: Spúšťanie blokov JE po modernizácii a zvýšení nominálneho 
výkonu reaktora

 > Vypracovanie, realizácia a vyhodnotenie neštandardných programov fyzikálneho 
a energetického spúšťania blokov:

 – obnova systémov kontroly a riadenia na blokoch JE Dukovany,

 – Modernizácia JE EBo V2,

 – Zvyšovanie výkonu JE EBo V2,

 – Zvyšovanie výkonu JE EMo 1, 2.

Projekt: Vývoj a výroba špeciálnych meracích systémov

 > Informačné a meracie systémy pre podporu spúšťania JE (Bohunice, Dukovany, 
Mochovce, Temelín),

 > Digitálne reaktimetre – JE Mochovce (2 ks), JE Bohunice (2 ks), JE Dukovany 
(4 ks), JE Temelín (2 ks), JE rovno, Ukrajina (4 ks),

 > systém pre meranie koncentrácie vodíka v hermetickej zóne – inštalácia na 
3. a 4. bloku JE Bohunice, na 4 blokoch JE pakš a na 1. a 2. bloku JE Mochovce.

Projekt: Kvalifikácia komponentov a zariadení JE, riadené starnutie

 > Kvalifikácia vybraných zariadení podľa legislatívnych požiadaviek ÚJD sr,

 > seizmická kvalifikácia vybraných zariadení,

 > akreditované laboratórium kvalifikácie zariadení s-196, vykonávanie skúšok 
v oblastiach: zrýchlené teplotné starnutie, skúšky zariadení pre prácu v drsnom 
prostredí, mechanické a elektrické skúšky materiálov, termické analýzy 
materiálov, skúšky mechanickej a seizmickej odolnosti, vibračné skúšky 
u zákazníka,

 > riadené starnutie a sledovanie životnosti zariadení JE,

 > Vykonávanie nedeštruktívnych meraní na kábloch v prevádzke JE meracím 
systémom ECaD 1100.



1616

Divízia 0500
Divízia podpory prevádzky jadrových elektrární

Hlavné činnosti divízie

Inžinierske služby pre JE v oblastiach:

 > režimy jadrových elektrární,

 > strojná technológia,

 > systémy kontroly a riadenia (sKr),

 > Elektrické zariadenia (napájanie vlastnej spotreby JE a vyvedenie výkonu),

 > stavby a stavebné konštrukcie JE.

Vybrané projekty

 > postupná rekonštrukcia JE V1 (Bohunice 1, 2) – generálny dodávateľ spolu 
s firmou sIEMEns (1995 až 2000),

 > Modernizácia a zvyšovanie bezpečnosti JE V2 (Bohunice 3, 4) – generálny 
projektant a technická podpora generálneho dodávateľa (2000 až 2008),

 > Modernizácia JE V2 (Bohunice 3, 4) pre riadenie ťažkých havárií – dodávky 
na kľúč vybraných projektov (2010 až 2013),

 > Modernizácia JE Mochovce 12 pre riadenie ťažkých havárií – dodávky na kľúč 
vybraných projektov (2013 až 2015),

 > Zabezpečovanie investičných projektov v jadrovej energetike (dodávky 
systémov na kľúč / integrácia a implementácia systémov) pre rekonštrukcie 
a modernizácie prevádzkovaných jadrových elektrární aj pre výstavbu nových 
jadrových elektrární,

 > Vypracovanie, resp. aktualizácia technickej dokumentácie pre jadrové 
elektrárne (štúdie realizovateľnosti, projektová, prevádzková a bezpečnostná 
dokumentácia…).
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Projekt: Rekonštrukcia JE V1

 > Generálny dodávateľ spolu s firmou sIEMEns 1996 – 2000,

 > Vypracovanie, kooperácia a kompletizácia projektov pre stavebné konanie 
a vykonávacích projektov,

 > Vypracovanie a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie,

 > Vypracovanie programov skúšok systémov a zariadení,

 > realizácia a vyhodnocovanie skúšok uvádzania systémov a zariadení do 
prevádzky,

 > riadenie realizácie rekonštrukcie,

 > Vypracovanie a aktualizácia prevádzkových predpisov,

 > Koordinácia dodávateľov v oblasti dodávok, montáže a vlastné dodávky a montáž.

Projekt: Modernizácia JE V2

 > Výkon funkcie Generálneho projektanta 2001 – 2008,

 > Technická podpora Generálneho projektanta Generálnemu dodávateľovi,

 > projekty pre stavebné konanie a pre realizáciu stavby,

 > Bezpečnostná dokumentácia a prevádzkové predpisy,

 > programy skúšok systémov a zariadení, koordinácia realizácie a vyhodnocovanie 
skúšok,

 > autorský dozor,

 > aktualizácia dokumentácie skutočného stavu po realizácii,

 > Koordinácia montáže častí elektro a sKr.
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Divízia 0600
Školiace a výcvikové stredisko personálu JZ

Hlavné činnosti divízie

 > Výučba personálu jadrových elektrární v Školiacom a výcvikovom stredisku 
VUJE, a.s.,

 > Vývoj a realizácia simulátorovej techniky,

 > Školenie dispečerov a manipulantov elektrických staníc,

 > Školenie pracovníkov pre práce pod napätím a v blízkosti napätia do 1 000 V.

Vybrané projekty

 > Vývoj plnorozsahových simulátorov pre jadrové a tepelné elektrárne, prenosovú 
sústavu sr a distribučné sústavy sr,

 > Školenie personálu,

 > návrh systému vzdelávania personálu jadrových elektrární, JaVYs, a.s., 
sEps, a.s., elektrických rozvodní priemyselných podnikov,

 > Vývoj a realizácia technických a programových prostriedkov pre výučbu a výcvik,

 > Medzinárodná spolupráca pri vývoji simulátorov (CorYs T.E.E.s.),

 > realizácia teoretickej prípravy personálu energetiky,

 > Výcvik na simulátoroch,

 > preskúšavanie a udeľovanie osvedčení na výkon funkcií,

 > realizácia špecializovaných a medzinárodných kurzov.
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Projekt: Vývoj plnorozsahových simulátorov pre JE

 > simulátor pre bloky VVEr typu V-213 V2 v rámci projektu modernizácie MoD V2, 
v spolupráci s francúzskou firmou CorYs,

 > simulátor pre 2. blok VVEr arménskej JE Metzamor, v spolupráci s francúzskou 
firmou CorYs,

 > simulátor pre 1. a 2. blok elektrárne Vojany, v spolupráci s francúzskou firmou 
CorYs,

 > Dispečerský tréningový simulátor (DTs) pre sEps v spolupráci s firmou 
sIEMEns.

Projekt: Školenie personálu

 > Školenie personálu jadrových elektrární Bohunice V2, Mochovce 1, 2 
a Mochovce 3, 4,

 > Školenie personálu spoločnosti JaVYs, a.s., pre 1. a 2. etapu vyraďovania JZ V1,

 > preškolenie inštruktorov simulátora arménskej JE,

 > Školenie obsluhy elektrických staníc sEps a čEps,

 > Školenie obsluhy elektrických staníc ZsE, ssE a VsE,

 > Školenie personálu ÚJD sr.
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Divízia 0700
Divízia radiačnej bezpečnosti, likvidácie JEZ 
a spracovania rao

Hlavné činnosti divízie

 > Hodnotenie a modernizácia prostriedkov radiačnej kontroly prevádzky JZ,

 > Vývoj a aplikácia technologických postupov, technických prostriedkov a návrh 
legislatívnych noriem pre vyraďovanie jadrových zariadení,

 > Vývoj a aplikácia technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívneho 
odpadu (rao).

Vybrané projekty

 > spracovanie kvapalného rao,

 > Vyraďovanie JE a1,

 > republikové úložisko rao,

 > analýza účinnosti systému zabezpečenia radiačnej ochrany personálu 
a uplatňovanie princípov aLara,

 > overovanie systémov monitorovania plynných exhalátov z jadrových zariadení,

 > správy o hodnotení vplyvov jadrovo-energetických zariadení na životné 
prostredie,

 > Zabezpečenie dodávok diaľkovo riadených manipulátorov na vyraďovanie JZ,

 > Vývoj a aplikácia technológií úpravy, spracovania a ukladania rao,

 > Vývoj metodík, postupov a zariadení pre uvoľňovanie materiálov do životného 
prostredia,

 > Hodnotenie funkčnosti a bezpečnosti povrchových a hlbinných úložísk rao.

Projekt: Spracovanie kvapalného RAO

 > Generálny dodávateľ technológie finálneho spracovania kvapalného 
rádioaktívneho odpadu v JE Mochovce. odovzdanie do prevádzky v roku 2007,

 > spracovanie rádioaktívnych koncentrátov, vysýtených sorbentov a kalov 
technológiou cementácie a bitúmenácie na filmovej odparke,

 > Ukladanie spracovaných odpadov v republikovom úložisku rao v Mochovciach.
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Projekt: Vyraďovanie JE A1 – I. etapa

 > Generálny dodávateľ I. etapy Vyraďovania JE a1, v rokoch 1999 – 2007,

 > Dosiahnutie radiačne bezpečného stavu JE a1,

 > Vývoj a využitie špeciálnych manipulátorov a vývoj technológií pre spracovanie 
vzniknutého rádioaktívneho odpadu,

 > Zabezpečenie dodávky zariadení na transport nemanipulovateľného vyhoreného 
jadrového paliva z JE a1,

 > Dekontaminácia vybraných priestorov a zariadení,

 > obnova a inovácia technologických a informačných systémov zabezpečenia 
pracovných podmienok pre personál JE a1 a ochrany životného prostredia.

Projekt: Vyraďovanie JE A1 – II. etapa

 > Vyraďovanie neprevádzkovaných zariadení a objektov, rekonštrukcia objektov 
po demontáži zariadení a uvoľnení priestorov,

 > Likvidáciu stavebných konštrukcií po uvoľnení priestorov,

 > spracovanie, úprava a ukladanie rao do republikového úložiska rao 
v Mochovciach,

 > nakladanie s kontaminovanými zeminami,

 > Technická podpora a ochrana Žp.

Projekt: Republikové úložisko rádioaktívneho odpadu

 > Generálna dodávka VUJE, v rokoch 1997 – 1999,

 > Uskladnenie stredne a nízkoaktívnych rádioaktívneho odpadu v špeciálnych 
vlákno-betónových kontajneroch,

 > Zvýšenie úrovne bezpečnosti pri manipulácii s rao,

 > Zvýšenie ochrany životného prostredia,

 > Zabezpečenie monitorovania statických, hydrologických a rádio-hygienických 
charakteristík úložiska a jeho okolia,

 > Hodnotenie bezpečnosti ukladania rádioaktívneho odpadu (bezpečnostné analýzy).
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Divízia 0800
Divízia informačných technológií

Hlavné činnosti divízie

 > Integrácia databázových aplikácií na báze oraCLE databáz a riešení,

 > návrh a realizácia informačných systémov podľa zadania objednávateľa,

 > Verifikácia a validácia softvéru bezpečnostných systémov pre JE,

 > realizácia bezpečnostných projektov, analýz rizík a predpísanej dokumentácie 
v zmysle zákonnej legislatívy,

 > Certifikácia postupov pre vývoj softvéru v rámci noriem systému kvality 
Iso 9000.

Vybrané projekty

 > Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie,

 > Integrovaný informačný systém JaVYs, a.s. – arsoZ, rap,

 > Integrovaný informačný systém sE, a.s. – arsoZ,

 > Integrácia databázových aplikácií na báze oraCLE databáz a riešení,

 > projektovanie a komplexné dodávky počítačových systémov na monitorovanie 
a riadenie technologických procesov – sCaDa systémy,

 > Vytvorenie modelov výrobných priestorov / skladov / úložísk na báze virtuálnej 
reality pre plánovanie a nácvik údržby, inovácií zariadení resp. evakuácie 
personálu,

 > Verifikácia a validácia softvéru bezpečnostných systémov pre JE podľa 
sTn En 60880,

 > posudzovanie existujúcich systémov kontroly a riadenia na JE,

 > realizácia bezpečnostných projektov, analýza rizík a predpísanej dokumentácie 
v zmysle zákonnej legislatívy.



23VUJE, a.s. | Výročná správa 2014VUJE, a.s. | Výročná správa 2014 23

Projekt: Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie

 > návrh, vývoj a dodávka technických a programových prostriedkov, 
implementácia a prevádzkovanie špecifického aplikačného programu pre 
subjekty hospodárskej mobilizácie, realizovaný pre MH sr,

 > špecifické moduly pre MZ sr, MV sr, MŽp sr, MpsVar sr, MDVrr sr.

Projekt: Integrovaný informačný systém JAVYS, a.s.

 > aplikácie vyvíjané technológiou CasE na platforme oraCLE,

 > Integrovaný informačný systém arsoZ je určený pre:

 – manažment a údržbu zariadení,

 – podporu a výkon činností v prostredí s ionizujúcim žiarením,

 – vykonávanie prevádzkových kontrol na zariadeniach,

 – podporu sledovania zaobchádzania s rao,

 – podporu vyraďovania.

 > Informačno-prezentačný systém rap:

 – príjem a uloženie VBK na rÚ Mochovce,

 – hodnotenie uloženia VBK.

Projekt: Integrovaný informačný systém SE, a.s.

 > aplikácie vyvíjané technológiou CasE na platforme oraCLE,

 > V rámci uvedeného projektu sú spracované moduly:

 – starostlivosť o hmotný investičný majetok,

 – riadenie a hodnotenie prevádzky energetických zariadení,

 – radiačná bezpečnosť,

 – rádioaktívny odpad.
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Divízia 1200
Divízia pre podporu riadenia a prevádzky 
elektrizačnej sústavy

Hlavné činnosti divízie

 > Hodnotenie spoľahlivosti prenosovej sústavy s nadväznými spoľahlivostnými 
analýzami oblastí spotrebiteľov,

 > Zabezpečovanie obsluhy elektrických rozvodní na strednom slovensku 
(od roku 2007),

 > Zber, spracovanie a archivácia údajov o poruchách a prerušení dodávok 
elektrickej energie a z rýchlych prechodových dejov,

 > stavba vysoko- a veľmi vysoko-napäťových vedení, rozvodní a iných elektrických 
zariadení,

 > realizácia energetických dispečingov, stavieb a rekonštrukcií rozvodných staníc 
na napäťovej úrovni ZVn, VVn, Vn,

 > Vypracovanie analýz a technických hodnotení možností zapojenia Es sr do 
medzinárodného obchodu s elektrickou energiou a ekonomických a finančných 
analýz vybraných modernizačných a investičných zámerov pre aktivity v Es,

 > Meranie elektromagnetických polí.

Vybrané projekty

 > rekonštrukcia rozvodne 400 kV Križovany – vybudovanie 13 nových polí vrátane 
káblových kanálov, dodávka 2 transformátorov a 6 ks tlmiviek,

 > nové sídlo dispečingu Žilina – projektovanie a výstavba budovy vrátane novej 
technológie,

 > rekonštrukcia rozvodne 400 kV Veľký Ďur – vybudovanie 3 nových a rekonštruk-
cia 12 pôvodných polí,

 > rekonštrukcia rozvodne 400 kV Medzibrod – dodávka a montáž 2 transformáto-
rov 400 kV, rekonštrukcia šiestich 220kV polí a výstavba šiestich nových 400kV 
polí za plnej prevádzky,

 > Ipr EMo zámena ochrán – projektové, inžinierske, montážne práce, výmena 
ochrán na vlastnej spotrebe, skúšky a uvedenie do prevádzky,

 > Výstavba linky VVn Varín–sučany – zabezpečenie a koordinácia výstavby 
2 × 400 kV vedenia Varín–sučany.
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Projekt: Rekonštrukcia rozvodne Križovany

 > projekt financovaný z fondu na podporu odstavenia Bohuníc (BIDsF),

 > prispôsobenie podmienkam rozvodnej siete po konečnom odstavení Jadrovej 
elektrárne Bohunice, blok 1. a 2.,

 > Kompletná rekonštrukcia 7 polí rozvodne 400 kV, vrátane železobetónových 
základov a nových oceľových konštrukcií,

 > nová budova spoločných prevádzok,

 > Inštalácia a uvedenie do prevádzky transformátora T402, káblové vedenie 11 kV 
z T402 do poľa č. 7 v rozvodni 110 kV, vlastná spotreba polí + tlmivky,

 > riadiaci a informačný systém.

Projekt: Energetický dispečing Žilina

 > Výstavba slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline formou 
generálnej dodávky pre sEps, a.s.,

 > od 1. 3. 2006 odovzdanie technológie nového elektroenergetického dispečingu 
do prevádzky,

 > náhrada v plnom rozsahu pôvodného dispečingu, umiestneného v objektoch 
stredoslovenskej energetiky, a.s.,

 > Významná modernizácia systému riadenia Elektrizačnej sústavy sr,

 > Zabezpečenie prioritného postavenia nového dispečingu v riadení Es v sr.

Projekt: Výstavba VVN linky Varín–Sučany

 > Zabezpečenie a koordinácia výstavby 2 × 400 kV vedenia Varín–sučany,

 > Generálna dodávka VUJE, v rokoch 1999 – 2002,

 > Výstavba v náročnom horskom teréne stredného slovenska,

 > náhrada za dosluhujúce vedenie 1 × 400 kV,

 > Doplnenie a úprava rozvodní 400 kV Varín a sučany,

 > prepojenie vedení v uzle sučany,

 > Zlepšenie bilancie záťaží.
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Divízia 1700
Divízia pre prípravu a výstavbu nových JZ

Hlavné činnosti divízie

 > Inžinierske práce pre prípravu dostavby Mo34 – DosMo,

 > riadenie inžiniersko-projektových prác a zabezpečenie realizácie dostavby Mo34,

 > riadenie úvodných predprojektových a projektových prác pre nové jadrové zdroje,

 > Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia.

Vybrané projekty

 > projekt dostavby Mo34,

 > nový jadrový zdroj – Jaslovské Bohunice,

 > Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia,

 > príprava výstavby nového jadrového zdroja, riadenie a vypracovanie dokumentá-
cie, koordinácia prác poddodávateľov a súčinnosť s objednávateľom:

 – investičného zámeru,

 – umiestnenia stavby,

 – stavebného povolenia,

 – realizačných projektov.

 > riadenie výstavby, realizácie montáže, skúšok a uvádzania JE do prevádzky,

 > Dlhodobé štatistické hodnotenie vplyvu priemyselných podnikov na životné 
prostredie so zameraním na energetiku.

Projekt: Projekt dostavby MO34
Etapa prípravná – DosMo

 > Vypracovanie bezpečnostného konceptu, konceptu revízie pôvodného projektu, 
analýz, návrhov na úpravy projektu,

 > revízia úvodného projektu, bezpečnostnej a licenčnej dokumentácie,

 > preverenie seizmickej odolnosti reaktorovne a Bpp,
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Etapa realizačná – Dostavba Mo34

 > riadenie a vypracovanie projektovej, bezpečnostnej dokumentácie a dokumen-
tácie kvality technologických prevádzkových súborov,

 > riadenie a vypracovanie bezpečnostnej a licenčnej dokumentácie pre 
schvaľovacie postupy jadrového zariadenia a jeho uvedenia do prevádzky,

 > Dodávka kompletných prevádzkových súborov radiačnej kontroly a vzduchotech-
niky, laboratórií, dekontaminácie miestností a zariadení, diagnostických a moni-
torovacích systémov,

 > riadenie montáže – subdodávateľov a koordinácia s odberateľom,

 > Školenie personálu prevádzky odberateľa,

 > riadenie vypracovania prevádzkových predpisov pre normálnu, abnormálnu 
a havarijnú prevádzku jadrovej elektrárne.

Projekt: Nový jadrový zdroj – Jaslovské Bohunice
Koordinácia a vypracovanie štúdie realizovateľnosti nJZ EBo v častiach

 > súvisiace a vyvolané investície pre projekt nJZ,

 > Vyvedenie výkonu nJZ do elektrizačnej sústavy sr,

 > Koncepcia prepravy nadmerných a nadrozmerných komponentov pre projekt nJZ,

 > Zásobovanie surovou vodou a vypúšťanie odpadových vôd pre projekt nJZ,

 > Koordinácia a vypracovanie štúdie vplyvu nJZ na životné prostredie v častiach 
radiačných vplyvov, vplyvu na zdravie obyvateľstva a pracovníkov, demografiu 
lokality, povrchové vody a hodnotenie externých rizík a teroristických útokov.

Projekt: Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia

 > spracovanie dát z lokalít sE, a.s. (EBo, EMo, Eno, EVo a TEKo) 1993 – 2006,

 > Vypracovanie porovnávacích štúdií hodnotenia stavu a vplyvu energetických 
zariadení sE, a.s., na zdravotný stav obyvateľstva,

 > Zhodnotenie stavu životného prostredia (ovzdušie, pôda, poľnohospodárska 
a lesná produkcia, demografia) vo vybraných lokalitách,

 > Využitie štatistických metód a návrhy grafických a geografických informačných 
systémov pre monitorovanie stavu životného prostredia.
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spoločnosť VUJE, a.s., dokázala svojou účasťou v mnohých významných projek-
toch, že je schopným organizátorom spolupráce medzi zahraničnými a slovenský-
mi dodávateľmi prác, technológií a komponentov v takej špecializovanej oblasti, 
akou je modernizácia a dostavba jadrových elektrární a tiež v ďalších sektoroch 
energetiky. Dosiahnutými výsledkami sa VUJE, a.s., zaradila medzi významné 
európske výskumno-vývojové, inžiniersko-projektové a dodávateľské firmy. 

Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré VUJE počas svojej existencie realizovalo 
a realizuje, patria:

 > postupná rekonštrukcia jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach 
(v konzorciu s firmou siemens),

 > Modernizácia blokov jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach,

 > spúšťanie jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, Mochovce, Dukovany 
a Temelín,

 > Dokončenie republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach,

 > Účasť na projekte dostavby 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce,

 > seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu 
vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach,

 > Vyraďovanie jadrovej elektrárne a1 v Jaslovských Bohuniciach,

 > odborná príprava pracovníkov jadrových a klasických elektrární a rozvodných 
sietí,

 > Komplexné hodnotenie životného prostredia v lokalitách, kde sa nachádzajú 
energetické zariadenia slovenských elektrární, a.s.,

 > spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov pre EMo,

 > Integrovaný informačný systém slovenských elektrární, a.s.,

 > Vývoj a prevádzka simulátorov pre jadrové reaktory typu VVEr V-230 a V-213 
a simulátorov pre rozvodné podniky,

 > Výstavba vysokonapäťovej linky Varín–sučany,

 > Vodná elektráreň Yeghesis, arménsko,

Významné projekty
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 > Výstavba a kompletizácia technologického vybavenia budovy slovenského 
energetického dispečingu v Žiline,

 > rekonštrukcia energetického hospodárstva smrečina Holding I, a.s.,

 > rekonštrukcia 400 kv rozvodne v Križovanoch,

 > pohavarijný monitorovací systém pre EMo 1. a 2. blok,

 > Zvyšovanie výkonu blokov JE,

 > Dostavba Mo34,

 > program predĺženia prevádzkovej životnosti pre JE paks, Maďarsko,

 > Manipulátor pre kontrolu parogenerátorov ZoK-pG pre bloky VVEr 440 a 1000,

 > rekonštrukcia rozvodne Medzibrod,

 > Štátne programy výskumu a vývoja.
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K 31. 12. 2014 malo VUJE kapitálovú účasť v týchto spoločnostiach:

Dcérske podniky

podiel 
 na základnom 

 imaní (%)*

Výsledok 
hospodárenia 
k 31. 12. 2014

Účtovná hodnota 
dlhodobého finančného 

majetku k 31. 12. 2014

DECoM, a.s. 100,0 −314 273 EUr 373 531 EUr

DEConTa, a.s. 100,0 −12 913 EUr 110 000 EUr

EGp, s.r.o. 100,0 −480 EUr 88 562 EUr

VÚJE česká republika, s.r.o. 93,2 1 550 EUr 49 756 EUr

EnErGoMonT, s.r.o. 51,0 −3 243 159 EUr 3 329 084 EUr

aITEn, a.s. 100,0 19 022 EUr 654 296 EUr

VÚJEsT, s.r.o. 100,0 −730 EUr 58 764 EUr

JoMa slovakia spol. s r.o. 100,0 247 601 EUr 724 683 EUr

EnErGoproJEKT slovakia, a.s. 66,0 28 938 EUr 68 189 EUr

pridružené podniky

EnErGoproJEKT, s.r.o., Košice 50,0 ? ?

EnErGoproJEKTY, a.s. 34,0 −40 407 EUr 37 244 EUr

nuclear safety & Technology 
Centre s.r.o. 20,0 389 EUr 1 442 EUr

* podiel na hlasovacích právach je rovnaký ako podiel na základnom imaní

Účasť v iných spoločnostiach
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DECoM, a.s., vypracováva koncepčné plány vyraďovania jadrových elektrární 
a bezpečnostné analýzy.

DEConTa, a.s., vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti 
vyraďovania jadrovo-energetických zariadení a nakladania s rádioaktívnym 
odpadom a vyhoreným jadrovým palivom.

VUJEsT, s.r.o., realizuje kooperácie menšieho rozsahu pre materskú spoločnosť.

VÚJE česká republika, s.r.o., vyvíja výhradne aktivity zamerané na oblasť 
energetiky a prevažne určené podnikovej sfére. realizuje projekty pre energetické 
podniky v českej republike, resp. pre dodávateľa technológií do energetiky.

predmetom činnosti spoločnosti EnErGoMonT, s.r.o., je montáž technologických 
zariadení v energetike a strojárstve, oprava a údržba elektrických zariadení, 
výroba oceľových konštrukcií a oceľových nádrží a ďalšie činnosti.

aITEn, a.s., sa zaoberá systémovou integráciou v oblasti informačných 
technológií, ďalej riadením projektov týkajúcich sa informačných technológií 
a konzultačnou činnosťou v oblasti zavádzania informačných systémov.

EnErGoproJEKT slovakia, a.s., vykonáva architektonické a inžinierske služby 
a s tým súvisiace technické poradenstvo.

EnErGoproJEKT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice, vykonáva 
projektovú činnosť v oblasti elektrických staníc, automatizovaných systémov 
dispečerských zariadení a priemyselných rozvodov

EnErGoproJEKTY, a.s., podnikajú v oblasti projektovania stavieb, vypracúvajú 
štúdie, realizujú odbornú poradenskú činnosť, statické výpočty a rozpočtové práce.

JoMa slovakia spol. s r.o., sa zaoberá výrobou stavebných materiálov, realizáciou 
pozemných a inžinierskych stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.
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Vývoj počtu zamestnancov

K 31. 12. 2014 bolo vo VUJE zamestnaných 765 ľudí (evidenčný stav), čo je o 15 za-
mestnancov menej, ako bolo na konci roku 2013. Z celkového počtu zamestnancov 
v roku 2014 bolo 201 žien, ich podiel tak tvoril 26,27 %, čo je predstavuje oproti 
roku 2013 zníženie ich podielu o cca 0,5 %.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom neprišlo prakticky k žiadnym zmenám 
vo vzdelanostnej štruktúre (zmeny v jednotlivých kategóriách nepredstavujú ani 
jeden percentuálny bod).

starostlivosť o zamestnancov 
a sociálne aktivity

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa 
vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa
stredoškolské a nižšie vzdelanie

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

od 30 rokov
od 30 rokov do 40 rokov
od 40 rokov do 50 rokov
od 50 rokov do 60 rokov
nad 60 rokov

Veková štruktúra zamestnancov 

29 %

12 %11 %

24
 %

24 %
59

 %

6 %

35 %
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Vzdelávanie zamestnancov

Cieľom vzdelávania zamestnancov VUJE, a.s., je pripravovať a udržiavať vysoko 
kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov potrebných pre realizáciu 
náročných projektov a úloh našej akciovej spoločnosti. Zvyšovanie a prehlbovanie 
kvalifikácie je zabezpečené rôznymi formami. V prvom rade ide o prípravu odborne 
a osobitne odborne spôsobilých zamestnancov (v súlade so Zákonom č. 541/2004 
Z. z. – atómový zákon a Vyhláškou č. 52/2006 Z. z.). Túto skupinu predstavuje 
školiaci personál školiaceho a výcvikového strediska (lektori teoretickej prípravy 
vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov a lektori výcviku na reprezen-
tatívnom plnorozsahovom simulátore) a tiež odborne spôsobilí zamestnanci pre 
vyraďovanie našich JZ z prevádzky (Experimentálna spaľovňa a bitumenačná linka) 
– celkove 37 zamestnancov.

podľa stanoveného plánu pre rok 2014 mali zamestnanci v pláne získať 2 520 
kvalifikácií, pričom sa v skutočnosti uskutočnilo až 3 032 kvalifikácií, čo predstavuje 
nárast o 512 neplánovaných kvalifikácii (t.j. 20 %). pokles počtu reálne získaných 

počet zamestnancov počet vzdelávacích akcií počet získaných kvalifikácií

Štatistické ukazovatele vzdelávania zamestnancov v rokoch 2008 – 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 958

5 152

2 346

3 293

2 425

3 778

3 032

775 794 801 782 780 780 785

247 275 203 298 206 305 318
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počet zamestnancov náklady na vzdelávanie 
(tisíc EUr)

náklady na vzdelávanie 
na 1 zamestnanca (EUr)

Finančné ukazovatele vzdelávania zamestnancov v rokoch 2008 – 2014

kvalifikácií oproti roku 2013 je zapríčinený tým, že vzhľadom k nastavenej periodicite 
24 mesiacov, nebolo v roku 2014 potrebné vykonávať opakované periodické opako-
vané školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

od mája 2014 prebieha vzdelávací program „akadémia junior manažmentu“ 
Zúčastňuje sa ho 24 zamestnancov, ktorí sú rozdelení do dvoch skupín. program 
pokračuje aj v roku 2015.

Jazykové kurzy prebiehali v rôznych jazykových školách, pričom najviac zamest-
nancov až 125 navštevovalo kurz anglického jazyka, 1 zamestnanec nemecký jazyk, 
1 zamestnanec taliansky jazyk, 2 zamestnanci ruský jazyk. Formou dohôd si zvyšu-
je kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní na VŠ 15 zamestnancov.

systém prípravy zamestnancov je popísaný v dokumentoch integrovaného mana-
žérskeho systému (IMs) a certifikovaný LrQa. Funkčnosť systému bola preverená 
a potvrdená auditom LrQa (30. 6 – 4. 7. 2014), inšpekciou UJD sr (24. 9. 2014) 
a externými odberateľskými auditmi.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

775 794 801 782 780 780 785

347

287 308
272

393

247 250
262,3

227,7 247
213

307

193 191
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

775 794 801 782 780 780 785
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287 308
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247 250
262,3

227,7 247
213

307

193 191

starostlivosť o zamestnancov

starostlivosť o zamestnancov je súčasťou riadenia ľudských zdrojov vo VUJE. 
popri finančných prvkoch odmeňovania poskytuje VUJE aj rôzne zamestnanecké 
výhody. Tieto sú ustanovené nielen v interných predpisoch VUJE, ale aj v kolektív-
nej zmluve vyššieho stupňa a podnikovej kolektívnej zmluve, ktorá bola uzatvorená 
na obdobie rokov 2014 až 2016.

Medzi zamestnanecké výhody poskytované vo VUJE patria:

 > stravovanie zamestnancov,

 > komplexné preventívne lekárske prehliadky,

 > príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,

 > príspevky pri narodení dieťaťa a pri životných jubileách,

 > príspevok na odber elektrickej energie,

 > zvýhodnené pobyty v rekreačných zariadeniach VUJE,

 > podpora jazykového vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie,

 > dodatočné voľné dni pre matky a osamelých otcov a iné.

VUJE prostredníctvom nadácie Jána Korca podporuje nielen talentovaných 
študentov a sociálne slabších študentov, ale podporuje aj rozvoj detí a mládeže, 
prispieva na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na humanitnú 
pomoc.
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VUJE je aktívnym členom nasledujúcich organizácií:

 > Zväz zamestnávateľov energetiky slovenska,

 > Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií,

 > Centrum pre rozvoj energetiky,

 > slovenské jadrové fórum,

 > republiková únia zamestnávateľov,

 > slovenská nukleárna spoločnosť,

 > slovenská obchodná a priemyselná komora a jej sekcia energetiky,

 > Halden reactor project,

 > V4G4 Centre of Excellence

a ďalších medzinárodných profesijno-odborných združení  
(viď časť Výskum a vývoj – Zahraničné projekty).

Verejné pôsobenie spoločnosti



37VUJE, a.s. | Výročná správa 2014

VUJE, a.s., má vybudovaný integrovaný systém manažérstva pozostávajúci 
zo zložiek:

 > systém manažérstva kvality,

 > systém environmentálneho manažérstva,

 > systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci,

 > systém kvality procesu zvárania.

na základe medzinárodných noriem Iso 9001, Iso 14001, oHsas 18001, Iso 3834-2 
a súvisiacich právnych predpisov zameraných na zvyšovanie bezpečnosti prevádz-
ky jadrových zariadení, na ochranu životného prostredia a na bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci. Zohľadňuje tiež odporúčania Medzinárodnej agentúry pre ató-
movú energiu. V procese prípravy na zavedenie je systém Iso 27 000 Informačná 
bezpečnosť.

Jednotlivé zložky integrovaného systému manažérstva VUJE, a.s., boli postupne 
certifikované spoločnosťou Lloyd’s register Quality assurance v rokoch:

 > 1999 – systém manažérstva kvality,

 > 2003 – systém environmentálneho manažérstva,

 > 2009 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

a spoločnosť prvá Zváračská, a. s.:

 > 2013 – systém kvality procesu zvárania.

VUJE, a.s., má v súlade s normou Iso/IEC 17025:2005 akreditované pracoviská:

 > Kalibračné laboratórium meradiel teploty a tlaku,

 > skúšobné laboratórium – oddelenie štrukturálnych analýz,

 > skúšobné laboratórium chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz,

 > skúšobné laboratórium elektromagnetických polí,

 > skúšobné laboratórium – laboratórium kvalifikácie zariadení,

 > skúšobné laboratórium dozimetrie žiarenia,

 > skúšobné laboratórium – oddelenie meraní výkonových transformátorov.

Kvalita a životné prostredie, 
integrovaný systém manažérstva
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VUJE, a.s., má vybudovaný certifikačný orgán certifikujúci produkty – vybrané 
zariadenia pre jadrové elektrárne v súlade s Iso/IEC 17065:2012.

Vo VUJE, a.s., pracuje autorizované pracovisko (autorizovaná osoba) podľa zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z. z. na výkon overovania 
určených meradiel – kombinované snímače teploty určené pre jadrové elektrárne 
typu VVEr 440. autorizácia je platná do roku 2018.

VUJE, a.s., má tiež autorizované pracovisko (autorizovaná osoba) podľa zákona 
č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení zákona č. 431/2004 Z. z. na výkon overovania 
určených meradiel – meracie transformátory prúdu, meracie transformátory 
napätia, kombinované meracie transformátory prúdu a napätia používaných 
v spojení s elektromermi. autorizácia platí do roku 2017.

VUJE, a.s., je od roku 2005 držiteľom bezpečnostného certifikátu národného 
bezpečnostného úradu sr.
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najvýznamnejšie realizované projekty a zákazky v roku 2014:

názov zákazky Zmluvný partner

Dostavba Mo34 slovenské elektrárne, a.s.

realizácia II.etapy pV JE a1 JaVYs, a.s.

Diaľkové riadenie Es Veľký Ďur a pripojenie Mo34 Dops  
– realizácia prác

sEps, a.s.

núdzový zdroj elektrickej energie, vypracovanie realizačného 
projektu a realizácia naprojektovaného

slovenské elektrárne, a.s.

Transformácia 400/110 kV Voľa alter Energo

príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov sE slovenské elektrárne, a.s.

Dodávka kompaktných zásobníkov VJp KZ 48 a kompletov 
závesných košov

JaVYs, a.s.

Zabezpečenie obsluhy elektrostaníc sEps, a.s.

prevádzkové predpisy Mo34 – konvenčný ostrov Enel Ingegneria e ricerca

Vyraďovanie JZ EBL a Es VUJE nJF

pD 2 × 400 kV Gabčíkovo saG Elektrovod

preizolácia V426 Levice – rimavská sobota  
v úseku p.b.č. 153 – p.b.č. 256

ELCon

paMs, Boron, InCorE – pre Mo34 snIIp aToM

Vyhodnotenie ožarovacej sady r12 ZpoV 1. bloku EMo  
– etapy E02 a E03

slovenské elektrárne, a.s.

sW systém pre riadenie a vyhodnocovanie štandardných 
testov Fs pre EMo 1, 2, EBo 3, 4, Mo34

slovenské elektrárne, a.s.

podnikateľská činnosť 
v roku 2014
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odtlakovanie po pre EMo 1, 2, vypracovanie realizačného 
projektu a realizácia systému

slovenské elektrárne, a.s.

Implementácia redudantného merania teploty na výstupe 
z aZ pre otvorený reaktor, doplnenie nového signálu pre 
štart čerpadiel JnG od poklesu hladiny v Ko a reaktore, 
vypracovanie dokumentácie

slovenské elektrárne, a.s.

Vypracovanie dokumentácie Design Basis  
pre JE VVEr 440/V-213

slovenské elektrárne, a.s.

Ipr EMo 29700 Výmena merania H2 a o2 na systéme 
spaľovania vodíka KpL 1, 2 bloku EMo

slovenské elektrárne, a.s.

Špecifický aplikačný program JIsHM EpsIs MH sr

Manipulátor MonT-10 pre opravu nátrubkov HCp čEZ, a. s.

Dodávka kontajnerov na prepravu kvapalného rao (Lr WTp) 
pre JE černobyľ

Holtec International

Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti ÚJD sr

riadenie ťažkých havárií – špeciálne merania a poľná 
inštrumentácia EMo 1, 2

slovenské elektrárne, a.s.

Inžinierske činnosti spojené s prevádzkou reaktora pre oblasť 
sKr, pre primárny okruh, spojené s operatívnou údržbou

slovenské elektrárne, a.s.

Inžinierske činnosti (2 preklenovacia zmluva) slovenské elektrárne, a.s.

riadenie ťažkých havárií – riadiaci systém sKr a radiačný 
monitoring pre JE EMo

slovenské elektrárne, a.s.

okrem uvedeného VUJE v roku 2014 poskytovalo služby aj v rámci ďalších zákaziek 
pre energetické a iné spoločnosti na slovensku a v zahraničí.
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odberatelia

najvýznamnejšími tuzemskými odberateľmi VUJE boli v roku 2014:

 > slovenské elektrárne, a.s.

 > Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

 > slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.

 > ELCon BraTIsLaVa, a.s.

 > alter Energo, a.s.

 > saG Elektrovod, a. s.

 > národný jadrový fond

 > agentúra Ministerstva školstva sr

 > Ministerstvo hospodárstva sr

 > Úrad jadrového dozoru sr

V roku 2014 dosiahli tržby z obchodu so zahraničnými odberateľmi výšku 3 072 tisíc 
EUr. najvýznamnejšími zahraničnými odberateľmi boli:

 > čEZ, a. s.

 > ooo snIIp aToM Moskva

 > ŠKoDa Js a.s., praha

 > aMEC s.r.o., Brno

 > MVM oVIT országos, Maďarsko

Významní obchodní partneri
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Dodávatelia

najvýznamnejšími tuzemskými dodávateľmi VUJE v roku 2014 boli:

 > JoMa slovakia, spol. s r.o.

 > EnErGoMonT s.r.o

 > saG Elektrovod, a. s.

 > Elektrovod Žilina, a.s

 > amec Foster Wheeler nuclear slovakia s.r.o.

 > roEZ, s.r.o.

 > LiV ELEKTra a.s.

 > Uninet-CsI, a.s.

Celkový dovoz VUJE dosiahol v roku 2014 čiastku 6 352 tisíc EUr 
a najvýznamnejšími dodávateľmi zo zahraničia boli:

 > arEVa np GmbH nGLaa offenbach, nemecko

 > Zemědelské družstvo rpety, česká republika

 > Westinghouse Electric Belgium s.a.

 > Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., česká republika

 > MIrIon TECHnoLoGIEs, Francúzsko

 > ZVVZ Enven Engineering, a.s., česká republika
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VUJE, a.s., ako držiteľ osvedčenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
sr o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj spĺňa v oblasti výskumu, vývoja a ino-
vácií spĺňa všetky predpoklady pre efektívny výskum a vývoj. sú to:

 > Excelentná veda (kvalitné špičkové výskumné tímy v oblasti energetiky 
a príbuzných technológií),

 > previazanosť výskumu so vzdelaním a spoločenskou a hospodárskou praxou 
(pilotné projekty zabezpečujúce realizáciu na spoločných pracoviskách sTU 
Bratislava a TU Košice),

 > Výskum a vývoj pre potreby priemyslu a spoločnosti (etapy budovania kľúčových 
infraštruktúr a nových zdrojov energie),

 > Inovácie a budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja (koncentrácia výskumných 
tímov – technické centrum pre energetiku).

aktivity v oblasti výskumu, vývoja a inovácií v tuzemsku

V roku 2014 VUJE pokračovalo v riešení nasledovných úloh výskumu a vývoja:

názov úlohy Zadávateľ
Termín začatia/

ukončenia úlohy

ochrana obyvateľstva sr pred účinkami 
elektromagnetických polí

asFEU 
 MŠVVaŠ sr

01/2011 – 06/2015

Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických 
zariadení pri seizmickej udalosti

asFEU 
 MŠVVaŠ sr

06/2012 – 06/2015

Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti ÚJD sr 08/2013 – 07/2016

Výskum a vývoj
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propagácia vedy a techniky

Zástupcovia VUJE, a.s., sa zúčastňovali na domácich a zahraničných odborných 
konferenciách, kde prezentovali dosiahnuté výsledky riešenia uvedených úloh.

V roku 2014 sa VUJE aktívne zúčastnilo:

 > 20. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky 
a telekomunikácií Elosys 2014,

 > 6. Medzinárodného fóra aToMEXpo 2014 v Moskve,

 > Výstavy jadrového priemyslu na Európskej nukleárnej konferencii EnC 2014 
v Marseille.

Zahraničné projekty

aj v roku 2014 sa spoločnosť VUJE aktívne podieľala na výskumných, koordinač-
ných a podporných aktivitách dohody EUraToM, programového smeru „Fission“ 
v 7. rámcovom programe EÚ a v programe Horizont 2020 na roky 2014 – 2020. 
Šesť projektov z predchádzajúcich výziev bolo v roku 2014 úspešne dokončených, 
sedem projektov iniciovaných v rokoch 2012 a 2013 pokračuje a vo výberovom 
konaní do užšieho výberu postúpil ďalší projekt.

V nadväznosti na výzvu EUraToM FIssIon na roky 2014 – 2015 začali v novembri 
2014 prípravy pracovného programu na programové obdobie 2016 – 2017, kde má 
VUJE ambície zapojiť sa do medzinárodných projektov v programe HorIZonT 2020 
zameraných najmä na zvyšovanie bezpečnosti jadrových zariadení II. a III. gene-
rácie, bezpečnosť reaktorov IV. generácie s projektom vývoja prototypu plynom 
chladeného reaktora pracujúceho na rýchlych neutrónoch (aLLEGro).

V súčasnosti sa na poli výskumu, vývoja a inovácií s podporou z programu HorI-
ZonT 2020 môžu presadiť len medzinárodné konzorciá, preto je zapojenie spoloč-
nosti do medzinárodných zoskupení mimoriadne dôležité.
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VUJE je členom platformy pre udržateľné jadrové technológie snETp a jej 
troch pilierov:

 > nUGEnIa – asociácia na podporu výskumu a vývoja technológií jadrového 
štiepenia, zameraná na reaktory II. a III. generácie.

 > EsnII – Európska iniciatíva pre udržateľný jadrový priemysel, zameraná na 
riešenie potrieb pre demonštráciu rýchlych reaktorov IV. generácie.

 > nC2I – priemyselná iniciatíva pre kogeneráciu s využitím jadrovej energie, 
zameraná na inovatívnych a konkurencieschopných riešení pre nízko-uhlíkovú 
kombinovanú výrobu tepla a elektriny z jadrovej energie.

VUJE, a.s., je členom zoskupenia európskych organizácií technickej podpory 
ETson (European Technical support organisations network), ktoré poskytuje 
technickú podporu pre európske jadrové dozory.

VUJE, a.s., je aktívnym členom agentúry pre jadrovú energiu (nEa) pri oECD, 
vo výbore pre jadrové vedy a vo viacerých odborných pracovných skupinách.

Špecialisti z VUJE sa podieľajú na riešení tém z oblastí: jadrová bezpečnosť, bez-
pečnostné výpočty a analýzy, manažment havarijných situácií a radiačný monito-
ring, validácia výpočtových kódov, predlžovanie životnosti a dlhodobá prevádzka 
jadrových blokov, stratégia spracovania a ukladania jadrových odpadov, likvidácia 
jadrových zariadení, nové jadrové systémy, vrátane jadrových reaktorov IV. generá-
cie, koncepčné otázky bezpečného využívania jadrovej energie a podpora činnosti 
národných kontaktných bodov v nových členských krajinách a v tretích krajinách.

Výsledky medzinárodnej spolupráce v európskych projektoch a výsledky spolu-
práce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni sú využívané pri 
prácach pre slovenských odberateľov, najmä pre slovenské elektrárne, a.s., a pre 
Úrad jadrového dozoru sr.

Významné sú medzinárodné vzdelávacie aktivity. V rámci programu Európskej ko-
misie Europeaid boli úspešne realizované tri moduly školiaceho projektu EnsTTI 
– European nuclear safety Training & Tutoring Institute pre mladých odborníkov, 



46

odborníkov z nových členských krajín a z tretích krajín. VUJE školilo v moduloch:

 > Manažment jadrovej bezpečnosti pre jadrové dozory,

 > Bezpečnostné správy,

 > Hodnotenie lokality.

Intenzívne pokračovali prípravné aktivity a začali sa práce v „nultej fáze“ projektu 
aLLEGro, ktorého cieľom je výstavba nového jadrového experimentálneho za-
riadenia, spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie. členmi 
konzorcia sú čr, Maďarsko, poľsko a slovensko s podporou Francúzska.

rozvíja sa spolupráca v poskytovaní technickej podpory pri príprave aktivít pre 
projekty výstavby nových jadrových blokov v zahraničí, podpora orgánov jadrového 
dozoru v týchto krajinách a rôzne komerčné aktivity na Ukrajine.

Výskum financovaný z verejných prostriedkov

 > Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premeny energie,

 > Inovácia bezpečnostne významných systémov jadrovej elektrárne s VVEr 440,

 > optimalizácia rozvoja energetiky sr,

 > Koncepcia jadrovej bezpečnosti pre výkon dozoru nad jadrovými zariadeniami,

 > riadené starnutie a optimalizácia životnosti blokov jadrovej elektrárne s VVEr 440,

 > Monitorovanie podkritičnosti aktívnej zóny pri odstavovanom reaktore v EMo,

 > Vývoj a realizácia simulátorových výcvikových prostriedkov pre elektrické stanice,

 > Technická asistencia ÚJD sr v oblasti jadrovej bezpečnosti (2013 – 2016),

 > Zvyšovanie energetickej bezpečnosti sr, projekt s podporou asFEU (2010 – 2013),

 > Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických zariadení pri seizmickej udalosti 
– projekt s podporou asFEU (2012 – 2015),

 > ochrana obyvateľstva sr pred účinkami elektromagnetických polí, projekt 
s podporou asFEU (2012 – 2015).
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Medzinárodná spolupráca s využitím rámcových programov (rp) EÚ

 5. rp
 > Krízový manažment,
 > Zaobchádzanie s rádioaktívnym odpadom,
 > Bezpečnostné analýzy,
 > Životnosť komponentov JE.

 6. rp
 > Krízový manažment,
 > Moderné technológie spracovania ra odpadov,
 > Bezpečnosť reaktorov VVEr,
 > Životnosť a materiálové problémy,
 > progresívne informačné technológie.

 7. rp
 > Manažment ra odpadov,
 > Bezpečnosť jadrových zariadení,
 > pokročilé jadrové systémy,
 > radiačná ochrana.

Medzinárodná spolupráca

 program pHarE
 > rozšírenie multifunkčného simulátora na plnorozsahový trenažér V2,
 > Úprava multifunkčného simulátora na plnorozsahový trenažér V1,
 > ZZ 9720 In-service Inspection of primary Circuit Components, risk Based 
Maintenance and npp Crisis Centre organisation and Equipment,

 > ns91/01 Confinement and improved ECCs evaluation pH 2. 1. 1997,
 > reactor Core Monitoring system for Bohunice V2.

 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MaaE)
 > riešenie výskumných projektov financovaných MaaE,
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 > riešenie národných projektov v rámci koordinovaného výskumného programu 
MaaE,

 > organizovanie medzinárodných kurzov v oblasti jadrovej energetiky 
financovaných MaaE.

 oECD
 > Ipsn CaBrI Water Loop project – Experimentálne overovanie vlastností 
jadrového paliva s vysokým vyhorením pri haváriách so zmenou reaktivity,

 > Halden reactor project – Vybrané úlohy bezpečnosti a prevádzky JE.

Medzinárodná spolupráca – obchodné kontrakty

 Maďarsko – JE paks
 > Dodávka dekontaminačných zariadení pre pG,
 > Dekontaminácia šachty pre transportné kontajnery po havárii,
 > Vypracovanie a hodnotenie dokumentácie pre predĺženie doby prevádzky blokov,
 > rekonštrukcia systému technologickej dozimetrie,
 > systém pre meranie koncentrácie vodíka v hermetickej zóne.

 česká republika – JE EDU a ETE
 > Dodávka diagnostických systémov, zariadení pre mechanizáciu skúšok 
materiálu, zariadení pre opravy,

 > Dodávka analytického neštandardného meracieho a vyhodnocovacieho systému 
pre EDU,

 > Dodávka pultu fyzikálneho spúšťania (Fs) a účasť na Fs a Es 1. a 2. bloku ETE.

 Ukrajina – rovenská, Južnoukrajinská, Chmeľnická, Záporožská,  
 černobyľská JE
 > Dodávka reaktimetra pre stanovenie podkritičnosti, kritičnosti alebo 
nadkritičnosti reaktora,

 > Diaľkovo ovládané systémy ZoK-TECnaToM a ZoK-pG 05 na zaslepovanie 
teplovýmenných rúrok parogenerátorov,
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 > Diaľkovo ovládaný systém na kontrolu teplovýmenných rúrok a mostíkov 
parogenerátorov ZoK-IrIs 02,

 > Fragmentačné pracovisko na fragmentáciu nízkoaktívneho veľkorozmerného 
odpadu v budove úložiska rádioaktívneho odpadu,

 > Dodávka kontajnerov na prepravu tekutého rádioaktívneho odpadu.

 Iné krajiny
 > EdF, Francúzsko – robotická technológia pre dekontamináciu a vyraďovanie JE a1,
 > Framatome, Francúzsko – Dostavba EMo 1, 2,
 > Corys, Francúzsko – Vývoj a rekonštrukcia simulátorov,
 > Us DoE, Usa – Hodnotenie bezpečnosti arménskej JE,
 > ITU Karlsruhe, srn – Termomechanika paliva,
 > Babcock, srn – riadiaci systém pre odpopolčekovacie zariadenie elektrárne 
Huanheng v číne,

 > nrG arnhem, Holandsko – prevádzkové kontroly (IsI) blokov JE v Holandsku a 
Švédsku,

 > Tecnatom s.a., Madrid, Španielsko – Dodávka systémov pre opravy JEZ (TaCIs),
 > JE Kozloduj, Bulharsko – Dodávka meracieho systému teplôt primárneho 
okruhu,

 > JE Qinshan I, čína – Dodávka diagnostických systémov,
 > JE Chashima, pakistan – Dodávka diagnostických systémov,
 > JE Metzamor, arménsko – plnorozsahový simulátor,
 > CEa, Francúzsko – Vývoj reaktorov IV. generácie,
 > arEVa, Francúzsko, nemecko – Digitálne bezpečnostné systémy,
 > siemens KWU – rekonštrukcia JE V1,
 > Westinghouse – predpisy Eops a saMG (pre havarijné situácie),
 > rolls-royce – Štúdie psa.
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Majetok spoločnosti

Majetok spoločnosti dosiahol k 31. 12. 2014 hodnotu 110 167 tisíc EUr, čo oproti 
predchádzajúcemu roku predstavuje absolútne zvýšenie o 219 tisíc EUr.  
Z hľadiska štruktúry základných kategórií majetku. časové rozlíšenie tvorí 0,47 %, 
čo predstavuje 518 tisíc EUr.

podiel neobežného majetku na celko-
vej hodnote dosahuje 15,85 %,  
čo predstavuje 17 461 tisíc EUr.

podiel obežného majetku na celko-
vej hodnote dosahuje 83,68 %,  
čo predstavuje 92 187 tisíc EUr.

Majetok a záväzky

dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok

Štruktúra neobežného majetku

2 %

47 %

51
 %

 

dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné prostriedky
zásoby

Štruktúra obežného majetku

  11 %

43 %

43
 %

3 %
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Vlastné imanie a záväzky

časové rozlíšenie tvorí 0,05 %, v absolútnej výške je to 54 tisíc EUr. 
spoločnosť nenadobudla a nevlastní žiadne vlastné akcie a obchodné podiely.

podiel hodnoty vlastného imania pred-
stavuje 57,52 %, v absolútnej výške je to 
63 374 tisíc EUr.

podiel hodnoty záväzkov predstavuje 
42,43 %, v absolútnej výške  
je to 46 739 tisíc EUr.

základné fondy + ostatné fondy
základné imanie + emisné ážio
výsledky hospodárenia

Štruktúra vlastného imania

 93 %

2 %5 %

 

dlhodobé rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé rezervy
krátkodobé záväzky

Štruktúra záväzkov

 

 

73 %

16
 %

9 % 2 %
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Výnosy

spoločnosť dosiahla v roku 2014 čistý obrat vo výške 100 236 tisíc EUr, ktorý 
pozostával z týchto zložiek:

Tržby z predaja služieb 93 623 000 EUr

Tržby za vlastné výrobky 3 396 000 EUr

Tržby za tovar 3 217 000 EUr

pokles tržieb oproti predchádzajúcemu roku, keď dosiahol 129 753 tisíc EUr je 
z dôvodu nižšieho podielu nakupovaných materiálov a služieb, ktoré vchádzali do 
nášho konečného produktu. To je aj dôvodom historicky najvyššej dosiahnutej 
ročnej pridanej hodnoty v našej produkcii.

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu boli vo výške 102 503 tisíc EUr.

Výnosy z finančnej činnosti dosiahli v roku 2014 výšku 261 tisíc EUr, ich výšku 
ovplyvnilo zvýšenie výnosových úrokov a výťažok z predaja 50% podielu vo firme 
Energoprojekt Košice spol. s r.o.

Celkové výnosy za rok 2014 boli vo výške 102 764 tisíc EUr.

Výnosy a náklady
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náklady

Celkové náklady na hospodársku činnosť dosiahli v roku 2014 výšku 88 695 tisíc 
EUr. Medziročný pokles nákladov bol vyvolaný hlavne znížením materiálovej 
spotreby a znížením výdajov za služby. ostatné nákladové položky hospodárskej 
činnosti nezaznamenali výraznejšie zmeny. Finančné náklady boli za rok 2014 vo 
výške cca 403 tisíc EUr a oproti predchádzajúcemu roku narástli o cca 10 %.

Celkové náklady spoločnosti v roku 2014 boli vo výške 92 802 tisíc EUr.

výška tržieb výška pridanej hodnoty

Výška tržieb (čistý obrat) a podiel vytvorenia pridanej hodnoty na jej výške 
v rokoch 2005 – 2014
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V roku 2014 dosiahli investičné výdaje výšku 1 244 tisíc EUr, čo je pokles oproti 
predchádzajúcemu roku. 

Výška a štruktúra investovania je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Nehmotný majetok 112 729 EUR

Hmotný majetok 1 131 414 EUR

Výpočtová technika, pC sieť 254 172 EUr

Meracia technika 137 004 EUr

stroje 23 376 EUr

Dopravné prostriedky 636 545 EUr

ostatné 25 181 EUr

Hmotný nehnuteľný majetok 55 136 EUR

Investície spolu 1 244 143 EUR

Investičná činnosť
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Hospodársky výsledok

Hospodársky výsledok za rok 2014

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 807 715 EUr

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti −141 561 EUr

Výsledok hospodárenia pred zdanením 13 666 154 EUr

Daň z príjmov 3 704 058 EUr

Výsledok hospodárenia po zdanení 9 962 069 EUR

výsledok z hospodárskej 
činnosti

zisk po zdanení výsledok z finančnej 
činnosti

Vývoj hospodárskeho výsledku v rokoch 2005 – 2014
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Hospodárska oblasť

spoločnosť v roku 2015 v rámci svojho podnikania bude pokračovať v riešení týchto 
najdôležitejších projektov a plnení zmluvných vzťahov:

 > Dostavba Mo34,

 > Vyraďovanie jadrovej elektrárne a1 v Jaslovských Bohuniciach – II. etapa,

 > projekty paMs, Boron, InCorE – Mo34 (dodávka pre snIIp aToM),

 > Inžinierske činnosti spojené s prevádzkou reaktorov,

 > príprava vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov sE, a.s.,

 > riešenie problematiky ťažkých havárií,

 > prevádzkové predpisy – konvenčný ostrov Mo34,

 > projektová činnosť pre stavbu „Vedenie 2 × 400 kV Horná Ždaňa – lokalita 
oslany“,

 > realizácia stavby ZKL/opK V 440 Levice – štátna hranica Maďarsko,

 > Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre „rozvodňa 400 kV Bystričany“,

ku ktorým pribudnú ďalšie zákazky v oblasti inžinierskej a projekčnej činnosti ako 
subdodávky pre jadrovú energetiku a rovnako aj v oblasti rekonštrukcií a dodávok 
pre slovenskú prenosovú sústavu a pre rozvodné siete.

VUJE, a.s., zostane obchodným partnerom a dodávateľom aj pre energetické firmy 
a spoločností v iných sektoroch na slovensku a v zahraničí aj v budúcnosti.

predpoklad budúceho vývoja
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Výskum a vývoj

V roku 2015 bude VUJE pokračovať v riešení nasledovných úloh výskumu a vývoja:

názov úlohy Zadávateľ
Termín začatia/

ukončenia úlohy

ochrana obyvateľstva sr pred účinkami 
elektromagnetických polí

asFEU 
 MŠ sr

01/2011 – 06/2015

Technická asistencia v oblasti jadrovej bezpečnosti ÚJD sr 08/2013 – 07/2016

Zvyšovanie bezpečnosti jadrovoenergetických 
zariadení pri seizmickej udalosti

asFEU 
 MŠVVaŠ sr

06/2012 – 06/2015

aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov 
a technológií pre oblasť jadrovej energetiky  
– Zmluvný výskum

saV 03/2015 – 08/2015
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prílohy
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Certifikát systému manažérstva kvality
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Certifikát systému kvality procesu zvárania
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potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa



VUJE, a.s.
okružná 5, 918 64 Trnava, slovenská republika
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