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VÁŽENÍ
OBCHODNÍ PARTNERI,
v roku 2006 pokračuje úspešný rozvoj spoločnosti smerujúci ku komplexnému poskytovaniu
služieb pre energetiku.
Koncom roku 2006 naša spoločnosť oslávi tridsiate výročie vzniku samostatného Výskumného
ústavu jadrových elektrární, ktorý bol založený 1. 1. 1974 Federálnym ministerstvom palív
a energetiky. Pri tejto príležitosti môžeme konštatovať, že cesta udržania ústavu a neskôr akciovej
spoločnosti ako celku, so schopnosťami riešiť prakticky celý kolobeh života jadrovej elektrárne,
bola správna.
Naša spoločnosť za 30 rokov existencie dokázala, že je schopná udržať nastúpený trend byť
významnou inžinierskou organizáciou v energetike a neustále potvrdzovať svoj imidž modernej,
pružnej a životaschopnej firmy.
Svoju prosperitu zakladáme na prosperite našich klientov a našej schopnosti ponúknuť a realizovať špičkové technické riešenia, ktoré zabezpečia ekonomickú, spoľahlivú a bezpečnú
prevádzku zariadení v energetike.
Naša spoločnosť v predchádzajúcich rokoch realizovala a v roku 2006 realizuje najvýznamnejšie projekty v energetike Slovenska akými sú Modernizácia blokov jadrovej elektrárne V-2,
Technológia spracovania stredne a nízkoaktívnych odpadov pre jadrovú elektráreň v Mochovciach,
Rekonštrukcia rozvodne v Križovanoch.
Osou nášho úspechu sú naši ľudia, ich znalosti, kvalitné produkty a moderné technológie.
Úspech našej spoločnosti v horizonte blížiaceho sa 30. výročia jej činnosti je dielom všetkých
zamestnancov. Je preto samozrejmé, že v starostlivosti o podmienky zamestnancov, o zvyšovanie
ich odbornej úrovne, pokračujeme v roku 2006.
Príbeh našej spoločnosti je príbehom úspešnej firmy, ktorej sa podarilo obstáť v náročných
ekonomických podmienkach posledného obdobia. Verím, že spoločne sa nám podarí realizovať
nové moderné riešenia tak, aby elektrina, tak ako v posledných dvoch storočiach, bola základnou
podmienkou rozvoja spoločnosti.

Ing. Zoltán Harsányi, PhD.
predseda predstavenstva
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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.
Strategické priority
• 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,
• rešpekt je základom práce nášho tímu
• rozvíjať spôsobilosť zamestnancov a efektívne zdieľať informácie vo vnútri firmy,
• prispieť k ochrane a rozvoju životného prostredia .
Naša spoločnosť ťaží z tradičnej znalosti produktu, prostredia a zákazníckej bázy. Naším cieľom
je, aby sme boli schopní ponúknuť viac sofistikované požadované riešenia podľa potrieb
zákazníkov, ďalej optimalizovať ich segmentáciu a nájsť slabé miesta v priestore ponuky služieb
zákazníkom a tým v konečnom dôsledku priniesť firme reálny prospech. Každý predchádzajúci
výsledok je pre nás len zástavkou na ceste za poznaním.
Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť.

ĽUDSKÉ ZDROJE
Ak hovoríme o úspechoch, ktoré v minulosti firma dosiahla, treba povedať, že sa nerodia náhodne.
Stoja za nimi naši zamestnanci, preto na ich výber, rast a ďalšie vzdelávanie kladieme veľký
dôraz.
Prvoradou úlohou personálnej politiky je vytvárať pre svojich zamestnancov čo najvýhodnejšie
pracovné podmienky a podporovať ich spolupatričnosť so značkou VUJE a posilniť ich
spoluzodpovednosť za dianie vo firme.
Naša snaha smeruje k tomu, aby boli zamestnanci spoločnosti schopní čo najlepšie zvládnuť
požiadavky pracovného miesta, aby boli pripravení na zmeny a predovšetkým, aby boli schopní
úplne vyhovieť všetkým požiadavkám našich obchodných partnerov.
Spoločnosť sa trvale snaží o zvyšovanie úrovne a kvality svojich ľudských zdrojov. Dlhodobo sa
zameriava na :
• spôsobilosť a odborné schopnosti zamestnancov,
• podporu iniciatívy zamestnancov pri naplňovaní podnikateľských zámerov spoločnosti,
• pracovné prostredie a podmienky, v ktorých zamestnanci pracujú.
Čo sa týka stavu a vývoja personálnych ukazovateľov je situácia už dlhšiu dobu stabilizovaná.
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VÝVOJ POÈTU PRACOVNÍKOV SPOLOČNOSTI 1987 - 2005
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KVALIFIKAÈNÁ ŠTRUKTÚRA PERSONÁLU
51% vysokoškolské vzdelanie

37% stredoškolské vzdelanie

7% základné vzdelanie
5% vedecká hodnos

VEREJNÉ PÔSOBENIE
VUJE je aktívnym členom Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Centra pre
rozvoj energetiky, Slovenského jadrového fóra, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej
nukleárnej spoločnosti, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a jej Sekcie energetiky
a HALDEN Reactor Project a ďalších.
VUJE je úspešná firma, ktorá však nie je izolovaná od problémov v našej krajine a preto
z pozície veľkej a silnej spoločnosti vyjadruje pozitívny vzťah k spoločenskému dianiu. Veď je
výsadou veľkých a silných pomáhať tým, ktorí potrebujú oporu. Naša spoločnosť sa už tradične
o svoj úspech delí. Vo svojou okolí sa snaží napomáhať rozvoju humanitárnych aktivít, podporuje
spoločenského akultúrne vzťahy ako na úrovni miestnej, tak i v rámci Slovenskej republiky.
V oblasti spoločensko-kultúrnych vzťahov podporujeme rozvoj školských a umeleckých zariadení.
Charitatívna a sponzorská činnosť dáva nášmu podnikaniu tretí rozmer.

FIREMNÁ KULTÚRA
Základom obchodných úspechov spoločnosti je spojenie efektívnej tímovej práce s vysokou
profesionalitou a individualitou zamestnancov. Vyspelá firemná kultúra nie je pre nás iba pojmom.
Dôkazom toho je príjemné, nadštandartné a motivujúce pracovné prostredie. Zamestnancom
spoločnosti je poskytovaný rad výhod a na podporu upevňovania tímovej spolupráce sú
usporiadavané pravidelné firemné akcie.
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ORGANIZAÈNÁ ŠTRUKTÚRA

0100
ÚTVAR GENERÁLNEHO RIADITE¼A

0200
DIVÍZIA JADROVEJ BEZPEÈNOSTI

0300
DIVÍZIA DIAGNOSTIKY
JADROVO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

0400
DIVÍZIA PRÍPRAVY PREVÁDZKY JE

0500
DIVÍZIA PODPORY PREVÁDZKY JE

0600
DIVÍZIA ŠKOLIACE A VÝCVIKOVÉ STREDISKO
PERSONÁLU JE

0700
DIVÍZIA RADIAÈNEJ BEZPEÈNOSTI,
LIKVIDÁCIE JEZ A SPRACOVANIA RAO

0800
DIVÍZIA INFORMAÈNÝCH TECHNOLÓGIÍ

0900
DIVÍZIA OBCHODU, INŽINIERSKYCH
ÈINNOSTÍ A SLUŽIEB

1000
DIVÍZIA PRE EKONOMIKU

1200
DIVÍZIA PRE PODPORU RIADENIA
A PREVÁDZKY ELEKTRIZAÈNEJ SÚSTAVY
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Z HISTÓRIE VUJE
1977 - 1. januára 1977 zakladá Federálne ministerstvo palív a energetiky Praha Výskumný ústav
jadrových elektrární. Jeho sídlom sú Jaslovské Bohunice. Ústav vznikol delimitáciou výskumno-vývojového
útvaru tamojších atómových elektrární. Mal postavenie koncernovej organizácie Slovenských energetických
podnikov. Priemerný vek pracovníkov ústavu v dobe jeho založenia je 30 rokov.
1978 - 1. januára 1978 je VUJE organizačne zaradený do pôsobnosti Federálneho ministerstva palív
a energetiky Praha ako jeho samostatná a priamo riadená organizácia.
1983 - Dokončenie výstavby a začiatok činnosti Rezortného školiaceho a výcvikového strediska v Trnave.
1984 - Začiatok prevádzky plnorozsahového trenažéra reaktorových blokov VVER-440/213.
1985 - Sídlom VUJE sa stáva Trnava.
1989 - Počet zamestnancov VUJE dosahuje doposiaľ najvyšší stav - 759 pracovníkov.
1990 - Zavádza sa nová organizačná štruktúra, ktorej základom je sedem stredísk:
• stredisko jadrovej bezpečnosti,
• stredisko diagnostiky jadrových a energetických zariadení,
• stredisko ekonomiky,
• stredisko prípravy prevádzky,
• stredisko prípravy personálu jadrových elektrární,
• stredisko ekológie, chémie a radiačnej kontroly jadrových elektrární,
• stredisko obchodu, marketingu a odborných služieb.
1994 - 1. novembra sa VUJE transformuje na súkromnú akciovú spoločnosť vlastnenú zamestnancami.
1995 - Je rokom stabilizácie. Upravuje sa organizačná štruktúra. Zo stredísk sa vytvárajú divízie, na
ktorých čele stoja riaditelia.
1996 - Je rokom rozvoja spoločnosti, dochádza k presunu aktivít hlavne do oblasti inžinierskych služieb.
Ústav presvedčil odberateľov, že zachováva a rozvíja kvalitatívny štandard predchádzajúcej organizácie,
Spoločnosť získava projekty, ktorých realizácia predstavuje hlavnú časť programu na najbližšie roky.
1996/99 - V dôsledku zvyšovania rozsahu zákaziek počet pracovníkov vzrastá - r. 1996 na 465
pracovníkov, roku 1997 na 568 pracovníkov a v roku 1998 na 613 pracovníkov. Spoločnosť popri riešení
prevádzkových problémov sa začína orientovať na realizáciu investičných projektov v energetike.
Najvýznamnejší je projekt rekonštrukcie 2 blokov elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach.
2000/2005 - VUJE pokračuje v diverzifikácii svojej činnosti. Vytvára konzorciá so zahraničnými
firmami. Presadzuje sa aj v nejadrovej energetike. Nachádza odberateľov nielen v Slovenskej republike, ale
i v zahraničí, ako napr. v Maďarsku, Holandsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, realizuje prvé projekty v Číne
a nadväzuje sľubné obchodné kontakty s mnohými ďalšími odberateľmi.
VUJE pokračuje v úsilí uplatniť sa v medzinárodnom meradle. Aktívne sa zúčastňuje na riešení úloh
5. Rámcového programu EÚ, projektov MAAE a medzinárodných tendrov. Postupne zvyšuje podiel
energetických projektov, ktoré nie sú v jadrovej energetike.
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY
SPOLOČNOSTI
Postupná rekonštrukcia blokov
Jadrových elektrární V-1 Jaslovské Bohunice
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, svojim rozhodnutím č. 1/94 stanovil podmienky pre ďalšiu
prevádzku blokov V-1 s reaktormi typu V-230. VUJE vypracoval zadávací projekt, ktorého realizácia
zabezpečí splnenie týchto podmienok.
V rokoch 1996- 2000 VUJE uskutočnil v spolupráci s firmou SIEMENS, s ktorou utvoril konzorcium
REKON, postupnú rekonštrukciu blokov JE V-1. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 8,5
miliardy Sk.
Cieľom rekonštrukcie bolo zabezpečiť medzinárodne akceptovateľnú úroveň bezpečnosti prevádzky
blokov VVER elektrárne V-1 s reaktormi typu V-230.
Modernizácia blokov
Jadrovej elektrárne V-2 Jaslovské Bohunice
VUJE vypracoval návrh programu modernizácie blokov elektrárne JE V-2 s blokmi VVER 440/213.
Cieľom navrhnutého programu je zabezpečiť spoľahlivú, bezpečnú a ekonomickú prevádzku blokov V-2
do konca ich projektovanej životnosti a vytvorenie podmienok pre predĺženie životnosti na 40 rokov
prevádzky.
V rámci realizácie programu modernizácie VUJE spracoval koncepciu modernizácie a od roku 2002
vykonáva činnosti „generálneho projektanta“ v rozsahu schválenej koncepcie modernizácie. Program
realizácie modernizácie je naplánovaný do roku 2008.
Dokončenie regionálneho úložiska
rádioaktívnych odpadov v Mochovciach
VUJE zabezpečil v súlade s podmienkami rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR projektové práce,
realizáciu regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce, ktoré uviedol do prevádzky koncom
roku 1999.
V tomto úložisku môžu byť v špeciálnych vlákno-betónových kontajneroch uskladnené stredno a nízkoaktívne rádioaktívne odpady.
Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej
kapacity medziskladu vyhoreného paliva VYZ
VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa zabezpečil pri neprerušení prevádzky medziskladu vyhoreného
paliva VYZ jeho seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity.
Náročnými úpravami stavebnej a technologickej časti objektu bolo zabezpečené seizmické zodolnenie
vyhovujúce podmienkam stanoveným Úradom jadrového dozoru SR.
Celková skladovacia kapacita medziskladu vyhoreného paliva VYZ bola zvýšená 2,8-násobne.
Vyraďovanie elektrárne A1
Cieľom tohoto projektu, ktorý je plánovaný na obdobie rokov 1999 - 2007, je zabezpečiť uloženie
elektrárne A-1 do bezpečného radiačného stavu. Realizácia tohoto projektu, ktorú zabezpečuje VUJE,
vyžaduje vývoj a využitie špeciálnych manipulátorov, robotov a vývoj technológií pre ukladanie
rádioaktívnych odpadov.
Spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov
pre EMO
VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa technológie realizuje v rokoch 2003-2006 dodávku systémov
pre spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov pre konečné uloženie pre jadrovú elektráreň
Mochovce. Odpady po ich spracovaní budú môcť byť uložené v „Regionálnom úložisku rádioaktívnych
odpadov“ v Mochovciach.
Pohavarijný monitorovací systém pre EMO
VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa zabezpečilo v rokoch 2003-2004 dodávku špeciálneho
pohavarijného monitorovacieho systému (PAMS) pre I. a II. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Dodané
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systémy umožňujú vykonávanie podrobnej analýzy priebehu poruchy a na základe toho vykonávanie
relevantnej lokalizácie poruchy a tým napomáhajú k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti v prípade vzniku
závažných porúch primárneho okruhu.
Spúšťanie jadrových elektrární
VUJE zabezpečoval prípravu, realizáciu a hodnotenie testov fyzikálneho a energetického spúšťania
všetkých blokov typu VVER-440 v ČR a SR na jadrových elektrárňach Bohunice, Dukovany
a Mochovce. V roku 2002 sa VUJE podieľal na fyzikálnom a energetickom spúšťaní blokov JE Temelín.
VUJE na všetkých blokoch českých a slovenských jadrových elektrární vykonával funkciu vedeckého
vedenia spúšťania ako nezávislej podpory prevádzkovateľa, pri zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti
v procese prípravy a realizácie spúšťania blokov JE.
Vývoj simulátorov
VUJE v rámci programu PHARE v spolupráci s francúzskou firmou CORYS vyvinul multifunkčný
simulátor pre reaktory typu VVER 230, ktorý je v prevádzke pri výučbe personálu JE v školiacom
stredisku VUJE v Trnave.
Pre rozvodné podniky VUJE vyvinul simulátor, ktorý slúži pre výučbu a zaškolenie operátorov
elektrických staníc.
Integrovaný informačný systém SE, a.s.
V rámci uvedeného projektu sú spracované moduly:
• starostlivosť o hmotný investičný majetok
• riadenie a hodnotenie prevádzky energetických zariadení
• radiačná bezpečnosť
• rádioaktívne odpady.
Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia
v lokalitách elektrární SE, a.s.
V rámci tohto projektu boli vypracované porovnávacie štúdie hodnotenia stavu a vplyvu energetických
zariadení SE, a.s. na zdravotný stav obyvateľstva a stav životného prostredia (ovzdušie, pôda,
poľnohospodárska produkcia, lesná produkcia, demografia a vybrané charakteristiky zdravotného stavu
obyvateľstva) vo vybraných lokalitách. Sú k dispozícii výsledky z lokalít EBO, EMO, ENO, EVO a TEKO
od roku 1993, ako aj sumárne výsledky za 5 rokov
Výstavba vysokonapäťovej linky Varín-Sučany
VUJE zabezpečil a koordinoval výstavbu vysokonapäťovej linky 400 kV medzi rozvodňami Varín
Sučany, ktorá nahrádza pôvodnú linku, vybudovanú pred 40 rokmi vrátane úprav nadväzujúcej siete
liniek 400 kV a rozšírenia rozvodní 400 kV Varín a Sučany. Akcia bola ukončená v roku 2001.
Vodná elektráreň Yeghesis - Arménsko
VUJE dodalo a uviedlo do prevádzky v apríli 2004 prvú turbínu vodnej elektrárne Yeghesis v Arménsku
s výkonom 6,2 MW. Druhá turbína s rovnakým výkonom 6,2 MW bude uvedená do prevádzky do
konca r. 2006. Elektráreň pracuje v náročných vysokohorských podmienkach s výškovým spádom
250m.
Rekonštrukcia energetického hospodárstva
Smrečina Holding a.s.
Rekonštrukcia bola vykonaná formou generálnej dodávky, v rámci ktorej bol dodaný a spustený do
prevádzky kotol na drevný odpad s výkonom 1,6 tp/hod., palivové hospodárstvo, potrubné rozvody a
informačný a riadiaci systém kotolne.
Dodávka bola realizovaná vrátane projekčných, inžinierskych činností a novej stavebnej časti.
Nové sídlo Slovenského energetického dispečingu
v Žiline
VUJE vybudovalo budovu a od 1. 3. 2006 odovzdalo do prevádzky technológiu nového energetického
dispečingu v Žiline formou generálnej dodávky pre SEPS, a.s. Tento dispečing nahradil v plnom rozsahu
doterajší, ktorý bol umiestnený v objektoch Stredoslovenskej energetiky, a.s. a zabezpečil významnú
modernizáciu systému riadenia elektrizačnej sústavy SR.
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REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
JADROVO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

VUJE vypracováva bezpečnostné koncepty, štúdie realizovateľnosti
a ďalšiu bezpečnostnú dokumentáciu pre zvyšovanie jadrovej
bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti energetických zariadení. Na
túto činnosť potom kontinuálne nadväzujú projekčné, dodávateľské a
montážne aktivity pod celkovou koordináciou VUJE. V oblasti
rekonštrukcie a modernizácie ponúka VUJE komplexné zabezpečenie technicky náročných investičných akcií formou dodávky na
kľúč.
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Výkony v oblasti rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení smerujú do týchto oblastí:

Koncepcia pre zvyšovanie bezpečnosti
Pre jednotlivé typy blokov JE VUJE vypracováva návrh koncepcie pre zvyšovanie jadrovej a prevádzkovej spoľahlivosti. Vo vypracovanej koncepcii sú identifikované jednotlivé bezpečnostné
problémy s deterministickým a spoľahlivostným hodnotením ich vplyvu na zabezpečenie jadrovej
bezpečnosti. Výstupná dokumentácia je vo forme koncepčných návrhov na zmenu štruktúry
bezpečnostných systémov, zabezpečenie nezávislosti a zvýšenie seizmickej a požiarnej odolnosti
jednotlivých systémov a zariadení.
V dokumentácii sú rozpracované návrhy pre časti technológie, systémov kontroly a riadenia,
elektrickej časti a stavebnej časti. Sú zhodnotené bezpečnostné a ekonomické prínosy realizácie
a určené priority pre realizáciu. Bezpečnostný koncept predstavuje základný materiál na
vypracovanie ďalšej časti projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia
VUJE vypracováva a zabezpečuje projektovú dokumentáciu v rozsahu projektu pre stavebné
konanie a projektu pre realizáciu stavby. Vykonáva celkovú koordináciu medzi jednotlivými časťami
projektu tak, aby boli zabezpečené väzby medzi projektami jednotlivých systémov, profesií a postupom realizácie.
Projektová dokumentácia obsahuje analýzy, výpočty, dokumentáciu kvality a bezpečnostnú
dokumentáciu podľa požiadaviek investora, dozorných organov a orgánov štátnej správy.

Dodávka, montáž
a uvádzanie do prevádzky
VUJE zabezpečuje všetky potrebné dodávky pre rekonštrukciu a modernizáciu zariadení, ich
montáž a odskúšanie pred uvedením do prevádzky.
Pre uvádzanie zariadenia do prevádzky zabezpečuje vypracovanie programov skúšok
predkomplexného a komplexného vyskúšania, realizáciu skúšok a vyhodnotenie výsledkov skúšok
a testov. Pre nové zariadenia zabezpečuje školenie personálu a aktualizáciu prevádzkovej a
bezpečnostnej dokumentácie.
VUJE zabezpečuje celkovú montážnu koordináciu a koordináciu uvádzania zariadení do prevádzky
v náročných podmienkach a prevádzkových obmedzeniach, ktoré sú platné v jadrovej elektrárni.

Klasická energetika
a priemyselná sféra
VUJE ponúka a zabezpečuje všetky vyššie uvedené projekčné, dodávateľské a montážne aktivity
tiež pre klasickú energetiku a priemyselnú sféru.
Pre splnenie náročných technických a termínových požiadaviek VUJE disponuje špecialistami
s rozsiahlymi teoretickými znalosťami a praktickými skúsenosťami z prevádzky energetických
blokov, z realizácie rozsiahlych projektov a z uvádzania do prevádzky elektrárenských blokov.
Tento skúsený tím špecialistov je zárukou realizácie projektov v požadovanom čase a kvalite.
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DIAGNOSTIKA,
PREVÁDZKOVÉ SKÚŠKY
A KVALIFIKÁCIA ZARIADENÍ

VUJE navrhuje, vyvíja a dodáva špecifické metódy a jednoúčelové
zariadenia pre potreby prevádzkovateľov energetických zariadení a
poskytuje servis v oblasti skúšok integrity materiálov, diagnostiky
strojných zariadení, degradácie materiálov apod.
Vďaka kvalite prác sa VUJE presadzuje nielen v Slovenskej republike,
ale i v zahraničí, napr. v Maďarsku, v Holandsku, Švédsku,
Francúzsku, Španielsku.
Pri realizácii odborných úloh VUJE spája prvotriedne technické
vybavenie s odbornými znalosťami pracovníkov.
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Výkony v oblasti diagnostiky, prevádzkových skúšok a kvalifikácie smerujú do týchto oblastí:

Prevádzkové skúšky
VUJE vyvíja a vyrába moderné diaľkovo ovládané manipulátory a mechanizačné prostriedky pre
prevádzkové skúšky materiálu vybraných zariadení a opravy zariadení jadrových elektrární).
Diaľkovo ovládané manipulátory sa využívajú pri nedeštruktívnych skúškach všetkých hlavných
zariadení blokov, ako sú napr. hlavná deliaca rovina tlakovej nádoby reaktora, mechanické časti
hlavných cirkulačných čerpadiel, hlavné cirkulačné potrubia, kompenzátory objemu, primárne
kolektory a výmenníkové rúrky parogenerátorov. Realizuje prevádzkové skúšky integrity materiálu
zariadení JE, navrhuje skúšobné postupy a metódy nedeštruktívneho skúšania, vyvíja a vyrába
skúšobné sondy pre metódu vírivých prúdov. V rámci výskumnej a inžinierskej činnosti overuje
efektívnosť aplikácií nedeštruktívnych metód pri monitorovaní degradačných procesov materiálov.
V oblasti prevádzkových skúšok integrity materiálu zariadení jadrových elektrární vo Švédsku,
v Holandsku a v Maďarsku VUJE spolupracuje s renomovanými zahraničnými firmami. Popri
oblasti jadrovej energetiky VUJE uplatňuje svoje skúsenosti s nedeštruktívnymi skúškami
materiálov i v oblasti petrochémie, chémie a klasického strojárstva. Kvalita týchto činností je
zaručená európskou kvalifikáciou personálu a štátnou akreditáciou v danej oblasti.

Zariadenia pre údržbu,
opravy a dekontamináciu
VUJE vyvíja a vyrába moderné, diaľkovo ovládané manipulátory a mechanizačné prostriedky, ktoré
sú hlavnými pomocníkmi pre kontrolu integrity materiálu vybraných zariadení a pre ich opravy.
Výborné výsledky dosahujú vo vývoji a výrobe jednoúčelových manipulátorov pre manipuláciu
s nebezpečnými, zdraviu škodlivými materiálmi a látkami (napr. pre manipuláciu s vyhoretými
palivovými článkami z jadrového reaktora v priestoroch vodných skladovacích bazénov) a vo
vývoji a výrobe dekontaminačných a čistiacich zariadení komponentov primárneho okruhu
jadrových elektrární.

Diagnostické systémy
VUJE vyvíja a dodáva široké spektrum diagnostických systémov pre sledovanie stavu zariadení
jadrových elektrární. Jedná sa napríklad o kompletné zariadenia pre sledovanie vibrácií rotačných
strojov a celých systémov, zisťovanie prítomnosti voľných častí vo vybraných uzloch blokov
jadrových elektrární, monitorovanie vlhkosti a únikov, hodnotenie únavovej životnosti potrubných
systémov a neutrónových šumov.
Meracia časť diagnostických systémov pozostáva z najmodernejších komponentov dostupných na
svetovom trhu. Vyhodnocovacie jednotky diagnostických systémov sú založené na priemyselných
osobných počítačoch s použitím viacúlohového operačného systému. Dodávané diagnostické
systémy (vrátane meracích reťazcov) sú medzinárodne cirtifikované a spĺňajú náročné kritériá
elektromagnetickej kompatibility, seizmickej odolnosti a environmentálnej odolnosti (práca pri
vysokej teplote a vlhkosti okolitého prostredia).
V rámci akreditovanej činnosti VUJE realizuje diagnostické merania mechanických vibrácií, uloženia
a vyváženia rotačných strojov, skúšky okolnosti a vibračnej stálosti elektrických a elektronických
zariadení. V rámci neakreditovanej činnosti VUJE je schopné realizovať diagnostiku úniku tekutín z
tlakových zariadení, meranie budiacich dynamických síl hydraulického a akustického pôvodu a
experimentálnu analýzu napätia v konštrukčných prvkoch strojov, zariadení a konštrukcií.
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Vo VUJE bol vyvinutý systém neutrónovej šumovej diagnostiky využívajúcej signály prevádzkových
detektorov neutrónového toku IN-CORE (DPZ) spolu s termočlánkami, akcelerometrami a DP a EX
CORE (ionizačné komory). Systém slúži na monitorovanie vibrácií vnútroreaktorových komponentov
a časti primárneho okruhu, dlhodobé sledovanie ich stavu pre potreby prevádzky JE a perspektívy
predlžovania ich životnosti. Tento systém je nainštalovaný na všetkých blokoch EBO. Pre potreby
operatívnych meraní v oblasti neutrónovej šumovej diagnostiky v EMO bol vyvinutý mobilný
16-kanálový systém RVMS. Mobilný systém sa používa vo fyzikálnom a energetickom spúšťaní
blokov JE Temelín za účelom vytvorenia základnej databázy neutrónových šumových charakteristík
pre potreby identifikácie anomálií v priebehu prevádzky JE.

Hodnotenie
životnosti zariadení
Pre zabezpečenie ďalšej spoľahlivej prevádzky vykonáva VUJE hodnotenie životnosti zariadení. Ide
o analýzy pevnosti, výpočty životnosti zariadení blokov jadrových elektrární, prípadne o odborné

posudzovanie konštrukčných úprav na zariadeniach s využitím najmodernejších výpočtových
prostriedkov (ADINA, CAEPIPE, PIPESTRESS a pod.). Špecializované pracovisko VUJE Trnava
vykonáva analýzy integrity tlakových nádob reaktorov, aktuálnymi, medzinárodne odporúčanými
postupmi. Veľmi výrazné aktivity tohto pracoviska sú v oblasti analýz vysokoenergetických
potrubných systémov. Pre tieto potrubné systémy sú vykonávané analýzy LBB, analýzy postulácií
roztrhnutí a návrhy prípadných protišvihových opatrení, ako i analýzy seizmickej odolnosti. Túto
činnosť vykonáva osobitne pre prevádzkovateľov jadrových elektrární a samostatne pre dozorné
orgány Slovenskej republiky analýzy prípustnosti zistených vád v komponentoch jadrových
elektrární, vypracováva limitné krivky teploty a tlaku v primárnom okruhu pre normálne a havarijné
stavy a periodicky vyhodnocuje čerpanie životnosti tlakových zariadení.

Štrukturálne analýzy
konštrukcií a materiálov
Dôležitou oblasťou práce spoločnosti sú štrukturálne analýzy konštrukcií pri statickom a dynamickom zaťažení. Tieto analýzy zahŕňajú rozbor príčin a mechanizmov degradácie materiálov
najmä:
• monitorovanie radiačného krehnutia tlakových nádob reaktorov v dôsledku ožarovania
pomocou overovacích vzoriek,
• sledovanie vplyvu korózie a erózie na materiály vybraných systémov primárneho a
sekundárneho okruhu jadrových elektrární,
• a monitorovanie procesov starnutia konštrukčných materiálov JEZ.
Veľmi dôležitou oblasťou sú aj expertízy prevádzkových porúch zariadení posudzovaním stavu
materiálov na odobratých vzorkách, prípadne priamo na mieste za pomoci odtlačkov a replík.
Súčasne rozvíja aj použitie nových skúšobných metód, ktoré na rozdiel od štandardne používaných

13

metodík nevyžadujú odber vzoriek materiálu metódami:
• hodnotenie koróznej odolnosti potenciostatickými metódami,
• analýzy chemického zloženia materiálov prenosným emisným optickým spektroskopom,
• prípadne len jeho minimálne množstvo, penetračnou metódou SPT - hodnotenie
mechanických vlastností materiálov.
Hodnotenie stupňa ich poškodenia materiálov sa vykonáva pomocou najmodernejších metód:
• optickej mikroskkopie,
• obrazovej analýzy,
• rastrovacej elektrónovej mikroskopie,
• rtg. mikroanalýzy.

Kvalifikácia zariadení
VUJE vykonáva kvalifikáciu, ktorej cieľom je u vybraného zariadenia preukázať a dokladovať
spoľahlivé plnenie požadovaných funkcií počas normálnych a havarijných podmienok prevádzky.
Ďalšou úlohou je z pohľadu kvalifikovanej životnosti zhodnotiť aktuálny stav zariadení a vypracovať
pre prevádzkovateľa JE návrhy a odporúčania na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky
a udržanie kvalifikácie zariadení po celú dobu jeho ich životnosti.
Klasifikačné skúšky a testy VUJE uskutočňuje v novovybudovanom laboratóriu pre simuláciu
havárií typu LOCA. Pre realizáciu seizmických skúšok VUJE disponuje akreditovaným laboratóriom
seizmických testov.
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JADROVÁ
BEZPEČNOSŤ

VUJE pomocou najmodernejších výpočtových programov vykonáva
termohydraulické analýzy prechodových procesov a havárií JE,
pravdepodobnostné hodnotenia bezpečnosti a neutrónovo-fyzikálne
výpočty aktívnej zóny, analyzuje nadprojektové havárie a havárie
s poškodením aktívnej zóny. Na blokoch JE a na iných jadrových
a nejadrových zariadeniach vykonáva termohydraulické merania.
Výsledky analýz využíva pri návrhoch a posudzovaní bezpečnostných zlepšení, pri hodnotení bezpečnosti, pri tvorbe prevádzkových predpisov a predpisov pre likvidáciu havárií. Rozpracováva
koncepčné otázky jadrovej bezpečnosti, vykonáva rozbory udalostí
s vplyvom na bezpečnosť v prevádzke JE.
Vypracováva návrhy bezpečnostných predpisov a návodov pre Úrad
jadrového dozoru SR.
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Práce v oblasti jadrovej bezpečnosti sa týkajú najmä týchto oblastí:

Termohydraulické
výpočtové analýzy
VUJE disponuje komplexným súborom prostriedkov a know-how pre zabezpečenie potrieb jadrovej
energetiky v oblasti termohydraulických analýz a hodnotenia jadrovej bezpečnosti blokov JE.
Využívajú sa rozsiahle skúsenosti s modelovaním termohydraulických procesov najmodernejšími
výpočtovými kódmi, ako sú napr. TRANSURANUS a CALOPEA pre detailné modelovanie procesov
v palivových kazetách, KING a SPACPOV pre bilančnú analýzu blokov, RELAP5, CATHARE a
TRAC-P pre analýzy správania sa systémov v celom spektre prechodových procesov a havárií,
DYN-3D pre analýzy zmien reaktivity, MELCOR a MAAP pre analýzy nadprojektových havárií,
ťažkých havárií s tavením aktívnej zóny a šírenie rádionuklidov v primárnom okruhu a priestoroch
JE, CONTAIN a TRACO pre simulovanie procesov v hermeticky uzavretých priestoroch JE. FLUENT
pre 3D analýzy špeciálnych termohydraulických úloh. Modely zariadení jadrových elektrární
vytvárané vo výpočtových kódoch sú verifikované súbormi experimentálnych dát.
Výsledky riešenia rozličných problémov bezpečnosti JE sú využívané na preukázanie dostatočnej
bezpečnosti prevádzkovaných blokov JE (bezpečnostná správa JE V1 po postupnej rekonštrukcii,
bezpečnostná správa JE V2, preverovanie častí bezpečnostnej dokumentácie EMO) ako aj na
priebežné zvyšovanie bezpečnosti prevádzky JE a tiež na operatívne riešenie aktuálnych potrieb
prevádzkovateľov.
Schopnosti VUJE v tejto oblasti sú dôkladne preverované a využívané v rámci širokej
medzinárodnej spolupráce. VUJE sa napr. zúčastňuje na programoch Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu (projekty validácie výpočtových kódov, príprava medzinárodne platných návodov
a odporúčaní), participuje na riešení projektov PHARE, PECO a pod.

Neutrónová
fyzika
VUJE vykonáva výpočty neutrónovo-fyzikálnych charakteristík aktívnej zóny pre potreby spúšťania
a prevádzky blokov JE. Navrhuje palivové vsádzky a analyzuje vplyv konštrukčných zmien paliva
na rozloženie výkonu v aktívnej zóne a na dovolené režimy prevádzkovania. Pri tom používa
difúzne výpočtové programy BIPR-7, PERMAK, KASSETA a HELIOS.
VUJE vyvinulo a zaviedlo do praxe vyspelý vnútroreaktorový monitorovací systém TOPRE, ktorý
sleduje rozloženie výkonu v AZ reaktora VVER 440 v on-line režime. Špecialisti VUJE inovovali
metódu monitorovania fluencie rýchlych neutrónov, kde pôvodný súbor neutrónových detektorov
bol rozšírený o štiepne detektory 238U, 237Np. Monitorovanie je využívané v programe
svedočných vzoriek pri zisťovaní stavu tlakových nádob reaktorov. Vo VUJE boli adaptované kódy
ANSIN, TORT-DORT pre kombinované transportné výpočty tienenia neutrónov a fotónov, knižnice
transportných účinných prierezov BUGLE 96, VITAMIN B6 a tiež kód SCAMPI pre prípravu knižníc
transportných účinných prierezov. Tieto kódy sú využívané pri bezpečnostných analýzach pre
medzisklady vyhoreného paliva.

Teplofyzikálne merania
VUJE vykonáva merania termohydraulických parametrov JE a projektuje automatické
vyhodnocovanie technicko-ekonomických ukazovateľov prevádzky. Vykonáva metrologickú činnosť
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kalibračného strediska tlakomerov a teplomerov. Po výmenách paliva kalibruje štandardné merania
teploty v reaktore. Pre havarijno-odolnú inštrumentáciu JE navrhuje, projektuje a montuje
zariadenia pre meranie teploty a meranie hladiny v reaktore.

Systém kontroly
a riadenia
VUJE navrhuje, projektuje, dodáva a vykonáva montáž meracej a riadiacej techniky v jadrových
a klasických elektrárniach. S cieľom zvýšiť jadrovú a prevádzkovú bezpečnosť počas manipulácií
s jadrovým palivom VUJE vyvinul a inštaloval modernizovaný riadiaci systém zavážacieho stroja.
Systém bol nasadený na blokoch JE V-1 a V-2, kde umožnil znížiť dobu výmeny paliva o cca
30%. Bol vyvinutý inovovaný riadiaci systém kontroly hermetickosti pokrytia paliva SIPPING.
V rámci konzorcia Siemens/VUJE sa rekonštruoval systém kontroly a riadenia (SKR) JE V-1 (VUJE
zabezpečoval koncepciu, projekciu, montáž, programy skúšok, realizáciu, vyhodnotenie
a prevádzkové predpisy). V rámci modernizácie JE V-2 VUJE pripravuje koncepciu riešenia.
V oblasti SKR VUJE rieši a realizuje bezpečnostné opatrenia v JE, vrátane skúšok pri spúšťaní
blokov. VUJE vykonáva merania dynamických vlastností meracích a riadiacich systémov.

Pravdepodobnostné
hodnotenie
VUJE vykonáva analýzy spoľahlivosti systémov JE, zariadení a technologických celkov JE a komplexne spracováva štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA) 1. a 2. úrovne pre
všetky prevádzkové režimy blokov JE (nominálna prevádzka, prevádzka na znížených výkonoch
a počas odstávky). Výsledky týchto štúdií odhadujú frekvenciu tavenia aktívnej zóny reaktora
a úniky rádioaktívnych látok do životného prostredia. V oblasti pravdepodobnostného hodnotenia
VUJE takisto poskytuje široké spektrum sprievodných činností, počnúc návrhom a vypracovaním
dokumentácie kvality pre projekt PSA a končiac praktickou aplikáciou výsledkov PSA. Výsledky sa
používajú pre podporu prevádzkovateľov JE pri rozhodovaní na základe rizikovo-orientovaných
aplikácií (napr. implementácia systémov monitorovania rizika) ako aj pre potreby Úradu jadrového
dozoru. Všetky tieto činnosti sa vykonávajú v prostredí medzinárodne akceptovaných softvérových
a metodických nástrojov.
VUJE tiež prevádzkuje spoľahlivostnú databázu prevádzkových udalostí blokov slovenských JE
Jaslovské Bohunice. Táto databáza poskytuje spoľahlivostné charakteristiky v súlade s požiadavkami PSA (databázu použilo aj Ministerstvo energetiky USA v rámci svojich aktivít v oblasti
PSA v Rusku a na Ukrajine).

Rozbory udalostí
v prevádzke JE
VUJE vykonáva rozbory udalostí v prevádzke domácich i zahraničných JE z hľadiska ich vplyvu
na bezpečnosť, pre zvyšovanie účinnosti spätnej väzby prevádzkových skúseností. Vypracováva
správy o bezpečnostne významných udalostiach do Systému hlásenia nehôd (IRS) MAAE a pre
Svetovú asociáciu prevádzkovateľov JE (WANO).
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Koncepcia a zvyšovanie
jadrovej bezpečnosti
VUJE spracováva poznatky z vývoja koncepčných problémov jadrovej bezpečnosti v zahraničí
z hľadiska ich aplikácie v SR. Na základe týchto poznatkov vypracováva koncepcie bezpečnosti
jadrových elektrární VVER 440. VUJE vypracovalo bezpečnostný koncept pre JE V-1
a v súčasnosti je spracovávaný bezpečnostný koncept pre JE V-2. Pre informovanie verejnosti
o koncepcii jadrovej bezpečnosti VUJE vypracováva podklady pre prezentácie úrovne jadrovej
bezpečnosti podľa medzinárodne uznávaných kritérií. Rozširuje informácie z informačného systému
NucNet v SR a prispieva vlastnými informáciami do systému NucNet.
VUJE v spolupráci s firmou SIEMENS zabezpečilo v rámci konzorcia REKON koordináciu
a realizáciu projektov postupnej rekonštrukcie, zameranej na zvýšenie bezpečnosti JE V-1
Bohunice. Opatrenia sú zamerané na oblasť chladenia aktívnej zóny v prípade havárie, likvidáciu
následkov havárií, na zdokonalenie systémov kontroly a riadenia, elektrických systémov, na
zvýšenie seizmickej odolnosti a na aktualizáciu prevádzkovej dokumentácie. Ďalej koordinoval
prípravu a realizáciu projektov zvýšenia seizmickej odolnosti, rozšírenia kapacity medziskladu
vyhoreného paliva v Bohuniciach a realizoval dokončenie regionálneho úložiska rádioaktívnych
odpadov v Mochovciach. Poskytoval podporu pri dokončovaní výstavby prvých dvoch blokov JE
Mochovce a zvýšení ich bezpečnosti pre prevádzkovateľa, generálneho dodávateľa Škoda Praha
i pre medzinárodné konzorcium EUCOM tvorené Siemensom a Framatomom.
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PRÍPRAVA PERSONÁLU

Príprava zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou každého
výrobného procesu. Je rozhodujúcim prvkom, pretože ovplyvňuje
v dlhodobom horizonte bezpečnosť, kvalitu, plynulosť a ostatné
významné aspekty prevádzky zariadení a procesov.
Obzvlášť citlivá je táto otázka v oblasti jadrovej energetiky, kde je
problematika bezpečnosti veľmi úzko spätá s úrovňou zamestnancov. Jedným zo zásadných vplyvov na túto úroveň je práve príprava
zamestnancov.
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Školiace a výcvikové stredisko personálu JE (ŠVS) vykonáva v oblasti prípravy zamestnancov
široký rozsah činností - od analýz výcvikových potrieb, cez návrhy programov školenia, vývoj
výcvikových prostriedkov, realizáciu a hodnotenie školenia ako teoretického tak aj praktického.
Aplikujeme metodológiu SAT (Systematic Approach to Training - systematický prístup k výcviku).
Naše činnosti sa dajú rozdeliť do nasledujúcich skupín.
• príprava zamestnancov v jadrovej energetike
• príprava zamestnancov v klasickej energetike
• iné aktivity v oblasti prípravy zamestnancov
• technická podpora

Príprava zamestnancov
v jadrovej energetike
ŠVS je dodávateľom školenia a výcviku podľa legislatívnych požiadaviek v oblasti jadrovej
bezpečnosti.
Zabezpečujeme:
- teoretickú prípravu zamestnancov všetkých jadrových zariadení v SR - absolvujú všetci
zamestnanci jadrových zariadení od operátorov po radových zamestnancov prevádzky a jej
podpory. Z dôvodu rôznorodosti a záberu jednotlivých pracovných pozícií je teoretická príprava
rozdelená do 6 kategórií,
- simulátorový výcvik pre personál blokových dozorní jadrových elektrární Bohunice V-1 a V-2
- pomocou výcviku na plnorozsahových simulátoroch má operatívny personál možnosť získať
základné návyky na obsluhu jadrovej elektrárne a možnosť prípravy na zvládnutie
mimoriadnych situácií,
- skúšky na získanie osvedčenia - preskúšanie získaných vedomostí u zamestnancov jadrových
zariadení a vydanie osvedčenia,
- teoretickú prípravu tretích osôb pre vstup a činnosti vykonávané na jadrových zariadeniach.
Pre tieto činnosti má ŠVS v súlade s požiadavkami legislatívy oprávnenie od Úradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky.

Príprava zamestnancov
v klasickej energetike
V rámci tejto činnosti je realizovaná príprava zamestnancov klasických oblastiach energetiky so
zameraním na:
- výcvik manipulantov elektrických staníc,
- výcvik zamestnancov dispečingu rozvodnej sústavy,
- výcvik prác pod napätím,
- výcvik činností na voľnom trhu s elektrickou energiou,
- odbornú spôsobilosť elektrotechnikov.

Ostatné činnosti
v oblasti prípravy zamestnancov
Najväčší rozsah činností bol realizovaný v oblastiach:
· organizácia medzinárodných kurzov súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou - kurzy MAAE,
Európskeho spoločenstva,
· výroba multimediálnych výučbových systémov pre realizáciu prípravy pomocou výpočtovej
techniky,
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· realizácia kurzov ovládania počítačov - od základných návykov pre prácu s počítačom až po
profesionálne ovládanie nástrojov typu CorelDraw a pod.,
· tvorba systémov prípravy podľa požiadaviek zákazníka od analýzy potrieb prípravy až po
hodnotenie zavedeného systému prípravy - v národnom aj medzinárodnom merítku,
· prenájom výučbových priestorov

Technická podpora
Pre výkon uvedených činností má VUJE širokú technickú základňu, ktorá predstavuje:
- simulátory:
- plnorozsahový simulátor Bohunice V-1,
- plnorozsahový simulátor Bohunice V-2,
- multifunkčný simulátor Bohunice V-1,
- simulátor pre výcvik manipulantov elektrických staníc,
- simulátor elektrizačnej sústavy SR,
- simulátor burzy s elektrickou energiou,
- simulátor virtuálneho poľa elektrickej rozvodne;
- filmové štúdio: zabezpečuje prevádzku televízneho okruhu v učebniach a výrobu výučbových
pomôcok na audiovizuálnej báze,
- učebne s kapacitou od 16 do 40 osôb s audiovizuálnym vybavením vrátane LCD projektorov
(pevne inštalovaných alebo mobilných) a s klimatizáciou.
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SPÚŠŤANIE JE

VUJE vykonáva spúšťanie JE a vytvára vedecké zázemie spoľahlivej
a bezpečnej prevádzky JE. Podieľa sa tiež na zvyšovaní bezpečnosti
blokov JE a pripravuje pre Úrad jadrového dozoru SR podklady pre
výkon inšpekčných činností.
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Spúšťanie JE
VUJE sa podieľa na preverení a na zhodnotení pripravenosti spúšťaného bloku na prevádzku. Vykonáva
prípravu, realizáciu a vyhodnotenie skúšok a testov neaktívneho (studené a horúce skúšky) a aktívneho
(fyzikálne a energetické spúšťanie) vyskúšania bloku. V etape prípravy spúšťania navrhuje harmonogram
a rozsah testov spúšťania, metodiky a postupy ich realizácie a vypracúva pracovné programy testov
spúšťania. Pripravuje teoretické podklady pre jednotlivé testy a stanovuje kritériá ich úspešnosti. Počas
spúšťania VUJE vykonáva realizáciu testov fyzikálneho a energetického spúšťania a vykonáva aj
predbežné a záverečné vyhodnotenie testov spúšťania. Na základe výsledkov testov dáva odporúčania
pre ďalšiu prevádzku spúšťaného bloku.
VUJE tiež vykonáva na prevádzkovaných blokoch JE opakované spúšťania po každej výmene paliva, ako
aj po významných rekonštrukciách blokov JE.
Nezanedbateľný podiel na úspešnom spúšťaní blokov jadrových elektrární majú aj zariadenia a systémy
spúšťania vyvinuté vo VUJE. Tieto zariadenia a systémy sú používané pre kontrolu stavu reaktora počas
realizácie testov spúšťania, ako aj zabezpečenie zberu údajov potrebných pre ich vyhodnotenie. Jedná sa
o pult fyzikálneho spúšťania, reaktimeter a analytický merací systém pre spúšťanie. VUJE zabezpečuje
ich vývoj, inštaláciu a nepretržitú obsluhu na spúšťaných blokoch jadrových elektrární.
Pri spúšťaní blokov jadrových elektrární pracovníci VUJE vykonávajú funkciu vedeckého vedenia
spúšťania, ktoré slúži ako nezávislá podpora prevádzkovateľa pri zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti
v procese prípravy a realizácie spúšťania bloku jadrovej elektrárne.
Prevádzka JE
VUJE vypracováva a aktualizuje prevádzkovú a bezpečnostnú dokumentáciu, spolupracuje pri
vypracovaní havarijných prevádzkových predpisov, pri optimalizácii prevádzkových režimov z hľadiska
neutrónovej fyziky, termotechniky (teplotechniky) a termohydrauliky. Analyzuje elektrické stacionárne
a dynamické deje a poruchy elektrozariadení, aplikuje programovateľnú techniku v riadiacich
bezpečnostných systémoch, vyvíja špeciálne merania pre systémy kontroly a riadenia.
Meranie
elektrických veličín
VUJE pripravuje, vykonáva a vyhodnocuje merania elektrických veličín. Pre vyhodnocovanie nameraných
veličín používa vlastný produkt - počítačový program CALDEQ, ktorý umožňuje elektrodiagnostiku
a monitorovanie činnosti elektrických systémov, automatické identifikovanie výstupného dátového
formátu A/D prevodníkov, zobrazovanie okamžitých hodnôt a časových priebehov nameraných veličín
bez ohľadu na dĺžku trvania záznamu, vyhľadávanie extrémnych hodnôt nameraných a vypočítaných
veličín a určovanie vzájomných fázových posunov prúdov a napätí.
Spoľahlivosť prevádzky
elektrických systémov
Spoľahlivosť prevádzky elektrických systémov je cieľom zabezpečenia elektromagnetickej kompatibility
/EMC/. Z dôvodu zavádzania nových moderných riadiacich a bezpečnostných systémov pri prevádzke
zariadení, podľa európskej legislatívy sa elektromagnetická kompatibilita stala popri bezpečnosti
najdôležitejšou vlastnosťou elektrických zariadení.
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VUJE vykonáva testy odolnosti zariadení na EMC, meranie parametrov rušivého prostredia, analyzuje
vplyv magnetických polí na elektrické systémy a na základe znalostí parametrov rušivého prostredia a
skutočnej odolnosti zariadenia navrhuje a realizuje úpravy podľa konkrétnej situácie.
Meranie, diagnostika
a hodnotenie stavu káblových trás
a elektrických obvodov
VUJE pripravuje a vykonáva meranie, diagnostiku a dlhodobé hodnotenie stavu káblových trás a
elektrických obvodov na všetkých blokoch slovenských jadrových elektrární. Pre meranie a diagnostiku
používa moderný integrovaný merací systém ECAD 1100, ktorý zabezpečuje automatický zber a
archiváciu nameraných dát.
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RADIAČNÁ BEZPEČNOSŤ,
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A ZAOBCHÁDZANIE S RA ODPADMI

Radiačná bezpečnosť
VUJE analyzuje a hodnotí účinnosť systému zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a uplatňovanie
princípov ALARA pri prevádzke a vyraďovaní jadrových zariadení, pri nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi
a navrhuje a zabezpečuje opatrenia na znižovanie radiačnej záťaže personálu a životného prostredia.
Podieľa sa na zabezpečovaní modernizácie prostriedkov radiačnej kontroly prevádzky jadrových
zariadení ako i hodnotenia ich vplyvu na okolie. Zabezpečuje skúšanie a overovanie filtračných staníc na
zachytávanie aerosolov a jódu vo ventilačných systémoch jadrových zariadení a overovanie systémov
monitorovania plynných exhalátov z týchto zariadení. Podieľa sa na zabezpečovaní modernizácie
prostriedkov radiačnej kontroly prevádzky jadrových zariadení, ako i monitorovania ich vplyvu na okolie.
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Ochrana životného prostredia
VUJE vypracováva programy monitorovania okolia jadrových zariadení vrátane úložísk rádioaktívnych
odpadov a spolupracuje pri ich uvádzaní do činnosti. Ďalej vypracováva správy o hodnotení vplyvov
jadrových zariadení na životné prostredie v procese EIA pri ich uvádzaní do prevádzky a pri ich
vyraďovaní. Podieľa sa na riešení medzinárodných projektov SPARTACUS a vyvíja priestorové metódy
hodnotenia zmyvu a prerozdelenia deponovaných rádionuklidov na úrovni povodí s využitím systémov
GIS pre potreby hodnotenia zraniteľnosti jednotlivých elementárnych povodí a účinnosti uvažovaných
nápravných opatrení v oblasti šírenia sekundárnej kontaminácie v zasiahnutom povodí. Ďalej vyvíja a
overuje nové metódy in situ merania a mapovania kontaminácie terénu a na základe zistených zdrojov a
expozičných ciest navrhuje príslušné nápravné opatrenia pre ďalšie využitie kontaminovaných miest.

Havarijné plánovanie
VUJE vypracováva predpisy pre hodnotenie havárií a odporučenia pre zavádzanie opatrení na ochranu
obyvateľstva v prípade úniku rádioaktívnych látok do priestorov jadrového zariadenia alebo ich okolia.
Zabezpečuje vývoj systémov na podporu rozhodovania pri radiačných haváriách a ich implementáciu do
štátnych a rezortných štruktúr havarijnej pripravenosti Slovenskej republiky a pre potreby dozorných
orgánov a prevádzkovateľov jadrových zariadení v SR a ČR. VUJE realizuje vývoj vlastných systémov
RTARC a geografického informačného systému ArcINFO a podieľa sa v rámci medzinárodných projektov
Európskej únie na vývoji, adaptácii a implementácii systémov SEAME a RODOS. Pre tieto systémy VUJE
zabezpečuje potrebné databázy a technické a programové zabezpečenie prenosu on-line dát z meraní
teledozimetrických systémov v okolí jadrových elektrární, lokálnych a predpovedných meteorologických
údajov a údajov z radiačnej monitorovacej siete SR. VUJE v rámci medzinárodného projektu ECHO
inštalovalo a uviedlo do skúšobnej prevádzky systém RODOS. V rámci projektu EVITA sa podieľa na vývoji
integrálneho európskeho kódu pre analýzy nadprojektových havárií jadrových elektrární ASTEC a na jeho
adaptácii pre reaktory typu VVER. Pre potreby dozorných orgánov a prevádzkovateľov jadrových
zariadení vyvíja technické prostriedky a zabezpečuje expertný systém ESPRO na hodnotenie havárií a
podporu rozhodovania a opatreniach na ochranu obyvateľstva.

Vyraďovanie jadrových zariadení
VUJE vyvíja a aplikuje technologické postupy, technické a plánovacie prostriedky a navrhuje legislatívne
normy pre vyraďovanie jadrových zariadení. VUJE je generálnym dodávateľom projektu „Vyraďovaníe JE
A-1 I. etapa“, ktorý predstavuje najvýznamnejšiu akciu v oblasti vyraďovania jadrových zariadení v
strednej Európe. V rámci tohto projektu vyvíja a realizuje technológie bezpečného nakladania so
špecifickými druhmi rádioaktívnych odpadov (kyselina chromsírová, chrompik, dowtherm a kaly s
vysokým obsahom solí a transuránov) a pre dekontamináciu stavebných povrchov, skladovacích nádrží a
technologických zariadení. VUJE vypracováva koncepčné a technické riešenia a zabezpečuje dodávky
diaľkovo riadených manipulátorov pre vyraďovanie jadrovej elektrárne A-1. S využitím pokročilých
CAD/CAM technológií, laserových metód reverzného inžinierstva a 3D simulácií v prostredí virtuálnej
reality vypracováva pracovné postupy dekontaminácie a demontáže nádrží a zariadení miestností
technologických objektov. Súčasťou prác VUJE je tvorba databanky jadrových zariadení pre potreby
vyraďovania, ocenenia nákladov a hodnotenia ekonomickej efektívnosti zadnej časti palivového cyklu.

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
VUJE vyvíja a aplikuje technológie úpravy, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov. Pre vývoj
technológii pre spracovanie rádioaktívnych odpadov VUJE zabezpečuje prevádzku experimentálnej
bitumenačnej a cementačnej linky a experimentálnej spaľovne. Vykonáva neaktívne skúšky zariadenia na
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vitrifikáciu chrompiku zo skladovania poškodených palivových kaziet z odstavenej JE A-1 Bohunice.
Vykonáva experimentálne spaľovanie pevných rádioaktívnych odpadov z JE a cementáciu ich popola.
VUJE vyvinulo technológiu a vykonalo skúšky bitumenácie dowthermu spolu s rádioaktívnymi
koncentrátmi z JE A-1 Bohunice. Hodnotí prevádzku experimentálnych zariadení pre nakladanie s
rádioaktívnymi odpadmi. Dodáva investičné celky na vyberanie a transport kvapalných rádioaktívnych
odpadov z miesta ich skladovania do spracovateľského centra. Vyvíja manipulátory pre odber vzoriek
rádioaktívnych odpadov. VUJE sa zaoberá hodnotením funkčnosti a bezpečnosti povrchových a
hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov modelovaním procesu šírenia a transportu rádionuklidov v poli
blízkych a vzdialených interakcií a v biosfére. Pripravil a realizuje program monitorovania okolia
republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach. Vytvára databázy údajov pre počítačové
kódy modelujúce šírenie rádioniuklidov v geosfére a hydrosfére a pripravuje podklady pre bezpečnostné
hodnotenie úložísk rádioaktívnych odpadov v SR.
VUJE ako generálny dodávateľ zabezpečilo projekt a realizáciu stavby dokončenia republikového
úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach a projekt a dodávku zariadení pre prípravu
nemanipulovateľného vyhoreného jadrového paliva z jadrovej elektrárne A-1 na transport pre konečné
spracovanie a uloženie vrátane realizácie vlastného transportu.

Chémia
VUJE v oblasti chémie na základe experimentálnych meraní v JE a laboratórnych prác realizuje výskum
koróznych a eróznych dejov v primárnom a sekundárnom okruhu JE. V laboratóriách vykonáva výskum a
navrhuje technologické postupy na spracovanie a úpravu kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov
za účelom minimalizácie množstva (separácia zlúčenín bóru v odpadových vodách) alebo prevedenia
skladovaných rádioaktívnych odpadov (kaly, ionex, popol) do formy vhodnej na uloženie v úložiskách
metódami bitúmenácie a cementácie. Vypracováva bezpečnostnú a technologickú dokumentáciu pre
oblasť chemických režimov JE a vypracováva dokumentáciu týkajúcu sa chemických aspektov
technológií pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi.
Poskytuje servisné služby prevádzkovateľom liniek na úpravu rádioaktívnych odpadov v rozsahu:
& kontrola akosti fixačného média (asfalt, cement),
& stanovenie fyzikálno-chemických vlastností spracovávaných rádioaktívnych odpadov
(koncentráty, dowthern, ionexy, kaly, popol),
& kontrola a overovanie priebehu technologického procesu spracovania rádioaktívnych odpadov
(bitúmenácia, cementácia),
& kontrola vlastností rádioaktívnych odpadov po prevedení do vhodnej formy (pevnosť,
vylúhovateľnosť, bod vzplanutia, bod mäknutia, penetrácia),
& stanovenie koncentrácie kyseliny boritej v chladiacom médiu primárneho okruhu pri spúšťaní
blokov VVER
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INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

VUJE poskytuje odberateľom implementáciu najmodernejších
informačných technológií pre riadenie technologických, výrobných
a ekonomických procesov.

VUJE Trnava, a.s. - inžinierska,
projektová a výskumná organizácia
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VUJE aplikuje moderné smery a trendy informatiky vo všetkých oblastiach svojej činnosti.

Integrované
informačné systémy
VUJE navrhuje, rieši a implementuje komplexné integrované informačné systémy zamerané na
riadenie energetických podnikov v oblastiach riadenia a sledovania prevádzky, starostlivosti
o zariadenia, sledovania a hodnotenia bezpečnosti, osobnej dozimetrie, dozimetrie vnútorných
priestorov a okolia JE, sledovania a vyhodnocovania chemických režimov JE, plánovania
a vyhodnocovania prevádzkových kontrôl, riadenia a sledovania postupov likvidácie JE
a zaobchádzania s RA odpadmi. Tieto aplikácie sú vyvíjané CASE technológiou na platforme
ORACLE.

Technologické
informačné systémy
VUJE navrhuje, realizuje a inovuje technologické informačné systémy a havarijné centrá pre
energetické podniky. Podieľa sa na inovácii a rekonštrukcii týchto systémov so zameraním na
bloky a technologické uzly JE. Súčasťou riešenia je systémová a funkčná analýza technologických
procesov, návrh HW a SW, inštalácia, oživenie a uvedenie komplexného systému do prevádzky.
Pri riešení týchto úloh sa používajú postupy, ktoré sú v súlade s metodikou riadenia a zabezpečenia kvality SW projektov, ako je riadenie konfigurácie projektu, testovanie, verifikácia a validácia SW projektov.

Manažérske
informačné systémy
VUJE v oblasti manažérskych informačných systémov využíva metódy umelej inteligencie
(neurónové siete, heuristické expertné systémy, fuzzy množiny, genetické algoritmy, modelovanie
poznávacích schopností a rozhodovanie na základe kognitívneho inžinierstva) s cieľom aplikovať
tieto metódy v procese zlepšovania komunikácie človek-stroj pri činnostiach obslužného personálu
a jeho permanentnej prípravy.

Informačné systémy pre sledovanie
a hodnotenie stavu životného prostredia
v okolí priemyselných podnikov
VUJE sa zaoberá zberom a dlhodobým štatistickým hodnotením vplyvu priemyselných podnikov na
životné prostredie so zameraním na energetiku. V rámci týchto projektov sú využívané
predovšetkým štatistické metódy a grafické prezentácie.

Informačné systémy
pre krízový manažment
V rámci tejto problematiky VUJE vykonáva analýzy a návrhy informačných systémov pre riešenie
krízových situácií a stavov núdze v energetickom hospodárstve, návrhom systémov včasnej
indikácie havarijných stavov, podávania správ a hlásení v rozľahlých počítačových sieťach a
tvorbou krízových a havarijných plánov pre potreby riešenia mimoriadnych situácii a stavov núdze.
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Virtuálna realita
a 3D animácie
VUJE využíva virtuálnu realitu a 3D animácie najmä pri vypracovaní návrhov riešení pre potreby
rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení, pri navrhovaní a realizácii simulátorov, pre
výučbu a tréning obslužného personálu energetických zariadení resp. pre simuláciu
technologických postupov pri príprave vyraďovania JE z prevádzky.

Podpora
riadenia projektov
VUJE má skúsenosti s využívaním SW modulov pre riadenie projektov v rámci rôznych
programových systémov. Ponúka svoje služby pri príprave zavedenia a pri samotnom zavedení
týchto programových systémov pre potreby riadenia projektov vo všetkých fázach životného cyklu
projektu.
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BUDOVANIE A PREVÁDZKA
ELEKTRIZAČNEJ SÚSTAVY

Začlenenie Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky do medzinárodného združenia CENTREL (združenie elektrárenských spoločností
strednej Európy - Slovenskej, Maďarskej, Českej a Poľskej republiky)
a do UCTE (západoeurópskej únie pre koordináciu a prenos elektrickej
energie) zvýšilo nároky kladené na kvalitu a úroveň spoľahlivého prenosu
a dodávky elektrickej energie odberateľom.
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VUJE zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovateľom nezávislú analýzu spoľahlivosti
dodávky elektrickej energie elektrizačnou sústavou SR. Súčasťou týchto prác je najmä zber
a spracovanie údajov o poruchách a prerušení
dodávok el. energie s cieľom zabezpečiť
technickú podporu prevádzkovateľom.

VUJE vyvíja a vyrába špeciálne zariadenia pre
hodnotenie vlastností jednotlivých častí sietí a
monitorovanie systému ich prevádzky.

Energetické podniky sa v súčasnosti sústreďujú
na zníženie prevádzkových nákladov a poruchovosti svojich zariadení optimalizáciou ich
údržby. VUJE navrhuje a realizuje komplexné
metódy sledovania poruchovosti a optimalizácie
údržby na všetkých zariadeniach a linkách
elektrizačnej sústavy SR.

VUJE zabezpečuje a koordinuje výstavbu
nových vedení veľmi vysokého a vysokého
napätia spoločne s návrhom ochrán, realizuje
rekonštrukciu rozvodní. Pre riadenie energetických zdrojov a prevádzky prenosovej
sústavy VUJE navrhuje a realizuje zber,
archiváciu a vyhodnocovanie dát z rýchlych
prechodových dejov.
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KLASICKÁ ENERGETIKA
A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

VUJE pôsobí v oblasti klasickej energetiky a obnoviteľných zdrojov
energie a to počínajúc výskumno-vývojovou a inžinierskou činnosťou,
cez projektovanie až po realizáciu energetických diel, ich prevádzkovanie, údržbu a servis.
Vykonáva komplexné hodnotenie prevádzky energetických zdrojov
s výrobou tepla a elektrickej energie.
Výstavba a rekonštrukcie energetických zariadení
VUJE navrhuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ich uplatnenie v regionálnych resp. mestských
aglomeráciách a firmách, kde tieto nové zdroje majú nielen ekologické, ale i ekonomické opodstatnenie.
V súvislosti s uvedenými činnosťami projekčne pripravuje a realizuje tieto projekty.
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VUJE realizuje výstavbu a rekonštrukcie energetických zariadení a environmentálnych technológií
(projektovanie, dodávky a montáž, kompletácia, skúšky zariadení, skúšobná prevádzka) aj formou generálnej
dodávky (dodávky, montáž a rekonštrukcie kotlov na spaľovanie drevného odpadu, kotlov na fosílne palivá,
odovzdávacích staníc tepla, záložných zdrojov elektrickej energie, malých vodných elektrární, parných turbín,
kogeneračných jednotiek a pod.). Pre realizované stavby zabezpečuje záručný a pozáručný servis.
VUJE pripravuje a realizuje inžinierske siete pre inteligentné budovy v oblasti vykurovania, vzduchotechniky,
teplej úžitkovej vody, klimatizácie a informačných systémov.
VUJE vyvíja a realizuje progresívne spôsoby lokálnej a diaľkovej kontroly a riadenia energetických prevádzok
v súlade s novodobou legislatívou v oblasti podnikania v energetike. Zavádzaním moderných systémov
riadenia a regulácie prevádzky energetických zariadení racionalizuje a zefektívňuje výrobu, rozvod energií
a spotrebu.

Projekčná a stavebná činnosť
VUJE projektuje energetické stavby a technológie a zabezpečuje ich realizáciu podľa požiadaviek investora.
Pri realizácii stavieb využíva systém riadenia projektov pre riadenie výstavby energetických a nadväzných
systémov a zariadení (vykurovanie, silnoprúdové a slaboprúdové siete a pod.) podľa požiadaviek zákazníka.
Vykonáva funkciu stavebného dozoru.

Inžinierska činnosť
V rámci inžinierskej činnosti VUJE posudzuje a hodnotí energetické zariadenia z hľadiska tvorby emisií
a odpadov z energetických zariadení a environmentálnych technológií. Navrhuje a realizuje technickoekonomické merania energetických zariadení a environmentálnych technológií. Vyhodnocuje a navrhuje
aplikáciu vylepšení v praxi (pre stabilnú prevádzku, resp. pre experimentálne účely).

Energetické audity
a technicko-ekonomické hodnotenia
VUJE vykonáva analýzy technických, ekonomických a environmentálnych aspektov výroby, rozvodu a spotreby energií. Hodnotí návrhy na realizáciu projektov s využitím odpadov na energetické účely, posudzuje
hospodárnosť a účinnosť energetických zariadení a spracováva návrhy na optimalizáciu prevádzok
energetických zariadení.
VUJE spracováva feasibility study, technické a energetické audity, technicko-ekonomické analýzy a hodnotenia energetických projektov vrátane spôsobu ich financovania.

Prevádzkovanie energetických zariadení
VUJE prevádzkuje vlastné i cudzie energetické zdroje, rozmiestnené v rôznych lokalitách Slovenska. VUJE
podniká v energetike podľa zákona č. 70/1998 Z.z. a nadväzujúcich predpisov v oblasti výroby a rozvodu
tepla a elektrickej energie. Prevádzkovanými zdrojmi sú OST, trafostanice, malé vodné elektrárne a kotolne
s kotlami na drevný odpad a fosílne palivá. Využitím progresívnych spôsobov lokálnej a diaľkovej kontroly
a riadenia technologických procesov racionalizuje a zefektívňuje výrobu a rozvod energií.

Aplikovaný výskum
VUJE v oblasti klasickej energetiky a obnoviteľných zdrojov energií rieši úlohy aplikovaného výskumu,
navrhuje vyvíja a vyrába časti, resp. celé zariadenia energetických komplexov vo väzbe na cieľovú oblasť
použitia vyrobenej tepelnej a elektrickej energie.
V rámci výskumno-vývojovej činnosti VUJE spracováva podklady pre energetickú koncepciu SR, resp.
regiónov, v oblasti výroby a rozvodu elektrickej a tepelnej energie. Zameriava sa najmä na technickoekonomické analýzy s cieľom vyhodnotenia energetických, ekologických a ekonomických efektov pri uplatnení
nových technológií energetických zriadení pre sústavy zásobovania teplom a elektrickou, vo väzbe na plnenie
záväzkov z medzinárodných dohôd.
VUJE podporuje racionálny rozvoj zásobovania tepelnou a elektrickou energiou v podmienkach trhovej
ekonomiky, intenzifikáciu kogeneračnej výroby zdrojov energie a preferuje environmentálne riešenia.
Analyzuje bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok tepelnej a elektrickej energie.

34

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA,
AKREDITÁCIA A BEZPEČNOSTNÝ CERTIFIKÁT

VUJE má vybudovaný integrovaný systém manažérstva na báze noriem STN EN ISO 9001:2001,
STN EN ISO 14001:2005, NUSS a súvisiacich národných noriem zameraných na zvyšovanie
bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení.
Systém kvality VUJE bol certifikovaný firmou Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) v roku
1999 a recertifikovaný v roku 2005.
Systém environmentálneho manažérstva bol certifikovaný spoločnosťou LRQA v roku 2003.
VUJE má v súlade s normami STN EN ISO/IEC 17 025:2005 akreditované pracoviská:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalibračné laboratórium tlakomerov
Kalibračné laboratórium teploty
Kalibračné laboratórium - oddelenie vývoja a aplikácie diagnostických prostriedkov
Skúšobné laboratórium - oddelenie vývoja a aplikácie diagnostických prostriedkov
Skúšobné laboratórium - oddelenie kontroly jadrových zariadení
Skúšobné laboratórium - oddelenie štrukturálnych analýz
Skúšobné laboratórium chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz
Skúšobné laboratórium oddelenia divízneho riadenia, hodnotenia spoľahlivosti a prevádzky ES

Vo VUJE 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 r. 2008.
VUJE je od roku 2005 držiteľom bezpečnostného certifikátu Národného bezpečnostného úradu SR.

35

36

ZÁVER

Základom života na našej zemi je energia a zdroje, ktoré sú túto schopné pre nás dodať.
Jednou zo základných podmienok udržania rozvoja našich ekonomík a civilizácie vôbec je dostatok
elektrickej energie, ktorá je vyrobená bezpečne s minimalizáciou dopadu na životné prostredie.
Naša spoločnosť si uvedomuje tieto atribúty a počas celej svojej doterajšej činnosti jej hlavným cieľom
bolo zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku jadrových a ostatných energetických zdrojov.
Zásobovanie elektrickou energiou je všade na svete považované za zásadný predpoklad rozvoja
ekonomiky a celej spoločnosti.
V slovenskej energetike jadrové elektrárne pokrývajú vyše 50% potreby elektrickej energie.
V súčasnom období rozvoja slovenskej ekonomiky prevádzkované zdroje pokrývajú naše potreby,
pričom naše malé rezervy sú využité na vývoz.
Dňom 1. 1. 2007 bude ukončená prevádzka prvého bloku jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských
Bohuniciach a tým i dodávku 440 MW elektrickej energie do slovenskej siete. Odstávka ďalšieho bloku
elektrárne V-1 z prevádzky, je plánovaná od 1. 2009.
Potreby elektrickej energie pre Slovensko bude nutné riešiť dovozom.
V tejto napätej energetickej bilancii bude veľmi významné rozhodnutie väčšinového vlastníka SE, a.s. o
dostavbe 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach, ktoré sa predpokladá v I. polroku 2007.
VUJE je vedúcou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje spracovanie technických podkladov a projektu
dostavby blokov v Mochovciach.
Je našim cieľom zabezpečiť vlastnú realizáciu dostavby v spolupráci s pôvodnými dodávateľmi stavby
ŠKODA JS a ŠKODA Praha, čo by zabezpečilo rozvoj spoločnosti na obdobie budúcich 10 rokov.
Naším poslaním je presvedčiť verejnosť, že na Slovensku prevádzkujeme spoľahlivé elektrárne
a že rozvoj jadrovej energetiky je v súčasnom období základnou alternatívou rozvoja energetiky.

