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Vážení obchodní partneri, 

v súčasnej dobe si celý svet s čoraz väčšou vážnosťou uvedomuje potrebu energie 
pre zachovanie trvalo udržateľného rozvoja. 

Osobitné miesto v živote modernej spoločnosti má elektrická energia, jej bezpečná 
výroba a spoľahlivá dodávka v deklarovanej kvalite. 

Naša spoločnosť pri svojom vzniku pred 30-timi rokmi dostala do vienka úlohy, ktoré 
bezprostredne súvisia s výskumno-vývojovými podkladmi pre bezpečnú, spoľahlivú 

a ekonomickú výrobu elektrickej energie v jadrových elektrárňach pri eliminácii možného 
negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie a prevádzkový personál. 

Za 30 rokov existencie našej spoločnosti sa postupne rozširovala aj naša pôsobnosť a odborné 
zameranie. Ako prvá sa ukázala požiadavka školiť personál jadrových elektrární. Odborníkov pre 

prevádzku JE sme školili pre potreby celého Československa, ale aj NDR, MĽR. Postupne pribudla 
problematika spracovania a skladovania rádioaktívnych odpadov, životnosti zariadení, ale aj 

vyraďovania a likvidácie jadrovo-energetických zariadení po skončení ich životnosti. 
Požiadavky praxe rozšírili našu pôsobnosť aj na oblasť klasickej energetiky, vrátane obnoviteľných 

zdrojov energie. Najmladším sektorom, v ktorom ponúkame aktivity, sú siete a distribúcia elektrickej 
energie. 
Systematická pozornosť venovaná zvyšovaniu odbornej spôsobilosti, schopnosti pracovníkov našej 
spoločnosti a finančné prostriedky vkladané do nákupu nového, moderného prístrojového vybavenia sa stali 
rozhodujúcimi faktormi vysokej profesionálnej úrovne spoločnosti, flexibility a tvorivého prístupu k riešeniu 
výskumno-vývojových, ale i prevádzkových úloh sektora energetiky. 
Naša spoločnosť má v súlade s rozvojovými trendmi a požiadavkami odberateľov vybudovaný 
a spoločnosťou LRQAz Británie certifikovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 a 14001. 
Za dobu svojej existencie dokázal kolektív pracovníkov spoločnosti prevádzkovateľom energetických 
zariadení doma, aj v zahraničí, svoju životaschopnosť a vysoký inovatívny potenciál. Ocenením 
schopností bola Cena ministra školstva SR najúspešnejšej organizácii aplikovaného výskumu za účasť 
v 6. Rámcovom programe EÚ vo výskume a vývoji, udelená v roku 2005. 
Dosiahnuté výsledky a dôvera odberateľov sú pre nás záväzkom stáleho zlepšovania a zvyšovania kvality 
nami poskytovaných služieb. 
Prispievame k energetickej bezpečnosti Slovenska, ku kvalite života spoločnosti, k trvalo udržateľnému 
rozvoju. 
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HISTÓRIA 

Vznik VÚJE je zviazaný s históriou Atómových elektrární Bohunice. Práve kolektív 
výskumno-vývojových pracovníkov v Atómových elektrárňach Bohunice bol základom 

pre vznik Výskumného ústavu jadrových elektrární (VÚJE). 
Na základe rozhodnutia Federálneho ministerstva palív a energetiky ČSSR začal VÚJE 

činnosť 1. januára 1977 ako koncernová organizácia Slovenských energetických podnikov. O 
rok na to sa z VÚJE stala samostatná organizácia, riadená priamo ministerstvom. Výborné 

výsledky VÚJE boli podnetom na to, aby v roku 1983 predsedníctvo federálnej vlády poverilo 
VÚJE vedeckým vedením spúšťania všetkých československých jadrových elektrární. V priebehu 

ďalších rokov získal VÚJE priestory priamo v Trnave a postupne sa vytvárali podmienky na 
budovanie solídneho, medzinárodne uznávaného pracoviska aplikovaného výskumu. 

Rok 1983 bol významný aj z iného pohľadu. V ústave začalo pracovať Rezortné školiace a výcvikové 
stredisko. V nasledujúcom roku bolo toto stredisko v Trnave vybavené plnorozsahovým trenažérom 

reaktorových blokov VVER 440/213. Stredisko postupne dosiahlo medzinárodnú úroveň. Výcvikové 
kurzy pre dozorné orgány a personál jadrových elektrární s reaktormi typu PWR/VVER tu uskutočňovala 

aj Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. V tom čase bolo už stredisko vybavené 
audiovizuálnou technikou, modelmi zariadení, simulátormi a plnorozsahovým trenažérom. 
Vo VÚJE sa školili pracovníci JE z Českej republiky, bývalej NDR, Poľska, špecializované kurzy sa 
uskutočnili pre odborníkov vyslaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Na dobrých 
výsledkoch ústavu sa podpísala aj jeho rozsiahla medzinárodná spolupráca a spolupráca s vysokými 
školami a Slovenskou akadémiou vied. 
Osobitne významné pre rozvoj ústavu a následný vznik akciovej spoločnosti boli osemdesiate roky. Sídlom 
VÚJE sa v roku 1985 stala Trnava, pričom viaceré experimentálne pracoviská, vývojové dielne i niektoré 
laboratóriá zostali v priestoroch jadrových elektrární v neďalekých Jaslovských Bohuniciach. Dôvodom bolo 
zabezpečenie úzkej súčinnosti výskumných a vývojových prác s prevádzkou jadrových elektrární a riešenie 
problémov modernizácie jadrových zdrojov priamo na mieste. Koncom osemdesiatych rokov mal ústav 759 
pracovníkov a nadobudol mimoriadne významné postavenie nielen v rámci československej jadrovej 
energetiky, ale i v zahraničí. 
Významné zmeny v celom štáte mali samozrejme vplyv aj na dálší osud ústavu. Vznikol nový model 
organizácie VÚJE a postupne bol vykryštalizovaný predmet činnosti a stratégia ústavu. Boli vytvorené 
strediská jadrovej bezpečnosti, diagnostiky jadrových a energetických zariadení, ekonomiky, prípravy 

prevádzky jadrových elektrární. Na začiatku deväťdesiatych rokov bol ústav pod tlakom zmien a 
nových požiadaviek na ekonomiku a efektívnosť výskumno-vývojových prác nútený vykonať 

radikálne kroky vo vlastnej organizácii práce a celej činnosti. Bolo to obdobie prekonávania 
viacerých problémov, týkajúcich sa najmä zmeny financovania ústavu a s tým súvisiacim 

znižovaním počtu zamestnancov. Ako každá zmena, aj tieto kroky priniesli svoje ovocie. 



Výskumný ústav jadrových elektrární si zachoval svoje odborne zameranie 
a transformoval sa na štátny podnik s nasledovnou organizačnou štruktúrou: 

stredisko jadrovej bezpečnosti, 
stredisko diagnostikyjadrových 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. 

V následnom procese privatizácie akciová spoločnosť, založená zamestnancami ústavu, odkúpila štátny 
výskumný ústav, ktorý sa 1. novembra 1994 transformoval na súkromnú akciovú spoločnosť Výskumný 
ústav jadrových elektrární Trnava, a.s. Prvým zvoleným predsedom predstavenstva súkromnej 
spoločnosti - VÚJE Trnava, a.s., sa stal Ing. Ján Korec, CSc. Bol zároveň zvolený generálnym riaditeľom. 
Pod jeho vedením sa podarilo stabilizovať ekonomiku a hneď v ďalšom roku získať projekty zabezpečujúce 
stabilitu a ďalší rozvoj spoločnosti. Nová stratégia spoločnosti bola postavená na dovtedajších výsledkoch, 
úspechoch a presadzovaní nových, netradičných, progresívnejších riešení. Uplatnené výsledky, vyjadrené 
predovšetkým spoľahlivou prevádzkou jadrových elektrární, ale aj spokojnosťou ostatných odberateľov, sa 
stali základom budúcnosti spoločnosti a predpokladom ďalšieho dopytu po jej odborných službách. 
Spoločnosť sa postupne preorientovala z výskumnej organizácie na inžiniersku a projektovú spoločnosť, 
ktorá realizovala rozsiahle projekty v jadrovej energetike a v ostatných rokoch rozšírila svoju činnosť do 
oblasti rozvodných sietí, klasickej energetiky a využitia obnoviteľných zdrojov energie. 

Za osobitne dôležité v novodobej histórii spoločnosti je možné označiť schopnosť získať zákazky, ktoré 
nielenže zabezpečili pre pracovníkov odbornú prácu na niekoľko rokov, ale posunuli tiež VUJE medzi 
významné výskumno-vývojové a projektové firmy v Európe. Išlo najmä o účasť na postupnej rekonštrukcii 
jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach a na projekte dostavby 1. a 2. bloku Atómových elektrární 
Mochovce. VÚJE Trnava v účasti na týchto projektoch dokázal, že je schopným organizátorom spolupráce 
medzi zahraničnými a slovenskými dodávateľmi prác, technológií i komponentov, v tak špecializovanej 
oblasti akoje modernizácia a dostavba jadrovej elektrárne. 
Schopnosti VUJE sú dôkladne preverované a využívané v rámci širokej medzinárodnej spolupráce. 
VUJE sa napr. zúčastňuje, resp. zúčastňovala na programoch Medzinárodnej agentúry pre atómovú 
energiu, participuje na riešení projektov PHARE, PECO a 5. a 6. Rámcového programu EU. 



H l B T D R I A 

1977 
1. januára Federálne ministerstvo palív a energetiky založilo VÚJE 

so sídlom v Jaslovských Bohuniciach. 

1978 
VÚJE je organizačne podriadený priamo FMPE. 

1983 
Dokončenie výstavby Rezortného školiaceho a výcvikového strediska. 

1984 
Začiatok prevádzky trenažéraVVER440/213. 

1985 
Dislokácia VÚJE do Trnavy. 

1987 
Rezortné školiace a výcvikové stredisko je organizačne povýšené na úroveň úseku. 

1989 
Počet zamestnancov VÚJE dosahuje doposiaľ najvyšší stav-759 pracovníkov. 

1990 
Zavedenie novej organizačnej štruktúry a nového ekonomického modelu riadenia. 

1994 
Transformácia VÚJE na zamestnaneckú akciovú spoločnosť. 

1996 
Spoločnosť získava účasť na veľkých projektoch, ktorých realizácia predstavuje hlavnú časť 
programu na najbližšie roky a organizuje medzinárodnú spoluprácu na ich riešení. 

1996-1998 
Vytvorenie konzorcia REKON pre rekonštrukciu JE V-1. Vzrastá počet zamestnancov - v roku 

1996 na 465 pracovníkov, v roku 1997 na 568 pracovníkov a v roku 1998 na 613 pracovníkov. 

1999 
Získanie certifikátu kvality od LR QA. Odbornú kapacitu VÚJE dokazuje aj kvalifikačná 

štruktúra pracovníkov: 5% pracovníkov má vedeckú hodnosť kandidáta vied, 51% 
pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie. 



1999-2000 
Spoločnosť 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 napríklad 
v Maďarsku, Holandsku, Švédsku, Francúzsku, Španielsku, realizuje prvé projekty 
v Číne a nadväzuje obchodné kontakty s mnohými ďalšími odberateľmi. 

2001 
VÚJE Trnava pokračuje v úsilí uplatniť sa v medzinárodnom meradle v 5. Rámcovom programe 
EÚ. To predpokladá vyhovieť vysokým odborným a kvalitatívnym nárokom v oblasti jadrovej 
i klasickej elektroenergetiky. 

2003 
Získanie certifikátu ENS IS014001:1998. 

2004 
Zmena obchodného názvu na VUJE, a. s. 

2005 
VUJE, a.s. získala Cenu ministra školstva ako najúspešnejšia organizácia aplikovaného výskumu za účasť 
na 6. Rámcovom programe EÚ. 
VUJE bol priznaný certifikát Národného bezpečnostného úradu. 

2006 
Získanie zákazky: Inžiniersko-projektové práce pre dostavbu EMO 34. 



V E D E N I E S P O L O Č N O S T I 

VEDENIE SPOLOČNOSTI 

R I A D I T E L I A V U J E 

1977-1990 
1990 

1991 
1992-1993 

1993-1994 
1994-2001 
001 

Doc 
Ing. 
Ing. 
Ing. 
Ing. 
Ing. 
Ing. 

. Ing. Eduard Metke, CSc. 
Peter Škvarka, CSc. 
Stanislav Novák, DrSc. 
Jozef Mišák, CSc. 
Oto Schultz 
Ján Korec, CSc. 
Marián Dugovič 

P R E D S T A V E N S T V O 

Ing. Zoltán Harsányi, PhD. 
Ing. Peter Líška 

Ing. Matej Korec 
Ing. Oto Schultz 
Ing. Milan Ferenc 

predseda Predstavenstva 
podpredseda Predstavenstva 
člen 
člen 
člen 

D O Z D R N A R A D A 

Ing. Peter Beňo 
Ing. Peter Pilát 
Ing. Jana Juríková 
Ing. Ľubomír Kmeťko 
Ing. Ján Mitošinka, CSc. 
RNDr. Anton Szaló, CSc. 
Ing. Ján Šovčík 

predseda Dozornej rady 
člen Dozornej rady 
člen Dozornej rady 
člen Dozornej rady 
člen Dozornej rady 
člen Dozornej rady 
člen Dozornej rady 



Generálny riaditeľ 

Ing. Marián Dugovič 

Riaditelia divízii 

Ing. Peter Líška 

Ing. Peter Pilát 

Ing. Karol Rovný 

Ing. Milan Ferenc 

Ing. Štefan Nižnanský 

Ing. Marián Štubňa, CSc. 

Ing. Ján Mitošinka, CSc. 

Ing.OtoSchultz 

Ing.BranislavMesík 

Ing. Roman Guláš 

riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti 

riaditeľ divízie diagnostiky jadrovo-energetických zariadení 

riaditeľ divízie prípravy prevádzky jadrových elektrární 

riaditeľ divízie podpory prevádzky jadrových elektrární 

riaditeľ divízie školiaceho a výcvikového strediska personálu 
jadrových elektrární 

riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie jadrovo-energetických 
zariadení a spracovania rádioaktívnych odpadov 

riaditeľ divízie informačných technológií 

riaditeľ divízie obchodu, inžinierskych činností a služieb 

riaditeľ divízie pre ekonomiku 

riaditeľ divízie pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy 

;áir 



A K T I V I T Y „sjgpLQČNpgTi 

AKTIVITY SPDLDČNDSTI 

Predmetom podnikania VUJE sú projektové, realizačné, inžinierske, výskumné 
a školiace činnosti pre jadrové a klasické elektrárne a spracovateľský priemysel: 

© výskumná, vývojová a inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, 
spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky 

a vyraďovanie zdrojov energie a tepla, 

© výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti vyraďovania zdrojov 
energie a tepla, zariadení pre nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivých 

a nebezpečných látok, hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom 
prostredí v dôsledku normálnej prevádzky, havárií energetických zariadení a ich vplyvu na 

životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, 
havarijného plánovania a krízového manažmentu, 

© vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti 
a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na 
velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov, 

© školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky a vyraďovania zdrojov 
energie a tepla, 

© vykonávanie komplexnej energetickej bilancie využívania energie, analyzovanie hospodárenia 
s energiou a technicko-ekonomické zhodnotenie možných opatrení na dosiahnutie zefektívnenia 
využitia energie. 

V súlade s podnikateľským zámerom zhodnocuje spoločnosť dlhoročné skúsenosti, odborné vedomosti 
a schopnosti svojich zamestnancov vo výskumno-vývojových aktivitách a službách: 

© spracovanie bezpečnostnej dokumentácie, 

© hodnotenie bezpečnosti blokov JE, 

© vnútroreaktorová fyzika, 

© príprava projektov spúšťania a výkon vedeckého vedenia fyzikálneho a energetického 
spúšťania jadrových elektrární, 

) 



© návrh a realizácia systému predprevádzkových a prevádzkových 
kontrol integrity materiálu vybraných zariadení, 

© spracovanie projektov prevádzkovej diagnostiky blokov jadrových elektrární, 

© vývoj a dodávka stacionárnych diagnostických systémov pre sledovanie prítomnosti 
voľných častí a únikov chladiacej zmesi v primárnom okruhu a stavu hlavných 
cirkulačných čerpadiel blokov jadrových elektrární, 

© vývoj a dodávka manipulátorov a mechanizovaných prostriedkov pre kontrolu integrity 
materiálu vybraných zariadení jadrových elektrární a pre opravy vybraných uzlov, 

© vývoj systému prípravy personálu pre jadrové elektrárne a jeho realizácia v systéme výučby 

jednotlivých kategórií pracovníkov, 

© vývoj a realizácia systému starostlivosti o zariadenia jadrových elektrární, 

© vývoj a inštalácia nových meracích systémov teploty s automatickou kontrolou presnosti merania v 
prevádzke jadrových elektrární, 

© návrh a realizácia systémov monitorovania stavu tlakových nádob reaktorov blokov jadrových 
elektrární pri účinkoch žiarenia pomocou overovacích vzoriek, 

© vývoj a inštalácia technického a programového vybavenia pre kontrolné a krízové centrum a pre 
krízový manažment, 

© vývoj a dodávka programového vybavenia pre modelovanie a hodnotenie šírenia rádioaktívnych 
látok v životnom prostredí, 

© vývoj technológií spracovania rádioaktívnych odpadov, realizácia experimentálnej bitumenizačnej 
linky a spaľovne rádioaktívnych odpadov, 

© vývoj a dodávka zariadení pre transport kvapalných rádioaktívnych odpadov a jadrového 

paliva, 

© kvalifikácia bezpečnostné významných zariadení jadrových elektrární, 

© vypracovanie bezpečnostných správ pre jadrové elektrárne, 

© vývoj a realizácia monitorovacích systémov pre hodnotenie životného prostredia 
a zdravotného stavu obyvateľstva v okolí energetických výrobní. 

® 



S y g l É M KVAJ-ĽOC 

SYSTÉM KVALITY 

VUJE, a. s. má vybudovaný integrovaný systém manažérstva podľa požiadaviek 
noriem STN EN ISO 9001:2000 a STN EN ISO 14001:2005 a požiadaviek schémy 

TickIT pre softvér. 
Pri implementácii sa samozrejme zohľadňujú aj legislatívne predpisy SR a odporúčania 

MAAE. 
Integrovaný systém manažérstva je certifikovaný spoločnosťou Lloyd's Register Quality 

Assurance (LRQA). 

Certifikát má platnosť v britskom akreditačnom systéme. 
Predmetom certifikácie VUJE, a.s. sú činnosti: 

„Činnosti výskumu a vývoja, navrhovania, riadenia projektov, školiacich činností a služieb pri príprave, 
výstavbe, prevádzke, údržbe, vyraďovaní jadrovoenergetických zariadení a nakladaní s rádioaktívnym 

odpadom. Výstavba iných energetických zdrojov vrátane obnoviteľných, výstavba elektrizačných sústav, 
výroba technologických netlakových zariadení a prístrojov, vrátane navrhovania informačných systémová 

vývoja SWpodľa TickIT." 

Systém kvality bol po prvýkrát certifikovaný spoločnosťou LRQA v r. 1999 a systém environmentálneho 
manažérstva v r. 2003. 

Dôležitou súčasťou manažérskeho systému VUJE, a. s. sú kalibračné a skúšobné laboratóriá, ktoré sú 
akreditované národným akreditačným orgánom SNAS v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025. 

Kalibračné laboratóriá: 

© laboratórium tlakomerov, 
© laboratórium teploty, 
© laboratórium so snímačmi pre meranie mechanického kmitania. 

Skúšobné laboratóriá: 

© oddelenie kontroly jadrových energetických zariadení, 
© laboratórium diagnostických testov, 

© oddelenie štrukturálnych analýz, 
© laboratórium teplotného starnutia a skúšok v havarijných podmienkach prostredia, 

© laboratórium dozimetrie žiarenia, 
© laboratórium chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz, 

© laboratórium elektromagnetických polí. 

Okrem laboratórií SNAS akreditoval aj certifikačný orgán pre výrobky - pre certifikáciu 
vybraných zariadení pre jadrové elektrárne. 

Spoločnosť má Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
autorizované pracovisko na overovanie určených meradiel - kombinovaných 

snímačov teploty určených pre jadrové elektrárne typu WER-440. 
VUJE, a. s. je držiteľom "Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 

podnikateľa" vydaného Národným bezpečnostným úradom SR. 
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V Ý Z N A M N É P R O J E K T Y 

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 
Postupná rekonštrukcia JE V-1 

Podmienky pre ďalšiu prevádzku blokov V-1 s reaktormi typu V-230 stanovil Úrad 
jadrového dozoru Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 1/94. Splnenie týchto 

podmienok podrobne spracoval VUJE v Zadávacom projekte. Postupnú rekonštrukciu 
bloko v JE V-1 následne uskutočnila spoločnosť v rokoch 1996-2000 v spolupráci s firmou 

Siemens, s ktorou utvorila konzorcium REKON. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo 
výške 8,5 miliardy Sk. Rekonštrukcia zabezpečila medzinárodne akceptovateľnú úroveň 

bezpečnosti prevádzky blokov WER elektrárne V-1. 

Dokončenie republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach 

Koncom roku 1999 bolo uvedené do prevádzky Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov. 
Projektové práce i realizáciu zabezpečila spoločnosť v súlade s podmienkami rozhodnutia Úradu 

jadrového dozoru SR. V úložisku môžu byť v špeciálnych vlákno-betónových kontajneroch uskladnené 
stredno a nízko aktívne rádioaktívne odpady. 

Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva 

VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa zabezpečila bez prerušenia prevádzky seizmické zodolnenie 
a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva v odštepnom závode akciovej spoločnosti 
Slovenské elektrárne - Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi 
odpadmi a vyhoreným palivom (teraz JAVYS). Náročnými úpravami stavebnej a technologickej časti objektu 
bolo zabezpečené seizmické zodolnenie vyhovujúce podmienkam stanoveným Úradom jadrového dozoru 
SR. Celková skladovacia kapacita medziskladu vyhoreného paliva sa zvýšila až 2,8-násobne 
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Vyraďovanie elektrárne A1 

Uloženie elektrárne A-1 do bezpečného radiačného stavu je cieľom projektu, 
ktorého riešenie a realizácia je plánovaná na obdobie rokov 1999 -2007. Realizáciu 
projektu zabezpečuje VUJE. V rámci riešenia sa vyvinú a využijú špeciálne 
manipulátory, roboty a moderné technológie pre ukladanie rádioaktívnych odpadov. 

Vývoj simulátorov 

V rámci programu PHARE vyvinul VUJE v spolupráci s francúzskou firmou CORYS plnorozsahový 
multifunkčný simulator pre reaktory typu WER V-230, ktorý je využívaný na výučbu personálu 
jadrových elektrární v školiacom stredisku spoločnosti. Spoločnosť prevádzkuje aj plnorozsahový 
simulator riadiacich operácií pre bloky WER typu V-213, ktorý je stále inovovaný v súlade s novými 
poznatkami v tejto oblasti. Pre rozvodné podniky vyvíja spoločnosť simulator, ktorý slúži na výučbu 
a zaškolenie operátorov elektrických staníc. 

Spúšťanie jadrových elektrární 

V histórii jadrových elektrární v ČR a SR zabezpečovala spoločnosť prípravu, realizáciu a vyhodnotenie 
testov fyzikálneho a energetického spúšťania všetkých blokov typu VVER-440 v jadrových elektrárňach 
Bohunice, Dukovany a Mochovce. Spoločnosť sa podieľala na fyzikálnom a energetickom spúšťaní blokov 
jadrovej elektrárne Temelín (WER 1000). 

Integrovaný informačný systém Slovenských elektrární, a.s. 

V tomto rozsiahlom projekte rieši akciová spoločnosť VUJE oblasť správy a údržby technologických zariadení 
a oblasť prípravy, sledovania a hodnotenia prevádzky energetických zariadení. Výsledky projektu sú postupne 
zavádzané v SE, a.s. 



Komplexné hodnotenie životného prostredia v lokalitách Slovenských 
elektrární, a.s. 

VUJE riešila 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. K dispozícii sú výsledky z lokalít 

EBO, EMO, ENO, EVO, od roku 1993 TEKO a tiež sumárne sú výsledky za 5 rokov. Okrem 
ročných výsledkov hodnotenia lokalít sú od roku 2003 spracované sumárne výsledky za desať 

rokov (1993-2002). 

Výstavba vysokonapäťovej linky Varín-Sučany 

VUJE zabezpečoval a koordinoval výstavbu vysokonapäťového vedenia 400 kV medzi rozvodňami 
Varín a Sučany, ktoré nahrádza pôvodné vedenie, vybudované pred štyridsiatimi rokmi. Prvá časť 

výstavby, ukončená v novembri 1999, sa uskutočnila v mimoriadne náročnom horskom teréne, 
s viacnásobným križovaním rieky Váh, cestnej siete a železnice. Akcia skončila v roku 2001 a jej súčasťou 

bola i rekonštrukcia rozvodní v Sučanoch a vo Varíne. 



Modernizácia blokov Jadrovej elektrárne V-2 Jaslovské Bohunice 

V jadrovej energetike je v súčasnosti celosvetovým trendom predlžovanie 
životnosti jadrových blokov a zvyšovanie bezpečnosti ich prevádzky. Akciová 
spoločnosť Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ jadrovej elektrárne typu WER 
440/213 sleduje tieto trendy so zámerom udržať pri predĺžení životnosti medzinárodne 
akceptovanú úroveň prevádzky bezpečnosti jadrových blokov. Pre SE, a.s. vypracovala 
VUJE návrh programu modernizácie blokov elektrárne V-2 s cieľom zabezpečiť spoľahlivú, 
bezpečnú a ekonomickú prevádzku blokov V-2 do konca ich projektovanej životnosti a vytvoriť 
podmienky pre predĺženie životnosti na 40 rokov prevádzky. 

Vodná elektráreň Yeghesis Arménsko 

V rokoch 2000-2006 bol VUJE generálnym dodávateľom dvoch blokov vodnej elektrárne Yeghesis 
s výkonom 6,46 MW a realizátorom automatického systému riadenia a pomocných elektrických 
systémov. Stavba bola realizovaná v zložitom horskom teréne v nadmorskej výške 2000 m. 
Vizualizácia prevádzkových a poruchových stavov hydroenergetického zariadenia môže byť sledovaná 
pomocou modemu, alebo cez internet. 
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Rekonštrukcia energetického hospodárstva Smrečina Holding I, a.s 

VUJE bola autorom realizačného projektu a generálnym dodávateľom výstavby 
kotolne, dodávky a montáže technologickej časti, silnoprúdových zariadení, MaR 

kotla a ovládacieho pracoviska v rokoch 2001-2003. 
Kotol na drevný odpad má parný výkon 16 t/h pri tlaku 2,0 MPa a spaľuje odpad z vlastnej 

drevárskej výroby. 

Slovenský energetický dispečing Žilina 

VUJE vo funkcii generálneho dodávateľa zabezpečil výstavbu a kompletáciu technologického 
vybavenia budovy vrátane riadiaceho a informačného systému SED. 

Štátny program výskumu a vývoja 

Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie. 
Naša spoločnosť riešila nasledovné úlohy Va V: 

© Výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií. 
© Vplyv trhového prostredia na prenosy a premeny elektrickej energie. 
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M E D Z I N Á R O D N Á S P O L U P R Á C A 

MEDZINÁRODNÁ 
SPOLUPRÁCA 

VUJE dlhodobo rozvíja medzinárodnú spoluprácu s MAAE, kdeje už tradíciou participácia 
na agentúrnych projektoch a úzka spolupráca s ÚJD SR. Smerom na EÚ sa v minulosti naša 

spoločnosť zapojila do niekoľkých projektov Phare, napríklad v oblasti výcvikových trenažérov, 
simulátorov a bezpečnostných analýz. 

Osobitne významná bola spolupráca VUJE s americkou firmou Westinghouse Electric Company pri 
dokončovaní, spustení a školení personálu jadrovej elektrárne Temelín v Českej republike. Za 

mimoriadnu pozornosť stojí dodávka diagnostických systémov slovenskej produkcie pre túto jadrovú 
elektráreň. 

V polovici roku 2000 sa začala rozvíjať spolupráca so švédskou firmou SwedPower AB na dodávku 
diagnostického systému monitorovania netesností (HUMON) pre jadrovú elektráreň Ignalina v Litve. 

VUJE sa podieľa na implementácii prototypu medzinárodne vytváraného programového systému RODOS. Ide o 
úlohu, ktorá patrí do medzinárodného výskumného programu RODOS (Read time Online Decision On Support), 
podporovaného a koordinovaného Európskou úniou. Spoločnosť sa na tomto programe zúčastňuje od roku 
1996. Na riešení pracuje 36 výskumno-vývojových pracovísk Európy. V rámci programu je vyvíjaný integrovaný 
informačný a podporný rozhodovací systém pre havarijné situácie v energetike, aplikovateľný v celej Európe. 

V stratégii zahraničného pôsobenia spoločnosti majú významné miesto aktivity v Číne a v ďalších ázijských 
krajinách. 

V poslednom období spoločnosť značne rozšírila svoju účasť v projektoch rámcových programov EÚ v oblasti 
výskumu a technického rozvoja. V období do roku 2000 participovali kolektívy VUJE na troch projektoch 4. a 5. 
Rámcového programu. 

V 5. Rámcovom programe EÚ v oblasti výskumu a vývoja sme spoluriešiteľmi 19 projektov programu 
EURATOM. V 6. Rámcovom programe EÚ máme doteraz zmluvne potvrdenú účasť na riešení 5 projektov z 
programu EURATOM. 

Ako reprezentant SR v projekte HALDEN chceme využívať výsledky tohto projektu 
v praxi energetiky Slovenska. 
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^DNUKA^SJ-LLZIEB 

PONUKA SLUŽIEB 

Termohydraulické výpočtové analýzy 

Spoločnosť 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, REI-AP5, 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, 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. 

Neutrónová fyzika 

Spoločnosť 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. Pracovníci spoločnosti vyvinuli 
a zaviedli do praxe vyspelý vnútroreaktorový monitorovací systém TOPRE, ktorý sleduje rozloženie 

výkonu v aktívnej zóne reaktora WER 440 v on-line režime. Špecialisti VUJE inovovali metódu 
monitorovania fluencie rýchlych neutrónov na TNR, kde pôvodný súbor neutrónových detektorov bol 

rozšírený o štiepne detektory 238U, 237Np. Monitorovanie je využívané v programe tzv. svedočných 
vzoriek pri zisťovaní stavu tlakových nádob reaktorov. 
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Teplofyzikalne merania 

VUJE meria termohydraulické parametre jadrových elektrární a projektuje 
automatické vyhodnocovanie technicko-ekonomických ukazovateľov prevádzky. Je 
kalibračným strediskom tlakomerov a teplomerov, po výmenách paliva kalibruje 
štandardné merania teploty v reaktore. Pre havarijne-odolnú inštrumentáciu jadrovej 
elektrárne navrhuje, projektuje a montuje zariadenia pre meranie teploty a meranie hladiny 
v reaktore. 

Systém kontroly a riadenia 

Spoločnosť navrhuje, projektuje, dodáva a vykonáva montáž meracej a riadiacej techniky 
v jadrových i klasických elektrárňach. S cieľom zvýšiť jadrovú a prevádzkovú bezpečnosť počas 
manipulácie s jadrovým palivom vyvinula a inštalovala modernizovaný riadiaci systém zavážacieho stroja, 
ktorý umožňuje skrátiť čas výmeny paliva o cca 30%. Bol vyvinutý inovovaný riadiaci systém kontroly 
hermetickosti pokrytia paliva a v rámci konzorcia so spoločnosťou Siemens bol rekonštruovaný. Spoločnosť 
rieši a realizuje skúšky pri spúšťaní blokov jadrových elektrární a robí merania dynamických vlastností 
meracích a riadiacich systémov. 

Pravdepodobnostné hodnotenie 

V systéme predchádzania rizík jadrových havárií má osobitné postavenie pravdepodobnostné hodnotenie 
bezpečnosti (PSA). Spoločnosť analyzuje spoľahlivosť systémov, zariadení a technologických celkov 
jadrových elektrární a komplexne spracováva štúdie pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti na 1. 
a 2. úrovni vrátane spracovania charakteristík spoľahlivosti. Všetky práce uskutočňuje v prostredí 
medzinárodne používaného a komerčne dostupného softvéru RISK SPECTRUM (produkt švédskej 
spoločnosti RELCON). VUJE disponuje databázou prevádzkových udalostí, ktorá je založená na 
kompletnej prevádzkovej skúsenosti z elektrární v Jaslovských Bohuniciach. Databáza umožňuje 
vypočítať charkateristiky spoľahlivosti podľa požiadaviek PSAa systémových spoľahlivostných analýz. 

Rozbory udalostí v prevádzke JE 

V záujme zvyšovania účinnosti spätnej väzby z prevádzkových skúsenosti vykonáva VUJE rozbory 
udalostí v prevádzke domácich i zahraničných jadrových elektrární z hľadiska ich vplyvu na 
bezpečnosť. Spracováva správy o bezpečnostné významných udalostiach v jadrových 
elektrárňach do Systému hlásenia nehôd (IRS) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 
vo Viedni a pre Svetovú asociáciu prevádzkovateľov jadrových elektrární (WANO). 



P O N U K A S L U Ž I E B 

Štúdie a projekty 

V oblasti rekonštrukcie a modernizácie ponúka VUJE komplexné zabezpečenie 
technicky náročných investičných akcií formou dodávky na kľúč. Spoločnosť 

vypracováva bezpečnostné koncepty, štúdie realizovateľnosti a ďalšiu bezpečnostnú 
dokumentáciu pre zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti 

energetických zariadení. Na to kontinuálne nadväzuje koordinovanie projektantských, 
dodávateľských a montážnych aktivít. 

Pre jadrovú energetiku vypracováva návrh koncepcie zvyšovania jadrovej a prevádzkovej 
spoľahlivosti. Sú v nej identifikované jednotlivé bezpečnostné problémy s deterministickým 

a spoľahlivostným hodnotením ich vplyvu na spoľahlivosť a bezpečnosť jadrového zdroja. Výstupná 
dokumentácia je spracovaná vo forme koncepčných návrhov na zmenu štruktúry bezpečnostných 

systémov, zabezpečenie nezávislosti a zvýšenie seizmickej a požiarnej odolnosti jednotlivých 
zariadení. 

Spoločnosť spracováva tiež dokumentáciu, v ktorej sú rozpracované návrhy pre časti technológie, 
systémov kontroly a riadenia, elektrickej časti a stavebnej časti. Sú zhodnotené bezpečnostné 
a ekonomické prínosy realizácie a modernizácie a určené priority pre realizáciu. Bezpečnostný koncept 
predstavuje základný materiál na vypracovanie ďalšej časti projektovej dokumentácie. 

Projektovú dokumentáciu spoločnosť vypracováva a zabezpečuje v rozsahu projektu pre stavebné konanie 
a pre realizáciu stavby. Koordinuje činnosti jednotlivých častí projektu tak, aby boli zabezpečené väzby 
medzi projektmi jednotlivých systémov, profesií a postupom realizácie. Projektová dokumentácia obsahuje 
analýzy, výpočty, dokumentáciu kvality a bezpečnostnú dokumentáciu podľa požiadaviek investora, 
dozorných orgánov a orgánov štátnej správy. 

Spúšťanie zariadení 

VUJE zabezpečuje dodávky pre rekonštrukciu a modernizáciu, montáž a odskúšanie zariadení pred 
uvedením do prevádzky. Spracováva programy skúšok predkomplexného a komplexného vyskúšania, 
zabezpečuje realizáciu skúšok a vyhodnotenie ich výsledkov, ako aj výsledkov testov. Ak ide o nové 
zariadenia, zabezpečí školenie personálu a aktualizáciu prevádzkovej a bezpečnostnej 
dokumentácie. 

Pri uvádzaní blokov jadrovej elektrárne do prevádzky sa VUJE podieľa na preverení a zhodnotení 
pripravenosti spúšťaného bloku na prevádzku. Komplexne zabezpečuje 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. Pripravuje teoretické podklady pre jednotlivé 
testy a stanovuje kritériá ich úspešnosti. Počas spúšťania VUJE komplexne 

zabezpečuje realizáciu testov fyzikálneho a energetického spúšťania, vykonáva ich 
predbežné a záverečné vyhodnotenie a na základe ich výsledkov dáva 

odporúčania pre dälšiu prevádzku spúšťaného bloku. 
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Spoločnosť VUJE navrhla a inštalovala systémy a zariadenia na kontrolu, 
riadenie a vyhodnocovanie spúšťania. Ide o Pult fyzikálneho spúšťania, 
Reaktimeter a Analytický merací systém pre zber a archiváciu signálov, 
potrebných pre vyhodnotenie testov spúšťania. Pracovníci VUJE zabezpečujú ich 
inštaláciu a nepretržitú obsluhu na spúšťaných blokoch jadrových elektrární. Tieto 
systémy slúžia prevádzkovému personálu jadrovej elektrárne po celý čas od prvého 
spúšťania, pri opakovanom spúšťaní po výmenách paliva pracovníkom vykonávajúcim 
testy. 

Diagnostika a kontroly 

Záujem širokého spektra elektrární o služby VUJE potvrdzuje, že vysoká úroveň personálu a kvalitné 
technické vybavenie je zárukou spokojnosti a opätovných objednávok odberateľov. Spoločnosť vyvíja 
a vyrába moderné, diaľkovo ovládané manipulátory a mechanizačné prostriedky, ktoré sú hlavnými 
pomocníkmi pre kontrolu integrity materiálu vybraných zariadení a pre ich opravy. 

VUJE vyvíja metodické postupy a uskutočňuje nedeštruktívne skúšky zariadení blokov jadrových 
elektrární, akými sú napríklad: deliaca rovina tlakovej nádoby reaktora, mechanické časti hlavných 
cirkulačných čerpadiel, hlavné cirkulačné potrubia, kompenzátory objemu, primárne kolektory 
a výmenníkové rúrky parogenerátorov. Výsledky meraní vyhodnocuje v súlade s platnými predpismi. 
Vývoj diagnostických systémov má priamu súvislosť so schopnosťou spoločnosti dodávať kompletné 
zariadenia na diagnostické merania. Tieto zariadenia sú využívané na sledovanie vibrácií, prítomnosti 
voľných častí vo vybraných uzloch blokov jadrových elektrární, uloženia a vyváženia rotačných strojov. 
Mimoriadna pozornosť je venovaná diagnostike únikov chladivá z primárneho okruhu, ktorá tvorí jednu z častí 
aplikácie metódy LBB „únik pred prasknutím". 

€) 
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Analýzy 

Pre zabezpečenie ďalšej spoľahlivej prevádzky majú prevádzkovatelia záujem o 
služby vyhodnotenia životnosti zariadení. Ide o analýzy pevnosti a výpočty životnosti 

zariadení blokov jadrových elektrární s využitím najmodernejších výpočtových 
prostriedkov (ADINA, CAEPIPE, PMD a pod.). Špecializované pracovisko VUJE analyzuje 

integrity vysokoenergetických potrubných systémov a tlakových nádob, špeciálnych tlakových 
nádob reaktorov, aktuálnymi medzinárodne odporúčanými postupmi. 

Dôležitou oblasťou práce spoločnosti sú štrukturálne analýzy konštrukcií pri statickom a dynamickom 
zaťažení, napríklad pre impaktné zaťaženia na ochranné bariéry, pád kontajneru vyhoreného paliva, 

nárazy úlomkov lopatiek turbíny a uzatvárania rýchločinných armatúr. Tieto analýzy zahŕňajú rozbor 
príčin a mechanizmov degradácie materiálov a hodnotenie stupňa ich žiarenia pomocou overovacích 

vzoriek. VUJE dodáva celé systémy pre pohavarijné hodnotenie situácie na prevádzkovaných blokoch 
jadrových elektrární formou odberu vybraných vzoriek. Určuje vplyv korózie a erózie na materiály vybraných 

systémov primárneho a sekundárneho okruhu jadrových elektrární. Uskutočňuje expertízy prevádzkových 
porúch zariadení posudzovaním stavu ich materiálov. 

Školenia 

VUJE zabezpečuje teoretickú prípravu, výučbu, školenia i výcvik (vrátane výcviku zahraničných odborníkov) 
na simulátoroch dispečingov, velínov, či blokových dozorní jadrových reaktorov. 

Okrem uvedených činností vyvíja a realizuje technické a programové prostriedky pre výučbu a výcvik, vrátane 
simulátorov. Spoločnosť udeľuje licencie na výkon funkcií v jadrových elektrárňach a organizuje 
špecializované domáce i medzinárodné kurzy. 

V rámci teoretickej prípravy organizuje kurzy pracovníkov v energetike od základných školení, cez 
doškoľovanie až po rekvalifikačné školenia. Ide o systematický prístup k výcviku, ktorý je tiež označovaný 
skratkou SAT. VUJE pre jednotlivé kurzy spracováva program i učebné materiály a pre Štátnu skúšobnú 
komisiu udržiava a inovuje databázu otázok. 

Špeciálny prístup má VUJE k systému školení a výcviku na simulátoroch. Na špičkových simulátoroch 
jadrových elektrární VVER-440 vykonáva spoločnosť výcvik operátorov formou základných, 

rekvalifikačných a periodických kurzov. Spoločnosť vlastní tiež simulátory elektrizačnej sústavy, na 
ktorých je zabezpečený kvalitný výcvik manipulantov a dispečerov elektrizačnej sústavy. Na polygóne 

VUJE sa uskutočňuje výcvik elektrikárov na práce pod napätím. 



Vývoj a dodávky simulátorov : 

O komplexný výcvik činnosti posádky počas štandardných a havarijných 
režimov - Plnorozsahový simulator blokovej dozorne elektrárne, 

O výcvik intelektuálnych zručností, potrebných pre riadenie technologických 

procesov - Multifunkčný simulator blokovej dozorne elektrárne, 

O výcvik činnosti manipulanta elektrickej stanice a dispečera - Dispečerský simulator, 

O výcvik orientácie, pohybu a nácvik činnosti v uzavretých priestoroch energetických 
zariadení - Virtuálny simulator. 

VUJE organizuje napríklad regionálne a interregionálne kurzy pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú 
energiu, Úrad jadrového dozoru SR, NRC a Ministerstvo energetiky USA. 

© 
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Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia 
a zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi 

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, navrhuje a zabezpečuje opatrenia na 
znižovanie radiačnej záťaže personálu a životného prostredia. Zabezpečuje skúšanie a 

overovanie filtračných staníc na zachytávanie aerosólov a jódu vo ventilačných systémoch 
jadrových zariadení, overovanie systémov monitorovania plynných exhalátov z týchto 

zariadení, ako i monitorovania ich vplyvu na okolie. 

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, vyvíja priestorové metódy hodnotenia zmyvu a prerozdelenia 

deponovaných rádionuklidov na úrovni povodí s využitím systémov GIS. 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. 

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. 
Realizuje vývoj vlastných systémov RTARC a geografického informačného systému ArcINFO. 
Zabezpečuje potrebné databázy a technickú a programovú podporu prenosu on-line dát z meraní 
teledozimetrických systémov v okolí jadrových elektrární, lokálnych a predpovedných meteorologických 
údajov a údajov z radiačnej monitorovacej siete SR. Pre potreby dozorných orgánov a prevádzkovateľov 
jadrových zariadení vyvíja technické prostriedky a zabezpečuje expertný systém ESPRO na hodnotenie 
havárií a podporu rozhodovania o opatreniach na ochranu obyvateľstva. 

VUJE vyvíja a aplikuje technologické postupy, technické a plánovacie prostriedky a navrhuje legislatívne 
normy pre vyradóvanie jadrových zariadení. 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. 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. 



VUJE vyvíja a aplikuje technológie úpravy, spracovania a ukladania 
rádioaktívnych odpadov. 
Pre vývoj technológií pre spracovanie rádioaktívnych odpadov VUJE 
zabezpečuje prevádzku experimentálnej bitumenačnej a cementačnej linky 
a experimentálnej spaľovne. Vykonáva neaktívne skúšky zariadenia na 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. 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. 

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 bitumenácie 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. 

VUJE aplikuje moderné smery a trendy informatiky vo všetkých oblastiach svojej činnosti. Navrhuje, rieši 
a implementuje komplexné integrované informačné systémy, zamerané na riadenie energetických podnikov 
v oblastiach riadenia a sledovania prevádzky, starostlivosti o zariadenia, sledovanie a hodnotenie 
bezpečnosti, osobnú dozimetriu, dozimetriu vnútorných priestorov a okolia jadrových elektrární, sledovanie 
a vyhodnocovanie prevádzkových kontrol, riadenie a sledovanie postupov likvidácie jadrových elektrární a 
zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi. Tieto aplikácie sú vyvíjané CASE technológiou na platforme 
ORACLE. 

Pre energetické podniky spoločnosť navrhuje, realizuje a inovuje technologické informačné systémy 
a havarijné centrá. Podieľa sa na inovácii a rekonštrukcii týchto systémov so zameraním na bloky 
a technologické uzly jadrových elektrární. Súčasťou riešenia je systémová a funkčná analýza 
technologických procesov, návrh hardvéru a softvéru, inštalácia, oživenie a uvedenie 
komplexného systému do prevádzky. Pri tom sú používané postupy, ktoré sú v súlade 
s metodikou riadenia a zabezpečenia kvality softvérových projektov, ako je riadenie 
konfigurácie projektu, testovanie, verifikácia a validácia softvérových projektov. 
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Informačné technológie 

V oblasti manažérskych informačných systémov využíva spoločnosť metódy 
umelej inteligencie (neurónové siete, heuristicke expertné systémy, fuzzy množiny, 

genetické algoritmy, modelovanie poznávacích schopností a rozhodovanie na základe 
kognitívneho inžinierstva) a aplikuje ich v procese zlepšovania komunikácie človek - stroj 

pri činnostiach obslužného personálu a jeho permanentnej prípravy. 

VUJE dlhodobo zberá údaje a štatisticky hodnotí vplyv priemyselných podnikov na životné 
prostredie so zameraním na energetiku. V rámci týchto projektov sú využívané predovšetkým 

štatistické metódy a grafické prezentácie. 

Osobitnou kapitolou je analýza a návrhy informačných systémov pre riešenie krízových situácií a 
stavov núdze v energetickom hospodárstve, návrhy systémov včasnej indikácie havarijných stavov, 

podávanie správ a hlásení v rozľahlých počítačových sieťach a tvorba krízových a havarijných plánov pre 
potreby riešenia mimoriadnych situácií a stavov núdze. 

V rámci uplatnenia najmodernejších technológií využíva spoločnosť virtuálnu realitu a 3D animácie, najmä 
pri vypracovaní návrhov riešení pre potreby rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení, pri 
navrhovaní a realizácii simulátorov, na výučbu a tréning obslužného personálu energetických zariadení, 
resp. na simuláciu technologických postupov pri príprave vyraďovania jadrových elektrární z prevádzky. 

Spoločnosť má skúsenosti s využívaním modulu riadenia projektov v rámci systému SAP R/3. Ponúka služby 
pri príprave zavedenia a samotnom zavedení tohto modulu pre potreby riadenia projektov vo všetkých fázach 
životného cyklu projektu. 

Spoločnosť v spolupráci s prevádzkovateľom Elektrizačnej sústavy SR (SEPS, a. s.)zabezpečuje nezávislú 
analýzu spoľahlivosti dodávky elektrickej energie. Súčasťou týchto prác je najmä zber a spracovanie údajov 
o poruchách a prerušení dodávok elektrickej energie s cieľom zabezpečiť technickú podporu 
prevádzkovateľovi. 

VUJE navrhuje a realizuje komplexné metódy sledovania poruchovosti a optimalizácie údržby na 
všetkých zariadeniach a linkách ES SR. Spoločnosť zabezpečuje a koordinuje výstavbu nových vedení 
veľmi vysokého a vysokého napätia, spoločne s návrhom ochrán. 

Pre riadenie energetických zdrojov a prevádzky Prenosovej sústavy spoločnosť tiež navrhuje a 
realizuje zber, archiváciu a vyhodnocovanie dát z rýchlych prechodových dejov. 

® 



Klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie 

VUJE spracováva štúdie realizovateľnosti, technické a energetické audity, 
technicko-ekonomické analýzy a hodnotenia energetických projektov vrátane 
spôsobu ich financovania 

VUJE prevádzkuje vlastné i cudzie energetické zdroje, rozmiestnené v rôznych lokalitách 
Slovenska. VUJE podniká v energetike podľa zákona číslo 656/ 2004 Z. z. a nadväzujúcich 
predpisov v oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie. Prevádzkovanými zdrojmi sú 
rozvodne odovzdávacie stanice tepla, 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. 

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 technicko-
ekonomické analýzy s cieľom vyhodnotenia energetických, ekologických a ekonomických efektov pri 
uplatnení nových technológií energetických zariadení pre sústavy zásobovania teplom a elektrinou, vo 
väzbe na plnenie záväzkov z medzinárodných dohôd. 

Analyzuje bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok tepelnej a elektrickej energie. 

® 
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VUJE projektuje energetické stavby a technológie a zabezpečuje ich 
realizáciu podľa požiadaviek investora. Projekčné pripravuje a realizuje 

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. 

VUJE realizuje výstavbu a rekonštrukciu energetických zariadení a environmentálnych 
technológií aj formou generálnej dodávky (dodávky, montáž a rekonštrukcie kotlov na 

spaľovanie biomasy, kotlov na fosílne paliva, odovzdávacích staníc tepla, záložných zdrojov 
elektrickej energie, malých vodných elektrární, parných turbín, kogeneračných jednotiek a pod.). 

Pre realizované stavby zabezpečuje záručný a pozáručný servis. 

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. 

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

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. 

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. 

© 
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