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Od návrhu projektu až po realizáciu diela

Vďaka skúsenostiam v stavebníctve, strojárstve a energetike 

sme klientom neustálou podporou.
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• technické audity,

• nedeštruktívne testovanie, meranie, analýzy,

• nezávislé posudky a nezávislá kontrola,

•  spracovanie a analýzy harmonogramov inžinierskych  

a montážnych činností,

• výskum a vývoj v oblasti stavebných konštrukcií.

Spoločnosť disponuje:

• skúsenosťami s kvalitnými projektmi,

•  vzťahmi s technickými univerzitami a výskumnými  

pracoviskami,

•  znalosťami príslušných zákonov Slovenskej republiky,  

predpisov a stavebných postupov,

• vzťahmi s príslušnými úradmi a inštitúciami.

PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI

JUNOZ, s.r.o., je inžinierska, projekčná a výskumná spoločnosť.

Cieľom spoločnosti je podpora klienta pri jednotlivých projektoch vyžadujúcich si skúsenosti v stavebníctve, 

strojárstve a energetike. Disponujeme projektovým tímom, výpočtovou kapacitou a experimentálnym 

zariadením pre komplexné riešenie rôznych typov problémov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti 

projektovania, konzultačnej a inžinierskej činnosti. Od roku 2008 pracujeme na rôznych projektoch najmä 

pre Slovenské elektrárne a dodávateľov v oblasti energetiky v Maďarsku a Českej republike.

Zameranie spoločnosti:

• spracovanie realizačných projektov aj so schvaľovaním ÚJD,

• inžinierske služby,

• spracovanie DSV, 

• projektové zmeny,

• laserové skenovanie, 

• spracovanie technologických schém,

• metodiky pre posúdenie stavieb a výstavbu,

• analýzy a štúdie (strojné a stavebné), 

•  hodnotenie životnosti a starnutia stavebných konštrukcií  

a technologických zariadení,

• pevnostné výpočty a simulácie,

• výpočty extrémneho zaťaženia stavebných objektov,

• aktualizácia dokumentácie, 
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SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú konkurencie schopnosť spoločnosti JUNOZ, s.r.o.,  

je zavedenie IMS (integrovaného manažérskeho systému) od začiatku až po realizáciu diela.

Spoločnosť má vypracovaný komplexný dokument obsahujúci opis existujúcich činností, procesov a vzťahov 

v rámci externého aj interného prostredia. Príručka integrovaného manažérskeho systému definuje procesy 

a postupy v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Spoločnosť vyhovela kritériám Slovenských elektrární ako kvalifikovaný dodávateľ jednotlivých dodávok 

ovplyvňujúcich prevádzku a bezpečnosť vrátane jadrovej bezpečnosti.

Certifikácia platí pre nasledujúce oblasti:

Inžinierske služby

Projektovanie Pevnostné výpočty Technické audity budov

Nedeštruktívne testovanie,  
meranie, analýzy a kontroly

Výskum a vývoj v oblasti 
stavebných konštrukcií

Hodnotenie životnosti a starnutia 
stavebných konštrukcií  

a technologických zariadení
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CERTIFIKÁTY

Silným pilierom spoločnosti, ktorý zabezpečuje jej stabilitu  

a kvalitu na trhu, je projekčný tím zložený z expertov 

vlastniacich autorizačné osvedčenia Slovenskej komory 

stavebných inžinierov v kategóriách:

•  inžinier pre technické, technologické a energetické  

vybavenie stavieb,

•  inžinier pre pozemné stavby,

•  inžinier pre inžinierske stavby,

•  inžinier pre statiku stavieb,

•  inžinier pre stavebné konštrukcie,

•  inžinier pre komplexné priemyselné stavby.

Vo svojom portfóliu spoločnosť ponúka aj vedomosti 

a skúsenosti medzinárodného projektanta zváraných 

konštrukcií, špecialistov požiarnej ochrany a špecialistov 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Spoločnosť má certifikáty pre oblasť NDT:

•  UT,

•  PT,

•  UTT,

•  VT.

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH

•  IAEA (International Atomic Energy Agency):  

V Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu pracujú 

naši kolegovia v expertných tímoch na hodnotenie životnosti 

stavebných konštrukcií.

•  NEA/OECD (Nuclear Energy Agency):  

V Agentúre pre jadrovú energiu pracujú naši kolegovia  

na úlohách týkajúcich sa integrity a hodnotenia životnosti 

jadrových elektrární.

•  SNUS (Slovenská nukleárna spoločnosť)

•  Slovenská komora stavebných inžinierov 

•  Slovensko-česká obchodná komora 

•  ENC (European Nuclear Society)

•  FORATOM (European Atomoc Forum)
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Služby
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PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

JUNOZ, s.r.o., vykonáva projektovanie energetických zariadení  

a stavebných objektov vrátane pevnostných a dynamických analýz.

Na projektovanie energetických zariadení, navrhovanie stavieb, konštrukcií a technických vybavení budov 

používame špecializované nástroje.

Špecifické zameranie: 

•  tvorba a posudzovanie všeprofesijných projektov v oblasti zvyšovania jadrovej a seizmickej bezpečnosti elektrární,

•  tvorba projektov k výstavbe jadrového zariadenia, rekonštrukciám významných častí jadrového zariadenia,

•  projekty stavieb a technológie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt,

•  projektovanie potrubných rozvodov, spracovanie technologických schém,

•  vypracovávanie predprojektových dokumentácií (štúdie, koncepcie, analýzy) súvisiacich so zmenami modifikácií, 

inováciami a rekonštrukciami,

•  návrh prvkov a detailov architektonických konštrukcií s dôrazom na hlavné požiadavky na stavebné materiály, prvky 

a konštrukcie, ktoré stanovujú európske normy,

•  architektonické a stavebné riešenie stavby.

Pracujeme na projektoch vo všetkých fázach od koncepcie cez plánovanie, výstavbu až po uvedenie do prevádzky.
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INŽINIERSKA ČINNOSŤ

JUNOZ, s.r.o., vykonáva inžiniering energetických zariadení 

a stavebných objektov vrátane pevnostných a dynamických analýz.

Špecifické zameranie:

•  tvorba výpočtových a preukazných analýz v oblasti jadrovej 

bezpečnosti,

•  tvorba technických zadaní k projektom s tvorbou koncepcií  

a štúdií realizovateľnosti k projektom elektrární,

•  inžinierske služby a analýzy pre všetky úrovne projektovej  

prípravy a realizácie,

•  aktualizácia dokumentácie,

•  spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia,

•  spracovanie štúdií a technicko-ekonomických návrhov,

•  odborné posudky a diagnostika,

•  technická kontrola výstavby ako nezávislá inžinierska služba,

•  autorský dozor,

•  vykonávanie činností technického dozoru,

•  inžiniering v oblasti konštrukcie vstrekovacích foriem na termoplasty,

•  tvorba a analýza harmonogramov, kontrola plnenia a vyhodnocovanie 

harmonogramu prác.

Výpočty a počítačová simulácia:

•  výpočet spoľahlivosti a bezpečnosti na možné havárie v dôsledku 

účinku extrémnych vplyvov prostredia a klimatických vplyvov,

•  statické a seizmické výpočty,

•  pevnostné výpočty a hodnotenie integrity zariadení,

•  počítačová simulácia a optimalizácia technologických procesov 

vstrekovania termoplastov,

•  výpočty tepelných a elektromagnetických polí,

•  technické poradenstvo v oblasti aplikovanej mechaniky.

Pracujeme na projektoch vo všetkých fázach od koncepcie cez 

plánovanie, výstavbu až po uvedenie do prevádzky.
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DIAGNOSTIKA A MERANIE 

Na vyšetrenie priamo na mieste sú v JUNOZ, s.r.o., k dispozícií zariadenia na nedeštruktívne skúšanie.  

Pracovisko má vytvorené predpoklady na riešenie diagnostiky po technickej stránke aj po stránke dlhoročných skúseností. 

V rámci diagnostiky konštrukcií vykonávame nasledujúce merania:

•  experimentálne a laboratórne analýzy,

•  vizuálna kontrola,

•  kapilárne skúšky,

•  ultrazvuk, 

•  georadar, 

•  meranie teplotných polí, 

•  meranie vlhkosti,

•  meranie hrúbky oceľových a stavebných prvkov,

•  meranie kvality náterov, 

•  meranie tvrdosti plechov a tesnenia,

•  meranie šírky a hĺbky trhliny,

•  meranie priľnavosti povrchovej vrstvy betónu, 

•  meranie pevnosti betónových prvkov,

•  meranie karbonatizácie,

•  detekcia výstuže a pletiva železobetónových prvkov,

•  detekcia zabudovaných oceľových plechov,

•  určenie hĺbky a priemeru výstuže v betóne,

•  meranie technických vibrácií,

•  technická endoskopia, 

• meranie elektromagnetického poľa,

•  detekcia dutín, 

• detekcia plynov a kvapalín,

•  stanovenie fyzikálno-mechanických charakteristík betónu.
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HODNOTENIE ŽIVOTNOSTI

Hodnotenie životnosti konštrukcií je potrebné najmä pri prevádzkovaní priemyselných objektov. Využívajú sa technológie technickej diagnostiky, 

počítačového modelovania a pravdepodobnostných prístupov. Cieľom je zabezpečiť také výstupy, ktoré umožnia technicky dokladovať, že prevádz-

kovateľ má k dispozícii všetky nástroje, ktoré umožnia zaistiť požadované bezpečnostné funkcie priemyselného objektu. 

Na základe výsledkov meraní je vykonané komplexné hodnotenie kva-

lity stavebného objektu pomocou softvéru Mathcad. Životnosť staveb-

ného objektu je stanovená na základe stanovení životnosti všetkých 

stavebných častí objektu. V závere sa definujú nápravné opatrenia pre 

bezpečnú a ekonomickú prevádzku.

Na ukladanie údajov z kontroly a na podporu vyhodnocovania je vyvi-

nutá databanka riadeného starnutia. Cieľom databanky je špecifikovať 

informačné výstupy pre rozhodovacie procesy. 

Databanka riadeného starnutia

Má viacero modulov v ktorých sú spracovávané údaje o vybratých jad-

rovoenergetických zariadeniach, ich častiach a kontrolných miestach. 

Používatelia aplikácie majú možnosť zobrazovať konkrétne zariadenie, 

pomocou grafickej aktívnej schémy. Je umožnená vlastná definícia 

schém a umiestnenie kontrolných bodov na schéme. Grafické schémy 

umožňujú zobraziť o konkrétnom zariadení detailné údaje, o vykona-

ných opravách, zásahoch a zvyškovej životnosti zariadenia. 

Moduly databanky:

• zariadenia

• potrubia

• elektro

• stavba

• kvalifikácia a seizmická kvalifikácia

• systémové funkcie

HW a SW požiadavky

Program je spracovaný pre operačný systém v prostredí MS Windows 

XP, 7, 8 a 10 , pri vývoji bolo použité vývojové prostredie BORLAND Del-

phi 7. Na uloženie dát je použitá databáza Oracle alebo MSSQL.
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TECHNICKÝ AUDIT 

Technický audit zahŕňa proces systematických kontrol, analýz a hodnotení jednotlivých charakteristík 

stavebného objektu. JUNOZ, s.r.o., má rozsiahle skúsenosti s technickými auditmi na rôznych projektoch.

Audity boli vykonané pre rôzne stupne projektu od prípravy štúdií až po posúdenie technického stavu existujúcich 

objektov. Posudzované objekty zahŕňali priemyselné objekty, kancelárske budovy, hotely, nákupné strediská, skladové 

areály.

Výhody vykonania technického auditu:

• pochopenie aktuálneho stavu objektu,

• posúdenie vhodnosti objektu na stanovené použitie,

• objasnenie celkových finančných nárokov,

• poskytnutie základu na stanovenie ceny objektu.

Audit zahŕňa detailné technické hodnotenie objektu, posúdenie stavu technických zariadení budovy, nosných 

a nenosných konštrukcií, základov, povrchov, fasád, striech, stavebných detailov atď. vrátane návrhu nápravných 

opatrení s plánom údržby a odhadom investičných nákladov. Naše služby zahŕňajú aj posúdenie požiarnej bezpečnosti 

a ekologické posudky.
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DODÁVKY KOMPONENTOV

Spoločnosť  JUNOZ, s.r.o.  je výhradným zástupcom spoločnosti HAM-LET pre Slovenskú republiku.  HAM-LET 

pôsobí na trhu od roku 1950. Ponúkame riešenie pre potrubné fitingy a armatúry z nerezovej ocele do rôznych 

priemyselných odvetví.

V spolupráci s HAM-LETom zabezpečujeme 

dodávky nasledovných produktov :

•  fitingy, závitové šróbenia z nerezovej ocele, závitové 

a navarovacie adaptéry,

•  hadice,

•  rýchlospojky,

•  ihlové ventily,

•  regulačné ventily,

•  spätné ventily,

•  poistné ventily,

•  rýchlouzatváracie membránové ventily (UCV),

•  špeciálne ventily,

•  pneumatické pohony, 

•  manometre,

•  vzorkovacie stanice.

Uvedené produkty dodávame do odvetví:

•  jadrová a ostatná energetika,

•  petrochemický priemysel,

•  farmaceutický priemysel,

•  plynárenský priemysel.
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REALIZÁCIE 

Projekty realizujeme od návrhu štúdie cez realizačnú  

a konštrukčnú dokumentáciu až po výstavbu, montáž a uvedenie do prevádzky.

Poskytujeme nasledovné činnosti:

•  výroba, dodávky, montáž technologických zariadení pre jadrové a klasické elektrárne,

•  inžinierske služby a činnosti spojené s výstavbou stavieb na kľúč,

•  servis, údržba a generálne opravy,

•  inžinierske stavby,

•  občianske budovy,

•  realizácia priemyselných stavieb,

•  modernizácia zariadení v energetike.



Referencie 2014-2016
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REFERENCIE 2014

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

•  Doplnenie spätnej klapky do prepoja zbernej nádrže kondenzátu a cir-

kulačnej chladiacej vody.

•  Oprava trasy - prepoj zbernej nádrže kondenzátu - cirkulačná chla-

diaca voda.

•  Doplnenie plošiny v HVB.

•  Odstránenie stavebného objektu na skládke v Žlkovciach.

•  Zhotovenie havarijných suchovodov SO 582.

•  Spracovanie projektu poklopy pre SO:  EBO V2: 646B, 584, 582abc, 

Aeračný kanál, 532, 900.

•  Odizolovanie učebne SPV v SO 441/1-01. 

•  Spracovanie projektu poklopy pre stavebné objekty EMO: SO 805/1-

01, SO 806/1-01, SO 806/1-02, SO 584/1-01, SO 584/1-03, SO 590/1-

01, SO 592/1-01, SO 882/1-01.

•  Demontáž filtračných zariadení oleja ECOFIL.

•  Trenažér FURMANITE.

•  Pomocná kotolňa - úprava zariadenia.

•  Manipulačné plošiny.

•  ČSPV Pečeňady – jímka s čerpadlom.

•  Ochranné konštrukcie nádrží. 

•  Zábrana proti vnikaniu prachu.

•  Obslužné plošiny pri oprave TG počas GO.

•  Doplnenie plošín pre bezpečné ovládanie armatúr.

•  Doplnenie plošiny k požiarnej armatúre.

•  Montáž obslužnej plošiny SO 805-1-01, DPS 1,2.57.01.

•  Obslužná lávka k požiarnym klapkám.

•  Úprava konštrukcie k 2LAR26AA.

•  Úprava plošiny napájacej nádrže.

•  Spojovacie mosty. 

•  Projekt zaustenia kanálov.

•  Návrh vodoinštalácie v úkrytoch.

•  Úprava potrubných trás.

•  Výkon NDT stavieb.

•  Projekt nadrozmernej brány. 

•  Projekty TZB. 

•  Vtokový objekt. 

•  Strojovňa – úprava prechodu pri TK.

•  Pozdĺžna etažérka – obslužné plošiny.

•  Vodorovný navádzací systém.

•  Elektro dokumentácia kaštieľ Bohunice.

•  Priechodnosť plošiny v SO 800/1-01.

•  Metodika monitorovania a hodnotenia stavu oblicoviek HVB.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

•  Vypracovanie programov riadenia starnutia pre SO 582, 584 pre JE 

V2 a  SO 580/1-01,02,03 a 584/1-03 pre EMO12.

•  Nesúlad DSV a skutočnosti v el. inštalácií.

•  Úprava poklopov ČSTVN.

•  Pripojovacie potrubie.

•  Výpočtová analýza extrémneho klimatického zaťaženia stavebných 

objektov.

•  Analýza teplotných zmien v miestnostiach. 

•  Analýza dlhodobého náhrevu HZ po strate chladenia a jej následkov 

na pevnosť betónu. 

•  Analýza vplyvu teplotných zmien na prevádzkovanie technologických 

zariadení.

•  Aktualizácia DSV EBO.

•  Statický posudok SO 803.

•  Zvyšovanie odolnosti objektov pred extrémnym vplyvom počasia.

•  Spracovanie operatívnych schém a DSS pre objekty EMO.

•  Metodika hodnotenia a merania trhlín. 

DIAGNOSTIKA A MERANIE

•  Monitorovanie stavu problematických miest  betónových konštrukcií 

georadarom. 

•  Monitorovanie stavu problematických miest  oblicoviek.

•  Komplexný prieskum SO 582 JE V2 Vyhodnotenie nameraných údajov .

•  Komplexný prieskum SO 584 JE V2 Vyhodnotenie nameraných údajov.

•  Spracovanie NDT pre technológie.

VÝSKUM

•  „Priemyselný výskum hodnotenia životnosti a vedomostná databáza 

stavebných objektov SR“.

TECHNICKÝ AUDIT

•  Koncepcia udržiavania stavebných objektov atómovej elektrárne.
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REFERENCIE 2015

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

•  Samoodvzdušnenie čerpadiel hydrazínu.

•  Extrémne zaťaženia stavebných objektov.

•  Preloženie armatúry požiarnej vody.

•  Výmena požiarnych dverí v logistickej hale.

•  Projekty TZB. 

•  Výmena potrubia.

•  Montáž bezpečnej plošiny vo výpustnom kanály odpadových vôd. 

•  Temperovanie rozvodní. 

•  Projekty zvyšovania odolnosti objektov.

•  Priechodnosť plošiny v SO 800/1-01. 

•  Istiace prvky žeriavových dráh.

•  Zrušenie vodookružných vývev.

•  Výmena ventilov.

•  Úprava mikroklimatických podmienok.

•  Vypracovanie projektov OPP.

•  Projekty plošín.

•  Projekt odvetrania stavby.

•  Pripojenie vykurovacích jednotiek na sieť. 

•  Uzol armatúr 0GBN.

•  Zmena pre čerpadlo 7KLD43AP205.

•  Spracovanie DSV technológie.

•  Dodávka výukového standu. 

•  Projekty pre technologické zariadenia SHN. 

•  Deliaca stena haly.

•  TZB 806/1-01, 805, 490.

•  Projekt ionexov.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

•  Analýza dlhodobého náhrevu HZ po strate chladenia a jej následkov 

na pevnosť betónu.

•  Aktualizácia DSV EBO.

•  Nosnosť zábradlia a poklopov.

•  Nosnosť poklopov. 

•  Prepadnutá podlaha budovy ASRTP.

•  Spracovanie operatívnych schém a DSS stavebných objektov.

•  Hodnotenie životnosti stavebných objektov v SE.

•  Vyhodnotenie sadania stavebného objektu.

•  Hodnotenie stavu BOZP v budovách.

•  Statický posudok závesu na kladkostroj.

•  Dielenska dokumentácia na manipuláciu poklopov.

•  Skreslenie skutkového stavu objektu 900.

•  Priemyselná kanalizácia stavebných objektov.

•  Vypracovanie PRS pre SO 801 v EBO.

•  Vypracovanie PRS pre SO 801/1-01 a 801/1-02 v EMO.

•  Vypracovanie PRS pre SO 490 a SO 491 v EBO.

•  Vypracovanie PRS pre SO 490/1-01,490/1-02 EMO.

•  Spracovanie harmonogramov EMO34.

•  Spracovanie DSV stavebných objektov.

•  Vyhodnotenie sadania HVB.

•  Posúdenie požiarnej ochrany. 

•  Pasportizácia trhlín stavebných objektov.

•  Skreslenie skutkového stavu objektu 640.

DIAGNOSTIKA A MERANIE

•  Zdravotechnika administratívnej budovy.

•  Meranie NDT.

•  Metodika hodnotenia a merania trhlín.

VÝSKUM

•  Výskumný projekt SIEA.

TECHNICKÝ AUDIT

•  Koncepcia udržiavania stavebných objektov atómovej elektrárne.
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INŽINIERSKA ČINNOSŤ DIAGNOSTIKA A MERANIE

REFERENCIE 2016

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

•  Odvádzanie sania dochladzovania.

•  Ovzdušnenie chladičov TG 11, 12.

•  Poklopy kabelákov HZ.

•  Zaústenie kanálov do SO SHM.

•  Preloženie armatúr požiarnej vody.

•  Odber chemických vzoriek.

•  Prepoj trasy z KRaO do CCHV.

•  Ovzdušnenie 7PEB a 7GHB v PKS.

•  Zvyšovanie odolnosti stavieb pred extremnymi vplyvmi počasia.

•  Zrušenie vodokružných vývev.

•  Výmena armatúr s nedostupnými náhradnými dielmi.

•  Doplnenie SK do trasy prepadu studni.

•  Výmena potrubných trás a ventilov na kyselinu sírovú.

•  Závesné konštrukcie armatúr.

•  Poistné ventily 0GCS91,92AA052.

•  Kolízia servopohonu APU 2KLA11AA104-M0.

•  Náhrada ventilátorov Falax.

•  Obslužné plošiny.

•  Spracovanie TZB stavebných objektov.

•  Modifikácia upchávok SHNČ.

•  Výmena armatúr TV.

•  Zrušenie vodookružných vývev SKR.

•  Doplnenie technologickej schémy SHZ v objekte DGS.

•  Čistenie odvodného žľabu kalolisov.

•  Modifikácia na čerpadlách tesniaceho oleja TG.

•  Istiace prvky na mostoch žeriavoch.

•  Odfuk PV dusika 800/1-01 do sania VZTCH.

•  Náhrada redukčných ventilov.

•  Výmena membrán.armatúr V 69114. 

•  Oprava armat. výmen.spôsobom V 30114.

•  Výmena stavoznakov na vzdušníkoch 7SGA,C.

•  Doplnenie parného zvlhčovača na DRK.

•  Modifikácia chladičov 7PGD01BC001,002.

•  Modifikácia motorov a čerpadiel.

•  Odber vzorky za armatúrou.

•  Úprava odvzdušnenia v systéme hydrazín hydrátu.

•  Vypracovanie projektu plošiny.

•  Požiarny projekt stavby.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

•  Aktualizácia dokumentácie Bohunice.

•  Prepadnutá podlaha budovy.

•  Aktualizácia dokumentácie Mochovce.

•  Posudok vtokového objektu.

•  Detail design MO34.

•  Hodnotenie životnosti stavebných objektov v SE.

•  Hodnotenie sadania stavebných objektov.

•  Spracovanie harmonogramov EMO34.

•  Kamerový systém-štúdia realizovateľnosti.

•  Schémy technológie a predpis prevádzky ČS na Hrone.

•  Dokumentácia požiarnej ochrany stavieb.

•  Programy riadenia starnutia.

DIAGNOSTIKA A MERANIE

•  Pasportizácia trhlín stavebných objektov.

•  Spracovanie grafickej časti NDT.

VÝSKUM

•  Hodnotenie spoľahlivosti tepelne namáhaných konštrukcií.

TECHNICKÝ AUDIT

•  Koncepcia udržiavania stavebných objektov atómovej elektrárne.
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KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

JUNOZ, s.r.o.

J. Kollára 36

934 05 LEVICE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón: +421/ 36/ 381 0689
Email: frontoffice@junoz.sk

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 43985211

DIČ: 2022545514

IČ DPH: SK2022545514

KONTAKTNÉ OSOBY

Ing. Juraj Nozdrovický, PhD.

Riaditeľ spoločnosti

nozdrovicky@junoz.sk

Ing. Viktória Szilvásová

Obchodná riaditeľka

szilvasova@junoz.sk

www.junoz.sk
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