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Certifikát 

 

 

 

Paul Graaf 

Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS 

Vystavené v: Lloyd's Register EMEA 

v zastúpení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
             

 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill 
Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom 
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Potvrdzujeme, že systém manažérstva spoločnosti:  

VUJE, a.s. 

 
 
 

Okružná 5,918 64, Trnava, Slovensko 

 

  

bol schválený spoločnosťou Lloyd's Register podľa nasledujúcich štandardov:  

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

 

Číslo schválenia: ISO/IEC 27001 – 00030970 

 
Tento certifikát je platný len v spojení s prílohou certifikátu označenou rovnakým číslom, kde je uvedený zoznam certifikovaných 
prevádzok. 

 

Rozsah certifikácie je uplatnený na: 

 

Činnosti výskumu a vývoja, navrhovania, riadenia projektov, školiacich činností a služieb pri príprave, výstavbe, prevádzke, údržbe, 
vyraďovaní jadrovoenergetických zariadení a nakladaní s rádioaktívnym odpadom a búracích a demolačných činnostiach. Výstavba 
iných energetických zdrojov vrátane obnoviteľných, výstavba elektrizačných sústav, výroba technologických netlakových zariadení a 
prístrojov, vrátane navrhovania informačných systémov a vývoja SW. ( SOA 2020, rev.1, 12.1.2021 ) 

 

 

 


