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Cena za vedu a techniku 

 
 
Kategória:    Vedecko-technický tím roka 

  
 Laureát:         VUKI a.s.  
                            Ing. Alena Kozáková, vedúca tímu 

Ing. Tomáš Dérer, PhD.; Ing. Miroslav Ďuračka; Ing. Zuzana 
Filová; Ing. Michal Šištík 

 
Odborník v oblasti:    Elektrotechnológie a materiály 
 
 
Pracovisko:    VUKI a.s. 
                         

 
Ocenenie sa udeľuje:    za výskum a vývoj elektroizolačných živíc a polyuretánových  

zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel 
 
 
LAUDATIO: 
Vedecko-technický tím VUKI je svojím zameraním ojedinelý na európskom aj svetovom 
trhu. Úroveň kvality, rovnomernosť vlastností a spoľahlivosť jednotlivých výrobkov v tejto 
oblasti je dlhodobo porovnateľná s podobnými výrobkami svetových výrobcov, spomedzi 
ktorých si VUKI, ako jeden z mála výrobcov, syntetizuje vlastné živice. VUKI a.s. pre 
svojich zákazníkov vyvíja a vyrába impregnačné materiály pre najnovšie technológie 
impregnácie s nízkou spotrebou energie a s vysokou produktivitou práce pri ich spracovaní s 
maximálnou snahou o elimináciu ich vplyvov na životné prostredie. Dodržiavanie 
sprísňujúcej sa chemickej legislatívy REACH je pritom samozrejmosťou. Úplnou syntézou 
týchto impregnantov sa priamo vo VUKI radia k špičke svetových producentov, ktorí majú 
aj vlastnú syntézu polyesterových, resp. polyesterimidových živíc. Väčšina výrobcov ich 
nakupuje a aditivuje. Spolu so stopercentnou kontrolou surovín, medzioperačnou a 
výstupnou kontrolou výrobkov, ako i zavedením systémov kvality ISO 9001 a ISO 14 001, 
je VUKI spoľahlivým dodávateľom elektroizolačných lakov a živíc pre špičkových 
producentov motorov a transformátorov. V roku 2001 VUKI a.s. absolvoval prvýkrát 
periodické hodnotenie organizácií a pracovísk vedy a výskumu schváleného vládnym 
uznesením a následne rozhodnutím MH SR získal osvedčenie s pozitívnym hodnotením v 
celom rozsahu výskumných a vývojových činností. Ako hlavný riešiteľ alebo spoluriešiteľ 
má VUKI a.s. dlhoročné skúsenosti s riešením celého radu vedecko-technických projektov v 
oblasti výskumu elektroizolačných lakov a živíc a polyuretánových zalievacích hmôt. Členovia 
tímu sú úspešnými riešiteľmi ôsmich projektov APVV. 
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