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MEDIA MONITOR VUJE, a. s. 

24.10.2018 – 31.12.2019 !
Cieľ: Komunikovať VUJE ako mienkotvorný inštitút v oblasti jadrovej energetiky doma a v 
zahraničí bez využívania platených mediálnych nosičv a inzercie.  

Počet organických výstupov: 33  
Nárast oproti roku 2017: 371 % 
Počet platených výstupov a inzercie: 0 
Počet negatívnych výstupov: 0 !
Nastavenie a realizáciu komunikačej kampane považujeme za úspešné. Záujem médií 
informovať o  jadrovej energetike sa rapídne zvýšil a VUJE, a. s., sa stala rozpoznateľnou 
firmou u  širšej verejnosti. Kým v  roku 2017 bolo uverejnených iba 7 organických výstupov 
s  výpravným obsahom o spoločnosti, za monitorované obdobie to bolo 32+1 výstupov, čo je 
nárast o 371 %.  

Výstupy sa týkali bezpečnosti jadrovej energie a jej komponentov, popularizácie jadrovej 
energie ako čistej, Černobyľu a podieloch VUJE na riešení rádioaktívneho odpadu celkovo, 
vývojovým riešeniam v oblasti životného prostredia, podpory a úspechov našincov v súťaži 
mladých vedátorov a inžinierov a korporátnej identity spoločosti. 
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Pilot kampane 
PLUS 7 DNÍ a Pluska.sk – 5.8.2018 
Blackout: Aká bezpečná je jadrová elektráreň v prípade výpadku elektriny? 
https://plus7dni.pluska.sk/auto-a-hi-tech/blackout  !
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa 3 strany v printe a titulnú fotografiu aj fotogalériu v online. Súčasťou 
príspevku je video prezentujúce krátku ukážku riešenia krízovej situácie v jadrovej elektrárni. Zahŕňa citácie 
experta na jadrovú bezpečnosť P. Líšku z VUJE. 
Typ a charakter informácie: Doplnková téma v rámci média. Zásah širokej verejnosti.  !!

*                 *  !

*          *  



                                                                                                                                                                                        

1. Webnoviny.sk/vEnergetike.sk – 24.10.2018 !
Firma VUJE verí v stopercentnú bezpečnosť Mochoviec 
https://www.webnoviny.sk/venergetike/firma-vuje-veri-v-stopercentnu-bezpecnost-mochoviec/ !
Viditeľnosť v rámci média: Špeciál online portálu Webnoviny.sk/vEnergetike.sk. Titulná fotografia a hashtag 
#VUJE s možnosťou priameho zdieľania na sociálnych sieťach. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Aktuality v energetike. Nosná téma. Priamy zásah na cieľovú skupinu.  !!

*      *  

2. Webnoviny.sk/vEnergetike.sk – 24.10.2018 !
VUJE believes in 100 percent safety of Mochovce NPP 
https://www.webnoviny.sk/venergetike/vuje-believes-in-100-percent-safety-of-mochovce-npp/ !
Viditeľnosť v rámci média: Špeciál online portálu Webnoviny.sk/vEnergetike.sk. Titulná fotografia a hashtag 
#VUJE s možnosťou priameho zdieľania na sociálnych sieťach. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Aktuality v energetike. Publikované v anglickom jazyku. Nosná téma. 
Priamy zásah na cieľovú skupinu aj pre zahraničných čitateľov. !!

*      *  



                                                                                                                                                                                        

3. RTVS -STV – 24.10.2018 !
Výstavba elektrárne je podľa VUJE bezpečná 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/170313 !
Rozsah: 1 minúta (00:27:01 – 00:28:01). 
Viditeľnosť v rámci média: Reportáž v rámci hlavných večerných Správ RTVS o 19-tej hodine. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Archív - Správy RTVS. Doplnková téma v rámci všeobecného 
spravodajstva pre širokú verejnosť. !!

*  !
4. Ekonomika.sme.sk – 24.10.2018 !
Nové jadrové bloky v Mochovciach budú bezpečné, tvrdí VUJE 
https://ekonomika.sme.sk/c/20945312/vuje-nove-jadrove-bloky-v-mochovciach-budu-bezpecne.html !
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa titulnú fotografiu. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Sme Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti a ľudí so 
záujmom o ekonomiku. !!

*      *    



                                                                                                                                                                                        

5. Pravda.sk – 25.10.2018 !
Pozadie výstavby Mochoviec odkrýva ďalšie vážne chyby 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/489258-pozadie-vystavby-mochoviec-odkryva-dalsie-
vazne-chyby/ !
Viditeľnosť v rámci média: Publikované online spolu s videom na Pravda.TV. Zahŕňa video-rozhovor 
s odborníkom na energetiku VUJE P. Líškom. Hashtagy týkajúce sa energetiky alebo jadrovej elektrárne 
Mochovce. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti, ale aj úzkej 
cieľovej skupiny prostredníctvom použitých hashtagov. !!

)      )  

6. Pravda – 25.10.2018 !
Pozadie výstavby Mochoviec odkrýva ďalšie vážne chyby !
Viditeľnosť v rámci média: Celá strana č.10. Publikované v denníku Pravda. Fotografia z jadrovej elektrárne 
Mochovce. Fotografia a rozhovor s odborníkom na energetiku VUJE P. Líškom. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !

*  



                                                                                                                                                                                        

7. Egoodwill.sk - 26.10.2018 !
Líder v jadrovej energetike si po 40-tke doprial facelift VUJE 
https://egoodwill.sk/financie-spolocnost/lider-v-jadrovej-energetike-si-po-40-tke-doprial-facelift-vuje/ !
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa titulnú fotografiu aj fotografie z tlačovej konferencie VUJE. Odkaz na 
webovú stránku spoločnosti. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Financie & Spoločnosť. Doplnková téma. Zásah ľudí pôsobiacich v oblasti 
ekonomiky a financií.  !!

*      *  !
!
8. TV markiza.sk/Tvnoviny.sk – 27.10.2018  !
Jadro z Ruska 
https://www.tvnoviny.sk/ekonomika/1940703_nove-bloky-atomovej-elektrarne-v-mochovciach-budu-
spalovat-uran-z-ruska-odbornik-to-kritizuje?fbclid=IwAR2MGrqclh8Y33ZhI7SUngOsg3wsRs-
e73TxTcjI4KZy-SRSXzRatATh-eI !
Rozsah: Reportáž dlhá 2:47 minúty. 
Viditeľnosť v rámci média: Reportáž na TV Markíza, odvysielaná počas hlavných Televíznych novín o 19-tej 
hodine. Príspevok na online portáli Tvnoviny.sk s titulnou fotografiou a nasmerovaním na video reportáž. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !



                                                                                                                                                                                        

*      *  !
9. Pravda.sk – 1.11.2018 !
Odkaz Nemecku: Vypínať atómky je teda pekný experiment. Pozrite si video 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/489897-slovensky-expert-odkazuje-nemecku-vypinat-
atomky-je-teda-pekny-experiment-pozrite-si-videot/  !
Viditeľnosť v rámci média: Publikované na webe Pravdy spolu s videami na Pravda.TV. Rozhovor 
s odborníkom na energetiku VUJE P. Líškom. Hashtagy #VUJE a #Peter Líška. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti aj ľudí pôsobiacich 
v oblasti ekonomiky. Oslovenie cieľovej skupiny prostredníctvom použitých hashtagov. !!

*      *  



                                                                                                                                                                                        

10. Trend – 29.11.2018 !
Úpal sme prežili, solárna horúčka je späť !
Rozsah: Strany č.10 (celá strana), 11 (celá strana), 12 (celá strana), 13 (polovica strany). Náklad – 15 000. 
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa titulný obrázok, grafy, fotografie, citácie P. Líšku, podpredsedu 
predstavenstva VUJE. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Téma/Zelená energetika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !!

)      )  

!
11. Etrend.sk – 4.12.2018 !
Úpal sme prežili, solárna horúčka je späť  
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-48/upal-sme-prezili-solarna-horucka-je-
spat.html 
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa citácie P. Líšku, podpredsedu predstavenstva VUJE. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Týždenník TREND. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !!

)  !



                                                                                                                                                                                        

12. Blog.etrend.sk – 17.12.2018 !
60 rokov na Slovensku: JADRO jadrom riešení 
https://blog.etrend.sk/matej-korec/60-rokov-na-slovensku-jadro-jadrom-rieseni-.html  !
Viditeľnosť v rámci média: Online portál vo forme osobných blogov. Blog generálneho riaditeľa VUJE M. 
Korca. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Blogy TREND. Nosná téma. Priamy zásah na cieľovú skupinu aj širokú 
verejnosť. !!

*  

13. Omediach.sk – 23.1.2019 !
VUJE má nový web, imidžový spot aj nové vedenie  
https://www.omediach.com/marketing/14803-vuje-ma-novy-web-imidzovy-spot-aj-nove-vedenie !
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa titulnú fotografiu, odkaz na webovú stránku aj odkaz na imidžové video na 
Youtube. 
Typ a charakter informácie: Sekcia marketing/PR. Priamy zásah na cieľovú skupinu marketérov a ľudí 
pôsobiacich v oblasti PR. !!

*      *  



                                                                                                                                                                                        

14. Hospodárske noviny – 11.3.2019 !
Brexit ovplyvní vnímanie jadra !
Rozsah: Celá strana. Náklad - 22 116, Vypredaný -18 057.  
Viditeľnosť v rámci média: Neplatený odborný rozhovor s podpredsedom predstavenstva VUJE P. Líškom 
v tlači. Obsahuje fotografiu P. Líšku. 
Typ a charakter informácie: Sekcia rozhovor. Doplnková téma. Zásah širšej verejnosti so záujmom 
o ekonomiku. !!

*  

15. HNonline– 11.3.2019 !
Brexit ovplyvní vnímanie jadra 
https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/1904403-brexit-ovplyvni-vnimanie-jadra !
Viditeľnosť v rámci média: Odborný rozhovor. Zahŕňa fotografiu P. Líšku. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Zahraničná ekonomika. Doplnková téma. Odborný rozhovor určený širšej 
verejnosti so záujmom o ekonomiku.  !!

*  



                                                                                                                                                                                        

16. Bardejov.sk – 17.4.2019 !
Projekt „Ochrana obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí“ 
http://www.bardejov.sk/Feeds/aktuality/1376-projekt-ochrana-obyvatelstva-sr-pred-ucinkami-
elektromagnetickych-poli !
Viditeľnosť v rámci média: Zahŕňa link na web VUJE.  
Typ a charakter informácie: Sekcia Aktuality. Doplnková téma. Informácia určená obyvateľom mesta 
Bardejov. !!

  *  

!
17. RTVS – Ranné správy – 26.4.2019 !
33. rokov od havárie v Černobyle 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/185881#1436 !
Rozsah: Dĺžka rozhovoru 8:50 (16:00 – 23:50). 
Viditeľnosť v rámci média: Rozhovor v ranných správach s podpredsedom VUJE P. Liškom ako s hlavným 
hosťom.  
Typ a charakter informácie: Sekcia Archív – Ranné správy RTVS. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !!!

*  



                                                                                                                                                                                        

18. Webnoviny.sk/vEnergetike.sk – 5.5.2019 !
Jadro stratí po Brexite v európskych orgánoch na sile, tvrdí energetik 
https://www.webnoviny.sk/venergetike/jadro-strati-po-brexite-v-europskych-organoch-na-sile-tvrdi-
energetik/ !
Viditeľnosť v rámci média: Špeciál online portálu Webnoviny.sk – venergetike.sk. Zahŕňa titulnú fotografiu 
a hashtag #VUJE s možnosťou priameho zdieľania na sociálnych sieťach. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Aktuality v energetike. Nosná téma. Priamy zásah na cieľovú skupinu. !

*      *  

19. Pravda.sk – 5.5.2019 !
Po odchode Britov z EÚ sa môže oslabiť podpora jadrovej energetiky 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/511060-po-odchode-britov-z-eu-sa-moze-oslabit-podpora-
jadrovej-energetiky/ !
Viditeľnosť v rámci média: Príspevok vytvorený z tlačovej správy agentúry SITA. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !

*  



                                                                                                                                                                                        

!
20. Teraz.sk – 24.5.2019 !
Podnikové médium roka 
https://www.teraz.sk/magazin/podnikove-medium-roka/397402-clanok.html !
Viditeľnosť v rámci média: Príspevok o získanom ocenení VUJE - Podnikové médium roka 2018 v kategórii 
Virál za imidžové video. Tlačová správa, ktorú prebralo 21 ďalších webov (napr: omediach.sk či hnonline.sk). 
Zahŕňa titulnú fotografiu. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Magazín. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !

*  

21. TA3 – 26.6.2019 !
Obnova Jaslovských Bohuníc, infikované časti elektrárne odstránia 
https://www.ta3.com/clanok/1158445/obnova-jaslovskych-bohunic-infikovane-casti-elektrarne-
odstrania.html !
Viditeľnosť v rámci média: Dĺžka reportáže 2:06. Odvysielaná v obedňajších aj popoludňajších správach na 
TA3. V pozadí je viditeľný banner VUJE. Doplnená o vyjadrenia M. Zachara, vedúceho projektu fragmentácie 
komponentov jadrovej elektrárne. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Ekonomika. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti aj odborníkov 
v oblasti jadrovej energetiky. !!

*  



                                                                                                                                                                                        

22. TV Markíza – 13.7.2019 !
V Jaslovských Bohuniciach sa deje unikátna operácia. Ničia posledný parogenerátor.  
https://www.tvnoviny.sk/domace/1971478_v-jaslovskych-bohuniciach-sa-deje-unikatna-operacia-
nicia-posledny-parogenerator !
Viditeľnosť v rámci média: Reportáž na TV Markíza (dĺžka 2:12), odvysielaná v rámci večerného vysielania. 
Vyjadrenia M. Zachara. Príspevok na online portáli Tvnoviny.sk s titulnou fotografiou a nasmerovaním na video 
reportáž. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Domáce. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !!

*      *  
23. Pravda.sk – 31.7.2019 !
Slováci obsadili na súťaži mladých vedátorov a inžinierov v Číne druhé miesto 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/520967-slovaci-ziskali-na-sutazi-mladych-vedatorov-a-
inzinierov-v-cine-druhe-miesto/ !
Viditeľnosť v rámci média: Príspevok vytvorený z tlačovej správy agentúry TASR. Citovanie M.Kukučku, 
lektora v Školiacom a výcvikovom stredisku VUJE.  
Typ a charakter informácie: Sekcia Domáce. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !

*  



                                                                                                                                                                                        

24. Topky.sk – 31.7.2019 !
Slováci získali na súťaži mladých vedátorov a inžinierov v Číne druhé miesto 
https://www.topky.sk/cl/1000680/1813213/Slovaci-ziskali-na-sutazi-mladych-vedatorov-a-inzinierov-
v-Cine-druhe-miesto !
Viditeľnosť v rámci média: Publikované na online portáli Topky.sk. Zahŕňa titulnú fotografiu. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Dobré správy. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. 

*  

25. Fontech.startitup.sk – august 2019 !
Slováci získali na súťaži mladých vedátorov a inžinierov v Číne druhé miesto 
https://fontech.startitup.sk/spravy/slovaci-ziskali-na-sutazi-mladych-vedatorov-a-inzinierov-v-cine-
druhe-miesto/ !
Viditeľnosť v rámci média: Príspevok vytvorený z tlačovej správy agentúry TASR. Citovanie M.Kukučku, 
lektora v Školiacom a výcvikovom stredisku VUJE. Zahŕňa titulnú fotografiu aj fotografie zo súťaže. 
Typ a charakter informácie: Zaradené do Tagy. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !!

*  



                                                                                                                                                                                        

26. Quark.sk – 2.8.2019 !
Striebro na súťaži mladých vedátorov a inžinierov v Číne 
https://www.quark.sk/striebro-na-sutazi-mladych-vedatorov-a-inzinierov-v-cine/ !
Viditeľnosť v rámci média: Príspevok vytvorený z tlačovej správy. Citovanie M.Kukučku, lektora v Školiacom 
a výcvikovom stredisku VUJE. Zahŕňa fotografiu. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Veda a technika. Doplnková téma. Zásah úzkej cieľovej skupiny so 
záujmom o vedu a techniku. !

*  

27. Ahojmama.pravda.sk – 4.8.2019 !
Mladí Košičania a ich rádiovo ovládané autíčko zažiarili v Číne, v súťaži získali striebro 
https://ahojmama.pravda.sk/clanky/mladi-kosicania-a-ich-radiovo-ovladane-auti/11517-clanok.html !
Viditeľnosť v rámci média: Príspevok vytvorený z tlačovej správy agentúry SITA. Citovanie M.Kukučku, 
lektora v Školiacom a výcvikovom stredisku VUJE. Zahŕňa titulnú fotografiu a link na webovú stránku 
Slovenských elektrárni. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Dobré správy. Doplnková téma. Zásah širokej verejnosti. !!

*  



                                                                                                                                                                                        

28. Cez.cz – 6.8.2019 !
Energetici zkontrolují dukovanský parogenerátor pomocí speciálního manipulátoru 
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/energetici-zkontroluji-dukovansky-parogenerator-
pomoci-specialniho-manipulatoru-64463 !
Viditeľnosť v rámci média: Uverejnené na webovej stránke Skupiny ČEZ. Zahŕňa titulnú fotografiu aj 
fotogalériu. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Jadrové elektrárne. Nosná téma. Priamy zásah na cieľovú skupinu ľudí 
v česko-slovenskom segmente. !!

*  !!
29. Energoatom.com.ua – 12.8.2018 !
Na pohonnej jednotke č.3 RAES je namontovaný moderný systém kontroly koncentrácie vodíka 
http://www.energoatom.com.ua/ru/press_centr-19/novosti_kompanii-20/p/
na_energobloke_no3_raes_smontirovana_sovremennaa_sistema_kontrola_koncentracii_vodoroda-712
7 
Viditeľnosť v rámci média: Uverejnené na ukrajinskej webovej stránke spoločnosti Energoatom. Príspevok 
vytvorený z tlačovej správy. Zahŕňa video aj fotogalériu. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Tlačové stredisko. Nosná téma. Priamy zásah na cieľovú skupinu ľudí 
v ukrajinskom segmente. !

*  



                                                                                                                                                                                        

30. MyTrnava.sme.sk – regionálne – 21.8.2019 !
Z dvoch percent daní išlo do Trnavy viac ako 1,2 milióna eur 
https://mytrnava.sme.sk/c/22193068/z-dvoch-percent-z-dani-islo-do-trnavy-viac-ako-12-miliona-
eur.html !
Viditeľnosť v rámci média: Titulná fotografia mesta Trnava. Odprezentovanie VUJE ako firmy vytvárajúcej 
CSR aktivity. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Spravodajstvo. Doplnková téma. Príspevok určený obyvateľom Trnavy 
a blízkeho okolia. !

*  
31. Príloha Trnavská RK SOPK – 7.10.2019 !
Aj domáci vlastníci dokážu byť úspešní  !
Viditeľnosť v rámci média: Celá strana. Príspevok P. Líšku o krátkej histórii VUJE. Obsahuje logo VUJE aj 
sprievodné fotografie. 
Typ a charakter informácie: Tlačená príloha Trnavskej RK SOPK. Určený predovšetkým členom SOPK. 
Nosná téma. !!

*  !



                                                                                                                                                                                        

32. Energoatom.com.ua – 2.12.2019 !
Zamestnanci RAES boli vyškolení v prevádzke systému riadenia koncentrácie vodíka 
http://www.energoatom.com.ua/ru/actvts-16/p/
rabotniki_raes_prosli_obucenie_po_ekspluatacii_sistemy_kontrola_koncentracii_vodoroda-44704 !
Viditeľnosť v rámci média: Uverejnené na ukrajinskej webovej stránke spoločnosti Energoatom. Zahŕňa 
fotografie, na hlavnej fotografii je viditeľné logo VUJE. 
Typ a charakter informácie: Sekcia Aktivity v oblasti. Nosná téma. Priamy zásah na cieľovú skupinu 
v ukrajinskom segmente. !!

*  !


