
 
 
 
 
 
 
 
  
    Dovoľujeme si Vám predstaviť našu spoločnosť, ktorá sa zaoberá dolu uvedeným rozsahom prác a ponúknuť 
Vám spoluprácu na projektoch JE Mochovce. 
 
Rozsah prác vykonávaných firmou JP Trade Slovakia s.r.o. 
 
Montážne práce: 
Montáž oceľových konštrukcii 
Montáž potrubných systémov 
Montáž technologických zariadení 
Zváranie oceľových konštrukcii a potrubí 
Montáž impulzných trubiek a odberov vzoriek (Swaglok, Parker) 
Viazacke a Žeriavnické práce na mostových žeriavoch  
Oprava a servis priemyselných armatúr 
Montáž a servis servopohonov armatúr 
Montáž, rekonštrukcie a opravy VTZ- Tlakových, Plynových a Elektrických 
Kovovýroba a zámočníctvo 
 
Technické práce: 
Prípravné práce k realizácii stavieb 
Dodávky materiálov, zariadení , prostriedkov pre realizáciu stavieb a montážnych prác 
Realizácia stavieb a ich zmien 
Dozor nad montážnymi prácami 
Revízie VTZ- Tlakových, Elektrických a Zdvíhacích  
Skúšky a nastavenie Poistných ventilov 
Práca OTK a Zváracieho technológa 
Vyhotovenie skutočného stavu (červenej ceruzky) 
Spracovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD) 
Spracovanie a výkon stavebných skúšok 
Spracovanie a výkon Tlakových skúšok 
Spracovanie programov Individuálnych a Funkčných skúšok 
Realizácia Individuálnych a Funkčných skúšok 
Uvedenie technologických zariadení do prevádzky (commisioning) 
 
Realizované systémy na MO34: 
Čistiace operácie zariadení Dieselgenerátorovej stanici 3.blok 
Funkčné skúšky zariadení  Dieselgenerátorovej stanici 3.blok 
Čistiace operácie naftového hospodárstva 3.blok 
Funkčné skúšky naftového hospodárstva 3.blok 
Čistiace operácie centrálneho olejového hospodárstva DGS  
Funkčné skúšky centrálneho olejového hospodárstva DGS 
Čistiace operácie zariadení chladiacich vôd 3.blok 
Funkčné skúšky zariadení chladiacich vôd 3.blok 
Čistiace operácie VT kompresorovej stanice MO34 
Funkčné skúšky VT kompresorovej stanice  MO34 
Funkčné skúšky stanice zdroja chladu MO34 
Čistiace operácie pomocných systémov TG MO34 
Funkčné skúšky pomocných systémov TG MO34 
A iné technologické celky energetických systémy 
 
Kontaktné osoby : 
 
Petr Hlošek, konateľ spoločnosti : 0911-123080, e-mail : hlosekpetr@gmail.com 
Marek Bielik, zástupca pre veci technické : 0911-464551, e-mail : bielik.marek77@gmail.com 
 

Bošianska cesta 545 
956 33  Chynorany 
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IČ DPH : SK2022163341 
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Mobil : +421-911-123 080 
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