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6.4 Výkonné bezpečnostné systémy 

Táto technická práva je súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy pre jadrovú elektráreň MO34, 

a predstavuje úvod do problematiky riešenej v rámci kapitoly 06.04 PpBS MO34 - „Výkonné bezpečnostné 

systémy“. 

Kapitola PpBS 06.04 je vypracovaná v súlade so súvisiacou legislatívou [Zákon NR SR č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (Atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov], 

[Vyhláška č. 31/2012 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚJD SR č. 58/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej 

k jednotlivým rozhodnutiam], [BNS I.1.2/2014 Rozsah a obsah bezpečnostnej správy, ISBN 978-80-

88806-99-8, ÚJD SR, Bratislava, 01/2011, [IAEA Safety Standards Series No. GS-G-4.1 Format and Content 

of the Safety Analysis Report for Nuclear Power Plants, Vienna, 5/2004].  

Pri vypracovaní kapitoly 06.04 PpBS boli rešpektované vyjadrenia uvedené v rozhodnutí ÚJD SR č. 

267/2008. 

Kapitola 06.04 PpBS je štruktúrovaná nasledovne: 

1. Kapitola PpBS 06.04.01 Systém havarijného chladenia AZ 

2. Kapitola PpBS 06.04.02, ktorá popisuje systém hermetického priestoru reaktora, konkrétne sa zaoberá 
nasledujúcimi systémami: 

 systém hermetického priestoru, 

 systémy odvodu tepla z kontajnmentu, 

 systém izolácie kontajnmentu, 

 systémy na ochranu proti nadmernému zvýšeniu tlaku a nežiaducemu vákuu, 

 systémy na odstraňovanie následkov havári, a  

 systémy na riadenie koncentrácie horľavých a výbušných plynov. 

3. Kapitola PpBS 06.04.03 Systémy na zabezpečenie obývateľnosti dozorní a riadiacich stredísk  

4. Kapitola PpBS 06.04.04 Systémy na odvod, odstraňovanie a riadenie koncentrácie rádioaktívnych látok, 
v rámci ktorej sú popisované nasledujúce systémy: 

 systém vzduchotechniky (podrobný popis vzduchotechnických systémov je predmetom kapitoly PpBS 

06.07.03 - „Vzduchotechnické systémy“), 

 systém odstraňovania a riadenia koncentrácie RAL v čistiacej stanici technologických odvzdušnení 

“8KPM”, 

 systém odstraňovania a riadenia koncentrácie RAL systémom lokalizácie únikov rádioaktívnych látok, 

 systém odstraňovania a riadenia koncentrácie RAL systémom čistiacej stanice odvetrávania nádrží 

„ŠOV“ a nádrží kvapalných RAO. 

5. Kapitola PpBS 06.04.05 je rozdelená na šesť podkapitol popisujúcich bezpečnostné systémy, ktoré nie 
sú predmetom žiadnej z predchádzajúcich kapitol, a ďalšie dôležité zariadenia (pozri úvod kapitoly 
06.04.05 PpBS).   

Popis jednotlivých systémov predstavuje podrobné informácie o hlavných komponentoch, dodávke 

elektrickej energie, systémoch kontroly a riadenia, a tiež príslušnej činnosti personálu. Za účelom 

preukázania schopnosti systémov plniť dané bezpečnostné funkcie je vykonané hodnotenie bezpečnosti, 

a pre každý systém zvlášť hodnotenie ktoré preukazuje plnenie príslušných požiadaviek. 




