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6.4.5 Iné bezpečnostné systémy 

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

predstavuje úvod do problematiky riešenej v rámci kapitoly 6.4.5 PpBS MO34 - „Iné bezpečnostné systémy“. 

Kapitola PpBS 6.4.5 je vypracovaná v súlade s nasledovnou legislatívou: 

a) Zákon NR SR č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (Atómový zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov,  

b) Vyhláška ÚJD SR 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,  

c) BNS I.1.2/2008 Rozsah a obsah bezpečnostnej správy, ISBN 978-80-88806-73-8, 11/2008 pričom bolo v 
primeranom rozsahu prihliadnuté k novému platnému návodu BNS I.1.2/2014 vydaným ÚJD SR v 
01/2014, 

d) IAEA Safety Standards Series No. GS-G-4.1 - Format and Content of the Safety Analysis Report for 
Nuclear Power Plants, Vienna, 5/2004. 

V kapitole sa hodnotia požiadavky na jadrovú bezpečnosť zariadení JE, ktoré sú navrhnuté, skonštruované, 

dodané a inštalované v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť 

a vyhláške ÚJD SR č. 431/2011 o systéme manažérstva kvality.  

Ak vybrané zariadenie v kap. 6.4.5 bolo navrhnuté, skonštruované, dodané a inštalované v zmysle vyhlášky 

ÚJD SR č. 50/2006, v súlade s dokumentom „Zoznam vybraných zariadení pre 3. blok MO34 a spoločné 

zariadenia 3. a 4. bloku - textová časť“ a príslušnými Plánmi kvality vybraných zariadení pre dané zariadenia, 

vydanými na základe zákona č. 541/2004 Z.z., tak bolo hodnotené na požiadavky podľa vyhlášky ÚJD SR č. 

50/2006 a tieto požiadavky boli porovnané a vyhodnotené podľa platnej vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011.  

Pri vypracovaní kapitoly 6.4.5 PpBS boli rešpektované vyjadrenia uvedené v rozhodnutí ÚJD SR 

č. 267/2008. 

Kapitola 6.4.5 PpBS obsahuje informácie o bezpečnostných systémoch a dôležitých technických 

zariadeniach MO34, ktoré nie sú opísané v kapitolách PpBS 6.4.1 až 6.4.4 a je štruktúrovaná nasledovne: 

1. Kapitola 6.4.5.1 Systém havarijného odvodu paroplynovej zmesi z primárneho okruhu 

2. Kapitola 6.4.5.2 Systém superhavarijného napájania PG 

3. Kapitola 6.4.5.3 Systém PSA PG 

4. Kapitola 6.4.5.4 Systém PV PG 

5. Kapitola 6.4.5.5 Systém technickej vody dôležitej 

6. Kapitola 6.4.5.7 Systém havarijného oddelenia PG 

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. 

 

 




