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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A OZNAČENÍ 

 

AZ Aktívna zóna reaktora 

BNS Bezpečnostný návod 

JE Jadrová elektráreň 

JZ Jadrové zariadenie 

IAEA Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) 

PpBS Predprevádzková bezpečnostná správa 

SAMG Návody na riadenie nadprojektových a ťažkých havárií ( Severe Accident Management 
Guidelines) 

SE-MO34 Slovenské elektrárne, závod Mochovce 3,4 

ÚJD SR Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
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ÚVOD 

Kapitola je vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) [II.3], Zákona č.350/2011 Z.z. [II.14] a Vyhlášky č. 31/2012 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovenia dokumentácie jadrových zariadení 

potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam [II.12]. Kapitola obsahuje zoznam podkapitol a ich stručnú náplň 

riešených v rámci kapitoly 09 Podmienky prevádzky. 

Kapitola  vychádza z  Bezpečnostného návodu ÚJD SR „Rozsah a obsah bezpečnostnej správy“ 

BNS I.1.2/2008  [II.1], pričom bolo prihliadnuté  v primeranom rozsahu k platnému BNS I.1.2/2014 [II.15]. 
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9 PODMIENKY PREVÁDZKY  

 

Členenie kapitoly 9 „Podmienky prevádzky“ zodpovedá požiadavke bezpečnostného návodu ÚJD 

SR „Rozsah a obsah bezpečnostnej správy“ [II.1]. Kapitola obsahuje informácie o významných podmienkach 

prevádzky, ktoré sú počas životnosti JZ dôležité z hľadiska jadrovej bezpečnosti. Je spracovaná podľa 

ustanovenia §19, ods. (2), písm. i) vyhlášky č.31/2012 Z. z. [II.12]. 

V kapitole je stručne uvedený obsah jednotlivých podkapitol 9.1 až 9.12 spracovaných v rámci  

kapitoly 9. 

9.1 Držiteľ povolenia a jeho organizačná štruktúra 

Kapitola 9.1 je riešená v samostatnom internom dokumente „Držiteľ povolenia a jeho organizačná 

štruktúra“. 

Kapitola popisuje organizačnú štruktúru držiteľa povolenia akciovej spoločnosti SE, a.s., ako aj 

organizačnú štruktúru SE-MO34 z pohľadu zabezpečovania kvality, špecifikuje funkcie a zodpovednosti 

jednotlivých zložiek s vplyvom na bezpečnosť, preukazuje zabezpečenie všetkých riadiacich, podporných a 

revíznych funkcií bezpečnej prevádzky JZ. Popisuje aj štruktúru a zodpovednosti kontrolných a 

posudzujúcich orgánov a komisií v súlade s požiadavkami zákona č. 541 / 2004 Z. z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) [II.3], zákona č. 350/2011 Z.z. [II.14] a Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., 

príloha č.1 písm. c)  [II.11].  

9.2 Systém manažérstva kvality  

Kapitola 9.2 je riešená v samostatnom dokumente „Systém manažérstva kvality“. 

Kapitola je súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 vypracovanej v súlade 

s Vyhláškou ÚJD SR č. 31/2012 Z.z. [II.12]. V kapitole je popísaný systém manažérstva kvality a jeho 

dokumentácia v súlade s Vyhláškou ÚJD SR č. 431/2011 Z.z. [II.11] a normy STN EN ISO 9001:2008. 

Kapitola vysvetľuje zavedené procesy systému manažérstva kvality a popisuje hlavné procesy systému 

manažérstva kvality zavedeného pre MO34. 

Kapitola je vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) [II.3], zákona č. 350/2011 Z.z. [II.14] a Vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z.  

[II.12]. 

9.3 Prevádzkové predpisy 

Kapitola 9.3 je riešená v samostatnom dokumente „Prevádzkové predpisy“.   

Kapitola obsahuje popis prístupu použitého pri tvorbe prevádzkových predpisov vypracovaných 

pre režim normálnej prevádzky, tvorbe udalostne alebo symptómovo orientovaných predpisov na riešenie 

núdzového stavu v prípade abnormálnej prevádzky a havarijných podmienok, vrátane návodov na riadenie 

ťažkých havárií (SAMG). Prevádzkové predpisy pritom zohľadňujú aktuálny stav systémov, konštrukcií 

a komponentov na MO34, nevyhnutné zásahy operátora pre diagnostikovanie a riešenie havarijnej situácie, 
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uplatňovanie skúseností z prevádzky iných JZ a využívanie aktuálnych poznatkov vedy a techniky v zmysle 

požiadaviek legislatívy [II.3], [II.14], [II.6] a [II.12]. 

9.4 Pravidelná údržba, kontroly a skúšky 

Kapitola 9.4 je riešená v samostatnom dokumente „Pravidelná údržba, kontroly a skúšky“.  

Kapitola je súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 vypracovanej v súlade 

s Vyhláškou ÚJD SR č. 31/2012 Z.z. [II.12] . Kapitola špecifikuje  požiadavky  na pravidelnú údržbu, kontroly 

a skúšky vybraných zariadení JE ako je definované vo vyhláškach UJD SR t.j. § 16 Vyhlášky ÚJD SR 

č.31/2012 Z.z. [II.12] a Prílohy č.4,  časť B,I., písm.  H a časť B, II., písm. E. Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 

Z.z., [II.6]. 

9.5 Aktívna zóna reaktora a nakladanie s jadrovým palivom     

Kapitola 9.5 je riešená v samostatnom dokumente „Aktívna zóna reaktora a nakladanie s jadrovým 

palivom“. 

 Kapitola 9.5 popisuje opatrenia vykonané na zaistenie bezpečnosti v súvislosti s aktívnou zónou 

reaktora a manipuláciami s palivom, jeho bezpečným použitím v reaktore, bezpečným transportom 

a skladovaním na území JE v súlade s legislatívou [II.6] a [II.8]. Uvedené sú požiadavky na aktívnu zónu 

reaktora, spôsob sledovania a vyhodnocovania parametrov AZ a ich porovnanie s prevádzkovými limitami, 

požiadavky ÚJD SR podľa rozhodnutia č. 267/2008 sú splnené . 

9.6 Riadenie starnutia 

Kapitola 9.6 je riešená v samostatnom dokumente „Riadenie starnutia“.  

Kapitola je súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 vypracovanej v súlade 

s Vyhláškou ÚJD SR č. 31/2012 Z.z. [II.12] . Kapitola popisuje stratégiu a programy riadeného starnutia  

systémov, konštrukcií a komponentov realizovaných na JE, metódy na identifikáciu zariadení a ich častí,  

ktoré môžu byť ovplyvnené starnutím. Kapitola preukazuje, že programy riadeného starnutia realizované na 

MO34 sú systematické a efektívne.  

9.7 Riadenie zmien 

Kapitola 9.7 je riešená v samostatnom dokumente „Riadenie zmien“.  

Kapitola je súčasťou Predprevádzkovej bezpečnostnej správy MO34 vypracovanej v súlade 

s Vyhláškou ÚJD SR č. 31/2012 Z.z. [II.12]. Kapitola vysvetľuje navrhované metódy identifikácie, kontroly, 

plánovania, realizácie, auditu, previerky a dokumentovania nevyhnutných zmien JE počas etapy uvádzania 

do prevádzky a pri prevádzke JE.  

9.8 Kvalifikácia a odborná príprava zamestnancov 

Kapitola 9.8 je riešená v samostatnom dokumente „Kvalifikácia a odborná príprava zamestnancov“.  

Kapitola opisuje a hodnotí systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolenia, ktorý držiteľ 

povolenia predkladá ÚJD SR na schválenie v zmysle požiadaviek Vyhlášky ÚJD SR č. 34/2012 Z.z. [II.7]. 
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Na vykonávanie odbornej prípravy vybraných a odborne spôsobilých zamestnancov podľa systému odbornej 

prípravy musia mať Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť (SE, a.s.) alebo jeho dodávateľ v zmysle 

Atómového zákona [II.3] a [II.14]  povolenie od ÚJD SR.  

9.9 Riadenie činnosti personálu 

Kapitola 9.9 je riešená v samostatnom dokumente „Riadenie činnosti personálu“. 

Kapitola popisuje postupy riadenia súvisiace s pracovnou činnosťou personálu, vysvetlené je 

organizačné zabezpečenie a obsadenie zmien v každej prevádzkovej situácii, zaoberá sa ľudským činiteľom 

v podmienkach držiteľa povolenia SE, a.s., ktorého súčasťou sú MO34 pripravujúce sa na budúci stav 

prevádzkovania jadrového zariadenia v zmysle požiadaviek Atómového zákona [II.3] a [II.14]. 

9.10 Spätná väzba z prevádzkových skúseností 

Kapitola 9.10 je riešená v samostatnom dokumente „Spätná väzba z prevádzkových skúseností“. 

Kapitola 9.10 predkladá návrh dokumentovania a analýzy poruchových udalostí, vyhodnocovania 

efektívnosti realizovaných nápravných opatrení a zabezpečenia spätnej väzby z udalostí na JZ iných JE 

v súlade s požiadavkami Vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. príloha č. 4, časť B, I, písm. I [II.6]. Kapitola 

popisuje spôsob využívania vlastných prevádzkových skúseností a opatrenia na vyhodnotenie 

prevádzkových skúseností z udalostí, ktoré sa stali na podobných zariadeniach, na identifikáciu 

všeobecných problémov, prípadne na implementáciu nástrojov na zlepšenie. Kapitola popisuje systém 

informovania ÚJD SR v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 32/2012 Z. z. [II.4] a §6, ods. (6)  Vyhlášky ÚJD SR č. 

35/2012 Z. z. [II.10]. Kapitola  je vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 541 / 2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (Atómový zákon) [II.3], zákona č. 350/2011 Z.z. [II.14] a Vyhlášky 

ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. [II.12]. 

9.11 Systém vedenia záznamov a prevádzkovej dokumentácie 

Kapitola 9.11 je riešená v samostatnom dokumente „Systém vedenia záznamov a prevádzkovej 

dokumentácie“.  

Kapitola 9.11 predkladá pravidlá pre tvorbu, príjem, triedenie, kontrolu, obnovu, uchovávanie,  

schvaľovanie, aktualizáciu, revíziu, poskytovanie a preskúmavanie prevádzkovej dokumentácie a záznamov 

v MO34, popisuje aktivity súvisiace s nakladaním s odpadmi a vyraďovaním JZ v súlade s požiadavkami 

uvedenými v prílohe č.4, časť B, I., II. a III., písm. D Vyhlášky ÚJD SR č.430/2011 Z. z. [II.6] a §3 až §5 

Vyhlášky ÚJD SR č.54/2006 Z. z.. [II.9].  
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9.12 Odstávka reaktora 

Kapitola 9.12 je riešená v samostatnom dokumente „Odstávka reaktora“.  

Kapitola 9.12 uvádza opis opatrení vykonaných za účelom vykonávania pravidelných odstávok 

reaktora podľa požiadaviek prevádzkového alebo palivového cyklu, popisuje nástroje na zaistenie 

bezpečnosti JE počas výmeny paliva ako aj bezpečnosti personálu a ostatných účastníkov procesu riadenia 

výmeny paliva, v zhode s požiadavkami Atómového zákona [II.3], zákona č. 350/2011 Z.z. [II.14] a Vyhlášky 

ÚJD SR č. 30/2012 Z. z. [II.8]. Kapitola popisuje základné postupy pri plánovaných odstávkach reaktora 

počas jeho prevádzkovej životnosti a uvádza spôsob riadenia neočakávaných udalostí.  
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