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9. KVALIFIKÁCIA A PRÍPRAVA
ZAMESTNANCOV

Základné legislatívne dokumenty upravujúce postup ÚJD
pri výkone dozoru nad prípravou personálu JZje „Atómo-
vý zákon" a nadväzujúce právne dokumenty ÚJD.
Predmetom pozornosti ÚJD v roku 1999 bol celkový sys-
tém prípravy a vypracovávanie projektov prípravy pre jed-
notlivé kategórie zamestnancov JE V-l Bohunice, JE V-2
Bohunice, SE-VYZ a JE Mochovce.
V priebehu roku 1999 boli v oblastí prípravy personálu
jadrových zariadení vykonané inšpekcie na základe roč-
ného plánu inšpekcií u všetkých organizácií (JE V-l, JE
V-2 Bohunice, JE Mochovce a SE-VYZ).
Základná teoretická príprava, trenažérový výcvik pre per-
sonál JE Bohunice, periodická teoretická príprava a peri-
odický výcvik na simulátore sú realizované Školiacim
a výcvikovým strediskom VÚJE, a. s., Trnava, praktická
a periodická príprava sa vykonáva v JE Bohunice.
Základná teoretická príprava personálu JE Mochovce
a periodická teoretická príprava je realizovaná Školiacim
a výcvikovým strediskom VÚJE, a. s., Trnava a trenažéro-
vý výcvik, praktická a periodická príprava sa vykonáva
v JE Mochovce.

Podľa „Atómového zákona" a nadväznej vyhlášky ÚJD,
zamestnanci, ktorých pracovná činnosť má priamy vplyv
na jadrovú bezpečnosť, podliehajú overovaniu osobitnej
odbornej spôsobilostí, t. j. overovaniu súhrnu ich odbor-
ných znalostí a schopností.

Overovanie osobitnej spôsobilostí prebieha formou skúš-
ky pred skúšobnou komisiou, ustanovenou predsedom
ÚJD , ktorá je zložená zo zástupcov ÚJD, JE V-l JE V-2
Bohunice, JE Mochovce, VÚJE, a. s. Trnava a odborníkov
zo Slovenskej technickej univerzity. Objektivita skúšok je
zabezpečovaná účasťou skúšajúcich z iných JE, zjedno-
covaním typov skúšobných otázok, prítomnosťou inšpek-
torov štátneho dozoru z jednotlivých lokalít a menovaním
členov skúšobnej komisie z iných organizácií. V priebehu
roka boli navrhnuté a zrealizované personálne zmeny
v skúšobnej komisii vyvolané jednak organizačnými zme-
nami u prevádzkovateľa jadrových zariadení ako aj pri-
jatím novej vyhlášky o odbornej spôsobilosti zamestnan-
cov jadrových zariadení a v neposlednom rade uvedením
do platností nového Štatútu skúšobnej komisie pre ove-
rovanie osobitnej odbornej spôsobilostí vybraných za-
mestnancov, ktorý nadväzuje na vyššie uvedenú vyhláš-
ku.

Na základe úspešného absolvovania skúšky pred skú-
šobnou komisiou, ÚJD vydáva preukaz o osobitnej odbor-
nej spôsobilostí vybraných zamestnancov jadrových za-
riadení na výkon činností pre daný typ jadrového zaria-
denia pre nasledujúce pracovné zaradenia:

a) změnový vedecký vedúci spúšťania s právom mani-
pulácie (ZWS)

b) změnový inžinier (Zl)
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9. PERSONNEL QUALIFICATION AND
TRAINING

Basic legislatíve documents governing the procedure of
UJD in implementing regulation of nuclear installations
personnel training is the Atomic Act and the related legal
documents of UJD.

In 1999 UJD, focused on the overall training system and
on developing training programmes for individual catego-
ries of personnel for NPP V-l Bohunice, NPP V-2 Bohu-
nice, NPP Mochovce and SE-VYZ.
During 1999 inspections have been performed accor-
ding to the annual inspection plan in the area of training
of personnel of nuclear installations (NPP V-l and NPP
V-2 Bohunice, NPP Mochovce and SE-VYZ).
The fundamental theoretical training and periodical
theoretical training for both Bohunice and Mochovce
NPPs personnel, simulator training for NPP Bohunice,
and periodical simulator training for Bohunice personnel
is carried out by the VUJE Training center in Trnava,
whereas the simulator training and periodical training
for NPP Mochovce is carried at Mochovce plant.
According to the Atomic Act and the related UJD regu-
lation, personnel whose working activity has direct im-
pact on nuclear safety are subject to examination of
their special professional skills, i.e. examination of the
summary of their professional knowledge and skills.
Verification of special skills is done in the form of exami-
nation by the Examining Committee constituted by the
Chairman of UJD and composed of representatives of
UJD, NPP V-l and NPP V-2 Bohunice, NPP Mochovce,
VUJE Trnava and experts from the Slovak Technical Uni-
versity. Objectivity of examination is assured by partici-
pation of examiners from other NPPs, by unifying the
types of questions, presence of site inspectors from in-
dividual sites and by appointment of members on the
examining Committee from other organizations. During
the year changes have been proposed and implemented
in this committee, evoked both by organizational
changes of the operators of nuclear installations and by
adopting a new regulation on professional skills of
personnel of nuclear installations and last but not the
least by coming in force of the new Statute of the
examining committee for examining the special
professional skills of selected staff, which follows up the
above-mentioned regulation.

Based on a successful passing of examination before
the examining committee, UJD issues, a certificate on
special professional skills of selected staff of nuclear in-
stallations for specific activity for the given type of nucle-
ar installation and for the following positions:

a) Shift manager for scientific start up with the
right of manipulation

b) Shift supervisor
c) Unit supervisor
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c) vedúci reaktorového bloku (VRB)
d) operátor primárneho okruhu (OPO)
e) operátor sekundárneho okruhu (OSO)
f) kontrolný fyzik (KF)
g) změnový vedecký vedúci spúšťania bez práva mani-

pulácie (ZWS)

Skúšky vybraných zamestnancov sa uskutočňovali v ter-
mínoch podľa plánovaného harmonogramu zasadaní
skúšobnej komisie.
Písomné skúšobné testy sa pre každého skúšaného pri-
pravujú výpočtovou technikou z databázy testových otá-
zok v školiacom a výcvikovým strediskom VÚJE, a.s.
Trnava pre jednotlivé funkcie - kategórie vybraných
zamestnancov JE V-l a JE V-2 Bohunice a JE Mochovce
tak, aby skúšobné otázky v písomnej a ústnej časti skúš-
ky rovnomerne pokrývali jednotlivé zariadenia a režimy
prevádzky JE.

Databáza zahrňuje nové otázky vyplývajúce z realizova-
ných zmien v JE. Súčasťou skúšky v prípade postupu na
vyššiu funkciu je praktická časť, ktorá sa vykonáva pod
bezprostredným dozorom školiteľa v trvaní 4 -10 týždňov
po úspešnom absolvovaní písomnej a ústnej časti skúš-
ky.

V uplynulom roku zasadala skúšobná komisia 12 krát
k ústnym teoretickým skúškam. Počet vydaných oprávne-
ní pre vybraných zamestnancov za rok 1999 a celkové
počty platných oprávnení sú uvedené v tabuľke č. 12.

d) Primary Circuit operator
e) Secondary circuit operator
f) Reactor physicist
g) Shift manager for scientific start up without the

right of manipulation

Examination of selected personnel were scheduled ac-
cording to the examining committee meeting plans.
Written tests are generated for each examined person by
computer from the database of test questions at the
Training center of VUJE Trnava for individual positions -
categories of selected staff of NPP V-l and NPP V-2
Bohunice and NPP Mochovce so that the examination
questions both in written and oral part equally cover in-
dividual facilities and regimes of operation of NPP.
The database is continuously updated, thereby contai-
ning new questions resulting from the recent changes
carried out at NPPs. Part of the examination in case of
promotion to a higher position is a practical part, which
is conducted under the direct supervision of the trainer
within 4 to 10 weeks after the successful completion of
both written and oral of examination.
Last year the committee held twelve sessions for oral
theoretical examination. The number of licenses issued
in 1999 and the total number of valid licenses is given in
Table 12.

a)

b)

c)

d)

e)

0

tabuľka č. 12/Table 12

změnový inžinier (Zl)
shift supervisor
vedúci reaktorového bloku (VRB)
unit supervisor
operátor primárneho okruhu (OPO)
primary Circuit operator
operátor sekundárneho okruhu (OSO)
secondary circuit operator
kontrolný fyzik (KF 1,2)
reactor physicist
změnový vedecký vedúci spúšťania
bez práva manipulácie (ZWS)
shift manager for scientific start up
without the right of manipulation

JEEBOV-1/
NPP V-l EBO

spolu
vydaných
v'99/
total issued

in 99

4

10

8

7

2

spolu
platných
k 31. 12. '99/

total valid
as of 31.12.99

11

16

15

14

5

JE EBO V-2/
NPP V-2 EBO

spolu spolu
vydaných platných
v'99/ k 31.12. '99/

total issued total valid
in 99 as of 31.12.99

1 13

5 16

5 16

6 7

JE EMO/
NPP EMO

spolu
vydaných
v'99/

total issued
in 99

2

6

10

17

1

spolu
platných
k 31.12.'99/

total valid
as oř31.12.99

9

17

18

30

5

1
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Súčasný systém prípravy personálu sa skvalitňoval naj-
mä nasledovnými spôsobmi:

• prehlbovaním úrovne teoretickej aj praktickej prí-
pravy,

• špecializáciou z hľadiska jednotlivých profesií,
• komplexnosťou prípravy z hľadiska dodržiavania

obsahovej stránky prípravy,
• uskutočňovaním všetkých druhov prípravy v súlade

s potrebami zabezpečenia programu kvality,
• preškoľovaním zamestnancov o projektových

zmenách a vylepšeniach,
• zavádzaním nových prevádzkových predpisov.

Úroveň odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových
zariadení je veľmi dôležitým faktorom zabezpečenia
a udržania vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových
zariadení. Závery inšpekcií, kontrol a skúšok v roku 1999
ako aj výsledky z prevádzky a spúšťania jadrových blokov
potvrdzujú, že v tejto oblasti sa trvale darí udržiavať vyso-
ký štandard.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov ÚJD prebiehalo
formou školenia kurzov uvedených v Pláne školení za-
mestnancov ÚJD na rok 1999. Školenia pozostávali zo
špecializovaného kvalifikačného štúdia, funkčného štú-
dia ako aj štúdia na udržiavanie kvalifikácie (kontinuálny
a periodický výcvik). Významným prínosom v tejto oblasti
boli aj školenia a kurzy organizované Úradom vlády SR
a MAAE, v rámci ktorých sa zamestnanci ÚJD zúčast-
ňovali zahraničných tréningových kurzov, stáží, seminá-
rov a konferencií, zameraných na udržiavanie a zdoko-
naľovanie odborných vedomostí.

The current system of personnel training has been im-
proved by:

• deepening the level of both theoretical and prac
tical training,

• specialization focused on individual professions,
• complexity of training from the point of view of con-

tent of training,
' implementing all types of training in compliance

with the needs for assuring the quality program,
• retraining of personnel on design changes and

improvements,
• by introducing new operational instructions.

The standard of professional skills of the staff at nuclear
installations is a very important factor for assuring and
maintaining a high level of nuclear safety of nuclear in-
stallations. Conclusions from inspections carried out by
UJD and inspections & tests carried out by the NPP
operators in 1999, as well as results from operation and
start up of nuclear units confirm that in this area a high
standard of operational safety is being achieved on a
permanent basis.

Increasing the qualification of UJD staff
Increasing the qualification of UJD staff was done in
a form of training and courses scheduled in the plan of
training for the UJD staff for 1999. These training, com-
posed of specialized qualification study, functional study,
as well as study aimed at maintaining qualification (con-
tinual and periodical exercise). Training courses organi-
zed by the Government Office of Slovakia and the IAEA
were also of a significant benefit and the UJD staff par-
ticipated on foreign training courses, seminars and con-
ferences, focusing on maintaining and improvement of
professional skills.

USD poriada regionálne semináre MAAE
UJD organises IAEA regional seminars
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