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integrovaného systému manažérstva, o kultúre bezpečnosti, o odstupňovanom prístupe, v 
zodpovednosti manažmentu, spokojnosti zainteresovaných strán, implementácii procesov, 
požiadavkách na „majiteľa procesu", o výkone kontrol a skúšok, dizajne, požiadavkách na 
nakupovanie, riadení organizačných zmien, meraní, hodnotení a zlepšovaní, samohodnotení a o 
spätnej väzbe z iných organizácií. V rámci prezentácie budú identifikované rozdiely a tieto budú 
vysvetlené. 

ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
Ing. Helena POLÓNYI, QA manažment kvality, verejné obstarávanie, Šamorín 

Príspevok je hlavne zameraný na poskytnutie informácie o elektronickom verejného obstarávania. 
Ďalej sa prezentácia bude tiež zaoberať stanovením a vyhodnocovaním podmienok účasti, 
preukazovaním plnenia podmienok účasti a skúsenosťami s revíznymi postupmi pri plnení podmienok 
účasti. 

MERANIE SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA A HODNOTENIE DODÁVATEĽOV 
Ing. Peter MARUŠINEC, AITEN, as., Trnava 

Obsahom prezentácie bude procesný pohľad na spokojnosť zainteresovaných strán, definícia 
externého a interného zákazníka, voľba vhodného respondenta, definícia požiadaviek zákazníka, 
definícia okruhov otázok a konštrukcia otázok, výber metódy zberu informácií a tvorba formátu 
dotazníka, realizácia merania, vyhodnotenie merania a využitie výsledkov merania k doladeniu vývoja 
spoločnosti pri maximalizácii uspokojenia zákazníka. V závere bude poskytnutá informácia súvisiaca s 
hodnotením dodávateľov ako sú správa databázy dodávateľov, hodnotenie spôsobilosti dodávateľa, 
popis hodnotiacich kritérií a výber dodávateľa. 

HODNOTENIE DODÁVATEĽOV 
Ing. Peter BIŠČO, Embex, Bratislava 

Príspevok za zaoberá stanovovaním spôsobu zabezpečovania podkladov pre výber a hodnotenie 
dodávateľov v súlade s požiadavkami odberateľa uvedenými v zmluve a s možnou účasťou čo 
najširšieho počtu uchádzačov pri dodržaní kritérií na kvalitu, ochrany životného prostredia a 
bezpečnosti zamestnancov. 

SKÚSENOSTI S UPLATŇOVANÍM VYHLÁŠOK ÚJD SR O ZABEZPEČOVANÍ 
KVALITY 
Ing. Jozef BALAJ, ÚJD SR, Bratislava 

Príspevok sa zaoberá súhrnom platných právnych predpisov v oblasti mierového využívania jadrovej 
energie zaoberajúcimi sa zabezpečovaním kvality. Vytipováva zásadné povinnosti držiteľa povolenia 
podľa § 5 atómového zákona v danej oblasti. Podáva prehľad o skúsenostiach ÚJD SR získaných 
z ročného používania nových vyhlášok v oblasti zabezpečovania kvality, ktoré nadobudli účinnosť 
dňom 1.3.2006. Dáva prehľad o závažných správnych konaniach, pri ktorých boli úradom aplikované 
postupy podľa týchto právnych predpisov. 
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KVALIFIKÁCIA ZARIADENÍ ELEKTRO A SKR. ODSTUPŇOVANÝ PRÍSTUP 
Ing. Jozef DÁNA, ÚJD SR, Bratislava 

V súvislosti s dostavbou blokov Mochovce 3 a 4 a v nadväznosti na nový Atómový zákon a s ním 
súvisiace nové vyhlášky, sa do popredia opäť dostáva klasifikácia a kvalifikácia vybraných zariadení, 
najmä zariadení elektro a SKR, u ktorých došlo k najväčším zmenám požiadaviek v nových 
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Táto prezentácia je zameraná na tieto zmeny. 

KVALITA DODÁVATEĽOV 
Doc. Ing. Alois FIALA, CSc, FSI VUT, Brno 

Kvalita produktov na výstupe z procesu je zásadne ovplyvnená dvoma faktormi - vlastnosťami 
vytváranými procesom a vlastnosťami prenesenými bez zmien zo vstupu. Vlastnosti vstupov sú 
vytvorené ich dodávateľmi. Aby mohla organizácia garantovať kvalitu a stabilitu jej úrovne, musí sa 
venovať zvládnutiu vlastných procesov a správnym vedením procesu nákupu zabezpečiť potrebnú 
kvalitu vstupov. Nedostatočne kvalitné vstupy sú príčinou vyšších nákladov na realizáciu vlastných 
procesov (nekvalita vstupov musí byť procesom kompenzovaná) alebo sa prejaví až u zákazníka a sú 
príčinou reklamácií. V oboch prípadoch (nie je správne riadený proces nákupu) vznikajú 
nepredvídateľné náklady, ktoré znižujú zisk a v prípade reklamácií ohrozujú tiež dobré meno 
organizácie. 

ZABEZPEČOVANIE KVALITY V RÁMCI PRÍPRAVY DOSTAVBY 3. A 4. BLOKU 
JE MOCHOVCE 
Ing. Ladislav KOMPAN, SE, as., M034, Mochovce 

Príspevok definuje v rámci uvedeného projektu základnú dokumentáciu systému manažérstva kvality, 
väzby medzi zadávacím, etapovými programami a plánmi kvality, väzby medzi dokumentáciou 
zabezpečovania kvality a dokumentáciou zabezpečovania kvality projektu. 

Ďalej popisuje organizačnú štruktúru závodu SE M034 a organizačnú schému projektového tímu 
' a zásady komunikácie medzi tímami na pracovnej úrovni. 

ZABEZPEČOVANIE KVALITY V RÁMCI PRÍPRAVY DOSTAVBY 3. a 4. BLOKU 
JE MOCHOVCE Z POHĽADU DODÁVATEĽA 
Ing. Igor HABERERN, VUJE, as. Trnava 

Keďže od vydania pôvodného stavebného povolenia pre 3. a 4. blok JE Mochovce, uplynulo už viac 
ako 19 rokov je nepochybné, že došlo k zmenám okolností dôležitých z hľadiska jadrovej bezpečnosti 
a takisto k zmenám požiadaviek na jadrovú bezpečnosť. Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté, že pre 
rozhodnutie o dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce je potrebné pripraviť podklady analyzujúce 
súčasný stav elektrárne, posúdiť úroveň jadrovej bezpečnosti a revidovať pôvodnú projektovú 
dokumentáciu, bezpečnostnú dokumentáciu a dokumentáciu kvality v súlade s podmienkami ÚJD SR 
a platnou legislatívou. Za účelom realizácie inžiniersko-prokjektových prác bolo vytvorené združenie 
DOSMO. 

V príspevku sú načrtnuté základné informácie o organizácii združenia DOSMO, o spôsobe 
zabezpečovania kvality v rámci realizácie inžiniersko-prokjektových prác a v závere sú vytypované 
niektoré požiadavky odberateľa s uvedením popisu ich spôsobu naplňovania. 
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Conference organizer: 

Working group for energetics within Slovak Company for Quality (Slovakia) 

Corporate organizations: 

Slovak Power Plants, stock company (Slovakia) 
VUJE, a.s., Inc., Trnava (Slovakia) 
Research - Technical Company within VUJE, Inc., Trnava (Slovakia) 
Slovak Nuclear Company (Slovakia) 

Partners of the conference: 

VUJE, stock companyTrnava 

PosAm 
PosAm, limited company, Bratislava 

Robo, stock company, Piešťany 

Capgemini 

CONSULTING TECHOLOGY OUTSOURCING 

Capgemini Slovakia, limited company, Bratislava 

astraja ® 
ASTRAIA, limited company, Nitra. 

Topics for the Conference: 

The requirements of the standard ISO 9001:2000 for supplies of services and products especially from 
the point of view of supplies for nuclear power plants 

The issue of quality assurance of finishing of the building of 3. and 4. block of the Nuclear Power Plant 
Mochovce 
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Ing. Jan Bednár, PMU, Trnava 

Ing. Miroslav Božík, Mgr. Vladimír Spišák, Ing. Martina Boráková, JAVYS, a.s., Jaslovské 
Bohunice, Slovakia 

Ing. Marian Šteflík, SE a.s., 3. a 4. blok JE Mochovce, z., Mochovce, Slovakia 

Ing. Jozef Dáňa, Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, Slovakia 

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., FSI VUT, Brno, Czech Republic 

Ing. Ladislav Kompan, SE a.s., 3. a 4. blok JE Mochovce, z., Mochovce, Slovakia 

Ing. Igor Haberern, VUJE, Inc., Trnava, Slovakia 
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Certification authority for selected facilities of the nuclear power plants 
Dipl.Ing. Karol ROVNÝ, Dipl.Ing. Monika LUKÁŠOVÁ 

Requirements for suppliers of BIDSF projects 
Dipl.Ing. Jan BEDNÁR 

Requirements for the quality of JAVYS suppliers 
Dipl.Ing. Miroslav BOŽÍK, Mgr. Vladimír SPIŠÁK, Dipl.Ing. Martina BORÁKOVÁ 

Comparison of the requirements MAAE No. GS-R-3 and ISO 9001:2000 
Dipl.Ing. Marián ŠTEFLÍK 

Electronic public procurement 
Dipl.Ing. Helena POLÓNYI 
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Measurement of customer's satisfaction and evaluation of suppliers 
Dipl.Ing. Peter MARUŠINEC 

Evaluation of suppliers 
Dipl.Ing. Peter BIŠČO 

Experience with the application of the Public Notices of the Nuclear Office of the Slovak 
Republic on quality provision 
Dipl.Ing. Jozef BALAJ 

Qualification of facilities electro and SKR. Graduated attitude 
Dipl.Ing. Jozef DÁŇA 

Quality of suppliers 
Dipl.Ing. Alois FIALA 

Quality provision within the preparation of the finishing of the building of 3. and 4. 
block of the Nuclear Power Plant Mochovce 
Dipl.Ing. Ladislav KOMPAN 

Quality provision within the preparation of the finishing of the building of 3. and 4. 
block of the Nuclear Power Plant Mochovce from the supplier's point of view 
Dipl.Ing. Igor HABERERN 
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