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Cieľom príspevku je zhodnotiť posledné roky z pohľadu 
komplexnej bezpečnosti SE, a.s., ilustrovať bezpečnostne 
relevantné udalosti a informovať o reakciách SE, a.s. na 
vývoj bezpečnostnej situácie.

Vzhľadom k tomu, že SE, a.s majú vo výrobe elektrickej 
energie významne zastúpenú výrobu v jadrových blokoch 
a ďalej z toho dôvodu, že pre tento druh výroby sú vo 
svete veľmi dobre prepracované kritériá jadrovej 
bezpečnosti, na prvý pohľad by sa zdalo, že dobre 
prepracovaný systém jadrovej bezpečnosti je tým 
najlepším liekom na všetko.



Pozrime sa však na niektoré definície:

Zákon č.130/98 Z.z. (atómový zákon):

Jadrovou bezpečnosťou sa podľa tohto zákona 
rozumie stav a schopnosť jadrového zariadenia a jeho 
obsluhy zabrániť nekontrolovateľnému rozvoju 
štiepnej reťazovej reakcie alebo nedovolenému úniku 
rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do 
pracovného prostredia alebo do životného prostredia 
a obmedzovať následky nehôd a havárií. 



Všeobecná definícia bezpečnosti:

Bezpečnosť je stav, v ktorom sú predmetné aktíva 
chránené na požadovanej úrovni, t.j. možnosť nastatia 
hrozby pre narušenie aktíva a následné funkčné
dopady neprekračujú požadované hodnoty.

Bezpečnosť organizácie je vymedzená špecifikáciou 
chránených aktív a ich hodnotou, identifikáciou hrozieb, 
zraniteľností a rizík a bezpečnostných požiadaviek, ako aj 
realizáciou protiopatrení v súlade so schválenou 
bezpečnostnou politikou.

Vidno, že napriek tomu, že problém na jadrovom 

zariadení môže mať rádovo vyššie negatívne účinky, 

pojem bezpečnosti je širší.



Zrejme poznanie tohto rozdielu, zmeny v spoločnosti a 
tlak na ekologizáciu viedlo k formulovani poslania 
spoločnosti SE,a.s. v Etickom kódexe spoločnosti:

Poslaním SE, a.s.,  je bezpečne, spoľahlivo, efektívne 
a konkurencieschopne vyrábať, dodávať a 
obchodovať s elektrinou a teplom, pri trvalom 
znižovaní vplyvu ich výrobného procesu na životné 
prostredie.

A prax ?

• odsírenie a denitrifikácia blokov 1 a 2  v Elektrárňach 
Vojany.
• obnova blokov 5 a 6 na fluidné spaľovanie
v Elektrárňach Vojany



• výmena horákov na blokoch 21 a 22 v Elektrárňach 
Vojany spaľujúcich zemný plyn za nízkoemisné

• výmena horákov na blokoch č. 23 a 24 v Elektrárňach 
Vojany spaľujúcich zemný plyn a vykurovací olej ťažký za
nízkoemisné

• odsírenie blokov č. 1 a 2 s následnou denitrifikáciou
bloku č. 2 v Elektrárňach Nováky

• náhrada starých kotlových jednotiek K 4 až K 10 
v Elektrárňach Nováky A za fluidný kotol FK 1

• inštalácia automatických emisných monitorovacích
systémov na ENO B bloky č. 1 až 4, kotol FK 1, K 1 a na 
10-tich blokoch v Elektrárňach Vojany

• celkový objem investícií 14,9 mld. Sk



• Dnes je možné konštatovať, že 3/5 zariadení v tepelných
elektrárňach spĺňa podmienky prevádzky aj po roku 2006, 
dokedy platia ešte v Slovenskej republike individuálne 
emisné limity. Prehľadný stav uvádza nasledovná tabuľka:

Zariadenie Palivo Výkon 
v MWe 

Opatrenia na 
zníženie SO2 

Opatrenia na 
zníženieNOx 

Opatrenia na 
zníženie TZL

Zariadenia plniace environmentálne podmienky ďalšej prevádzky 
EVO I bl. č. 1 a 2 ČU 2 x 110        FGD     SNCR EO - 2 sekcie 
EVO I bl. č. 5 a 6 ČU 2 x 110       AFBC     AFBC EO - 3 sekcie 
EVO II bl. č. 21 a 22 ZP 2 x 110 nie je potrebné     LNBS nie je potrebné 
EVO II bl. č. 23 a 24 ZP 2 x 110 nie je potrebné     LNBS nie je potrebné 
ENO A FK 1 HU    28       AFBC     AFBC  EO - 3 sekcie 
ENO B bl. č. 1 a 2 HU 2 x 110         FGD   SNCR bl. 2 EO - 4 sekcie 
Zariadenia, ktoré po 31.12.2006 nebudú plniť env. podmienky ďalšej prevádzky 
EVO I bl. č. 3 a 4 ČU 2 x 110           -         - MO - 1 stupeň 
EVO II bl. č. 25 a 26 ZP 2 x 110 nie je potrebné             - nie je potrebné 
ENO A k. č. 1 až 3 HU    55           -          - EO - 2 sekcie 
ENO B bl. č. 3 a 4 HU 2 x 110           -         - EO - 3 sekcie 

 
Poznámka : FGD - mokrá vápencová výpierka EO - elektrost. odlučovače

LNBS - nízkoemisné horáky                                ČU - čierne uhlie

SNCR - selektívna nekatalytická redukcia         HU - hnedé uhlie

AFBC - atmosferické fluidné spaľovanie           ZP - zemný plyn



• malá a postupná rekonštrukcia jadrovej elektrárne V 1, 
od uvedenia do prevádzky v roku 1978 sa uskutočnilo cez 
tisíc technických úprav, spolu 10 mld Sk

• dobudovanie jadrovej elektrárne Mochovce 1,2 a 
implementácia  bezpečnostných zlepšení 12 mld. Sk

• program modernizácie a zvyšovanie bezpečnosti blokov 
jadrovej elektrárne V 2  spolu 10 mld. Sk



Dovolím si ešte pred prezentácoiu niektorých výsledkov 
ilustrovať niektoré bezpečnostné udalosti:

• útoky GREENPEACE na jadrovú elektráreň Mochovce: 
ukážka video júl 1994 plot, reťaze, veža, transparent.

• útoky GREENPEACE na jadrovú lektráreň Bohunice
ukážka

• útok GREENPEACE na Slovenské elektrárne ukážka

• požiar strojovne elektráreň Nováky december 1999
výška priamej škody 21 062 230 Sk a bol klasifikovaný 
ako požiar spôsobený technickou
poruchou ukážka



september 1999



• požiar 6 kV kábla ENČ 11 v kábelovom kanále v 
strojovni 1. bloku, 1989 - udalosť hodnotená podľa INES 
stupňom 2 ukážka

• strata ostrahy bezpečnostnej služby elektráreň 
Mochovce 

• nedovolené prelety lietadiel nad jadrovými elektrárňami

• fingovaný teroristický útok ukážka

Možno napriek údernosti niektorých záberov vzniká dojem 
zlej bezpečnostnej situácie .

Chcem však na základe dlhodobých hodnotení 
dokumentovať, že SE, a.s. zvládali a zvládajú

„zhoršenú bezpečnostnú siuáciu“ veľmi dobre.



máj 1996



august 1996



máj 1998



máj 1998

















Jadrová bezpečnosť
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Vývoj výsledkov PSA 1.úrovne pre JE Bohunice V-1

1992 1993 2000 2003
1,70E-03 8,89E-04 2,56E-05 2,09E-05

- rok 1992 výsledok  pred „Malou rekonštrukciou“

- rok 1993 výsledok po „ Malej Rekonštrukcie“

- rok 2000 výsledok po „Postupnej rekonštrukcii“

- rok 2003 výsledok po implementácii symtómovo- orientovaných havarijných predpisov

- frekvencia výskytu IU „Požiar v strojovni“ je 7,74E-2/rok. Celkový príspevok tejti IU k celkovej CDF 
na základe analýzy neurčitosti je 2,17E-6/rok, čo predstavuje 10,38 % celkovej frekvencie tavenia AZ

- frekvencia výskytu IU „Seizmicita“ je 9,92E-5/rok. Celkový príspevok tejto IU k celkovej CDF na 
základe analýzy neurčitosti je  
4,00E-7/rok, čo predstavuje  1,91 % celkovej frekvencie tavenia AZ
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Vývoj výsledkov PSA 1.úrovne pre JE Bohunice V-2

1995 1997 2000 2002 2003
6,40E-04 1,30E-04 7,36E-05 1,34E-05 1,05E-05

- rok 1995 výsledok  pre východzí stav
- rok 1997 výsledok po úpravách v elektro napájaní systémov a zdokonalení havarijných predpisov
- rok 2000 výsledok po implementácii symtómovo- orientovaných havarijných predpisov
- rok 2002 výsledok po zrealizovaní modifikácii na SHN 
- rok 2003 výsledok po zrealizovaní modifikácii na systémoch vysokotlakového a nízkotlakového havarijného

doplňovania, inštalácii PSA na PG, modernizácii elektrozariadení a zrealizovaní systému RHR na   
primárnom okruhu 

- frekvencia výskytu IU „Požiar v strojovni“ je 6,61E-2/rok. Celkový príspevok tejti IU k celkovej CDF na 
základe analýzy neurčitosti je  
5,17E-7/rok, čo predstavuje  2,78 % celkovej frekvencie tavenia AZ
- podieľ výskytu IU „ Seizmicita“nebol spracovaný.
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Vývoj výsledkov PSA 1. úrovne pre JE Mochovce

1999 2000 2003
6,54E-05 9,28E-07 3,83E-06

- rok 1999 výsledok  pred realizáciou modifikácií 
- rok 2000 výsledok po zrealizovaní modifikácií – východzí stav 
- rok 2003 výsledok po prepočítaní modelu PSA 1.úrovne v rámci integrovaného modelu –
zapracovanie pripomienok  misie IPSART

- frekvencia výskytu IU „Požiar v strojovni“ je 6,8E-4/rok. Celkový príspevok tejto IU k celkovej CDF 
na základe analýzy neurčitosti je  
3,45E-10/rok, čo predstavuje menej ako 0,1 % celkovej frekvencie tavenia AZ

- frekvencia výskytu IU „Seizmicita“ je 6,0E-4/rok. Celkový príspevok tejto IU k celkovej CDF na 
základe analýzy neurčitosti je  
1,65E-8/rok, čo predstavuje 0,41 % celkovej frekvencie tavenia AZ
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rok

Koeficient pohotovosti bloku -UCF (WANO)

EBO 1
EBO 2
EBO 3
EBO 4
EMO 1
EMO 2

medián PWR
WANO 85,81%

priemer PWR
WANO 82,41%

2000 2001 2002 2003
EBO 1 59,53 77,37 86,62 88,1
EBO 2 76,31 88,29 87,71 80,02
EBO 3 88,13 86,6 87,38 78,28
EBO 4 76,32 86,73 87,83 87,76
EMO 1 89,55 75 86,33 82,95
EMO 2 0 77,71 76,01 87,75

- nízka poruchovosť všetkých blokov sa pričinila o vysokú úroveň koeficientu UCF
- hodnota na 1.bloku EBO V-1 predstavuje najlepší výsledok v celej histórii prevádzky tohto bloku
- nižšie hodnoty na ostatných blokoch sú ovplyvnené plánovanými GO+ RGO

Koeficient pohotovosti bloku je pomer elektrickej 
energie, ktorú je elektráreň schopná vyrobiť
v sledovanom čase k referenčnej výrobe energie, 
vyjadrený v %, pričom sú zohľadnené vonkajšie 
obmedzujúce vplyvy (reguláciu výkonu 
dispečingom ...).
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Koeficient neplánovaného zníženia výkonu- 
UCLF (WANO)

EBO 1
EBO 2
EBO 3
EBO 4
EMO 1
EMO 2

priemer PWR
WANO 3,7%

medián PWR
WANO 1,34%

2000 2001 2002 2003
EBO 1 1,07 0,66 0,06 0,45
EBO 2 2,81 0,53 0,28 0,55
EBO 3 0,73 0,9 0,19 0,13
EBO 4 1,08 1,13 0,32 0,37
EMO 1 2,26 1,91 0,21 5,21
EMO 2 0 5,39 1,78 0,51

-stabilná prevádzka a pomerne nízka poruchovosť všetkých blokov sa pričinila o vysokú úroveň
UCLF 
-dosiahnuté výsledky nás radia do najlepšej štvrtiny prevádzkovaných blokov PWR vo svete podľa 
hodnotenia metodiky WANO
Priemer WANO pre bloky PWR za rok 2003 bol 3,7 % medián 1,34%.

Koeficient sleduje pokrok v minimalizovaní odstávok 
a znížení výkonu bloku, ktoré sú dôsledkom porúch 
zariadení a ďalších neplánovaných udalostí. 
Ukazovateľ je definovaný ako pomer strednej 
hodnoty neplánovaných znížení výkonu 
k referenčnej výrobe v danom čase.
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Kolektívná efektívná dávka (WANO)

blok EBO V-1
blok EBO V-2
blok EMO 
VYZ

priemer PWR
WANO 920
manmSv

medián PWR
WANO 680
manmSv

2000 2001 2002 2003
blok EBO V-1 1402 629 485 484
blok EBO V-2 217 120 165 218
blok EMO 45 349 204 218
VYZ 576 721 791 836

- uvedené hodnoty sú prepočítané hodnoty na blok
- historický väčší dávkový príkon na JE V-1 
- výsledkom kvalitného zaistenia radiačnej ochrany pri všetkých odstávkach a zvlášť pri RGO

Priemer WANO pre bloky PWR za rok 2003 bol 920 manmSv, medián 680 manmSv.

Ukazovateľ sleduje trend znižovania celkovej 
radiačnej expozície personálu elektrárne ako aj 
dodávateľov. Tento ukazovateľ je meradlom 
efektivity radiačnej ochrany a aplikácie systému 
ALARA smerujúcej k minimalizácii expozície.
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Automatické odstavenie reaktora 
na 7000 kritických hodín EBO 1

EBO 2
EBO 3
EBO 4
EMO 1
EMO 2

priemer PWR
WANO 0,66

medián PWR
WANO 0

2000 2001 2002 2003
EBO 1 0,0 1,0 0,0 0,0
EBO 2 1,0 0,0 0,0 0,0
EBO 3 0,0 0,0 0,0 1,0
EBO 4 0,0 0,0 0,0 0,9
EMO 1 1,7 0,0 0,0 1,9
EMO 2 2,8 0,0 1,0 0,9

- nesprávna činnosť personálu a porucha zariadení boli príčinou zapracovania AO-1
- udalosti nemali bezpečnostný význam z pohľadu jadriovej bezpečnosti 

Priemer WANO na blokoch PWR v roku 2003 bol 0,66, medián mal hodnotu 0.

Ukazovateľ sleduje pokrok v znižovaní počtu 
neplánovaných automatických odstavení reaktora. 
Indikátor ukazuje úspešnosť zvyšovania bezpečnosti 
znižovaním počtu nežiaducich a neplánovaných 
prechodových procesov vyžadujúcich odstavenie 
reaktora, ukazuje ako dobre je elektráreň udržiavaná.
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Hodnotenie udalostí podľa INES 0 a INES 1 

EMO INES 1

EBO V-2 INES 1

EBO V-1 INES 1

EMO INES 0

EBO V-2 INES 0

EBO V-1 INES 0

1999 2000 2001 2002 2003
EBO V-1 INES 0 28 20 26 26 27
EBO V-1 INES 1 0 0 0 0 0
EBO V-2 INES 0 13 19 13 14 14
EBO V-2 INES 1 0 1 0 0 0
EMO INES 0 12 25 15 14 13
EMO INES 1 0 1 2 1 1

- hodnotenie udalostí na jednotlivých blokoch je veľmi priaznivé
- za posledných 13 rokov nebola zaznamenaná udalosť hodnotená stupňom vyšším ako 1



Požiarovosť
Rok Počet požiarov Výška spôsobených škôd v Sk
1994 13 499 531,00 
1995 9 340 641,00 
1996 3 65 200,00 
1997 4 227 929,00 
1998 2 44 000,00 
1999 5 23 722 103,00 
2000 3 575 000,00 
2001 4 2 167 837,45 
2002 4 57 000,00 
2003 3 160 860,00 

SPOLU 50 27 860 101,45 
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BOZP

  Štatistický údaj SE, a.s. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 priem. počet zamestnancov
 nemocensky poistených 10 261 10 934 10 771 12 627 11 313 11 248 11 265 11 225 9 951 9 546
 počet pracovných úrazov 71 73 63 25 50 51 35 31 27 27
 z toho smrteľných 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
 zameškané kalendárne dni 2630 3 331 2 801 1 390 3 239 2 992 2 325 1 350 1 454 1 268
 početnosť na 100 zamestnancov 0,69 0,7 0,58 0,2 0,44 0,45 0,31 0,28 0,27 0,28
 priem. % pracovnej neschopnosti 0,07 0,09 0,07 0,06 0,08 0,07 0,06 0,03 0,04 0,04

  Štatistický údaj ČEZ,a.s. 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
 priem. počet zamestnancov
 nemocensky poistených 12 547 11 860 11 540 10 741 10 582 10 062 9 065 8 059 7 360 6 964
 počet pracovných úrazov 176 121 80 45 69 47 52 38 37 25
 z toho smrteľných 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1
 zameškané kalendárne dni 5677 4 967 3 525 2 636 4 851 2 562 2 924 1 943 2 021 1 828
 početnosť na 100 zamestnancov 1,403 1,02 0,69 0,419 0,652 0,467 0,57 0,47 0,5 0,34
 priem. % pracovnej neschopnosti 0,124 0,11 0,168 0,135 0,126 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výsledky ktoré boli dosiahnuté v znižovaní produkcie 
znečisťujúcich látok do ovzdušia prezentujú nasledovné
grafy :

Graf č. 1 : Produkcia SO2 v SE, a.s. za roky 1990-2003
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Graf č. 2 : Produkcia TZL v SE, a.s. za roky 1990-2003

Graf č. 3 : Produkcia NOx v SE, a.s. za roky 1990-2003
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ŠTATISTIKA OCHRANY OBJEKTOV SE, a.s. 2003

• celkový počet testov na alkohol / pozitívny nález
32610/159   zachytené ochranou objektov nie štatistika BTS a PO

• počet návštev 31922
za posledných 5 rokov sa podarilo znížiť počet návštev na cca 40%

• počet vstupov 865/deň (vstupy dodávateľské)

• vjazd automobilov 211592
u klasiky vjazd vynútený technológiou, u JE prebiehajúce odstávky a pod.

• počet zistených krádeží 146

• porušenie bezletovej zóny 2
rokovaním SE, a.s. s Leteckým úradom sa podarilo  radikálne zvýšiť disciplínu pilotov v lokalite 
Mochovce z ročného počtu 7 v roku 2002 na 1 v roku 2003.



Čo sa mení vo vnútorných bezpečnostných faktoroch?

• dochádza k zvýšenému pohybu osôb (dochádkový systém)

• zvyšuje sa riziko ohrozenia zamestnancov a dodávateľov 
drogami a návykovými látkami

• dochádza k zhoršovaniu ekonomickej situácie v niektorých 
regiónoch pre zamestnancov i dodávateľov

• reštrukturalizačné dopady

• zlepšenie bariér, zjednocovanie prístupových systémov do 
lokalít

• zlepšenie vybavenia ZPU

• implementácia bezpečnostných opatrení

• rýchly rozvoj informačných systémov a ich prepojení s 
pozitívnymi i negatívnymi dopadmi



Čo sa mení okolo nás ?

• drogy a alkohol, zložitá sociálna situácia

• podstatne zlepšená dostupnosť zbraní, výbušnín a 
odpočúvacej techniky

• pokles právneho vedomia spoločnosti

• pokles vymožiteľnosti práva

• rýchle zmeny legislatívy a harmonizácia s EÚ

• prudký nárast informačných rizík

• zvýšená hospodárska kriminalita

• všeobecne zhoršená bezpečnostná situácia z pohľadu 
možných teroristických útokov
Ten posledný bod si dovolím zvýrazniť obrázkom získaným na 
konferencii NATO v tureckom Istambule :





Vďaka dobrej odozve SE, a.s.na uvedené vplyvy bolo 
možné udržať slušné bezpečnostné výsledky.

Je pochopiteľné, že i štát reaguje na zmeny, hlavne 
legislatívou. 

Nasledujúce obrázky dokumentujú iba základné 
legislatívne zmeny a nemajú ambície vyčerpávajúco 
myslieť na všetko.



Oblasť Jadrovej bezpečnosti:

• Zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie

• Pripravovaný a NRSR schválený nový atómový zákon 

• Dohovor o jadrovej bezpečnosti č.163/1997 Z.z. s MAAE 
ratifikovaný 23.  februára 1995

• Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým
palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom č. 
125/2002 Z.z. s MAAE ratifikovaný 22. septembra 1998 

• Viedenský dohovor 

• 14 vyhlášok 

• 15 návrhov vyhlášok k novému atómovému zákonu

• Slovensko je signatárom všetkých významných medzinárodných 
zmlúv v oblasti mierového využívania jadrovej energie. 



Radiačná ochrana:

• Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov

Vyhláška č.12/2001 Z.z. o požiadavkách na 
zabezpečenie radiačnej ochrany



Požiarna ochrana:

• Zákon č.180/2004 Z.z. o hasičskom a záchrannom zbore

• Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

nahradil zákon č.126/1985

Na základe citovaného zákona MV SR vydalo vyhlášku 

č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a 12 odborných 
vyhlášok



BOZP :

Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci v znení ďalších doplnkov a zmien.

5 Vyhlášok

13 Nariadení vlády



Životné prostredie:

Zákon 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia

Zákon 261/2002 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií

• vyhláška k citovanému zákonu

Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov  (vodný zákon)

• vyhlášky k citovanému zákonu



Riešenie krízových situácií a CO:

• Zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky

• Zákon č. 320/2002 Z.z. o brannej povinnosti

• Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

• Zákon č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii 
a o zmene zákona č. 274/1993 Z.z. o vymedzení 
orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení 
neskorších predpisov



Riešenie krízových situácií a CO:

Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu 
v čase vojny, vojnového stavu a núdzového stavu

• Ústavný zákon č. 113/2004 Z.z. - ktorým sa mení 
a dopĺňa ústavný zákon NR SR č.: 227/2002 Z.z. o 
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu 
a núdzového stavu

• 5 vyhlášok



Ochrana utajovaných skutočností:

• Zákon č. 100/1996 o ochrane štátneho tajomstva, 
služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií 
a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení 
neskorších predpisov   (k tomu vydané - vyhláška. 
opatrenie a výnos)

• Zákon č. 241/2001 o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (k tomu 
vydané 8 vykonávacích vyhlášok)

• Zákon č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (k tomu 
vydaných 7 vyhlášok)

• Nariadenie vlády SR č. 216/2004, ktorým sa ustanovujú 
oblasti utajovaných skutočností



Iné právne normy:

Zákon č.428/2002 o ochrane osobných údajoch

Obchodný zákonník

Zákon č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

vyhláška 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení



Vzhľadom k uvedeným faktorom SE, a.s. dospeli k 
záveru, že je potrebné zahájiť proces komplexného 
posúdenia jednotlivých bezpečnostných oblastí, 
vyhľadanie možných rizík a zapracovania potrebných 
zmien do vnútornej riadiacej dokumentácie už v roku 
2001.

Už po pol roku sme však pochopili, že v požadovanej 
kvalite úlohu nezvládneme pre základný problém:

• hranica myslenia normálne vedených zamestnancov, 
ktorí sa nedokážu vžiť do myslenia ľudí, ktorí chcú a môžu 
škodiť.

Následne padlo rozhodnutie spolupracovať s firmou 
LYNX, dodávateľa projektu Zvýšenie komplexnej 
bezpečnosti SE, a.s.



Bezpečnostná politika
Zmyslom bezpečnostnej politiky je stanovenie 

bezpečnostných cieľov, požiadaviek, zásad, princípov, 
zodpovednosti, opatrení a spôsobov ich realizácie. 

Má význam v prostredí, kde sú
- identifikované a ohodnotené aktíva 
- identifikované a ohodnotené riziká
- vytvorené príslušné organizačné štruktúry
- riadené riziká prostredníctvom protiopatrení
- vyhodnocované účinky protiopatrení
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Oblasti bezpečnosti
1. Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana.
2. Environmentálna bezpečnosť.
3. Prevádzková bezpečnosť.
4. Technická bezpečnosť.
5. Objektová a fyzická bezpečnosť.
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi.
7. Bezpečnosť IIS a telekomunikačnej siete.
8. Ochrana utajovaných skutočností.
9. Krízové plánovanie a civilná ochrana
10. Personálna bezpečnosť
11. Administratívna bezpečnosť.
12. Risk manažment / Finančná bezpečnosť.
13. Ochrana dobrého mena spoločnosti.
14. Plánovanie kontinuity činností.



Cesta ku komplexnej bezpečnosti
- Identifikácia potreby systémového riešenia: od š.p. k a.s.
- Analýza rizík pre jednotlivé oblasti spoločnosti
- Katalóg rizík 
- Správa do vedenia 
- Katalóg bezpečnostných opatrení a projektov 
- Program „Zvýšenia bezpečnosti“
- Doplnenie riadiacej a pracovnej dokumentácie 
- Realizácia bezpečnostných projektov
- Reštrukturalizácia organizačného zabezpečenia
- Presadzovanie manažmentu rizík 
- Kontrolná činnosť 
- Identifikácia ohraničení



Katalóg rizík – svätý grál  bezpečnosti

Detailný popis každého identifikovaného rizika

Priorita

Opis rizika

Hrozby

Funkčné dopady

Miera rizika

Opatrenia



Nové výzvy
- ICT hrozby

- Pre informačné systémy
- Pre prevádzkové systémy
- Pre mobilné technológie

- Konkurenčné prostredie
- Ochrana obchodného tajomstva

- Zmena myslenia ľudí
- Technické opatrenia

- Risk manažment
- Personálna bezpečnosť

- Znižovanie počtu zamestnancov
- Znižovanie lojality
- Generačná diera u odborníkov pre JE 

- Legislatíva
- Ochrana osobných údajov
- Ochrana utajovaných skutočností



Otvorené otázky
- Nucler Safety a / vs. Security

- Možné narušenie činnosti JE je vážny problém, aj keď radiačné 
ohrozenie nenastane - BCP

- Terorizmus podľa Huntingtona 
- Ako sa správať k rizikám s veľkými 

funkčnými dopadmi a neznámou 
pravdepodobnosťou? 

- Bezpečnosť základných infraštruktúr štátu:
- Kto a v akej miere zodpovedá? (Čo SE, a.s. a čo štát)
- Koľko to bude stáť a kto to zaplatí?

- Objektová bezpečnosť (zem, voda, vzduch)
- Ochrana DO a DDO
- Krízový manažment – koordinácia ďalších zložiek vrátane armády



Ďakujeme za pozornosť.
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