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^ Informačné systémy pre krízový manažment 

• Diagnostické systémy vibrácií točivých strojov 

• Hodnotenie rizika a havarijné 
plány priemyselných objektov 

^ Dodávky a montáž zariadení 
obnoviteľných zdrojov energie 
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• Výstavba a rekonštrukcia priemyselných 
a verejných osvetlení 

• Realizácia technologických informačných 
systémov havarijných centier 

^ Projektovania a modernizácie priemyselných 
kotolní a elektrických rozvodní 

• Štrukturálne analýzy konštrukcii, materiálov 
a hodnotenie životnosti zariadení 

• Školenia operátorov trhu s elektrickou 
energiou a manipulantov elektrických staníc 

^ integrované informačné systémy sledovania, 
riadenia prevádzky a starostlivosti o zariadenie 

^ Informačné systémy na sledovanie 
a hodnotenie stavu životného prostredia 
v okolí priemyselných podnikov 
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UKONČENIE 3. A 4* BLOKU MOCHOVCE 

Peter Andraško 

Slovenské elektrárne, a. s. 



Ukončenie 3. a 4. bloku Mochovce 

Mochovce 3 a 4 
História výstavby 

Stavebné úpravy Mochovlec bloku 1-4 boli prerušené v r. 1992 z ekonomických dôvodov 
Výstavba EM012 sa začala znova v r. 1996 a bloky začali prevádzku v r.1998 a 

druhý v r. 2000 
V r. 1992 bol stav stavebných prác pri 3. a 4 bloku nasledovný: 

Stavebná časť bola ukončená na 7 0 % 
Zásobovanie mechanických zariadení ukončené na 3 0 % 
Dodávka elektro-častí a SKR (riadiace a prístrojové vybavenie) 
zariadenia je nepatrné 

Od r. 1992 prešli bloky 3 a 4 programom údržby a konzervácie, ktoré zahrňovali 
bezpečnostné zariadenie a kritické Jednotky, ktoré boli priamo určené pôvodnými 
dodávateľmi a odsúhlasené Úradom jadrového dozoru, v súlade s odporúčaniami 
IAEA z TECDOC-1110. Okolo 3 200 dodávateľov je v súčasnosti v tomto 
bezpečnostnom programe; 

Niektoré z hlavných časti sú už nainštalované na svojich konečných miestachfnapr. 
:parogenerátory). Neinštalované súčiastky sú uskladnené vo vhodných priestoroch, 
určených podľa typu súčiastky a bezpečnostného programu. 
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Ukončenie 3. a 4. bloku Mochovce 

Mochovce- 3. a 4. blok 
Hlavný plán aktivít 

2 0 0 6 - 2 0 0 7 Projektová itúdia 
S Revízia základného projektu 
s Flnallzácla povoľovacieho procesu 
s Analýza dosahu na životné prostredie 
^ Ohodnotenie existujúcich výhod 
v* Identifikácia optimálnej zmluvnej stratégie 
s Definícia Projektového rozpočtu a rozvrhu 

2 0 0 7 - 2 0 0 8 Príprava stavebného miesta 
Začiatočný proces obstarávania 

S Fyzické a bezpečnostné triedenie medzi 
prevádzkovými blokmi Mochovce 1-2 a Mochovce 
3-4 na stavebnom mieste 

•S Príprava infraitruktúr a logistlky na stavebnom 
mieste 

2 0 0 8 - 2 0 0 9 Udelenie hlavných zmlúv na ukončenie projektu 
^Jadrový ostrov, EPCM pre nejadrovú časť, Prístrojové vybavenie a regulácia, Simulator, Parná turbína, 
stavebná časť, montáž a jej riziko, elektrické systémy, atď. 

2 0 0 8 - 2 0 1 3 Ukončenie výstavby elektrárne 
S Znovu začatie stavebných aktivít v prevádzke 
S Uvedenie do prevádzky 
• Štart výrobnej prevádzky blokov 3 > 4 (2012 a 2013) 

S Definícia prevádzkového modelu a výdajov 
S Definícia nákladov na palivový cyklus 
•/ Definícia modelov a výdajov pri uvedení 

prevádzke 
S Identifikácia Projektov finančných zdrojov 
* Obchodný model a analýza citlivosti 
* Analýza rizika 

•/ Systém prístupovej kontroly 
•f Príprava technických / obchodných/ právnych 

dokumentov pre hlavné zmluvy. 

do 

Mochovce 3 a 4 
Hlavné vykonané aktivity 

4- Revízia základného projektu 

• Keď Enel ukončil akvizíciu Slovenských elektrárni, nebola urobená žiadna revízia 
základného projektu, len sa definovali jasné požiadavky od UJD pri schvaľovaní 
posledného predĺženia stavebného povolenia s dátumom 2004 

• Požiadavka stavebného povolenia je, že žiadna dôležitá stavebná činnosť sa 
nesmie začať bez revízie základného projektu a následného schválenia UJD 

• Revízia základného projektu bola započatá Slovenskými e lektrárňami v júni 
' 0 6 a skončila sa na konci februára ' 0 8 

Vvvoiovv proiekt väčšiny reaktorov I I I . generácie 

WER 440-213 
Std Mochovce 1-2 Mochovce 3-4 

'92 - '98 
1 . krok základných 

zmien projektu 

2 0 0 5 - ' 0 7 
2 . krok základných zmien 

projektu 
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Ukončenie 3. a 4. bloku Mochovce 

Mochovce 3 a 4 
Stav procesu poskytnutia licencie 

Schválenie zmien základného návrhu (stavebné povolenie a Jadrový zákon) 

Predloženie dokumentov do UJD a iných úradov sa začalo v apríli '07 a ukončilo v 
máji '08 

- Súhlas dôležitých štátnych autorít so zmenami v projekte bol získaný v júli '08 
Konečné odsúhlasenie UJD sa získalo v auguste 'OS 

Štúdia o rozsahu dopadu na životné prostredie 

• Ukončená v októbri '07 (slovensky a anglicky) 
• Prezentovaná v regióne a verejnosti v novembri '07 
• Poskytnutá finančným inštitúciám v súlade so záväzkami Slovenských elektrárni v dohode 

o podnikovom financovaní 
• K dispozícii: plnáš túdia EIA (1 kópia k dispozícii verejnosti v Mochovciach, v Informačnom 

centre 3. a 4. blok); Súhrn EIA štúdií a výsledkov (k dispozícii pre technických špecialistov); 
Súhrn EIA (dostupný verejnosti a na Internets) 

Proces odhadu dopadu na životné prostredie 
• Zámer predložiť EIA Ministerstvu životného prostredia - 4.štvrťrok 2009 

Mochovce 3 a 4 
Stav 

Komunikácia s Európskou úniou (článok 41 dohody Euratom) 

• Komunikácia začala v júli '07 
• Prezentácia projektu DG-TREN v októbri '07 
• Dve kolá otázok do DG-TREN (november a december '07) 
• Návšteva DG-TREN na Slovensku v Mochovciach, v marci '08 
• Názor Európskej komisie obdržaný 15.7.2008 

• V rozsahu článku 43 dohody Euratom, vyjadruje Európska komisia (EC) kladné 
stanovisko ku M034 projektu; uznáva, že "investícia spĺňa zámery dohody 
Euratom"; 

• Stanovisko komisie, je také, že i keď považuje elektráreň za vysoko bezpečnú, 
odporúča ďalšie posúdenie v spolupráci s štátnymi orgánmi. ".. primerané dodatočné 
znaky, funkčné schopnosti a riadiace stratégie na zdolanie potenciálneho vplyvu 
vonkajších zdrojov (napr. malý, úmyselný zásah lietadla)"; 

• Odporúčania EK splnia Slovenské elektrárne pod dozorom UJD 

Q. E. M . - 2009 str 



Ukončenie 3. a 4. bloku Mochovce 

Mochovce 3 a 4 
Aktivity v stavebnej oblasti 

• Stanovenie zariadení a štruktúr pre ukončenie elektrárne 

1 vizuálna inšpekcia zariadení, tes ty 
' preverenie dokumentov 
' legislatívne požiadavky 

Suma položiek 

8088 

Akceptované položky 

4599 56.9 % 

Odmietnuté položky 

3378 41.8% 

V rezerve 

111 1.4% 

• Bezpečnostný plot medzi SE-M034 a EM012 

• SE-M034 Topografický výmer/ mapovanie azbestu a ochranné práce 

• Mobi l izačné práce - príprava projektu, aby sa urýchlil proces 

• Príprava logistickej časti - renovácia kancelárii, skladov, šatni, jedálni 

• Prístupový riadiaci systém, elektrický prívod 

• Opatrenia na dopravu a cesty 

Strategická obchodná schéma 

c Slovanské Elektrárne 

Kontakt o Jadrovaj 
oblasti a kontrakt na 

kľúí 
Primárny systém 
Bozpocnoatný a 
chladiaci systam 

Jadrový odpad 
Vzduchotachnlka 
In* 

Kontrakt o anhivnaj oHaaH ÉPCÉ1 
i«aii«nt rniiOv 

Zjednotenia • podrobný pian 

j | InanMnsaotManlvanhi I 

' t "" "-•"••V] í 

Jadrový ostrov KonvwonA Cast 
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Ukončenie 3. a 4. bloku Mochovce 

Mochovce 3 a 4 
Ďalšie kroky na dokončenie jadrového 
ostrova 

Prvá fáza 

• Technické objasnenia na 
spolčených stretnutiach s 
jednotlivými členmi 
konzorcia 

• Interné analýzy Jaxfcotlrvých 
členov konzorclaTrýkaJúce 
sa navrhovaných delových 
cien 

• Ureenle stanoviska 
dodávate f ov pokračovať na 
projekte na základe ciefovej 
ceny 

>5 

I 
H 
| | 

ti 
I 

Druhá fáza 

• Stanovenie rozsahu prác pri 
mobilizačných prácach na 
urýchlenie projektu 

• Ohodnocovanle zmluvy o 
mobilizačných prácach 

• Úprava technických 
špeclflkáclfzm luvy pre 
Jednotlivých dodávatelov 

• Zmluvné rokovania s 
Jednotlivými dodávatelml 

• Obchodné rokovania s 
Jednotlivými dodávatelml 

,11 

Od cieľovej ceny až k uzavretiu kontraktu . 

Mochovce 3-4 
Organizačná schéma nového projektu 

AUtarckýdahbri 

staprtmatnývýbM 

Hlavná úloha dodávateľa 

Slovenské 
Elektrárne a.s. 

VonkMii* iMrladmnl* attktrám* 
Zmluvy o - BOP konitrukel*.- alufby 
rw prtvMi lM - rjtoMwila • Iné 

Jadrovv omtrov 
Ntwý l i n w r 4aé*mi* 

Jadrovú ostro* 
Pracovný lánnv p r o w w | IWI 
JU 

I K K dotttvattf 

v'!&rľrôujtíHavné7"tfô^ systémov v N.I, 
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Ukončenie 3. a 4. bloku Mochovce 

Mochovce 3 a 4 
Časový harmonogram 

Jadrový ostrov 

Uzavretie zmluvy 

3. blok riadna prevádzka 

4. blok riadna prevádzka 

ponuka 

31/08/2008 

30/09/2012 

31/08/2013 

Súčasný stav 

Limitovaný postup vyhlásenia 10/2008 

30/11/2012 

30/06/2013 

Zmluvná oblasť (EPCM) 

Uzavretie zmluvy 

3. blok riadna prevádzka 

4. blok riadna prevádzka 

ponuka Súčasný stav 

Limitovaný postup vyhlásenia 30/11/2008 

30/11/2012 

30/06/2013 

Mochovce 3 a 4 
Diskusia, otázky a 

Ďakujem 

odpovede 

za pozornosť 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Úrad jadrového dozoru SR 

Postup licencovania 
pri „dostavbe" JE M034 

QEM 2009 

Marta Žiaková 
Predsedníčka, Úrad jadrového dozoru SR 
1.-3. apríla 2009, Častá - Papiernická 

Obsah 

• História 

• Proces licencovania v roku 2008 

• Hodnotenie vplyvu na životné prostredie 

• Iné súvisiace ťažkosti 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

História 

• Okresný úrad v Leviciach, odbor výstavby a územného 
plánovania vydal povolenie na stavbu 3. a 4. bloku JE 
Mochovce (M034) 12. novembra 1986. 

• Pre nedostatok finančných zdrojov a celkovej recesie v 
krajine v polovici roku 1990 investor rozhodol 
pokračovať vo výstavbe iba prvých dvoch blokov. 

• Bloky 3. a 4. boli v režime systematického programu 
konzervácie, podliehajúcemu pravidelným inšpekciám 
ÚJD. 

História 

• Nový vlastník a hlavný akcionár (ENEL) rozhodol 
na základe štúdie realizovateľnosti v r. 2007 o dokončení 
výstavby MO 3. a 4. 

• ÚJD SR uviedol, že v dôsledku pokročilej technológie 
v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, získanými 
skúsenosťami a novou platnou legislatívou, ktorá je 
významne odlišná od tej, ktorá bola platná v r. 1986, 
kedy bol schválený pôvodný projekt, sa v realizácii 
projektu od investora očakávajú zásadné modifikácie. 

• Investor preto modifikoval projekt a aktualizoval 
príslušnú dokumentáciu. 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Proces licencovania v r. 2008 

[• Na konci mája 2008 ÚJD SR obdržal tri žiadosti 

1 . Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred 
dokončením "Jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4" (ÚJD 
SR ako „iný stavebný úrad" v zmysle stavebného zákona), 

2 . Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien, 
ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť počas výstavby, 

3. Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien v 
Predbežnej bezpečnostnej správe. 

Proces licencovania v r. 2008 

• Spolu s uvedenými žiadosťami bola predložená 
nasledovná dokumentácia: 

• modifikovaný úvodný projekt, 
• zoznam a popis modifikácií, súvisiacich s jadrovou 

bezpečnosťou, 
• aktualizovaná Predbežná bezpečnostná správa, 
• podrobné koncepty bezpečnosti. 

• Modifikácie súvisiace s jadrovou bezpečnosťou boli 
popísané v 97 konceptoch. 

• Aby tieto koncepty mohli byť priebežne hodnotené 
s dostatočným časovým predstihom v príslušnom 
časovom horizonte, žiadateľ s ohľadom na veľký rozsah 
dokumentácie predkladal na ÚJD podrobné 
bezpečnostné koncepty priebežne od roku 2007. 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Proces licencovania v r. 2008 

• V júni 2008 začal na ÚJD SR intenzívny proces 
posudzovania a hodnotenia. 

• Hodnotiace kritériá vychádzali z: 
• Atómového zákona č. 541/2004 Z.z. 
• Súvisiacich vyhlášok 
• Vyriešených bezpečnostných problémov pre Mochovce 1 a 2 
• Bezpečnostných problémov vyriešených v priebehu 

programu modernizácie JE V-2 
• Požiadaviek WENRA 
• Najlepšej súčasnej medzinárodnej praxe 

Proces licencovania v r. 2008 

• Bola vytvorená zjednotená databáza všetkých požiadaviek 
• Skladá sa z 358 požiadaviek a pridružených položiek 
• Tieto boli rozdelené medzi jednotlivých inšpektorov podľa ich 

špecializácie 
• Dohodnuté jednotné hodnotiace kritériá 
• Organizované pravidelné stretnutia expertov, kde prebiehala 

výmena informáciía n álezov, diskutovali sa problémy a 
ťažkosti, súvisiace s procesom posudzovania a hodnotenia 

q ^ : . L ^ . * . . : . ^ ~ — 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Proces licencovania v r. 2008 

• UJD SR pokračoval v tejto činnosti zaslaním 
Oznámenia o začatístav ebného konania na zmenu 
stavby M034 pred dokončením účastníkom konania a 
dotknutým orgánom (17) 30. mája a začatím procesu 
posudzovania a hodnotenia predloženej dokumentácie 
z hľadiska stavebného a atómového zákona. 

• ÚJD SR zároveň požiadal dotknuté orgány o zaslanie 
stanoviska k povoľovanej stavbe z hľadiska ich 
kompetenciía zá ujmov, a to do 30 dníod doruč enia 
predmetného oznámenia. 

• Zúčastnené strany v uvedenom procese nepredložili 
žiadne námietky. 

• Uplatnené pripomienky boli zapracované do podmienok 
rozhodnutia ÚJD. 

Proces licencovania v r. 2008 

^Stanovisko Európskej komisie (EK) 
• Stanovisko EK k dokončeniu výstavby M034 bolo 

vydané 15. júla 2008 v súlade s či. 43 Zmluvy 
Éuratom. 

• Z Ministe/stva zahraničných vecíS R bola 8. augusta 
2008 na UJD SR postúpená certifikovaná kópia tohto 
stanoviska. 

• V stanovisku sa okrem iného konštatuje, že projekt 
vyhovuje súčasným legislatívnym požiadavkám na 
Slovensku, ako aj medzinárodným odporúčaniam. 

• Boli však formulované dve odporúčania, týkajúce sa 
analýz a prípadných opatrení vyplývajúcich z 
deterministického účinku vonkajšieho zdroja (napr. 
malé športové lietadlo). 

• Obidve odporúčania si ÚJD SR osvojil v plnom 
rozsahu a boli uvedené ako podmienky rozhodnutia. 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Proces licencovania v r. 2008 

• 14. augusta 2008 boli úradom vydané tri 
rozhodnutia: 

1 . Rozhodnutie č. 246/2008: Povolenie na zmenu stavby 
pred dokončením "Jadrová elektráreň Mochovce WER 
4x440 MW 3. stavba" blok 3 a 4 (obsahuje 53 
podmienok). Týmto rozhodnutím ÚJD SR zároveň 
zmenil lehotu výstavby do 31. decembra 2013. 

2. Rozhodnutie č. 266/2008: Súhlas na realizáciu zmien 
na jadrovom zariadení s vplyvom na jadrovú bezpečnosť 
v JE Mochovce 3. a 4. blok. (obsahuje 8 podmienok). 

3. Rozhodnutie č. 267/2008: Súhlas na realizáciu zmien 
v dokumente „Prebežná bezpečnostná správa JE 
Mochovce 3. a 4. blok" (obsahuje 32 podmienok). 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Hodnotenie dopadu na životné prostredie 
• ÚJD SR sú často kladené otázky súvisiace s hodnotením 

vplyvu dokončenia Mochoviec 3 a 4 na životné 
prostredie. 

• Proces hodnotenia vplyvu na životné prostredie (EIA) v 
Slovenskej republike je stanovený Zákonom č. 24/2006 Z. 
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

• Príslušným zodpovedným orgánom vo veciach EIA 
vrátane jadrových zariadenív o výstavbe je Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Nie 
teda ÚJD SR ako úrad, zodpovedný za jadrovú 
bezpečnosť. 

Hodnotenie dopadu na životné prostredie 
• MŽP SR vo svojom stanovisku konštatuje, že nie je 

možné uvažovať o stavebných modifikáciách pred 
dokončením ako o novej činnosti, ani o zásadnej zmene 
pôvodného projektu, pretože administratívny proces v 
záležitosti povolenia uvedenej činnosti podľa zvláštnych 
predpisov začal predtým, než zákon č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmenách 
a doplnkoch niektorých zákonov nadobudol platnosť. 
Preto tento zákon nemôže mať vplyv na činnosť, ktorá 
bola povolená pred nadobudnutím jeho platnosti. 

• Na MŽP SR bol predložený podľa § 22 zákona č. 24/2006 
Z. z. zámer činnosti Atómová elektráreň Mochovce WER 
4x440 MW 3. stavba na posúdenie vplyvov na ŽP pred 
udelením povolenia na uvedenie jadrového zariadenia 
do prevádzky a následného povolenia na prevádzku. 
Zámer činnosti bol posudzovaný aj ÚJD SR. 
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Postup licencovania pri „dostavbe" JE M034 

Iné sprievodné ťažkosti 

• Mimovládne organizácie viackrát požadovali od ÚJD SR 
poskytnúť kompletnú kópiu dokumentácie, ktorá bola 
predložená v súvislosti s M034. 

• Tieto žiadosti boli zdôvodňované právami, 
vyplývajúcimi zo zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám. 

• Informácie, ktoré boli predložené súkromnou osobou 
alebo súkromnou spoločnosťou ako základ pre 
rozhodovanie úradu štátnej alebo verejnej správy však 
nemôžu byť zverejnené. 

• Na podnet občianskych združení Greenpeace a Za Matku 
Zem zastúpených advokátkou Evou Kováčechovou 
prebieha rozkladové konanie voči rozhodnutiu 
č. 246/2008. 

Ďakujem za pozornosť 
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JE MOCHOVCE 3-4 BLOK 
INTEGROVANÝ PLÁN KVALITY DODÁVKY 

SPRACOVANIE A IMPLEMENTÁCIA DOKUMENTU V PRAXI 

Rudolf Grohmann 

Slovenské elektrárne, a. s. 



JE Mochovce 3-4 blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 

Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

JE Mochovce 3-4 Blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 
Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

Častá -Papiernická , 01-03 Apríl 2009 

Spracoval : R.Grohmann 

JE Mochovce 3-4 Blok 

OBSAH PREZENTÁCIE ; 

• Úvod 
• Účel PLKD 
• Schéma vzťahov v oblasti dokumentáciu zabezpečovania kvality 
• Definovanie požiadaviek pre PLKD 
• Uplatnenie gradovaného prístupu 
• Implementácia PLKD do praxe dodávateľov 
• Dozorná činnosť objednávateľa nad plnením požiadaviek PLKD 
• Podnety na zlepíenie - Prvé skúsenosti z praxe 
• Záver 

Q.E.M.-2009 " ^ 7 



JE Mochovce 3-4 blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 

Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

Učel Plánu kvality dodávky 

Účelom Plánu kvality dodávky Je splniť požiadavku objednávateľa v oblasti 
zabezpečovania kvality realizovaných dodávok pre Projekt dostavby 3a4 bloku v 
zmysle legislatívnych požiadaviek, Štandardov a internej dokumentácie 
objednávateľa . 
Dodávateľ spracuje PLKD na základe metodického návodu objednávateľa 
M034/1/MNA -003.00-01 (Pravidlo stavby) 

Cieľom metodického návodu je : / 
• Poskytnúť spracovateľovi PLKD ucelený návod a predefinovanú štruktúru pre 
spracovanie dokumentu za účelom zjednotenia prístupu 

•Poskytnúť spracovateľovi základný prehlad požiadaviek potrebných pre ich 
implementáciu do PLKD 
•Zefektívniť činnosť objednávateľa pri monitorovaní /dodzorovaní /auditovaní 
zhody procesov a produktu na stavenisku pri realizácii činností dodávateľov 

'Í 

QA/QC - SCHÉMA VZŤAHOV V OBLASTI DOKUMENTÁCIE ZABEZPEČOVANIA KVALITY 

ŽADAVACl PROGRAM 
ZABEZPEČOVANIA KVAUTY 

M034 ODBOR KVALITY 

ZMLUVNÍ 
DODÁVATELIA 

ZMLUVNÍ 
DODÁVATELIA 
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JE Mochovce 3-4 blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 

Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

M034 Definovanie požiadaviek pre PLKD (1) 

Zdrojová dokumentácia : 
Vy hl. UJD SR 56/2006 Z.z./IAEA GS-R-3./ STN EN ISO 9001:2009/ EN 
ISO1006:2004 / EN ISO 1005:2005 

ZPZK Zadávací Program zabezpečovania kvality 

ZPZK D.4.2.3.12. 
Dodávateľ musí pri dodávkach ovplyvňujúcich jadrovú 
bezpečnosť uplatniť všetky aplikovateľné požiadavky tohto 
Zadávacieho programu zabezpečovania kvality, ktoré 
premietne do svojho systému manažérstva kvality 
zapracovaním do Príručky kvality, alebo formou Plánu k\ 
na dodávku. Plán kvality na dodavku predloží na'odsuniasenie' 
pred zahájením prác Zodpovednej organizácii. 

M034 Definovanie požiadaviek pre PLKD (2) 

Bezpečnostno-technické podmienky plnenia v SE a.s (Projekt M 0 3 4 ) 

Za účelom realizácie predmetu zmluvy Dodávateľ musí mať funkčný systém 
manažérstva kvality, ktorý zodpovedá požiadavkám EN ISO9001:2008 čo musí 
dokladovať: 

^ťPríručkou kvality ( Certifikátom, v prípade, ak je držiteľom ) « 
XPIánom kvality na realizáciu predmetu Zmluvy podľa ISO 1005:2005 

( M 0 3 4 / 1 / MNA 003.00-01 ) Spracovanie Integrovaného plánu kvality dodávky 
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JE Mochovce 3-4 blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 

Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

Uplatnenie gradovaného prístupu 

Dodávatel ia ktorí spracovávajú dokumentáciu a / a l e b o real izujú činnosti s 
dopadom na : 

(1) Vybrané zariadenia ( Zákon 541/2004 Z.z, UJD SR 56 / 2006) (PLKD/PLKVZ/IPZK) 
(2) Vyhradené technické zariadenia (Vyhl. 718/2002) skúp A (PLKD) 
(3) Vyhradené technické zariadenia (Vyhl. 718/2002) skúp B (PLKD) 
(4) Vyhradené technické zariadenia (Vyhl. 718/2002) skúp C (PKS/PK/ SMK/) 
(4) Právnická osoba samostatne pracujúca na stavbe (PKS/PK) 
(5) Kontrakty nad 150 000 EUR (PKS/PK) 
(5) Fyzická osoba - jednoduché dodávky - Odborná spôsobilosť/ kladné referencie 

(PKS/ PPr - podľa charakteru dodávky ) 

• Prenos požiadaviek na sub-dodávateľov 

t ( l ) - sub-dodávatelia s vlastným PLKD 
(2)- subdodávatelia prekrytí SMK /PLKD dodávateľa ( vlastné Príručky kvality ) 
(3)- ostatní 

Použité skratky: 
PLKD Plán kvality dodávky 
PLKVZ Plán kvality vybraného zariadenia 
IPZK Individáíny program zabezpečovania kvality 
SMK Systém manažérstva kvality 
PKS Plán kontrol a skúšok 
PPr Preberací protokol 

Implementácia PLKD do praxe dodávateľov 

PLKD je predkladaný dodávateľmi objednávateľovi 
na odsúhlasenie 
M034 Odbor kvality preskúma a odsúhlasí 
štrukturálnu a obsahovú stránku PLKD na základe 
Projektového pravidla le M034 /1 /MNA/003 .00-01 
Dodávatelia odovzdajú odsúhlasený PLKD na 
dokumentačné stredisko M034 (EPS) 
Dodávatelia vykonávajú svoje činnosti v súlade s 
plánmi PLKD 
Dodávatelia identifikujú každú významnú zmenu 
/odchýlku ovpyvňujúcu PLKD 
M034 Odbor kvality je informovaný o zmenách ktoré 
odsúhlasuje v novej revízie PLKD 
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JE Mochovce 3-4 blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 

Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

Dozorná činnosť objednávateľa nad plnením požiadaviek PLKD 

Predkladanie vybraných systémových dokumentov/ údajových prehľadov 
pre informáciu /odsúhlasovanie (QA) 
Výkon externých auditov dodávateľov / participácia na vybraných 
auditoch sub-dodávateľov 
Účasť na vybraných kontrolách a skúškach v zmysle odsúhlasených 
Plánov kontrol a skúšok dodávateľov ( Hold/Witness points) boCty 2rf£&z£sj 
Monitorovanie realizačných aktivít dodávateľov na stavenisku (NI/QC (J 
stavebný dozor / Inšpekčné činnosti ) 

Podnety na z lep ien le - Prvé skúsenosti praxe 

1) Štruktúra a obsahová stránka PLKD 
(neochota dodávateľov stotožniť sa so ttruktúrou dokumentu s preferovaním svojich šablón PLKD... ) 

2) Riadenie technickej dokumentácie projektu ( EPS dodávateľov) 
(nejednoznačnosť v názvoch/hierarchii a kódovaní dokumentov...) 

3) Preskúmanie verifikácia a validácia návrhu a vývoja 
vrátane definovanie etáp projektu a kľúčových bodov preskúmania/verifikácie 
(nejednoznačnosť Identifikácie etáp a kľúčových bodov preskúmania a verifikácie návrhu a vývoja... ) 

4) Validácia softvéru pre účel spracovania bezpečnostných analýz 
( nejednoznačnosť výkladu u dodávateľov ) 

5) PKS Plán kontrol a skúšok 
( nejednoznačnosť výkladu pri Identifikácii úrovni kontrol a skúšok, ktoré Je potrebné uvádzať v PKS. 
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JE Mochovce 3-4 blok 
Integrovaný plán kvality dodávky 

Spracovanie a implementácia dokumentu v praxi 

Podnety na zlepšenie - Prvé skúsenosti praxe 

6) Záznam o preskúmaní vedením implementácie PLKD pre dodávku ( pri dodávke 
trvajúce] viac ako 1 rok ) - predloženie správy ku l.Aprílu 

Nejednoznačnosť výkladu k nižšie uvedeným bodom správy 
• Hodnotenie cieľov kvality dodávky 
• Monitorovanie produktu 
• Monitorovanie procesov 
• Hodnotenie auditov/ Interných/externých vrátane NC/PC 
• Hodnotenie efektívnosti prijatých NC/PC (Nie N) 
• Hodnotenie efektívnosti PLKD 
• Oblasť zlepšovania SMK ( väzba na materskú spoločnosť) 

Riadenie nezhôd 
Implementácia projektového pravidla M034/1/MNA 017.00-01 
Predkladanie zoznamu nezhôd ( Prehľadová tabuľka) 

8) Riadeniebsjub-dodavateKov (vrátane prenosu požiadaviek PLKD) 
Nejednoznačnosť frenosu požiadaviek PLKD na sub-dodávateľov 

enla a efektívnosti PLKD 

Proces zlepšovania a spätná väzba z projektu na firemný SMK 
dnoznačnosťvikiadu - ' 

M034 Záver 

POKIAĽ NIE SU DALSIE OTÁZKY 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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RIADENIE BEZPEČNOSTI V RÁMCI DOSTAVBY 3. A 4. BLOKU JE 
MOCHOVCE 

Marián Očenáš 

Slovenské elektrárne, a. s. 



Riadenie bezpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

§> SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

ŠftbK/ 

zpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE 
Mochvce 

Ing. Marián OčenáS - Špecialista BOZP a OPP 

Právne a iné požiadavky na koordináciu bezpečnosti na stavbe 
Premietnutie právnych a iných požiadaviek do interných predpisov tzv. 

„pravidiel stavby* 
Systém koordinácie bezpečnosti počas dostavby 3. a 4. bloku JE 

Mochovce 
Kontrolno-koordinačná činnosť a monitorovanie efektívnosti systému 

bezpečnosti u dodávateľov 
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Riadenie bezpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

NE A INÉ POŽIADAVKY NA KOORDINÁCIU BEZPEČNOSTI NA 
BE 

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení 
neskorších noviel či. 36 písm. c) 
§ 43i ods. 3 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. 
z. 
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
§13 ods. 4 
Nariadenie vlády 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko 
Vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických 
zariadení pri stavebných prácach, najmä §4 ods. 3 
OHSAS 18 001:2007 
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IUTIE PRÁVNYCH A INÝCH POŽIADAVIEK DO INTERNÝCH PREDPISOV TZV. .PRAVIDIEL STAVBY" 
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Riadenie bezpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

IUTIE PRÁVNYCH A INÝCH POŽIADAVIEK DO INTERNÝCH PREDPISOV TZV. .PRAVIDIEL STAVBY" 
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KOORDINÁCIE BEZPEČNOSTI POČAS DOSTAVBY 3. A 4 . BLOKU JE MOCHOVCE 

PRIAME ZMLUVY 
(ČASŤ DODÁVOK NEPOKRYTÁ 

PROSTREDNÍCTOVM EPC A EPCM) 

STAVEBNÍK 

IPSÔORDINATOÍB 
JWQJEKTOVEM 

:uMENTAae 
i ÚROVNI 

RSKÉHI 
DOZORU 'í 
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Riadenie bezpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

OORDINACIE BEZPEČNOSTI POČAS DOSTAVBY 3. A 4. BLOKU JE MOCHOVCE 

MBäaaBB&ftHľJg 'ďJBS žfl 

0f*«< 

LNO-KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ A MONITOROVANIE EFEKTÍVNOSTI SYSTÉMU 
O S T I U DODÁVATEĽOV 

Kontrolno-koordinačná činnosť prebieha v 2 úrovniach: 
úroveň Je kpntrplnp-kpprdinačnž čjnnosť akp nžstro.1 koordinácie na jednotlivých 

staveniskách NI a CI 
.realizuje sa prostredníctvom Koordinačných porád na staveniskách NI a CI 
•koordinačné porady na staveniskách zvoláva koordinátor bezpečnosti 
príslušného staveniska 
.odporúčaný harmonogram je i-kra> rln týždňa 

úroveň je kontrolno-koordinačná činnosť ako nástrol koordinácie medzi hlavnými 
staveniskám! NI a CI 

.realizuje sa prostredníctvom Spoločných koordinačných porád 

.zasadnutia sú zvolávané v pravidelných intervaloch na základe dohodnutého 
termínovníka. Odporúčaná frekvencia je 1-krát za 2 týždne 
.zasadnutie môže byť zvolané i mimoriadne, v prípade operatívneho riešenia 
kľúčových kritických udalostí 
.Spoločnú koordinačnú poradu zvoláva Koordinátor projektovej dokumentácie na 
úrovni Autorského dozoru. Spoločnú koordinačnú poradu môže zvolať aj 
Koordinátor bezpečnosti, resp. nadriadený manažment (Projektový resp. Site 
manager) 
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Riadenie bezpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

LNO-KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ A MONITOROVANIE EFEKTÍVNOSTI SYSTÉMU 
ÍNOSTI U DODÁVATEĽOV 

Systém žltej a červenej karty, KPI 
• systém je určený k hodnoteniu úrovne bezpečnosti a environmentu 

u dodávateľov, slúži najmä k identifikovaniu dodávateľov, u ktorých je 
nutné prijať systém opatrení k zvýšeniu úrovne BOZP, OPP a EMS. 

• tento systém je aplikovaný na dodávateľov prostredníctvom 
koordinátora bezpečnosti 

• na vyhodnotenie efektívnosti systému bezpečnosti a environmentu sa 
používajú indikátory kľúčových procesov vo forme check listu, tzv. KPI 

Finančné sankcie, žltú a červenú kartu udeftjje projektový manažér na návrh 
koordinátora bezpečnosti. 

LNO-KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ A MONITOROVANIE EFEKTÍVNOSTI SYSTÉMU 
OSTI U DODÁVATEĽOV 

} fcuz*t 4' /žŕW^ío'A/''<u*n ď ŕ •ŽOX'P^ a $ tfa/*(rt>i4(//i,iM 
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Riadenie bezpečnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

3LNO-KOORDINAČNÁ ČINNOSŤ A MONITOROVANIE EFEKTÍVNOSTI SYSTÉMU 
INOSTI U DODÁVATEĽOV 

B Dodávateľ 1 
• Dodávateľ 2 
O Dodávateľ 3 
dOodátataT 4, 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Uvod 

Účelom príspevku je prezentovať proces riadenia4nvironment 
rámci interných činnostíz ávodu ako aj v rámci činností 

dodávateíských subjektov počas dostavby 3. a 4. bloku JE 
Mochovce. 

Strategickým cieľom SE, a.s. v oblasti environmentálnej 
problematiky je udržiavať a trvalé zlepšovať systém EMS v súlade 
s normou ISO 14001, ktorý bol vytvorený a recertifikovaný v roku 

2007 v celej spoločnosti SE, a.s. akreditovanou certifikačnou 
spoločnosťou Bureau Veritas Certification. 

© SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

Zavádzanie a certifikácia EMS v podmienkach 
SE, a.s. a závodu SE-M034 

Dôležité mílniky zavádzania a certifikácie EMS v závode SE-M034 

Vytvorenie pracovnej skupiny a schválenie akčného plánu pre zavedenie EMS 04/2005 

Predcertifikačný audit Det Nórske Veritas 11.-12.07.2005 

Certifikačný audit Det Nórske Veritas 05. - 07.09.2005 

Dohíadový audit Det Nórske Veritas 05. - 06.10.2006 

V roku 2006 došlo v SE, a.s. k zmene koncepcie certifikácie EMS s tým, že SE, a.s. budú 
certifikované ako celok. Pre uvedený proces bola vybraná spoločnosť Bureau Veritas 
Certification. 

Recertifikačný audit Bureau Veritas Certification 13. - 22.06.2007 

Dohíadový audit Bureau Veritas Certification 25.06. - 02.07.2008 

Ä SLOVENSKÉ 
^ ELEKTRÁRNE 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Zavádzanie a certifikácia EMS v podmienkach 
SE, a.s. a závodu SE-M034 ^-\ 

Základné pojmy v oblasti EMS ^ ^ ^ J X 
E n v i r o n m e n t — okolie, v ktorom je vykonávaná íudská činnosť, zahrňujúce ovzdusle>vodu, pôdu, 

prírodné zdroje, flóru, faunu, ludia ich vzájomné vzťahy. 

E n v i r o n m e n t á l n y a s p e k t — časť činnosti, výrobku, alebo služby organizácie, ktorá môže ovplyvniť 
životné prostredie. 

E n v i r o n m e n t á l n y vp lyv — akákolvek zmena v prostredipriaz niva, alebo nepriaznivá, ktorá celkovo, 
alebo čiastočne vyplýva z ľudských aktivít. 

Systém environmentálneho riadenia (EMS) - časť celkového systému riadenia 
zahŕňajúca činnosť Ochrana životného prostredia, ktorá obsahuje organizačnú štruktúru, plánované 
činnosti, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, 
preskúmavanie a udržiavanie Politiky environmentu v zmysle požiadaviek normy IS014 001:2004. 

t) SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 
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Zavádzanie a certifikácia EMS v podmienkach 
SE, a.s. a závodu SE-M034 
Záväzné dokumenty platné v oblasti EMS 

J / ; 

\/\j X 

SE/2/PISM-013 

SE/2/SM-013.02 

SE/2/SM-013.03 

SE/2/SM-013.04 

SE/MNA-013.06-01 

HO/0008 

M034/2/NA -013.00-01 

M034/2/NA -013.02-01 

Príručka Systému environmentálneho manažérstva SE, a.s. 

Environmentálne aspekty 

Environmentálne právne a Iné požiadavky 

Environmentálne ciele a programy environmentálneho manažérstva 

Požiadavky na vykonávanie skúšok tesnosti a kontroly technického stavu 
zariadení s obsahom nebezpečných látok z hľadiska ochrany životného 
prostredia 

Plán opatrení pri ohrození a znečistení povrchových a podzemných vôd pre 
areál EM01. - 4.blok a prevádzkový areál SE-M034 

Riadenie dodávateľov v SE-M034 v systéme EMS 

Riadenie environmentálnych činností 

% 
SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Integrovaný plán bezpečnosti 

Požiadavky stavebníka (SE, a.s.) voči dodávateľským organizáciám pre oblasť 
životného prostredia sú detailne rozpracované v dokumente "Etezpečnostno-
technické podmienky plnenia SE, a.s. pre projekt M034" , ktorý tvorí prílohovú 
časť jednotlivých kontraktov. Základným dokumentom dodávatela, ktorý musí byť 
spracovaný pred začiatkom realizácie prác je „Integrovaný plán bezpečnosti pre 
stavenisko", ktorého jednou časťou je aj oblasť ŽP. 

Dodávate! použije pri spracovaní svojho Integrovaného plánu bezpečnosti pre 
stavenisko aplikovateľné požiadavky Pravidla projektu MO34/1/MNA-003.00-02 
"Spracovanie integrovaného plánu bezpečnosti pre stavenisko", ktorý pokrýva 
ako legislatívne tak aj systémové požiadavky pre jednotlivé oblasti (BOZP, OPP, 
HPP a ŽP ). Týmto krokom je zabezpečená unifikácia prístupov dodávateľov ku 
spracovávaniu Integrovaných plánov bezpečnosti. 

t SLOVENSKÉ 
' ELEKTRÁRNE 
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Integrovaný plán bezpečnosti 

Štruktúra Integrovaného plánu bezpečnosti - časť EMS 

1. Účel 

2. Rozsah uplatnenia 

3. Nakladanie s odpadmi (vrátane azbestu) 

4. Nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov 

5. Manažment chemických látok a prípravkov 

6. Nakladanie s odpadovými vodami 

7. Identifikácia, registrácia a riadenie environmentálnych aspektov 

© SLOVENSKÉ 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Nakladanie s odpadmi 

Odpady zaťažujú životné prostredie a preto je jeho najlepšou ochranou 
minimalizácia ich tvorby. 

Pri nakladanís odpadmi je nevyhnutné dodržiavať podmienky zhromažďovania, 
manipulácie, triedenia a skladovania odpadov v zmysle prevádzkového poriadku 

odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou v oblasti nakladania s odpadmi. 
Odpadom je hnuteíná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej 
zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch. Základným predpisom právnej úpravy odpadového 
hospodárstva je Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z.. 
Odpady - delenie podlá Katalógu odpadov (Vyhl.č. 284/2001 Z.z.) 
- nebezpečné (majú jednu alebo viac nebezpečných vlastnosti), 
- ostatné odpady (nemajú žiadnu nebezpečnú vlastnosť), 
Odpady sa v lokalite Mochovce: 
- zhodnocujú 
-zneškodňujú Ä SLOVENSKÉ 

7 ELEKTRÁRNE 

Nakladanie s odpadmi 

SE-M034 /pôvodca odpadu/ sa riadi centralizovaným dokumentom, ktorý upravuje podmienky 
nakladania s odpadmi pre celú lokalitu Mochovce. Nakladanie s odpadmi upravuje dokumentácia 
„Program odpadového hospodárstva". 

Dodávateľská sféra /držiteľ odpadu/ musídodržiavať všetky požiadavky § 19 zákona 
o odpadoch č.223/2001 Z. z. v znenines koršich predpisov. 
Zriadenie zberného dvora odpadov pre dodávateľov: 
S cieľom manažovania nebezpečných odpadov bude zriadený zberný dvor odpadov, aby 
bola zabezpečená základná súčinnosť všetkých dodávateľov na územls tavby 3. a 4. bloku JE 
Mochovce bloku pri nakladaní predovšetkým s nebezpečnými odpadmi a ostatnými odpadmi 
v zmysle platnej legislatívy. ^ M _ ^ p ^ x o -
Všetci dodávatelia budú v procese nakladania s odpadmi ^ffŽM^ĽIl^Vf^ ' 
povinnipredn ostne využívať služby zberného dvora pre 
potreby zhromažďovania, triedenia a zabezpečenie 
zneškodňovania nebezpečného odpadu. ^ _ _ 

SLOVENSKÉ 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Identifikácia a nakladanie s azbestom 

SE-M034 zabezpečil v roku 2008 vypracovanie štúdie „Mapovanie a príprava 
postupov na likvidáciu azbestu v lokalite závodu SE-M034 a v stavebných objektoch 
1. a 2. bloku dotknutých dostavbou 3. a 4. bloku ". 

Na základe Vyhlášky á 67/2002 Z. z. je vlastník povinný zabezpeäť odstránenie 
materiálov obsahujúcich azbest, tak aby k termínu kolaudácie stavba takéto materiály 
neobsahovala. 

Pre účely stavby se delí azbestový materiál na: 

Zmapovaný- azbestové materiály popísané a identifikované v štúdií. Tieto materiály 
sú najmä v objektoch 1. a 2. bloku dotknutých dostavbou, v niektorých rozostavaných 
objektoch 3. a 4. bloku a v objektoch prevádzkového areálu. Zakreslenie výskytu 
azbestu Je v grafickej dokumentácii štúdie. 
Nezmapovaný-materiály, ktoré nie sú popísané v štúdií - materiály neobjavené v 
stavebných konštrukciách, alebo technologických zariadeniach. 

SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

Identifikácia a nakladanie s azbestom 

Kontroly objektov meraním množstva respirabilných vlákien 

Na základe odporúčania štúdie vlastník zabezpečí pravidelné merania výskytu respirabilných 
azbestových vlákien v skladových a kancelárskych priestoroch. 

Nepravidelné kontroly sú vykonávané v zmysle požiadaviek NV SR č. 253/2006 Z. z. podľa 
potrieb stavby, pri podozrenína nález nezmapovanóho azbestu. Tieto kontroly zabezpečuje 
dodávate! ako súčasť svojej dodávky. 

Likvidácia zmapovaného azbestového materiálu, 
Vykonáva sa podľa postupov popísaných v štúdii. Pokyny a postupy sú univerzálne a platné 
pre všetky dotknuté objekty a zariadenia SE M034. 

V štúdii je popísané: 

Postup pri podozrenína nález nezmapovaných azbestových materiálov 
Požiadavky na správanie sa užívateľov objektov Prevádzkového areálu s výskytom azbestu 

SLOVENSKÉ 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov 

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri používaní obalov a pri 
zbere a zhodnocovaníod pádov z obalov na Slovensku upravuje zákon č. 529/2002 Z. 
z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dodávate! bude zabezpečovať odstránenie nevratných a jednorazových obalov 
v režime odpadov. Vratné obaly budú prepravené k ich pôvodcom alebo vlastníkom na 
ďalšie použitie. Počas výstavby je dodávateľ povinný podávať hlásenia o obaloch za 
všetkých subdodávateľov. Kópie ročných a štvrťročných správ zaile dodávate! SE a.s. 

3 SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 
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Manažment chemických látok a prípravkov 

Používanie chemických látok a prípravkov upravuje zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach 
a chemických prípravkoch, v platnom znenia zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných 
priemyselných havárii. Všeobecne pre SE a.s. platia pravidlá stanovené Metodickým návodom 

^ SEÍ2/MNA-Q13.00-07 - Manažment chemikálií. Pre dostavbu 3. a 4. bloku je pripravované 
samostatné pravidlo stavby - Manažment chemikálií pre dostavbu 3&4. 

Účelom Manažmentu chemikáliípre dostavb u 3&4 je stanoviť jednotný postup pre riadenie 
procesu zaobchádzania s CHL a CHP pre investora a dodávateľskú sféru v procese dostavby 
3. a 4. bloku JE Mochovce, zadefinovať základný rozsah uplatnenia jeho princípov a stanoviť 
zodpovednosti všetkých dotknutých v tomto procese. 

Manažment chemikáliípre dostavbu 3&4 
Súbor ánností, ktoré súvisia so zaobchádzaním s CHL a CHP v procese dostavby 38.4 od 
procesu obstarávania, nákupu, dodávky, prevzatia, skladovania, samotného použitia až po Ich 
zneškodňovanie vrátane prázdnych obalov od CHL a CHP pracovníkmi dodávate&kých 
organizácií, ktorívykoná vajú svoju ännosťna stavebných objektoch a prevádzkových 
súboroch SE-M034, alebo na objektoch Prevádzkového areálu. ^. ci OVENSKÉ 

© ELEKTRÁRNE 

Q. E. M. - 2009 str. 8/14 



Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Manažment chemických látok a prípravkov 

Základné zásady manažmentu chemikáliípre d ostavbu M034 

Všetky chemické látky a prípravky používané v SE-M034 musia: 
- byť schválené a byť zaradené v databáze chemických látok a prípravkov, proces schvaíovania 

použitia chemických látok a prípravkov v rámci dostavby 3 a 4 bloku sa riadi pravidlom stavby 
„Manažment chemikáliípre dos tavbu 3&4", 

- mať osvedčenie od dodávatela/výrobcu, NCHL a NCHP musia mať Kartu bezpečnostných údajov, 
príslušné kategórie CHL a CHP musia byť doložené atestom o obsahu nežiadúcich CHL alebo 
certifikátom o chemickom zloženia c hemickej čistote, 

- mať obaly označené výstražnými symbolmi, 
- mať obaly označené rozlišovacím znakom, 
- ak existuje riziko, že pri použití chemickej látky môže byť ohrozené zdravie, alebo životné prostredie, 

nemusíbyť táto látka schválená, alebo sa hľadá vhodnejšíek vivalent, 
- používanie neschválených chemických látok a prípravkov je zakázané. 

Ä \ SLOVENSKÉ 
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Manažment chemických látok a prípravkov 

Dodávatelská sféra: 
- musído držiavať zásady manažmentu chemikáliípre d ostavbu M034 

- musípravi delnéfnesačnejiahlasovať SE-M034 množstvá skladovaných chemických látok 
a prostriedkov s vySpéčlfikovaním množstiev nebezpečných chemických látok a 
prostriedkov uvedených v prílohách Zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií 

- množstvá skladovaných nebezpečných chemických látok a prostriedkov musia byť 
koordinované riadiacim bezpečnostným orgánom na stavbe z híadiska požiadaviek Zákona 
č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Nakladanie s vodami 

Voda je základnou zložkou životného prostredia, rastlinných a živočíšnych ekosystémov. 

Ochrana vôd v je zameraná na preventívne činnosti, ktoré majú zabrániť zhoršeniu kvality 
podzemných a povrchových vôd ku ktorej môže dôjsť v dôsledku nakladania s nebezpečnými látkami, 
alebo vypúšťaním odpadových vôd. 

Aktívna ochrana vôd je upravená zákonom č. 364/2004 Z. z.. Zákon definuje podmienky na 
všestrannú ochranu povrchových a podzemných vôd a upravuje práva a povinnosti fyzických a 
právnických osôb. 

Povinnosťou závodu je dodržiavať limity vo vypúšťaných odpadových vodách: 
- Bilančné limity (mg/l) 
- Koncentračné limity (t/rok) 
Limity sú určené v rozhodnutiach orgánov štátnej správy. 

Pre nakladanie s vodami má SE-M034 spracovaný: 
- Prevádzkový predpis kanalizácii vodného hospodárstva 
- Prevádzkový predpis požiarneho a pitného vodovodu 
- Prevádzkový predpis ČOV 

SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

Nakladanie s vodami 

Kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd môžu ohroziť nebezpečné látky: 
- škodlivé látky (ťažké kovy, niektoré organické zlúčeniny, ropné látky, oleje, mazadlá, nafta....) 
- veíkoobjemové chemikálie (kyselina sírová, kyselina dusičná, hydrazin, amoniak, hydroxid sodný...) 
- obzvlášť škodlivé látky (ortuť, kadmium, kyanidy...) 
- rádioaktívne látky (kvapalné rádioaktívne odpady, kaly, ionexy, sorbenty...) 

Neodbornou manipuláciou, alebo pri technickej poruche môže dôjsť k úniku 
škodlivých látok 

Dodávateľská sféra: 
Dodávateľ je povinný plniť ustanovenia zákona č. 364/2002 Z. z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znenines korších predpisov. 
Dodávateľ a subdodávatelia musia konať v súlade s predpismi SE, a.s. o odpadových vodách. 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Havarijné plánovanie v oblasti ŽP 

V lokalite Mochovce je v zmysle zákona o vodách spracované havarijné opatrenie: 

HO/0008 „Plán opatrenfpri ohrození a znečistenípovrc nových a podzemných vôd pre 
areál E M 0 1 . - 4 . blok a prevádzkový areál SE-M034" 
- sú tu uvedené zodpovednosti a podrobné postupy pri odstraňovaníhavarijný ch udalosti, 
- v lokalite Mochovce sú uvedené postupy pravidelne precvičované v rámci plánovaných havarijných 

cvičení, 
- pri zisteniúni ku látok ohrozujúcich kvalitu a zdravotnú nezávadnosť vôd je nevyhnutné postupovať 

tak, aby sa zabránilo ich nepriaznivému vplyvu na ŽP. 

Nakladanie s nebezpečnými látkami: 
- skladovanie - pri skladovaním usibyť nebezpečná látka umiestnená tak, aby neohrozovala životné 

prostredie, uložená na záchytnej vani s objemom postačujúcim na zachytenie nebezpečnej látky, 
- stáčanie - uskutočňovať nad záchytnou vaňou, aby sa eliminovalo riziko okapov, používať potrebné 

OOPP, 
- prenáSanie - na prenos používať iba uzatvárateíné nádoby na to určené a označené, 
- manipulácia - s NL smie manipulovať len oprávnená, poučená osoba, manipulovať s NL len podlá 

návodu na použitie, bezpečnostných zásad a zásad ochrany životného prostredia. 
Ä V SLOVENSKÉ 
W? ELEKTRÁRNE 

Ä w 

Ochrana ovzdušia 

Základným cieľom ochrany ovzdušia je minimalizovať vplyv prevádzky zdrojov 
znečisťovania ovzdušia na zloženie atmosféry dodržiavaním emisných limitov 
znečisťujúcich látok v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia. 

Základným predpisom právnej úpravy ochrany ovzdušia je Zákon o ovzduší č. 478/2002. 

K hlavným cielom v oblasti ochrany ovzdušia patrí trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií 
znečisťujúcich látok do ovzdušia na takú nízku úroveň, akú je možné rozumne dosiahnuť. 

Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú: 
- emisné limity 
- všeobecné podmienky prevádzkovania 
- národné emisné stropy 
- emisné kvóty 

© SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

« e n 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Ochrana ovzdušia 

Zdroje znečisťovania ovzdušia: 
- veíké - v SE-M034 sa nenachádzajú (technologické celky s tepelným príkonom 50 MW a vyšším) 
- stredné - v SE-M034 všetky kotolne (s tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW) 
- malé - v SE-M034 ČOV (pod 0,3 MW) 

Povinnosti SE-M034: 
- evidencia zdrojov znečisťovania 
- monitorovanie stavu znečisťovania 
- pravidelné vyhodnocovanie stavu 
- opatrenia na znižovanie emisiído 

ovzdušia s prihliadnutím na technický 
a technologický pokrok 

DodávateTská sféra: 
nepredpokladá sa prevádzka rozsiahlejších 
zdrojov znečisťovania ovzdušia 
(prevádzka stavebných strojov a mechanizmov 
otryskávacích zariadení, dopravných prostriedkov 
emisie z technologických činností....) 

SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

Ä e w 

Identifikácia, registrácia a riadenie 
environmentálnych aspektov 

Organizácia musí vytvoriť a udržiavať postup na identifikáciu environmentálnych aspektov, na 
preskúmanie a zhodnotenie tých aspektov, ktoré majú alebo môžu mať významný dopad na 
životné prostredie. 

V " Register environmentálnych aspektov v SE-M034 obsahuje 
EA vyplývajúce z interných činností závodu a 
spôsob ich riadenia V7~ 
- nakladanie s vodami • '-
- nakladanie s odpadmi 
- emisie do ovzdušia 
- nakladanie s nebezpečnými látkami 
- spotreba surovín a energií 

EA vyplývajúce z činností dodávateľov a 
spôsob ich kontroly. 

Dokumentácia: 
- Register environmentálnych aspektov cinvFhKKÉ 
- Záznam z hodnotenia významnosti environmentálnych aspektov <Sr) ELEKTRÁRNE 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Identifikácia, registrácia a riadenie 
environmentálnych aspektov 

Dodávatelská sféra: 

V súlade s požiadavkami nadefinovanými Pravidlom projektu MO34/1/MNA-003.00-02 
"Spracovanie integrovaného plánu bezpečnosti pre stavenisko", je dodávate! povinný v 
rozsahu predmetu kontraktu (vrátane činností subdodávateľov) spracovať register 
environmentálnych aspektov. ̂ RégisterEA/bude spracovaný spôsobom a formou stanoveným 
vo svojom systéme EMS - pokiat no má zavedený. Dodávate!, ktorý nemá zavedený systém 
EMS bude register EA spracovávať systémom stanoveným zo strany objednávateľa - pre 
zjednodušenie prenesenia nových EA do registra EA závodu. 

© SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

Ä B W 

Kontrolná činnosť stavebníka v oblasti ŽP 

Medzi základné kontrolné činnosti patria: 

Kontroly vykonávané technickým dozorom investora 

Kontroly vykonávané odbornými pracovníkmi útvaru bezpečnosti a životného prostredia 

Kontroly vykonávané vedúcimi pracovníkmi závodu 

Kontrolno-koordinačné činnosti: 

Cielom je stanoviť jednotný postup riadenia, koordinácie a kontroly v oblasti integrovanej 
bezpečnosti, vrátane rozhodovania v sporných otázkach a zaistiť systém výmeny 
informácií v rámci organizácie staveniska MO 34 s ohladom na delenie staveniska na Cl 
a Nl. (popísané v M034/8/MNA -023.05-04 Riadiace a koordinačné porady výstavby) 

Nástroje koordinačnej činnosti: 

Systém reportov 

Koordinačné porady stavenísk Nl a Cl 

Spoločná koordinačná porada £ } SLOVENSKÉ 
S ? ELEKTRÁRNE 
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Riadenie enviromentu v rámci dostavby 3. a 4. bloku 

Záver 

Ďakujem za pozornosť. 

Otázky? 

© SLOVENSKÉ 
ELEKTRÁRNE 

« w 
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PLÁNY KVALITY VYBRANÝCH ZARIADENÍ JE M034 

Ľubomír Sabo 

Slovenské elektrárne, a. s. 



Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

Ing. Ľubomír Sabo 

Slovenské elektrárne 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 
V oblasti zabezpečovania kvality jadrových vybraných zariadení sa postupuje 
v zmysle požiadaviek nasledujúcich zákonov, vyhlášok a doporučení: 
» Zákon č:Q>4l/20O4 Z.z. „O mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 

zákon) aVzmene a doplnení niektorých zákonov 
. Vyhláška ÚJD SR č/fo/2CH)6 Z.z. "O požiadavkách na Jadrovú bezpečnosť 

jadrových zariaďovant-pffich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní 
do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložlska ako aj kritériá 
pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried" 

» Vyhláška ÚJD SR Č/ Í6 /20M> Z.z. "O požiadavkách na dokumentáciu systému 
kvality držiteľa poWeoW; ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu 
jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných 
zariadení a podrobnosti o rozsahu Ich schvaľovania 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

"; Plmy kvality vybraných zariadení JE M034 

Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení sú 
podľa Vybi. 56/2006 Z.z. stanovené v plánoch kvality vybraných 
zariadení, ktoré: 

• rozpracúvajú zásady zabezpečovania kvality vybraných zariadení ustanovené touto 
vyhláškou a programami zabezpečovania kvality jadrového zariadenia 

• sú platné od ich schválenia do skončenia životnosti vybraných zariadení, pre ktoré boli 
vypracované 

• vypracovávajú sa pre každé vybrané zariadenie zaradené do bezpečnostnej triedy I 
• môžu sa vypracovávať ako joVuženépJány kvality pre vybrané zariadenia 

rovnakého druhu a typorozmeruTáíäaené do bezpečnostnej triedy I I 
• Môžu sa vypracovávať ako združené plány kvality pre vybrané zariadenia rovnakého 

druhu zaradené do jbezpečnoatneltrledy I I I i 
• Pre vybrané zariadenia bezpečnostnej triedyTV-sa plány kvality vybraných zariadení 

nevypracovávajú. Pre tieto vybrané zariadenia sa vypracovávajú analýzy ich 
možného vplyvu na vybrané zariadenia zaradené do vyšších bezpečnostných. 

Za vypracovanie plánov kvality vybraných zariadení je zodpovedný držiteľ povolenia. 
/jjiýltýTivalItyVybraných zariadení zaradených do bezpečnostných tried I až I I I 

vypracováva projektant jadrového zariadenia alebo spracovateľ zmeny jeho projektu. 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Stav zabezpečovania kvality vybraných zariadení na JE M034: 

Začiatok výstavby JE M034 v roku 1 9 8 ^ 

Prerušenie výstavby v roku 1992 

Rozostavanosť JE M034 - stavebná časť 7 0 % 

- technologická časť 3 0 % 

Po prerušení výstavby bola starostlivosť o vybrané zariadenia vykonávaná v 
súlade s odporučeniami MAEETEC-DOC 1110 Manažment oneskorených 
projektov. Bol vypracovaný a realizovaný Strategický plán konzervácie, 
údržby a ochrany 3. stavby 

Obnovenie výstavby - ukončenie konzervácií a vykonanie revízií a repaslí 
použiteľných zariadení a následne realizácia dostavby JE M034 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

Ing. Ľubomír Sabo 

Slovenské elektrárne 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

LEGISLATÍVNY RÁMEC 
V oblasti zabezpečovania kvality jadrových vybraných zariadení sa postupuje 
v zmysle požlajia/jek nasledujúcich zákonov, vyhlášok a doporučení: 
» Zákon ČJ^541/20O4 Z.z. , 0 mierovom využívaní jadrovej energie (atómový 

zákon) aVzmene a doplnení niektorých zákonov 
» Vyhláška ÚJD SR č/ŠO/20C(Í6 Z.z. "O požiadavkách na jadrovú bezpečnosť 

jadrových zarlaďovanŕpTfich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní 
do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložlska ako aj kritériá 
pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried" 

» Vyhláška ÚJD SR č/á6/200j> Z.z. "O požiadavkách na dokumentáciu systému 
kvality držiteľa povolenia; ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu 
Jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných 
zariadení a podrobnosti o rozsahu Ich schvaľovania 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení sú 
podľa Vyhl. 56/2006 Z.z. stanovené v plánoch kvality vybraných 
zariadení, ktoré: 

• rozpracúvajú zásady zabezpečovania kvality vybraných zariadení ustanovené touto 
vyhláškou a programami zabezpečovania kvality jadrového zariadenia 

• sú platné od Ich schválenia do skončenia životnosti vybraných zariadení, pre ktoré boli 
vypracované 

• vypracovávajú sa pre každé vybranéjarjadenle zaradené do bezpečnostnej triedy I 
• môžu sa vypracovávať ako jdruženéplány kvality pre vybrané zariadenia 

rovnakého druhu a typorozmerTTZäraaené do bezpečnostnej triedy I I 
• Môžu sa vypracovávať ako združené plány kvality pre vybrané zariadenia rovnakého 

druhu zaradené do jbezpečnoetnejjrledy I I I i 
• Pre vybrané zariadenia bezpečnostnej triedyTV-sa plány kvality vybraných zariadení 

nevypracovávajú. Pre tieto vybrané zariadenia sa vypracovávajú analýzy ich 
možného vplyvu na vybrané zariadenia zaradené do vyšších bezpečnostných. 

Za vypracovanie plánov kvality vybraných zariadení Je zodpovedný držiteľ povolenia. 
^jPjárffiTwalIryVybraných zariadení zaradených do bezpečnostných tried I až I I I 

vypracováva projektant jadrového zariadenia alebo spracovateľ zmeny Jeho projektu. 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Stav zabezpečovania kvality vybraných zariadení na JE M034: 

Začiatok výstavby JE M034 v roku 198|jk 

Prerušenie výstavby v roku 1992 

Rozostavanosť JE M034 - stavebná časť 7 0 % 

- technologická časť 3 0 % 

Po prerušení výstavby bola starostlivosť o vybrané zariadenia vykonávaná v 
súlade s odporučeniami MAEETEC-DOC 1110 Manažment oneskorených 
projektov. Bol vypracovaný a realizovaný Strategický plán konzervácie, 
údržby a ochrany 3. stavby 

Obnovenie výstavby - ukončenie konzervácií a vykonanie revízií a repasií 
použiteľných zariadení a následne realizácia dostavby JE M034 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Prístup JE M034 k vypracovaniu plánov kvality vybraných 
zariadení: 

• Zabezpečenie plnenia legislatívnych požiadaviek 
A ' j ' Vypracovanie návodov a postupov na vypracovanie plánov kvality 

e" I ^ T ^ /vybraných zariadení 
Definovanie zoznamu plánov kvality 
Využitie existujúcich stavebných objektov a technologických 
zariadení a z toho vyplývajúce využitie existujúcich plánov kvality 
vybraných zariadení 

t* fl<- ;CSYÍh* 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Plnenie legislatívnych požiadaviek: 

Povinnosť držitelá povolenia vypracovať plán kvality vybraného 
zariadenia 

• Plán kvality vybraného zariadenia vypracováva, projektant / 
Jadrového zariadenia alebo spracovateľ zmeny ' 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Vypracovanie plánov kvality pre IE M034: 
Počas výstavby JE M034 v rokoch 1984?až 1992 bola kvalita vybraných 
zariadení a vybraných stavebných konštrukcií zabezpečovaná v súlade 
s Výnosom 5/79 a od roku 1990 s vyhláškou 436/1990. Pre VZ a VSK 
boli spracované Individuálne programy zabezpečovania kvality. 
Platnosť tejto dokumentácie je do ukončenia konzervácií. 

Pre vybrané zariadenia vyhodnotené ako použiteľné pre dostavbu JE 
M034 budú vypracované revízie pôvodných IPZK s ohfadom na Ich stav 
Pre vybrané zariadenia, ktoré budú súčasťou nových dodávok budú 
vypracované PKVZ v dvoch etapách 

• Prvá etapa - fáza návrhu, vypracuje projektant 
• Druhá etapa - fáza výroby, montáže, uvádzania do 

prevádzky a prevádzky, vypracuje dodávateľ 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Vypracovanie postupov a návodov na vypracovanie plánov 
kvality vybraných zariadení pre JE M034: 
Podkladom pre vypracovanie je existujúca legislatívna dokumentácia 
a v minulosti vypracované návody na vypracovanie IPZK a PKVZ 
Metodológia pre vypracovanie PKVZ pre JE M034 obsahuje: 

• Postup vypracovania revízie existujúcich IPZK a zosúladenie s vyhláškou 
56/2006 

• Postup vypracovania nových PKVZ 
» 1. etapa - fáza návrhu(projektu) 
» 2. etapa - fáza dodávky 

• Postup vypracovania analýz možných vplyvov zariadení bezpečnostnej 
triedy IV na zariadenia s vyššou bezpečnostnou triedou 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Definovanie zoznamu plánov kvality vybraných zariadení: 

Podkladom pre vypracovanie zoznamu programov kvality vybraných 
zariadení na základe Je schválený Predbežný zoznam vybraných zariadení 
pre JE M034 a zoznam v súčasnosti platných IPZK. 
Zoznam bude vypracovaný v databázovej forme kde bude možné 
identifikovať označenie a názov PKVZ, systém jednotného značenia, názov 
zariadenia, dodávateľa a ďalšie údaje prislúchajúce vybranému zariadeniu. 
Databáza bude previazaná s archívom textov PKVZ a bude dotváraná počas 
výstavby JE M034. 

04 6&±4/ Wľjt, íí/rľ&ttw ' ť J J) s<. 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Obsahová náplň plánu kvality vybraného zariadenia: 

Titulný list 
Obsah 

1. Termíny a definície 
2. Skratky 
3. Referencie 
4. Rozsah 
5. Identifikačné údaje 
6. Charakteristiky 
7. Zhrnutie a poradie činností (fáza návrhu) 
8. Organizačné a technické podmienky (fáza návrhu) 
9. Projektové a konštrukčné podmienky 
10. Požiadavky na výrobu, montáž, uvádzanie do prevádzky a prevádzku 
11. Uchovávanie záznamov 
12. Prílohy 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Naplnenie požiadaviek vyhlášky 56/2006: 

Definovanie požiadavky a priradenie príslušnej kapitoly PKVZ. 

a) vymenovanie vybraných zariadení 
Plnenie: kapitola 4 Rozsah - určenie zariadení pre ktoré PKVZ platí 

b) Identifikácia vybraných zariadení 
Plnenie: kapitola S Identifikačné údaje - spracované v tabuľkovej forme 

c) zhrnutie vlastností majúcich dopad na jadrovú bezpečnosť 
Plnenie: kapitola 6 Charakteristiky - očakávaný dopad zariadenia na 
bezpečnostné funkcie 

d) zhrnutie a poradie činností určujúcich kvalitu vybraných zariadení vo všetkých 
fázach životnosti 
Plnenie: kapitola 7 Zhrnutie a poradie činností (fáza návrhu) 

jy kvality vybraných zariadení JE M034 

Naplnenie požiadaviek vyhlášky 56/2006: 
e) organizačné a technické zabezpečenie činností a procesov dôležitých pre 

zabezpečenie kvality vybraných zariadení vo všetkých fázach životnosti a 
určenie právomocí, zodpovedností a požiadaviek na odbornú spôsobilosť 
zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti 
Plnenie: kapitola 8 Organizačné a technické podmienky (projektová fáza). 

f) požiadavky na technologické postupy výroby, rozsah kontroly pred výroby, 
výroby a montáže 
Plnenie: kapitola 10 Požiadavky na výrobu, montáž a uvádzanie do prevádzky 
(fáza návrhu) 
Detailné rozpracovanie tejto požiadavky bude obsiahnuté v pláne kvality, ktorý 
vypracuje DODÁVATEĽ 

g) požiadavky na technologické postupy prevádzky a údržby vrátane požiadaviek 
na spôsob a rozsah predprevádzkových a prevádzkových kontrol, 
Plnenie: kapitola 10 Požiadavky na výrobu, montáž a uvádzanie do prevádzky 
(fáza návrhu) 
Detailné rozpracovanie tejto požiadavky bude obsiahnuté v pláne kvality, ktorý 
vypracuje DODÁVATEĽ 
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Plány kvality vybraných zariadení JE M034 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Naplnenie požiadaviek vyhlášky 56/2006: 

h) požiadavky na Identifikáciu materiálov, dielov a súčastí podlá vopred stanovených 
zásad tykajúcich sa aj čiastočne vyrobených podzostáv a polotovarov, prídavného 
materiálu a náhradných dielov a materiálov, ktoré sú zachované počas výrobných 
operácií, skladovania, prepravy, prípravy na montáž, montáže, uvádzania do prevádzky 
a v prevádzke, a povinnosť udržiavať Identifikačné záznamy a súvisiacu dokumentáciu 
kvality počas celého obdobia výstavby a prevádzky 
Plnenie: kapitola 9 Projektové a konštrukčné podmienky 
Detailné rozpracovanie tejto požiadavky bude obsiahnuté v pláne kvality, ktorý 
vypracuje DODÁVATEĽ 

I) pre vybrané zariadenia zaradené do bezpečnostnej triedy I a I I požiadavky na vedenie 
záznamov o overení návrhu a o potvrdení platností tohto návrhu v súlade s kritériami 
podlá tejto vyhlášky 
Plnenie: kapitola 11 Uchovávanie záznamov 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

Aktualizácia pôvodných IPZK: 

Dôvod aktualizácie - výkon konzervačných prác na vybraných 
zariadeniach 

- revízie a repasle vybraných zariadení 
- nové požiadavky, zmeny noriem a predpisov 

Obsahová náplň bude podlá požiadaviek Vyhlášky 56/2006 a návodu 
na vypracovanie PKVZ, bude definovaná väzba na pôvodné IPZK, 
zhodnotenie všetkých do revízie vykonaných činností a definovanie 
nových požiadaviek. 
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y kvality vybraných zariadení JE M034 

Vypracovania analýz možného vplyvu zariadení bezpečnostnej 
trledy-XV~n* vybrané zariadenia zaradené do vyšších 

čnostných: 

Pre zariadenia BTIV sa plén kvality nevypracováva. Budú analyzované technologické 
poruchy, zlyhania zariadení, opotrebenie zariadení, vonkajšie vplyvy, nesprávne 
zásahy obsluhy na vybraných zariadeniach BT IV a vplyv týchto udalosti na vybrané 
zariadenia vyššej BT. 

y kvality vybraných zariadení JE M034 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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SYSTÉM RIADENIA PLÁNOV, KONTROL A SKUSOK 
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE DOSTAVBU JE MOCHOVCE 

Oldŕich Kuboň 

SYSTÉMY - RATECH, s. r. o. 



Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECH 

Systém riadenia 
plánov, kontrol a skúšok 

Informačný systém pre 
dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECM 

Portfolio produktov pre SE a.s. 

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIA 

ASSIK - podpora procesov kontroly kvality zariadení 
DRS - podpora procesov hodnotenia životnosti zariadení 
HRU - podpora procesov hodnotenia rizík pri údržbe zariadení 

BEZPEČNÁ PREVÁDZKA A MONITORING 
SPUB - hodnotenie indikátorov (KPI) bezpečnej prevádzky JE 

Q. E. M . - 2009 str. 2/8 



Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECH 

Pokrytie core procesov SE a.s. informačnými systémami 
ASSIK, DRS, SPUB ,HRU 

Standard Nuclear Performance Model 

CMM1-VylMdrwttnh 
CMM2-NlvrtnMamm 

ElKUMty 
produMion 

Optratt Plant 

Woik MwMgmwit 

WMIlBtP.WllWlMÚďiaM 
WWWfKWlMIWHVMtltm, 

PWWHIHHI I 

SYSTÉMY 
RATECH ASSIK - súčasný informačný systém na EMO 1 2 

Kontrola a hodnotenie stavu zariadení AE 

* modulárny informačný systém na podporu procesov 
plánovania, evidencie, sledovania a hodnotenia kíúčových 
informáclío kvalite a stavu zariadenfna AE 

* k informačnému systému pristupuje do 300 používateľov EMO 

* má konsolidované kmeňové dáta na úrovni SJZ 

* archív protokolov od rokov 1998 je udržiavaný a dostupný 

* je ideovo a procesné najrozsiahlejším IS na SE a.s. v oblasti 
kontroly kvality zariadení 

* Plánované nasadenie na EBO V2 v tomto roku 

Q. E. M . - 2009 str. 3/8 



Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECH Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 

Požiadavka investora 
Na základe dlhoročných skúseností Investora a jeho doporučení pre procesy 
kontroly kvality stavu a montáže zarladenfpri dostavbe je potrebné a žiadúce: 

zabezpečiť včasný zber kvalitatívnych údajov o stave technológie 
z obdobia dostavby pre budúce hodnotenie životnosti zariadení 

usnadniť a urýchliť budúce dohľadávanie konkrétnych dát o technológii 
pre výkon procesov prediktívnej a operatívnej údržby 

zjednotiť a formalizovať spôsob evidenicie vykonaných skúšok a kontrol 
u dodávateľov dostavby s nadväznosťou na procesy riadenia kvality 
údržby u investora 

umožniť investorovi komplexný a efektívny výkon plánovacích 
a kontrolných procesov v oblasti kontroly kvality dodávok a montáže 
zariadení 

SYSTÉMY 
RATECH Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 

Okruhy problémov spojené s riešením 
- Odhadujeme počet vystavovaných protokolov minimálne na 15000-20000 

- Odhadujeme, že v priebehu dostavby asi 10 aktualizácii SW 

-Vopred nie je odhadnutelné, kolko môže byť zahrnutých dalších typov kontrol 
a skúšok, (diagnostiky, bezpečnostné skúšky, FS, PKV....) 

-Pre plynulé zabezpečenie procesu kontrol by nemala doba aktualizácie presiahnuť 
20 pracovných dnf 

-Odhadovaný počet inštalácii u dodávateľov a subdodávateíov bude cca 40 až 70 
inštalácií 

-Lokalita nie zosietovaná, nie vo všetkých miestach dostupnost pripojení, a preto nie 
je možné nasadiť štandardný IS 

-Rôznorodý stav IT technológií u dodávateľov a subdodávateľov 

-Rôznorodý stav IT vzdelanosti u dodávateľov a subdodávateľov 

-Nie je jasný termín začatia prác 
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Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECH Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 

fišm 

M 

m 
$úmm 

Prevádzkovateľ 

z: Rozhranie 

l-f>.A»^v; ' \ . 1 

Selekcia údajov 

QM pre 34 Archivácia 
protokolu 

Prenos údajtA z protokolov a 
harmonogramÄkontrol a skúSok 

dodávatelia/subdodávatelia 

Vystavenie protokolu 

Evidencia skúSky 

Plánovanie kontrol a skúšokso 
sptttnou väzbou od dodávateľov 

SYSTÉMY 
RATECH Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 

Evidencia a sledovanie kontrol 
Evidencia vybraných zariadenina ktorých sa sledujú kontroly 
Evidencia časti zariadení 
Evidencia kontrolných miest zariadení 
Evidencia metód kontrol v kontrolných miestach 
Grafické znázornenie zariadenia s definovaním kontrolných miest 
Prezeranie histórie vykonaných kontrol na zariadeniach, uzloch, kontrolných 

miestach pre všetky metódy kontroly 

Sledovanie a spracovanie plánu kontrol 
Tvorba a tlač prehíadného plánu kontrol pre zariadenia, kontrolné miesta a metódy 

kontrol - základ pre vykonávanie a vyhodnocovanie kontrol 
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Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECH Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 

Vyhodnocovanie kontrol 
Prehíad spracovaných protokolov o kontrolách cez zariadenia 
Prehíad vykonaných kontrol 
Prehíad nevykonaných kontrol 
Prehíad kontrol vykonaných nad rámec plánovaných kontrol 
Prehíad kontrol u ktorých boli zistené iné, ako vyhovujúce výsledky 

História kontrol 
Prezeranie všetkých vykonaných kontrol v danom kontrolnom mieste 

SYSTÉMY 
RATECH Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 

Možnosť tvorby protokolu pre lubovolnú metódu kontroly a íubovolnó kontrolné 
miesta na zariadeniach mimo rámec plánovaných kontrol v rámci evidencie 
zariadení 

Doplňovanie technických parametrov o kontrole pre danú metódu kontroly - technické 
parametre kontroly pre celý protokol 

Doplňovanie údajov a parametrov o meradlách a prístrojoch použitých pri kontrole 
Doplňovanie údajov o vykonanej kontrole pre jednotlivé miesta kontroly 
Pre pracovníkov vykonávajúcich kontrolu evidovať údaje 
Vyriešenie tvorby, doplňovania, schvalovania, archivácie protokolov 
Doplnenie záznamu o poslednej kontrole do evidencie kontrol s možnosťou automatickej 

zmeny dátumu nasledujúcej kontroly 
Pripojenie resp. zhotovenie nákresu s kontrolnými miestami pre protokol o skúške, resp. 

zdokumentovania postupu kontroly, pripojenie fotografii 
Tlač protokolov vrátane grafických príloh 
Sledovanie údajov v protokoloch o použitej dokumentácii v zmysle ktorej bola kontrola v 

rámci protokolu vykonávaná 
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Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

SYSTÉMY 
RATECH Výhody pre dodávateíov 

f Riešenie ideovo vychádza z reálne prevádzkovaných systémov pre 
zabezpečenie kvality kontroly zariadení. 

• efektívny nástroj na podporu procesov kontroly kvality zariadení a ich 
celkov v čase dodávok, montáží, dielčích skúšok, PKV, KV 

•agregovaný prístup k technickým údajom so zodpovedajúcou 
granularitou dát. 

• adaptabilita systému na nové požiadavky a ich rýchla implementácia. 

• zabezpečenie kontinuity a kompatibility dát s informačnými systémami 
investora v čase odovzdávania blokov JE, čím splníp ožiadavky 
investora v oblasti sledovania životnosti zariadení. 

SYSTÉMY 
RATECH Technologické riešenie 

• Vývoj na platforme Delphi 7 
• Systém riadenia bázy dát Oracle 10g Ex 

Prínosy: 
• zvýšenie komfortu práce s aplikáciou. 
• zvýšenie efektivity práce pre používateíov 
• skrátenie času vývoja pri implementácii nových požiadaviek. 
• zvýšenie spoľahlivosti ako aj dostupnosti aplikácie 
• napojenie na IS dodávateíov dostavby 
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Systém riadenia plánov, kontrol a skúšok 
Informačný systém pre dostavbu JE Mochovce 

Koncový stav 

Možnosť integrácie aplikácií so SAP Nuclear 

IS zabezpečuje špecifické procesy kontroly zariadení, ktoré nemusia byť 
štandardnou funkcionalitou SAP. 
Navrhované spôsoby riešenia integrácie sú prostredníctvom: 

* SAP NetWeaver, pričom môže byť využitý File Adapter 
* RFC volania a integrácie databázy IS pod databázu SAP ako 

„customers tables" v kombinácii s RFC 
* IDOc (intermediate document). 

alebo kombináciou spomínaných spôsobov. 

SYSTÉMY 
RATECH 

Priestor pre otázky 
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4, 
AITEN 

D 

Kontakty 

AITEN, a.s. 
Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 
Sídlo spoločnosti 

AITEN. a.s. 
Sibírska 1.917 00 Trnava 
tel.: +421 33 599 1801 
fax: +421 33 599 1818 
aiten@aiten.sk 
http://Ww.aiten.sk 

prezentuje 

Ing. Štefan Porubský 
Analytik pre systémy na 
podporu riadenia 
projektov 
porubsky@aiten.sk A 

AITEN 

A. 
AITEN Systém riadenia projektu 

Projektový manuál 
- Organizácia projektu 

- Popis procesov a ich podpora pri riadení projektu dostavby M034 

Komplexný projekt (multiprogram ) 
- Niekolko stoviek dodávateľov a ich partnerov 

- Nároky na efektívnu komunikáciu a koordináciu 

- Nároky na kontrolu kvality dodávok 

- Nároky na nákladový i časový kontroling 

- Nároky na dodržanie bezpečnosti 

Nutnosť využívania informačného systému 
- Množstvo dát vzniká a migruje medzi zainteresovanými 

- Získanie potrebných dát v požadovanom čase je možné iba prostredníctvom vhodného 
informačného systém u 
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U. 
AITEN Požiadavky na SW podporu 1/2 

Požiadavky na SW podporu 
- Zdieľanie dát medzi rôznymi subjektmi 

• Rôzne divízie v S E 
• SE a subdodávatelia 
• SEa Štátne a dozorné orgány 

- Minimalizovať duplicitné zadávanie dát 

Predpoklady: Je potrebné definovať systém riadenia projektu 
- Procesné - spôsob komunikácie, zodpovednosti, vstupy, výstupy podporné SW nástroje 

02 04.2009 QEM 2009 Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 

U. 
AITEN Požiadavky na SW podporu 2 / 2 M Š L 

Aké druhy dát je potrebné zdieľať ? 
- Harmonogramy (WBS, úlohy, zdroje, náklady, číselníky) 
- Dokumentácia (riadiaca i vecná, technická, protokoly, formuláre...) 
- Riziká 
- Kontraktačné dáta (rozhranie investor, dodávateľ, subdodávateľ), 
- Nákupy a dodávky 

Aká funkcionalita sa požaduje ? 
- Podpora vytvárania aktualizácie konsolidácie harmonogramov z viacerých zdrojov 
- Riadenie zdrojových kapacít 
- Riadenie nákladov (sadzby pre profesijné skupiny, materiál, dodávky) 
- Riadenie dokumentácie (tvorba, zdieľanie, revízie, schvaľovacie workflow, väzba na 

harmonogram..) 
- Riadenie rizík (evidencia, hodnotenie, sledovanie,...) 
- Reporting (výstupy pre vlastné riadenie, výstupy pre investora...) 
- Riadenie komunikácie (eskalácia problémov, informácie o členoch tímu, organizácia 

porád...) 
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U. 
AITEN Systémy na podporu riadenia projektu 1/2 

• SAP PS 
- Systém pre riadenie investičných projektov. Obsahuje základné nákladové členenie 

projektu (WBS) slúžiace pre akumuláciu evidenciu a akumuláciu skutočných i 
plánovaných nákladov. 

• Primavera P6 
- Je využívaná na detailné plánovanie času a nákladov, a sledovanie progresu projektu cez 

štruktúru členenia nákladov- Cost Breakdown Structure (CBS) a cez činnosti projektu 
podľa metodiky EVA. 

• PertMaster 
- Nástroj je využiteľný pre detailné analýzy rizík projektu, simulácie dopadu rizík na projekt 

(Podpora metodológie PMI pre riadenie rizík, Katalóg rizík, Kvalitatívna i kvantitatívna 
analýza rizík 
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A 
AITEN Systémy na podporu riadenia projektu 2/2 MKÉ 

SIPAD 
- Systém riadenia dokumentácie (registrácia, archivácia, riadené workflow.notifikácia, 

vyhľadávanie, riadenie väzieb...) 

SAP PLM 
- Systém riadenia dokumentácie využívaný pre integráciu SIPAdu s inými systémami a pre 

plánovanie dokumentácie projektu 

Vzájomná integrácia jednotlivých systémov 
- Nevyhnutná pre výmenu dát 
- Prepojenie systémov viacerými spôsobmi 
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Ä l Systémy na podporu riadenia projektu 1/2 I ™ 1 AITEN 

_J 

SAP PS 
- Systém pre riadenie investičných projektov. Obsahuje základné nákladové členenie 

projektu (WBS) slúžiace pre akumuláciu evidenciu a akumuláciu skutočných i 
plánovaných nákladov. 

Primavera P6 
- Je využívaná na detailné plánovanie času a nákladov, a sledovanie progresu projektu cez 

štruktúru členenia nákladov- Cost Breakdown Structure (CBS) a cez činnosti projektu 
podľa metodiky EVA. 

PertMaster 
- Nástroj je využiteľný pre detailné analýzy rizík projektu, simulácie dopadu rizík na projekt 

(Podpora metodológie PMI pre riadenie rizík, Katalóg rizík. Kvalitatívna i kvantitatívna 
analýza rizík 
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JU. 
AITEN Systémy na podporu riadenia projektu 2/2 J É f l K i 

SIPAD 
- Systém riadenia dokumentácie (registrácia, archivácia, riadené workflow.notifikácia, 

vyhľadávanie, riadenie väzieb...) 

SAP PLM 
- Systém riadenia dokumentácie využívaný pre integráciu SIPAdu s inými systémami a pre 

plánovanie dokumentácie projektu 

Vzájomná integrácia jednotlivých systémov 
- Nevyhnutná pre výmenu dát 
- Prepojenie systémov viacerými spôsobmi 

02.04 2009 OEM 2009 Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 

Q. E. M . - 2009 str. 4/9 



Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 

U. 
AITEN Prečo Primavera ? 

Jeden z najpoužívanejších a najkomplexnejších nástrojov na 
trhu 
Referencie z dostavby EMO 1 a 2 
Referencie z obdobných projektov vo svete 
Vhodnosť nástroja pre riadenie komplexných projektov typu 
multiprogram 
Skúsenosti investora (ENEL) s programom 
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ľfiä u. 
AITEN Primavera - produktové portfolio 
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A Primavera P6 Architektúra 
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u. 
AITEN Primavera P6 - Funkcionalita 

Plánovanie a časové rozvrhovanie 
- Štruktúrované harmonogramov 
- Konsolidácia harmonogramov od dodávateľov 

Riadenie zdrojov 
Riadenie nákladov 
- Na základe zdrojových priradení, vytváranie EVA reportov a S-Kriviek na rôznych 

úrovniach detailnosti 
Vykazovanie práce 
- Aktualizácia progresu na úlohách podľa predpísanej metodiky v Projektovom 

manuály 
Spolupráca a riadenie dokumentácie 
- Definovanie šablón pre výmenu dát, definovanie pravidiel pre riadenie 

dokumentácie v Projektovom manuály 
Riadenie problémov a rizík 
Organizácia harmonogramu (kódy, štruktúry WBS, CBS, filtre, pohľady, reporty) 
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J É É A 
AITEN Ako v Primavere na Dostavbe M034 1/3 

• Organizácia harmonogramov 
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:m u. 
AITEN Ako v Primavere na Dostavbe M034 2/3 

Projektový kontroling 
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Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 

A 
AITEN Ako v Primavere na Dostavbe M034 2/3 

Reporting 

Analýza EVA a 
Faktúry 

Aktualizácia 
^armoncqramu 

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE 

WBE atmnt (% fyucký KSflrgja-
BoffloC«pl!**<lnčm<(BAC))woč(tanŕ 
pomocou tscftnlcy fyiicfcfho praoresu' 

• Obstarávame Detailné rrífoAy 
• Výstavba: Mesačné minify 
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02.04.2009 Q£M 2009 / Primavera - Skúsenosti z vyuätia pri dostavbe M034 

~JB A 
AITEN Skúsenosti z projektu 

Začíname.... 
- Projekt v začiatkoch, skúseností nie je veľa 

Pozitívne 
- Existencia manuálu pre riadenie projektu v Primavera v SE 

• Podrobne rozpísané riadenie projektu v Primavera 
- Zabezpečenie SW podpory pre podporu procesov riadenia projektu 

Negatívne 
- Zmena dodávateľského modelu 
- Nepripravenosť dodávateľov 

• Málo vyškolených pracovníkov 
• Málo skúseností s prácou v Primavera 
• Neexistencia systému vlastnej komunikácie pri zdieľaní dát s ostatnými partnermi 

02.04.2O09 OEM 2009 Primavera • Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 
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Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 

A 
AITEN Záver 

Ďakujem Vám za pozornosť. 
Vaše otázky ??? 

Émá 

02.04 2009 QEM 2009 Primavera - Skúsenosti z využitia pri dostavbe M034 

Ing. Štefan Porubský 
Analytik pre systémy na 
podporu riadenia 
projektov 
oorubskyOaiten.sk 
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BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT ICT 

r v v SAP AKO SUCAST CENTRÁLNEHO MONITOROVANIA 
BEZPEČNOSTI 

Dušan Kotora 

LYNX, s. r. o. 



Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Bezpečnostný manažment ICT 

SAP ako súčasť centrálneho 
monitorovania bezpečnosti 

tym 

Dušan Kotora, CISA, CISSP, GCIA, GCIH 
Advanced Security Department, Lynx 
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

Papiernická, 1.4.2009 

Agenda 

Cisco SIMS -prehľad 
- Zopakovanie princípov SIMS 

Integrácia SAP-SIMS- prehľad 
- Hlavné črty integrácie 

SAP ako štandardné zariadenie SIMS 
- Výsledok pri zaradení SAP do SIMS 

SAP- automatický compliance check 
- Obohatenie bežnej funkcionality SIMS o compliance 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Cisco SIMS- refresh 

• Systém pre centrálne monitorovanie bezpečnosti 
• Zber bezpečnostné relevantných hlásení 

- Operačné systémy a databázy 
- Sieťová infraštruktúra, firewally, NIDS 
- Web servery, AV ochrana 

• Normalizácia, korelácia 
- Úprava do platformovo-nezávislej formy, 
- Vyhľadávanie vzťahov 

• Analytické nástroje pre vyhodnocovanie 
- Forensics console, Rule based correlation 

• Framework pre Incident handling 

Q. E. M . - 2009 



Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Cisco SIMS- refresh 
Normalizácia záznamov -stav pred normalizáciou 

Hlásenie - Cisco Firewall Service module 

Apr 19 12:37:28 [10.99.1.1] Apr 19 2007 11:37:27 mgmt: %FWSM-3-106010: 
Deny inbound tep src admin-.10.63.3.8/2070 dst inside: 10.99.1.8/22 

Cisco SIMS -refresh 
Normalizácia záznamov-princíp 

Originálne hlásenia 
systémov • cca 20 000 

Jypov 

Transformované do 
cca 100 NF typov NF alarmy sú v 

9 kategóriách 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Cisco SIMS refresh 
Normalizácia záznamov-výsledok 

Apr 19 12:37:28 [10.99.1.1] Apr 19 2007 11:37:27 mgmt: %FWSM-3-106010: 
Deny inbound tep src admin:10.63 3.8/2070 dst inside: 10.99.1 J3/22 
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Cisco SIMS refresh 
Vizualizácia- zakázané spojenia 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Cisco SIMS-vyšetrovacia konzola 
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Assets 

Cisco SIMS-vyšetrovacia konzola 
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Risk value 

Risk Scow ««»• 

Zameranie vy,|« trovi 

Risk Score by Asset 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Cisco SIMS-vyšetrovacia konzola 
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n.Hitr.jDo* itaw ii«oaoosMi4:ii T« n«aaeasnt««eu 

l^ l^í^^^^ i 

^,10-í.tM 

.SutpkNM* M M r ; MMCm 
fiMMUnk... 

*T100 hláser^t^ 

^ t í 1 0 C 7 

.AMtfNtm 
Botel*** t 

cn*tMD*it» Anrm Swwnwr 

^ W w M t D ) 
• í Cnwk9«»mtAdD«wflMMPC>mM 

Detailné vyšetrova lie , 

I Pr«Mrtt* PÔSKÍM !' i*m\ Ho* To 

Q. E. M.-2009 str. 7/19 



Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Cisco SIMS-vyšetrovacia konzola 

T n i j i i f a,M«)r.M> mm iunanmi*n im i iaaa; 

Detekčná zariadenie. 

_'""'" Útočník 

V l̂™' Typ útoku 

* 

'A Hlásenia. 
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JTwutteniŕ 
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Cisco SIMS-zhrnutie 

• Zber hlásení do centrálneho úložiska pre potreby 
vyšetrovania 
- Rádovo desiatky miliónov hlásení 

• Nástroje pre analýzu hlásení a rýchle dohľadávanie 
- SIM analytické nástroje + Oracle optimalizácia 

• Možnosť pripojenia špeciálnych zložiek na 
existujúcu inštaláciu 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Agenda 

• Cisco SIMS-prehľad 
- Zopakovanie princípov SIMS 

• Integrácia SAP-SIMS- prehľad 
- Hlavné črty integrácie 

• SAP ako štandardné zariadenie SIMS 
- Výsledok pri zaradení SAP do SIMS 

• SAP- automatický compliance check 
- Obohatenie bežnej funkcionality SIMS o compliance 

Integrácia SAP-SIMS- prehľad 

• SAP nie je podporovaným zariadením SIMS 
- Hlásenia sú vyhodnocované iba SAP nástrojmi 
- Chýba väzba na iné systémy- NIDS, Firewally... 

• Custom- vyvinuté rozhranie pre prepojenie SAP-
SIMS 
- Vyhodnocuje sa SAP Security Audit Log (SAL) 

• Hlavné ciele 
- Vytvorenie integrovaného systému monitorovania 

bezpečnosti zahŕňajúci SAP 
- Návrh a implementácia automatického compliance 

check-u 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Integrácia SAP-SIMS- prehľad 

• Navrhnutý pre „non-native SAP speakers" 
- Transformácia hlásení do univerzálnej formy SIMS 

• By security analyst for security analysts 
- Dôraz na bezpečnostné aspekty hlásení SAP 

• Minimálne ovplyvnenie produkčného systému SAP 
- Iba export hlásení 

• Možnosť automatickej kontroly správneho 
používania SAP 
- Manuálne sa vykonáva iba analýza výsledkov 

• Maximálny dôraz na segretation of duties. 
- V oblasti zberu hlásení ako aj v oblasti monitorovania 

Agenda 

• Cisco SIMS -prehľad 
- Zopakovanie princípov SIMS 

• Integrácia SAP-SIMS- prehľad 
- Hlavné črty integrácie 

• SAP ako štandardné zariadenie SIMS 
- Výsledok pri zaradení SAP do SIMS 

• SAP- automatický compliance check 
- Obohatenie bežnej funkcionality SIMS o compliance 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

SAP ako štandardné zariadenie Cisco 
SIMS 

• Prečo? 
- Zahrnutie kritickej aplikácie do monitorovania 

bezpečnosti 
- Výhoda jednotnej vyšetrovacej konzoly a jednotného 

pohľadu 
- Automatická korelácia SAP s hláseniami 

NIDS.firewallov, AV, HIPS... 
- Využitie silných analytických nástrojov SIMS pre SAP 

logy 

SAP ako štandardné zariadenie Cisco 
SIMS 

Zahrnutie kritickej aplikácie do monitorovania 
Firewally.NIDS.. 

Sieťová 
infralŕruktúra 

Operačné systémy, 
HIPS, 

Databázy 
User PC-

AV, HIPS... 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Firewall log • Zakázané spojenia 

SAP ako štandardné zariadenie 
Cisco SIMS 

Jednotná vyšetrovacia konzola 
SAP log - zakázané transakcie 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

SAP ako štandardné zariadenie 
Cisco SIMS 

Použitie nástrojov SIMS na SAP-RBC 
Čo je RBC 
- RBC=Rule Based correlation 
- Vyhľadávanie definovaných scenárov správania 
- V reálnom čase nad prichádzajúcimi hláseniami 

Príklad použitia 
- Definovanie scenára-

•Ak sa ľu bovoľný používateľ SAP 
• 6x počas 30sec 
•pokúsi spus tiť transakciu na ktorú nemá 

oprávnenie 
•Ohla s takúto aktivitu ako SAP excessive fails 

alarm 

SAP ako štandardné zariadenie 
Cisco SIMS 

Použitie nástrojov SI MS na SAP-RBC 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

SAP ako štandardné zariadenie 
Cisco SIMS 

Použitie nástrojov SIMS na SAP-RBC 
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Agenda 

Cisco SIMS -prehľad 
- Zopakovanie princípov SIMS 

Integrácia SAP-SIMS- prehľad 
- Hlavné črty integrácie 

SAP ako štandardné zariadenie SIMS 
- Výsledok pri zaradení SAP do SIMS 

SAP- automatický compliance check 
- Obohatenie bežnej funkcionality SIMS o compliance 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

SAP compliance checking 
Faktory 

• GAPs in rights 
- Komplexný systém oprávnení 
- Dlhodobý proces deploymentu 
- VIP users 

• SAP je považovaný za critical 
- Nie je priestor na experimenty a chyby 
- Potreba striktnej kontroly 
- Nemožný prístup typu big-bang 

SAP compliance checking 
Princíp riešenia 

• Baseline-model popisujúci požadovaný stav 
- Jednoduché naplnenie- napr. import xls 
- Ochrana baseline dát pred ovplyvnením 
- Možné naplnenie nezávislou zložkou- napr audit 

• Real-time porovnávanie každého hlásenia s baseline 
a reporting odchýliek 
- Neovplyvňuje prevádzku SAP aplikácie 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

SAP compliance checking 
Princíp baseline 

'ftatttawpoladeYagítpntvaBie a .-/ # 
UMRID '••? IBKMlML 
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SAP compliance checking 

Princíp automatickej kontroly prevádzky SAP 
SAP Security Audit Log message 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

leaHzáctoc«*SAP«SM2n 

SAP compliance checking 

Princíp automatickej kontroly prevádzky SAP 

Udalosť v SAP Kontrola na súlad Spracovanie 
pre analýzu 

Výsledné hlásenie 

SAP compliance checking 

Praktické ukážky- vyvolanie violations 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

SAP compliance checking 

Praktické ukážky- analýza violations 
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Bezpečnostný manažment ICT 
SAP ako súčasť centrálneho monitorovania bezpečnosti 

Ďakujem za pozornosť 
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BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT FYZICKEJ OCHRANY 

Filip Finka 

LYNX, s. r. o. 

* * • ' 



Bezpečnostný manažment fyzickej ochrany 

Closed - Circuit Television 

Bezpečnostný 
manažment fyzickej 

ochrany 

Aplikácia a nasadenie 
CCTV 

Ing. Filip Finka 
Odbor fyzickej a objektovej bezpečnosti 
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 

Papiernická, 1.4.2009 

Closed - Circuit Television 

Aplikácia CCTV na ochranu majetku 
» Martin Teplárenská - DIVAR+analog. kamery 
» WP Lesť- Bosch VMS + IP kamery 

Dve riešenia kamerového systému na 
odlišnej koncepcii... 
Výhody a nevýhody oboch riešení-
kritéria nasadenia vhodnej aplikácie. 
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Bezpečnostný manažment fyzickej ochrany 

Kamerový systém Martin Teplárenská 

> Rozsah nasadených technológií 
> 2 x Digitálny videorekordér Bosch DVR 
> 23 analógových kamier - využitie na objektovú ochranu 

a monitoring technológie prevádzky 
> Prepojenie optickými a koaxiálnymi vedeniami 

> Komplexné zabezpečenie ochrany 
> Systém menších rozmerov 
> Menšia integrovateľnosť iných systémov 
> Jednoduchá rozšíriteľnosť a aplikovateľnosť systému 
> Plne vyhovujúci kamerový systém pre potreby ochrany 

malých a stredných aplikácií 

f | BOSCH 
_ 

Kamerový systém WP Lesť 

> Rozsah nasadených technológií 
> 2 x Network video recorder server + rozšíriteľný diskový 

priestor, lx Centrálny server pre správu systému 
> 100 analógových kamier - využitie na objektovú 

ochranu a výcvik 
> Prepojenie optickými a metalickými vedeniami 

> Komplexné zabezpečenie ochrany 
> Robustný systém 
> Dobrá integrovateľnosť iných systémov 
> Jednoduchá rozšíriteľnosť a aplikovateľnosť systému 

Q. E. M. - 2009 
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Bezpečnostný manažment fyzickej ochrany 

Nasadenie Bosch Video Management Systému 

> Bosch VMS je aplikovaný pre zabezpečenie fyzickej a 
objektovej ochrany vo vojenskom výcvikovom priestore 
Lesť. 

> Plníú čel ochrany majetku ako nástroj zložky FOO 
> Čiastočne je využiteľný pre potreby výcviku 

S BOSCH 

Topológia kamerového systému WP Lesť 

- Klientské stanice 
- Servery 
- IP Kamery 
- Klávsnice CCTV 
- Inteligentná analýza obrazu .... 
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Bezpečnostný manažment fyzickej ochrany 

Porovnania systémov 

> Martin Teplárenská > W P Lesť 

• Menšie riešenie 
• Analógové riešenie 
•Možnosť vzdialeného 
prístupu 
•Malé možnosti 
integrácie 
•Lacnejšie riešenie 

•Len čisto kamerový 
systém 
•Autonómny 
•Malá integrovateľnosť 
s inými systémami 

• Systém veľkých rozmerov 
•Kompletné IP riešenie 
•Možnosť vzdialeného 
prístupu 
•Rozšíriteľnosť 
•Integrácia 

•Drahšie riešenie 
•Zložitejšia správa 
•Vyššie nároky na údržbu 

m BOSCH 

Záver 

Kamerový systém plne vyhovuje a zabezpečuje centrálnu 
ochranu objektov a chránených priestorov pred 
neoprávneným vstupom do chráneného objektu alebo 
odcudzenia chránených predmetov 

Kamerový systém komplexné riešenie pre správu a 
dohľad je jednoduchý a intuitívny na obsluhu a z veľkej 
časti automatizovaný 

BOSCH 
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Bezpečnostný manažment fyzickej ochrany 

Ďakujem za pozornosť 
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NOVELIZÁCIA ATÓMOVÉHO ZÁKONA V ROKU 2008 A NOVE 
LEGISLATÍVNE ZÁMERY V JADROVOM PRÁVE DO BUDÚCNOSTI 

Martin Pospíšil 

UJDSR 



Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
. do budúcnosti 

gfK íŕr". 

r i 

Úrad jadrového dozoru SR C3 V 
Novelizácia atómového zákona v 

roku 2008 a nové legislatívne zámery 
v jadrovom práve do budúcnosti 

JUDr. Martin Pospíšil 
riaditeľ odboru legislatívno-právneho 

Úrad jadrového dozoru SR 

QEM 2009 
3. apríla 2009, Častá - Papiernická 

Ä, 
££*zí 

Obsah: 

1. Novelizácia atómového zákona v roku 2008 -
transpozícia smernice 2006/117/Euratom o^u^tc^ -, 

2. Príprava nového atómového zákona ^^LA^/' 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

zu 

Q. E. M . - 2009 str. 2/8 



Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
do budúcnosti 

1. Transpozícia smernice 2006/117/Euratom 
Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o 

•dozoca-akontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a 
qlvyhoretSho jadrového> paliva! ~~ " 

* ČI. 22 - členské štáty sú povinné prijať potrebné predpisy a správne 
opatrenia na dosiahnutie súladu so smernicou do 25.12. 2008 

* pôvodná smernica 92/3/Euratom s účinnosťou od 25.12. 2008 
zrušená 

* pôvodná smernica 92/3/Euratom bola transponovaná v § 16 a prílohe 
č. 3 Atómového zákona (štandardizovaný formulár) 

Štandardizovaný formulár už nieje súčasťou zákona => odkaz 
priamo na rozhodnutie Komisie 2008/312/Euratom 

problémy so znením, keďže smernica je písaná s pozície Komisie 
(zahrnúť všetky možné prípady, ktoré sa môžu vyskytnúť) 

problémy so slovenským prekladom 
(!) až do 5. 3. 2008 nebol dostupný štandardizovaný dokument 
mutatis mutandis malo byť použité Rozhodnutie Komisie 
93/552/Euratom, dokiaľ nebude publikované nové rozhodnutie 
(2008/312/Euratom) 

-L 

1. Transpozícia smernice 2006/117/Euratom 
3. - 21. septembra 2007 - prebehlo MPK => nie aproximačné 
nariadenie vlády, ale musí byť novela zákona 

22. januára 2008 - rokovanie Legislatívnej rady vlády SR - problém s 
prechodnými ustanoveniami - právne ťažkopádne (uzavretý kruh) 

29. 1. - 30. 4. 2008 - notifikácia podľa smernice 98/34/ES a plynutie 
3- mes. lehoty na zaslanie pripomienok + notifikácia podľa či. 33 
Zmluvy Euratom a plynutie 3- mes. lehoty na zaslanie stanoviska 
Komisie (DG Enterprise vs. DG TREN) 

14 5. 2008 - schválený materiál vo vláde 

22. 5. 2008 - návrh zákona doručený do NR SR 

v 18. septembra 2008 - novela zákona schválená parlamentom 

25. októbra 2008 - zákon č. 408/2008 Z. z. publikovaný v Zbierke 
zákonov SR - účinnosť 25. 12. 2008 

X 
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Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
do budúcnosti 

• A - ' ' - -
i f , i ; 

1. Transpozícia smernice 2006/117/Euratom 

• Obsahovo rozšírená aj o vyhoreté jadrové palivo 

• Administratívny charakter - výmena informáciíme dzi 
dotknutými orgánmi 

• Technicko-bezpečnostné požiadavky sú ponechané na 
vnútroštátne právo ČŠ uplatniteľné aj pre vnútroštátne 
prepravy 

• 
• 
• 
• 

Používané štandardizované dokumenty- Rozhodnutie 
2008/312/Euratom 

Automatické súhlasy r _ 
L - i f i i 

2 príslušné dozorné orgány - UJD SR a UVZ SR j 
Lehoty na vybavovanie dožiadaní 

Žiadosť sa vždy podáva v domovskom štáte a ďalšia 
administratíva je na dozornom orgáne 

2. Príprava nového atómového zákona 
2004 
zákon č. 541/2004 Z. z. - nový AZ účinný od 1. 12. 2004 

2006 
/prijatá nová smernica Rady 2006/117/Euratom 
/viac ako 2 roky aplikačnej praxe s novým Atómovým zákonom 
/nové skutočnosti v jadrovej oblasti: 

• nový väčšinový vlastník Slovenských elektrární(ENE L) 
• plán vyraďovania JE V1 (1. a 2. blok) 
• zamýšľaná dostavba JE Mochovce 3,4 (právne oddelenie vlastníka 

jadrového zariadenia od držiteľa povolenia, pôvodca rádioaktívnych 
odpadov, zodpovednosť za jadrové škody,...) 

December 2006 - schválený časový harmonogram prác na novele AZ 

2007 
August 2007 - rozhodnutie oddeliť novelu zákona z titulu 

\ transpozície smernice 2006/117/Euratom od prác na úplne 
^ novom AZ s predpokladaným dátumom účinnosti 1. 1. 2011 
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Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
do budúcnosti 

2. Príprava nového atómového zákona 
Identifikované problémy: 
• vyčleniť problematiku občianskoprávnej zodpovednosti z AZ do 

samostatného zákona 
• zosúladiť právnu úpravu režimu jadrových materiálov s režimom 

vlastníctva a kontroly JM podľa Zmluvy Euratom a Nariadenia 
302/2005/Euratom 

• definícia jadrového zariadenie a tzv. mobilné zariadenia 
• vzťah atómový zákon vs. stavebný zákon 
• overovanie odbornej a osobitnej odbornej spôsobilosti 

personálu 
• spôsobilosť dodávateľského sektora, 
• orocedurálne otázky - iné typy rozhodnutí, upresnenie licencií, 
• udalosti na jadrovom zariadenia u dalosti pri preprave RM 
k pojem „nuclear security" (jadrová ochrana") - požiadavky SIS $<-<• 
• sprísnenie fyzickej ochrany - projektové ohrozenie 

J_ 

•'•/A } c^kh 

J9r * 

3r 

2. Príprava nového atómového zákona 

• Výjazdové rokovania expertnej skupiny 

• Definície 

• Povinnosti držiteľov povolenia ž iadateľov o udelenie 
povolenia s ___^ 

• Problematika ileasingu prevádzky JZ1 - súvisiace ^"""/V 
otázky s nutnosťou personalis ^*J ^ ^ 

• Presun niektorých ustanoveníz v yhlášok do zákona 

• Príspevky na výkon dozoru 

• Prechod na euro 

• Pripravovaná nová smernica EÚ o jadrovej bezpečnosti 
vs. akčný plán WENRA - môžu nastať časové a vecné 
problémy 

&<*. 

± 
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Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
do budúcnosti 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

Režim občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v 
Slovenskej republike 

• § 29 a 30 zákona č. 541/ 2004 Z. z. Atómový zákon v znení neskorších 
predpisov 

• vyhláška ÚJD SR č. 47/2006 Z. z. o malých množstvách JM a RAO, pri 
ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody 

• od r. 1996 je SR zmluvným štátom Viedenského dohovoru o 
občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody z r. 1963 a Spoločného 
protokolu z r. 1988 

Problémy: 
• je ÚJD SR kompetentný ústredný orgán pre túto oblasť? 

odzrkadľuje národná legislatíva vývoj v danej oblasti v posledných rokoch 
(niekoľkokrát vyšší limit zodpovednosti vo väčšine európskych krajín s 

]\ jadrovým priemyslom)? 
Sgjs*í}^ pri kurzových rozdieloch a zvýšení ceny zlata SR nespĺňa ani pôvodné limity 
^sviÉ&í^podľa Viedenského dohovoru 
;$$'&£«.•: '•.Iniciatíva Európskej komisie unifikovať režim zodpovednosti v jadrovej 
'tä%fy::ľ 'oblasti? Ako reagovať? 

í 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

Medzirezortná pracovná skupina na riešenie OP zodpovednosti 
za jadrovú škodu 
• vytvorená z iniciatívy ÚJD SR v decembri 2007) z expertov 
dotknutých rezortov (problém s účasťou niektorých rezortov) 
* prijala plán svojej činnosti: 

• príprava novej koncepcie režimu zodpovednosti za jadrové škody, 
ktorú budú podporovať všetky zúčastnené rezorty a uskutočniť 
konzultácie s dotknutými subjektmi jadrového priemyslu 
(prevádzkovatelia, poisťovatelia apod.) - 1 , polrok 2008 

• zaslať ucelenú koncepciu na pripomienkovanie ostatným 
ministerstvám -jeseň 2008 

• predložiť materiál do vlády ako novú koncepciu - „Analýza 
koncepcie zodpovednosti za jadrové škody v Slovenskej republike" • 
december 2008 

• na základe vládou schválenej koncepcie vypracovať návrh 
osobitného zákona-2010 
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Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
do budúcnosti 

B3?\ 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

• Október 2008 
konanie 

oficiálne medzirezortné pripomienkové 

• 24.11. 2008 - predloženie materiálu na rokovanie vlády 
SR 

• 03.12. 2008 - uznesenie vlády SR č. 880/2008, ktorým sa 
schvaľuje „Analýza stavu a koncepcia budovania 
nového systému občianskoprávnej zodpovednosti za 
jadrové škody v Slovenskej republike" 

• úloha pre predsedníčku ÚJD SR - v lehote do 30. 06. 
2010 predložiť nový zákon o občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody a o jej finančnom krytív 
súlade so schválenou koncepciou 

• práca medzirezortnej pracovnej komisie pokračuje aj v 
roku 2009 podľa harmonogramu schváleného na 
zasadnutídň a 16. 01. 2009 

3. Práce v oblasti režimu občianskoprávnej 
zodpovednosti za jadrové škody 

•Základné postuláty zamýšľaného 
zákona: 

1. Osobitný zákon vyčlenený z atómového zákona 

2. Obligatórne ustanovenia v zmysle Viedenského 
dohovoru 

3. Zvýšenie limitu zodpovednosti (od 86 mil. EUR do 300 
mil. EUR) v závislosti od druhu jadrového zariadenia a 
etapy jeho existencie 

m m 
».<• ; 

4. Rozpracovanie fakultatívnych ustanoveníz V iedenského 
dohovoru 

5. Detailnejšie rozpracovanie poistenia zodpovednosti za 
jadrovú škodu a iných druhov finančného krytia, ktoré 
ale zabezpečia porovnateľnú ochranu ako poistenie 
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Novelizácia atómového zákona v roku 2008 a nové legislatívne zámery v jadrovom práve 
do budúcnosti 

í * 1 

Ďakujem za pozornosť! 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

Databáza „EQDB" -
databáza kvalifikovaných 

zariadení pre JE 

Karol Rovný 
COCP VUJE, a.s. 

VUJE. aj., Okružná }, 9IS 64 Trnava 

vúje 

i 

Obsah prezentácie 
• Legislatívne požiadavky 
• Certifikačný orgán certifikujúci vybrané zariadenia pre JE 
• Vážnosť certifikácie 
• EQ-DBVUJE 

VUJE, a.s.. Okružná S, 918 64 Trnava 

vúje 

2 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

vúje 
Legislatívne požiadavky 

Zákon č. 541 /2004 Z.z. 

Vyhláška ÚJD SR č. 56 / 2006 Z.z. 

VUJE. a.'.. Okružná S, 918 64 Trnava 

vú]e 
Zákon č. 541 / 2004 „Atómový zákon" 

§ 25 Zabezpečovanie kvality (1) 

(1) Držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 2 a 3 plsm. a) až g), j) a k) je 
povinný vytvoriť potrebná organizačnú štruktúru, postupy a zdroje 
na zabezpečovanie kvality jadrových zariadení (ďalej len „systém 
kvality"). 

(2) Za určenie a dodržiavanie požiadaviek na kvalitu jadrových 
zariadení, vybraných zariadení, ich kategorizáciu do 
bezpečnostných tried v oblasti využívania jadrovej energie vrátane 
dodávok zariadení a služieb, zodpovedá držiteľ povolenia. 

VUJE, a.s.. Okruhu 5, 91S 64 Trnava 

(HĹ'-T* 

?*<*, 
fu 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

vúje 
Zákon č. 541 / 2004 .Atómový zákon" 

§ 25 Zabezpečovanie kvality (2) 

(3) Požiadavky na kvalitu podľa odseku 2 musia zodpovedať 
významu zariadení a významu činnosti z hľadiska jadrovej 
bezpečnosti. 

(4) Dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, požiadavky na 
kvalitu jadrových zariadení, kategorizáciu vybraných zariadení do 
bezpečnostných tried a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení 
schvaľuje úrad. 

VUJE. a.s.. Okružné S, 918 64 Trnava 

vúje 
Zákon č. 541 / 2004 „Atómový zákon" 

§ 25 Zabezpečovanie kvality (3) 

(5) Podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality 
držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu 
jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu 
vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania 
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. 

VUJE, as., Okružná S, 91S 64 Trnava 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

Vyhláška ÚJD SR č. 56 / 2006 Z.z. 
§ 7 Kvalita vybraných zariadení (1) 

(1) Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú obsiahnuté 
v technickej dokumentácii. 

vúje 

(2) Technická dokumentácia obsahuje: 
a) výpočty a výsledky výpočtov na preukázanie odolnosti vybraného 

zariadenia voči seizmicite a účinkom prostredia pri všetkých 
skúšobných, prevádzkových a projektom uvažovaných havarijných 
podmienkach, 

b) zaradenie do bezpečnostnej triedy, 
c) požiadavky uvedené v prílohe č. 4časti I a v osobitných predpisoch. 5). 

(3) Splnenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení sa 
dokumentuje v sprievodnej technickej dokumentácii. 

VUJE. a.i.. Okružná S. 91S 64 Trnava 7 

vúje 
Vyhláška ÚJD SR č. 56 / 2006 Z.z. 
§ 7 Kvalita vybraných zariadení (2) 

(4) Požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu sú uvedené 
v prílohe č. 4 časti II a v osobitných predpisoch. 5) 

(5) Držiteľ povolenia skontroluje zhodu vybraného zariadenia 
s technickou a sprievodnou technickou dokumentáciou pri jeho 
dodaní na stavenisko pred jeho montážou alebo počas montáže 
a vyhotoví o tom záznam. 

(6) Ak chce držiteľ povolenia použiť konštrukciu alebo komponent, 
ktorý nebol navrhnutý a vyrobený špeciálne na použitie 
v jadrových zariadeniach (ďalej len „komerčné zariadenie"), 
musí preukázať splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov 
6) a ich úplnú použiteľnosť na danú funkciu. 

(7) Komerčné zariadenia nie je možné použiť pre systémy 
kategorizované do bezpečnostných tried I a II. 

VUJE, a.s., Okruiná S, 91í 64 Trnava 8 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

Vyhláška ÚJD SR č. 56 / 2006 Z.z. 
§ 7 Kvalita vybraných zariadení (3) 

(8) V procese preukazovania použiteľnosti komerčného zariadenia 
ako vybraného zariadenia (ďalej len „proces preukazovania") 
držiteľ povolenia zabezpečí a zdokumentuje: 

a) dodržanie dôležitých charakteristík návrhu, materiálu a vyhotovenia 
komerčného zariadenia alebo jeho častí, ktoré, v prípade overenia 
poskytujú dostatočnú istotu, že komerčné zariadenie bude vykonávať 
požadovanú funkciu dôležitú z hľadiska jadrovej bezpečnosti, 

b) vykonanie previerky výrobcu pri riadení dosahovania dôležitých 
charakteristík podľa písmena a) alebo inšpekcií v kontrolných bodoch 
výroby, alebo analýz historických záznamov na preukázanie súladu 
komerčného zariadenia so špecifikovanými požiadavkami, 

c) overenie prijateľnosti komerčného zariadenia po jeho dodaní 
kontrolami, skúškami alebo analýzami vykonanými nezávislou 
organizáciou, inou, ako je výrobca alebo dodávateľ komerčného 
zariadenia. 

VUJE, a.s.. Okružná S, 918 64 Trnava 

vúje 

Vyhláška ÚJD SR č. 56 / 2006 Z.z. 
§ 7 Kvalita vybraných zariadení (4) 

vúje 

(9) Na komerčné zariadenie sa v primeranom rozsahu vzťahujú 
požiadavky podľa odsekov 3 až 5. 

(10) Po úspešnom ukončení procesu preukazovania sa komerčné 
zariadenie považuje za vybrané zariadenie. Na proces 
preukazovania a na všetky činnosti vykonávané na tomto zariadení 
po jeho dodaní, musí držiteľ povolenia zabezpečiť vypracovanie 
plánu kvality vybraného zariadenia. 

VUJE, a.s.. Okružná S, 918 64 Tmavá 10 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

Používané normy 

STNIEC 60 780 

vúje 

Základná norma pre kvalifikáciu elektrických zariadení a strojných 
pohyblivých zariadení používaných v jadrovej energetike 

V nej sú uvedené 
- Požiadavky na kvalifikáciu zariadení 
- Spôsob kvalifikácie 
- Spôsob určovania kritérií a odkazy na normy podľa ktorých je 

vhodné kvalifikáciu vykonať 

STN 60 0010 
Norma pre hodnotenie tlakových nádob a potrubí 

VUJE. aj.. Okružná S, 918 64 Trnava n 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

IAF B SN AS 
Reg. No.OU/P-028 

vúje 

Na základe akreditácie 
Slovenskej národnej akreditačnej služby 

vznikol v decembri 2006 

Certifikačný orgán VUJE, a.s. 
certifikujúci produkty 

Vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne 

Č.014/P-028 

VUJE, a.s.. Okružná S, 918 64 Trnava 13 

Certifikačný orgán 
STN EN 45 011 

vúje 

Certifikačný orgán je nezávislá právnická osoba oprávnená 
posudzovať zhodu výrobku so stanovenými normami a predpismi. 
Certifikačný orgán musí splniť podmienku tretej strany vo vzťahu 
k výrobcom, ktorých produkty certifikuje. 
Certifikačný orgán sa riadi ustanoveniami normy STN EN 45 011. 
Certifikačný orgán má vypracované postupy a pravidlá 
certifikácie, ktoré musia byť verejne prístupné. 
Certifikačný orgán musí mať špecifikované produkty certifikácie, 
normy a predpisy, podľa ktorých zhodu produktu hodnotí a 
certifikačné schémy, ktoré pri tom aplikuje. 
Zákazník má právo vybrať si certifikačnú schému, ktorá sa na 
certifikáciu jeho produktu aplikuje. 

VUJE, a.s.. Okružná S. 918 64 Trnava 14 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

vú/e 
Certifikačný orgán má právo 

Udeľovanie certifikátu výrobku 
Udržiavanie certifikátu 
Obmedzenie doby platnosti certifikátu 
Certifikačný orgán vykonáva dohľad nad plnením podmienok 
certifikácie u držiteľa certifikátu (výrobcu) 
Zastavenie alebo odobratie certifikátu 

VUJE, a.s.. Okružná i, 918 64 Trnava 15 

Schémy certifikácie produktov 
vú/e 

Prvky certifikačné ho systému na produkty 

1) Výber (vzorkovanie) ak ho možno použiť 
2) Určenie charakteristík, ak ho možno použiť, pomocou: 

a) skúäania (ISO/IEC 17025) 
b) inšpekcie (ISO/IEC 17020) 
c) posúdenie vývoja 
d) posúdenie služieb 

3) Preskúmanie (evahiácia) 
4) Rozhodnutie o certifikácii 
udelenie, udržiavanie, rozšírenie, pozastavenie, odňatie certifikácie 
S) Udelenie licencie (atestácia ) 
udelenie, udržiavanie, rozšírenie, pozastavenie, odňatie práva na 
používanie certifikácie alebo značiek 
6) Dohľad, ak ho možno použiť 
a) skúšaním alebo inšpekciou vzoriek z tmu 
b) skúšaním alebo inSpekciou vzoriek z výroby 
c) audit systému kvality spolu s náhodnými skúškami alebo 
inšpekciami 
d) posudzovanie výrobného procesu alebo služby 

Certifikačný systém na produkty 
l a 
x 
x 

x 
x 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

vúie 
Schéma 1 b 

obsahuje kroky: 
- Podanie žiadosti o certifikáciu produktu 
- Prevzatie vzoriek od žiadateľa o certifikát 
- Certifikácia 

• stanovenie parametrov, ktoré je potrebné preskúmať počas procesu certifikácie produktu 
• stanovenie hraničných parametrov prostredia použitia certifikovaného produktu 
• stanovenie seizmickej oblasti (seizmických oblasti) použitia certifikovaného produktu 
• porovnanie odmeraných parametrov s požadovanými parametrami a vyhodnotenie 
• vypracovanie záverečného protokolu certifikácie produktu 

- Rozhodnutie o vydaní certifikátu 
- Vydanie certifikátu a uzavretie dohody o používaní certifikátu 

U schémy 1 b sa dohľad nad produktom počas platnosti certifikátu nevykonáva. 
• Schéma je vhodná pre dodávateľov a prevádzkovateľa. Vydáva sana sériu výrobkov 

alebo ucelenú dodávku. 

VUJE, aj. Okružná5, 91864 Trnava 17 

Schéma 2 
vúje 

Obsahuje kroky: 
- Podanie žiadosti o certifikáciu produktu 
- Odobratie vzoriek produktov na trhu, na ktoré žiadateľ žiada vydať certifikát 
- Certifikácia 
- Vydanie certifikátu a uzavretie dohody o používaní certifikátu 
- Vykonávanie dohľadu pravidelným odberom vzoriek produktov na trhu (lx ročne) 

a preskúmaním vybraných parametrov 

Pokiaľ vzorky nebudú pri dohľadoch vyhovovať požiadavkám deklarovaných noriem 
a predpisov, bude certifikát na produkt žiadateľovi odobratý. 

• Kontrolovať sa budú: 
- parametre zodpovedajúce základiej funkčnosti 
- vybrané parametre zodpovedajúce požadovanej projektovej funkčnosti v JE 

• Schéma je vhodná pre dodávateľov a obchodných zástupcov 

VUJE, a.s.. Okružná 5. 91S 64 Trnava 18 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

Schéma 5 
vúje 

Obsahuje kroky: 
- Podanie žiadosti o certifikáciu produktu 
- Odobratie vzoriek produktov na trhu, na ktoré žiadateľ žiada vydať 

certifikát 
- Certifikácia 
- Vydanie certifikátu a uzavretie dohody o používaní certifikátu 
- Vykonávanie dohľadu pravidelným odberom vzoriek produktov na trhu 

(lx ročne) a preskúmaním vybraných parametrov 
- Posudzovaním procesu výroby produktu a audit systému kvality u 

výrobcu (lx ročne) 
• Pokiaľ vzorky produktov z výroby a z otvoreného trhu nebudú vyhovovať 

požiadavkám deklarovaných noriem a predpisov; proces výroby produktu 
nebude zodpovedať deklarovaným požiadavkám; audit systému kvality u 
výrobcu bude neúspešný, bude certifikát na produkt žiadateľovi odobratý. 

• Schéma je vhodná pre výrobcov. 

VUJE, a.!., Okružná S. 918 64 Trnava 19 

vúje 
Certifikačný orgán certifikuje 

1. Elektrické zariadenia 
prevodníky elektrických a neelektrických veličín 
ukazovacie, zapisovacie a signalizačné prístroje 
komponenty elektrických rozvádzačov (relé, ističe, stykače, svorkovnice) 
elektrické káble a príslušenstvo 
elektrické motory a pohony 
software elektronických jednotiek na spracovanie veličín 
napáj acie zdroj e, aku mulátorové batérie 

2. Mechanické zariadenia s pohyblivými časťami 
armatúry, ventily, klapky 
vzduchom ovládané rýchločinné ventily 

3. Mechanické zariadenia nepohyblivé 
tlakové nádoby 

VUJE. aj., Okružná S, 91S 64 Trnava 20 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

vúje 
Databáza 

kvalifikovaných výrobkov a zariadení 

EQ DBVUJE 

VUJE, a.3., Okniiná S, 918 64 Trnava 21 

EQ DBVUJE 
vúje 

• Účel a obsah 
- Sprístupniť informácie o kvalifikovaných zariadeniach pre projektantov, 

dodávateľov, prevádzkovateľov jadrových zariadení a dozorných orgánov 
- Obsahuje Informácie o zariadeniach vhodných pre použitie v jadrových 

elektrárAach 
• Užívatelia 

- Projektanti 
- Dodávatelia 
- Prevádzkovateľ 
- ÚJDSR 

• Prístup 
- Po bezplatnej registrácii voľný prístup k informáciám v databáze 

• Vkladanie informácií 
- Zariadenia kvalifikované, alebo certifikované COCP_VUJE budú do databázy 

zaradené bezplatne 
- Ostatné zariadenia za úplatu 

VUJE, a.i.. Okníná 5, 91í 64 Trnava 22 
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Databáza „EQDB" - databáza kvalifikovaných zariadení pre JE 

vúje 
Obsah databázy 

•Zariadenie 
- Druh zariadenia 
- Typ zariadenia 
- Výrobca 

• Katalógový list zariadenia 
•Certifikát, (osvedčenie) 

- Certifikát - číslo 
- Vydaný kým 
- Dátum vydania 
- Dátum platnosti 
- Vlastník certifikátu 
- Typ certifikátu 

•Kvalifikácia 
- Seizmická kvalifikácia 

• Dosiahnuté parametre 
• Seizmická kategória 
• Dokumentácia 
• Podmienky 

- Environmentálna kvalifikácia 
• Udalosť 
• Kvalifikačné parametre 
• Dokumentácia 
• Podmienky 

VUJE, aj., Okružná S, 918 64 Trnava 23 

vúje 
Kontakt 

Adresa: VUJE, a.s. 
Certifikačný orgán produktov 
Okružná S 
918 64 Trnava 

Tel: 033/5991124 
Fax: 033/5991178 
Elektronická adresa: certifikacia@vuje.sk 
Web: wwvr.ynje.sk/certifikacia 

.eqdb.sk 

VUJE, a*.. Okružná 5, 91S 64 Trnava 24 
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SNAS -PRÍPRAVA ZÁKONA A NOVÉ POŽIADAVKY 

Jozef Obernauer 

SNAS Bratislava 



SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

B SNAS 

S N A S - PRÍPRAVA 
ZÁKONA A NOVÉ 

POŽIADAVKY 
03.04.2009 
Ing. J. Obernauer 
RIADENIE KVALITY V 
ENERGETIKE 
Častá - Papiernická 

KĽÚČOVÉ ÚLOHY SNAS 
V ROKU 2009 

Príprava zákona o akreditácii 
Transformácia právnej formy SNAS 
Implementácia Nariadenia EP a R 
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SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

Nariadenie EP a R 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 
(ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 

ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie 
a dohľadu nad trhom v súvislosti s 

uvádzaním výrobkov na trh 

REALIZÁCIA NARIADENIA 

* Účinnosť: 20 dní po uverejnenív Úradnom vestníku Európskej únie 

• Uplatnenie: od 1.1.2010 
I* Prechodné obdobie: do 31.12.2014 
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SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

VŠEOBECNE ZÁSADY 

)ť • Jeden vnútroštátny akreditačný orgán 
• Činnosť orgánu verejnej moci / X ľ ľ ^ l C j ^ 
• Neziskový princíp činnosti orgánu 
• Zabezpečenie zdrojov štátom pre 

fungovanie orgánu 

u^T/^< ,*><U. 

; ) 

VŠEOBECNE ZÁSADY 

• Zapojenie zainteresovaných strán yt^-^ * J^A A*-d^ 
• Podrobovanie sa vzájomnému hodnoteniu 
• Nekonkurovanie ostatným orgánom v EÚ 

Q. E. M . - 2009 str. 4/10 



SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

Požiadavky na akreditačné 
orgány 

Organizačná štruktúra (nezávislosť) 
Objektívnosť a nestrannosť 
Rozhodovanie vo veci akreditácie odborne 
spôsobilými osobami 
Dôvernosť informácií 
Činnosť s odkazom na normy a predpisy 
Postupy pre riadenie a vnútornú kontrolu 

Požiadavky na akreditačné 
orgány 

• Dostatok odborne spôsobilých 
zamestnancov 

• Dokumentovanie ich povinností, 
právomoci a zodpovedností 

3 - Monitorovanie ich výkonnosti a odbornej 
> spôsobilosti 
/(• Overovanie vykonávania posudzovania 

zhody primeraným spôsobom 
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SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

BEZHRANIČNÁ AKREDITÁCIA 

DOKUMENTY O CEZHRANIČNEJ 
AKREDITÁCII: 

> Dokument E A - 2/13 (2007) 
> Dokument IAF - GD 3:2003 
> Dokument ILAC - D21:2002 
> Politika kvality SNAS 
^Nariadenie EP a R č. 765/2008 

CEZJ-^NIČNÁ AKREDITÁCIA 
od ľa Nariadenia EP a R 

Neexistencia akreditačného orgánu 
Neakreditovanie v požadovanej oblasti 
Orgán nie je signatárom MLA, MRA 
Vzájomné informovanie sa 
Účasť vo funkcii pozorovateľa 
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SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

CEZHRANIČNÁ AKREDITÁCIA 

SÚČASNÝ STAV Z POHĽADU SNAS: 

» Akreditované subjekty SNAS v EÚ 
(Maďarsko, Česko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko) 

» Akreditované subjekty v SR 
(ČIA, DAP, UKAS, RvA) 

» Akreditácia 
- SNAS + iný AO 
- inýAO 

CEZHRANIČNÁ AKREDITÁCIA 
POSTUP SNAS PRI REALIZÁCII Nariadenia EP a R 

• Rokovanie s akreditačným orgánom EÚ 
• Podpísanie dohody/zmluvy o vzájomnom 

vysporiadanísa - postupe 
• Informovanie zákazníkov o dohode/zmluve 
• Poskytnutie informáciío doplň ujúcich 

požiadavkách vnútroštátneho orgánu 
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SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

UZNÁVANIE VÝSLEDKOV 
AKREDITOVANÝCH SUBJEKTOV 

SNAS je signatárom medzinárodných dohôd a 
dohovorov o vzájomnom uznávaní: 
• Kalibračné laboratóriá (MLA EA, MRA ILAC) 
• Skúšobné laboratóriá (MLA EA, MRA ILAC) 
• Certifikačné orgány 

- SMK (MLA EA, MLA IAF) 
- Produkty (MLA EA, MRA ILAC) 
- EMS MLA EA, MRA ILAC) 
- Osoby (MLA EA) 

• Inšpekčné orgány (MLA EA) 

13 

ZÁKON O AKREDITÁCII 

I. časť: - Konanie o akreditácii Z 7 ^ ^ 
- Povinnosti akreditovanej osoby 

II. časť: - Postavenie a pôsobnosť SNAS 
- Priestupky 

ty^-U w >̂ >̂ <̂ > 

14 
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SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

NOVÉ ÚLOHY SNAS 

* Postupná implementácia požiadaviek 
Nariadenia EP a R 

* Realizácia novej právnej formy SNAS 
* Spolupráca s AO EU v cezhraničnej 

akreditácii 
* Evaluácia SNAS v roku 2009 

(jún) - EMAS 
, (sept.) - SL, CO, 10 

NOVÉ ÚLOHY SNAS 

* Prehodnotenie kategorizácie externých 
spolupracovníkov a ich ohodnocovania 

* Realizácia nových oblastía kreditácie 
* Aktualizácia MSA a internej dokumentácie 

Q. E. M . - 2009 str. 9/10 



SNAS - príprava zákona a nové požiadavky 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

17 
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LIKVIDÁCIA AZBESTU PRI DOSTAVBE JE-M034 

Ing. Petr SLÁČALA, Ing. Jiŕí HOLUB, Ing. Zoja GUSCHLOV Á 

EGP Invest, s.r.o., Uherský Brod 



Likvidácia azbestu pri dostavbe JE M034 

ÚVOD 

Azbest resp. respirabilné (vdychnuteľné) azbestové vláknité častice riadime medzi škodliviny 
pracovného a životného prostredia (ŽP). Podľa medzinárodnej konvencie WHO za respirabilné vláknité 
častice resp. vlákna sú považované častice resp. vlákna, ktoré majú dĺžku väčší ako 5 um, šírku do 3 
u,m a s pomerom dĺžky/hrúbke väčší ako 3/1. 

Na základe zdravotných štúdií bolo zistené, že vdychovanie respirabilných azbestových 
vláknitých častíc resp. vlákien môže spôsobiť vážne ochorenia (napr. rakovinu pľúc, 
mesothelióm). Azbest je preukázateľne pre človeka karcinogénny, preto je zaradený do 1. 
skupiny nebezpečných látok (IARC Group 1). Zdravotné riziko narastá predovšetkým 
s koncentráciou azbestových vláknitých častíc v danom priestore a s dobou ich pôsobenia na 
osoby (doba expozície). 

Ochrana pred účinky azbestu sa odrazila v novej legislatíve. Všetky štáty Európskej únie 
musia splniť celou radu nových nariadení, ktoré sa vzťahujú na používanie azbestu a ochranu 
životného prostredia. Členské zeme sú povinné vykonať inšpekcie a viest registráciu budov, 
pri ktorých bol pri ich stavbe použitý azbest. Členské zeme EU sú nútené odstrániť 
nebezpečenstvo, ktoré azbest znamená. Podľa odhadu zomrelo v priebehu rokov 2003 - 2008 
v krajinách EU, ako následok účinku azbestu takmer poľ milióna osôb. 

Smernica Európskej únie 1999/77/ES zakazuje používať všetky druhy azbestu od 1. januára 
2005. V smernici 2003/18/ES sa okrem toho zakazuje ťažba azbestu a výroba a spracovanie 
azbestových výrobkov. V týchto primárnych priemyselných odvetviach sa zákazom zabránilo 
ďalšiemu použitiu. Problémom však ostáva zabudovaný azbest pri dostavbe 3. a 4. bloku SE-
M034. Zdrojom nebezpečenstva je odstraňovanie a likvidácia azbestu, pri ktorých nie je 
možné vylúčiť únik azbestu do ŽP a prenos na veľké vzdialenosti. 

Pre zamestnávateľov legislatíva ukladá: 
• Prácu s azbestom môžu vykonávať iba organizácie pre tieto práce oprávnené a odborne 

spôsobilé. Sú to napríklad v ČR a SR: 
- Skanska a. s. 
- SITA CZ a.s. - SITA Slovensko 
- SAMP Slovakia s.r.o. Bardejov 
- Purum s.r.o. Praha 
- Ekostar 

• Zamestnávateľa musia zamestnancom, ktorí sú alebo budú vystavení účinkom azbestu, 
poskytovať odbornú prípravu, školenie i zdravotnú kontrolu 

• Pred začatím búracích alebo fixačných prác musia zamestnávatelia zhromaždiť všetky 
dostupné informácie o stavebných prvkoch, konštrukciách i o materiáloch, obsahujúcich 
azbest. Informácie overiť odberom vzoriek s analýzou azbestu a určiť rizika 

• Akékoľvek závažné činnosti, počas ktorých by mohol byť zamestnanec vystavený účinku 
azbestového prachu, musia byť pred začatím práce oznámené príslušnému zdravotnému 
a bezpečnostnému orgánu, napr. NIP, IP 

. Ak hodnotenie rizika ukáže, že vystavenie účinku azbestu bude podlimitné, potom nie 
nutné informovať príslušný orgán. 

• Zamestnávateľ musí definovať preventívne opatrenia na zníženie miery vystavenia účinku 
azbestu a zabezpečiť ich uplatňovanie 

Q. E. M . - 2009 str. 2/11 



Likvidácia azbestu pri dostavbe JE M034 

• Všetkými technickými i organizačnými prostriedkami sa musí zabrániť vytváraniu 
a šíreniu azbestového prachu na pracovisku a do ŽP. 

• Zamestnávateľ musí zabezpečiť OOPP, najme na ochranu dýchacích orgánov. 
• Projekt a pracovný a technologický postup pre sanáciu azbestu musí byť pripravený, 

prerokovaný a odsúhlasený ešte pred začatím odstraňovania azbestu. 
• Ak bol zamestnanec vystavený koncentrácii azbestových vlákien, ktorá presahuje limitnú 

hodnotu TSH, potom zamestnávateľ musí informovať zamestnanca o koncentrácii, o čase 
vystavenia účinkom azbestu a opatreniach, ktoré boli prijaté na zníženie miery vystavenia 
účinkom azbestu. 

• Po dokončení odstraňovania azbestu sa musia overiť hodnoty koncentrácie azbestu 
a dosiahnutie podlimitných hodnôt v ovzdušiu. 

• Zamestnávateľ je povinný viesť aktuálne záznamy o zdravotnom stave zamestnancoch, 
ktorí boli počas práce vystavení účinkom azbestu. Uvedené záznamy sa musia uchovávať 
aspoň 40 rokov. 

• Pracovníkom sa musia poskytnúť aj informácie a poradenstvo týkajúce sa akéhokoľvek 
posúdenia ich zdravotného stavu, ktorému sa môžu podrobiť po skončení vystavenia 
účinkom azbestu. 

Požiadavky sú zapracované v príslušných zákonoch a nariadení vlády SR. Je povinnosťou 
všetkých účastníkov dostavby SE-M034 tieto znať ako aj dodržovať. 

DOSTAVBA SE-M034 A POŽIADAVKY NA LIKVIDÁCIU AZBESTU 

Areál SE EMO sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska v blízkosti mestských 
aglomerácií Levice, Nitra a Zlaté Moravce. Nachádza sa na južnej strane svahov a rovín 
Štiavnických vrchov a Pohronskej pahorkatiny, územie i podložie je seizmicky stabilné. 

JE Mochovce bola plánovaná ako elektráreň s kapacitou 1760 MW so štyrmi blokmi 
s reaktormi VVER 440 MW, typu V 213. Výstavba bloku 1. a 2. bola zahájená v roku 1984 
a bloky boli uvedené do prevádzky v roku 1998 resp. 2000. 
Generálny projektant ENERGOPROJEKT Praha aplikoval sovetský projekt. 
Výstavbové práce na 3. a 4. bloku s hlavnými dodávateľmi Škoda Praha (ČR) aHydrostav 
Bratislava začali v roku 1986 a pokračovali až do roku 1992. 

Práce boli zastavené v obdobiu r. 1992/1993 a odvtedy údržbu a konzerváciu existujúcich 
zariadení, komponentov a stavebných konštrukcií vykonávali pôvodní dodávatelia. 

Od roku 2000 bola údržba a ochranné práce prenesené na novovytvorený subjekt SE-M034. 
Konzervačné práce boli vykonávané na základe programov, schválených Úradom jadrového 
dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR). 

Do programu ochrany neboli zahrnuté všetky stavebné konštrukcie a zariadenia, iba vybrané 
z jadrovej časti elektrárne (jadrový ostrov NI). 

Predpokladá sa, že výstavba 3. a 4. bloku SE-M034 je realizovaná na cca 30% u zariadení, na 
70% u stavebných prác, práce elektro a zariadenia SKR nie sú realizované vôbec. 
Rozostavaná a nedokončená elektráreň je svetový unikát v dĺžke prerušenia stavby. 
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Koncepcia energetiky SR vychádza z dostavby a sprevádzkovania 3. bloku v roku 2012 a 4. 
bloku v roku 2013 s dobú prevádzky počas 30+10 (predĺženie), celkom 40 rokov. 

Ministerstvo hospodárstva SR podľa § 28 ods. 5 zákona 163/2001 Z.z. o chemických látkach 
a chemických prípravkoch vydalo Vyhlášku č. 67/2002 Z.z. súčinnosťou od 15.2.2002, 
ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, 
ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané. 

V prílohe vyhlášky v bode VI. je uvedený azbest: 
Vyhláška určuje opatrenia, že: 
1. Uvádzanie azbestových vlákien na trh a ich používanie a uvádzanie výrobkov 

obsahujúcich azbest na trh, ktoré obsahujú vlákna zámerne pridané, a ich používanie je 
zakázané 

2. Používanie už inštalovaných a fungujúcich výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna alebo 
fungujúcich výrobkov, ktorých sa to týka, sa povoľuje pred dňom účinnosti tejto vyhlášky 
do času ich zlikvidovania alebo skončenia ich životnosti. Používanie výrobkov 
obsahujúcich azbest sa končí 31. decembra 2004 

3. Používané diefragmy v existujúcich zariadeniach na elektrolýzu sú povolené do skončenia 
jej životnosti, najneskôr však do 31. decembra 2007. 

Z požiadaviek vyhlášky č. 67/2002 Z.z. vyplýva, že používanie azbestových vlákien je 
v Slovenskej republike v súčasnosti v plnom rozsahu zakázané a výnimky sú vylúčené. 

CHARAKTERISTIKA AZBESTU 

Azbest (karcinom, mutagen) je obecný názov pre skupinu prirodzene sa vyskytujúcich 
vláknitých silikátov (kremičitanov), ktoré sa nachádzajú v horninách (napr. hadcích). Tvorí ho 
skupina serpentínu (chryzotil) a amfibolu (krokydolit, antoťylit, amozit, aktinolit a tremolit). 
Na územiu Slovenska uDobšiné sa nachádza najznámejší ložisko chryzotilu. Chryzotil sa 
u Dobšiné ťažil od roku 1928 do konca 90 rokov. 

Najčastejším druhom vláknitého azbestu, vyskytujúceho sa v prírode, je chryzotil, krokydolit, 
antofylit a amozit. Menej častým druhom je aktinolit a tremolit. Azbestová vlákna sú odolná 
voči teplu a pôsobení chemických látok. Merná hmotnosť azbestových vlákien je 2,5 •*• 3,5 
g.cm"3. 
Pre tieto vlastnosti bol azbest ťažený a využívaný k výrobe izolačných stavebných materiálov, 
trecích a tesniacich výrobkov a látok odolných voči teplu a požiaru. V priebehu r. 1975-1990 
bola spotreba v Československu na úrovni 50 000 t/rok, z toho cca 70% vo stavebníctve. 

Zamestnanci firmy likvidujúce azbestové materiály sú pôsobeniu azbestu vystavení 
predovšetkým vdychovaním respirabilných azbestových vlákien (vláknitých častíc) 
rozptýlených vo vzduchu. Tieto častice resp. vlákna sú ľahké a vzduchom sa šíria na veľké 
vzdialenosti. 

Podlimitné hodnoty koncentrácie respirabilných vláknitých častíc, ktoré nie sú zdraviu 
škodlivé, je možné nájsť skoro v každej vzorke vzduchu. Napr. vo vidieckych oblastiach sa 
obvykle nachádza okolo 0,03-3 vlákien na m3 vonkajšieho vzduchu. Kubický meter (m3) 
približne odpovedá objemu vzduchu, aký človek nadýcha za 1 hodinu. Vyššie hodnoty bývajú 
namerané v mestách, kde môže byť 2-300 vlákien na m3. Najvyššie riziko hrozí ľuďom, ktorí 
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s azbestom pracujú. V takých prípadoch sú vystavení ešte vyšším hodnotám koncentrácie 
respirabilných azbestových vláknitých častíc (pr. 100 000 - 1 000 000 vlákien na m3) a preto 
sa musia chrániť (OOPP). 

Azbest pôsobí negativno najme na orgány dýchacích ciest (pr. azbestóza, karcinóm pľúc). Je 
dôležité mať na pamäti, že zdravotné riziko predovšetkým narastá s koncentráciou 
azbestových vláknitých častíc v priestore a s dobou ich pôsobenia na osoby (doba expozície). 
Preto je nutné toto zdravotné riziko minimalizovať a predchádzať mu. 

Účinky azbestu na človeka závisia na celej rade faktorov. 
1. ako dlho trvalo pôsobení, pri akých činnostiach a prostrediu 
2. aká je koncentrácia karcinogénnej látky vo vzduchu 
3. aký je druh azbestu, tvar častíc a veľkosť 

VÝSKYT AZBESTU V LOKALITE SE-M034 

Výrobky z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest sú v súčasnosti zabudované v SO-
M034 alebo uskladnené v niektorých stavebných objektoch a skladových priestoroch 
v prevádzkovom areálu, čo nie je v súlade s platnou legislatívou SR ani EU. Prítomnosť 
azbestu predstavuje permanentné riziko choroby z povolania pre prevádzkovateľa i pre 
zamestnance zhotoviteľa. 

V budovách s administratívnymi a kancelárskymi priestormi sa podľa zistení azbest 
nenachádza. 

Riešenia likvidácie azbestu sa člení podľa miesta výskytu na: 

a) jadrový ostrov, u ktorého sa predpokladá 100% odstránenie a likvidácia azbestových 
materiálov v stavebných objektoch: 

b) ostatné stavebné objekty a nezabudované dodávky obsahujúce azbest 
Predpokladá sa postupná sanácia alebo obmedzené zapuzdrenie azbestu 

Zabudované sú stavebné alebo konštrukčné prvky: 
• protipožiarne dvere (dupronit) 
• protipožiarne priečky a lávky (azbestoperlit) 
• protipožiarne poklopy (dupronit) - EK 
• strešné panely (BDP) - strecha 
• azbestocementové dosky - SO 581/1-05, 581/1-06 (chladiaci systém) 
• azbestocementové rúry JS 100 -̂  400 (chladiaci systém) 
• protipožiarne obklady (dupronit) - EK 
• azbestové tesniace materiály a tesnenia - technológia 
• tepelná izolácia UNIMO - buniek 

Azbest je v stavebných materiáloch: 
• strešná krytina Eternit 
• nástreky na zlepšenie požiarnej odolnosti konštrukcií - Limpet, Pyrotherm, Ebarbet 
• doskové materiály priečok, stien a stropov - Ezalit A, Ezalit B, Dupronit, Unicel, 

Cembalit, Ligniopal, a niektorý Lignát 
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Schéma procesu sanácie azbestu v SE-M034 
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• inštalácia pomocných zariadení pre likvidáciu azbestu 
• sprevádzkovanie zariadenia (VZT) a overenie funkčnosti pri demontážnych prácach 
• meranie kontaminácií na pracovisku 
• odborné demontážne práce a likvidácia účinku na okolie chemikáliami (vytváranie 

ochrannej obálky) 
• úpravy pevných častí proti úniku zvyškového azbestu do ŽP 
• ukladanie odpadu do PE pytľov, meranie kontaminácie, zatváranie obalov a označenie 
• odvoz na skládku nebezpečných odpadov (kontajnery) a ukladanie 

III. dokončovania 
• odvetranie priestor 
• monitorovanie priestoru po ukončení prác 
• analýza výsledku prác a opatrenia pre dokončenie 
• uvoľnení priestorov zdravotne bezchybných 
• dokumentovanie priebehu a výsledku prác, ich archivácia 
• hodnotenie a opatrenie pre zlepšovanie 
• dokumentovanie priebehu ohrození zamestnancov a archivácia pre zdravotné účely 

V prípade, že azbest nebude celkom odstránený, budú realizovaná opatrenia pre fixáciu, 
monitoring a periodická akreditovaná merania úniku do ovzdušia. 

LIKVIDÁCIA ODPADU 

Likvidácia azbestového odpadu je možná iba organizovaným ukladaním alebo oveľa 
nákladnejšou fixáciou, napr. bitumenovaním. Likvidáciu azbestu zaisťuje organizácia, ktorá 
má oprávnenie na vykonávanie ohlasovanej živnosti pre podnikanie v oblasti nakladania 
s nebezpečným odpadom na základe preukazu odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 355/2007 
Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vybraní špecialisti pre likvidáciu 
azbestu majú certifikát NIP alebo IP s príslušným oprávnením. 

Zamestnanci musia absolvovať 
a) odbornú prípravu 
b) skúšky 
c) zdravotnú prehliadku vstupnú a periodickú s pohovorom s lekárom, prípadne špeciálne 

RTG. vyšetrenie pľúc a dýchacích orgánov 

podľa § 9 NV SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu 
. zák. č. 124/2006 Z.z. o BOZP práci 
. zák. č. 126/2006 Z.z. o verejnom, zdravotníctve 

Doklad je predmetom činnosti koordinátora BOZP na stavbe i Integrovaného Plánu 
bezpečnosti. 
Podmienkou vykonávania prác s rizikom azbestu je dobrý zdravotný stav dokladovaný 
spirometrickou kontrolou v príslušnom zdravotníckom zariadení so zameraním na kontrolu 
vitálneho objemu pľúc. Kontrola musí byť opakovaná podľa rozsahu prác, koncentrácie 
a času expozície, výsledky archivovania po dobu 40 rokov. 
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OOPP - OSOBNÉ OCHRANNÉ A PRACOVNÉ PROSTRIEDKY 
Pôsobenie azbestu resp. azbestových respirabilných vláknitých častíc na človeka počas 
likvidácie nieje možné vylúčiť, iba využitím vhodných OOPP minimalizovať. 

Zabezpečenie vyhovujúcich OOPP podľa § 6, ods. 2 zák. č. 124/2006 Z.z. oBOZP patrí 
medzi základné povinnosti zamestnávateľa. Podľa NV č. 356/2006 Z.z. sú radená azbestová 
vlákna medzi zakázané látky s karcinogénnymi účinkami s technickou smernou hodnotou 
(TSH = 0,1 vlákno/cm3). 

Pri likvidácii azbestu bude TSH na pracovisku prekročená, preto sú povinné OOPP 
a vytváraní KP. 

OOPP pre sanačné práce slúži pre ochranu celého tela vr. končatín, hlavy , zraku a tváre a 
dýchacích orgánov. 

Pre sanačné práce môžu byť využité rôzne druhy OOPP, napr. 
• ochranný pracovný oblek OVERAL 
• celoobličajová maska SCOTT 
• polomaska CFR 
• respirator KOYTE 

Ako pracovné prostriedky sa volí všetky ručné i mechanické prostriedky a náradia. Použitie 
technológií, pri ktorých vzniká nadmerná prašnosť, napr. brúsenie, voľne otrysávenie, 
použitie pneu náradia sa vylučuje. 

ZÁVER 

Likvidácia azbestu pri dostavbe SE-M034 predstavuje veľký rozsah prác, časovo náročných 
a najme nákladných a mimoriadne nebezpečných z hľadiska zamestnancov dodávateľskej 
firmy i zamestnancov EMO a ostatných dodávateľov. Súbeh prác vyžaduje dokonalú 
koordináciu v oblasti BOZP a environmentu. Je nutná kvalitná a kvalifikovaná príprava 
projektov , pracovných postupov i súčinnosť s akreditovaným laboratóriom, ktoré 
zabezpečuje analýzu a monitoring. 

Základom BOZP je prístup zamestnancov i vedúcich, systém organizácie prác, 
bezpečnostného a zdravotného dohľadu, pri ktorom pokiaľ nie je vylúčené, je riziko 
ohrozenia obmedzené. Zásady platia nielen pre dostavbu 3. a 4. bloku, ale pre všetky stavby, 
kde je prítomný azbest. 
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