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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 
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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 
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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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