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A. Stav prípravy a realizácie projektu M034 

1986 Stavebné povolenie č. 2010/86 
1987 Zahájenie výstavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 
1992 Prerušenie výstavby a zahájenie konzervačných prác 
1997 Predĺženie doby ukončenia stavby do r. 2005 
2002 Hodnotenie realizovateľnosti financovania dostavby 3. a 4. 

bloku Mochovce, Teloitte & Touche 
2004 Predĺženie doby ukončenia stavby M034 do roku 2011 
2004/5 Predprípravná fáza dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce 

< Hodnotenie stavu dodaných zariadení 
< Návrh zadania pre projekt zmien 
< Technicko bezpečnostný koncept 1. etapa 
< Pilotný projekt digitalizácie skutočného stavu 
< Technicko bezpečnostný koncept 2. etapa 
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B. Účasť vuje na predprípravnej fáze: 

< vypracovanie technických podkladov pre „Hodnotenie 
realizovateľnosti financovania dostavby 3. a 4. bloku JE MO 

< vypracovanie - Komplexné hodnotenie technologického zariadenia a 
jednotlivých komponentov 3. a 4. bloku JE MO, 
Komplexné zhodnotenie stavu dodávok rozostavaného 3. a 4. bloku JE 
MO prevzatých do majetku SE, a.s. / 2004 

< vypracovanie - Návrh zadania pre projekt zmien / 2004 
< vypracovanie - Technicko-bezpečnostný koncept 1 .etapa / 2004 
< vypracovanie - Technicko-bezpečnostný koncept 2.etapa / 2005 
< realizácia napájania vlastnej spotreby stavby M034 / 2005 

Pozn.: VUJE predložilo na základe výzvy SE, a.s. predbežné ponuky na: 

< digitalizáciu skutočného stavu / 2004 

< zabezpečenie funkcie „Garanta projektu"12004 

Prístup vuje k dostavbe M034 
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D. Dokumentácia riadenia kvality 
Požiadavky na zabezpečenie definuje: 

< Zákon 541/2004 Z.z. § 25 - Zabezpečenie kvality, 
< Vyhláška ÚJD SR, ktorou sa upresňujú požiadavky na dokumen

táciu systému kvality. 
Podkladom pre dokumentáciu riadenia kvality pre činnosti vykonáva
né počas projektovania je 

< Zadávací program zabezpečenia kvality pre 3. a 4. blok JE 
Mochovce a jeho prílohy (napr. Pravidla stavby) 

< Príručka kvality vuje 
Dokumentácia systému kvality pre zabezpečenie kvality služieb vuje 
pozostáva z troch úrovní. 
V prípade potreby riadenia kvality spoločných činností s SE M034 sa 
vypracujú príslušné dokumenty kvality príslušnej úrovne. 
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D. Dokumentácia riadenia kvality 
1. Úroveň - Program zabezpečenia kvality/Plán kvality VUJe pre 

činnosti vyplývajúce z plnenia ZoD 
obsahuje organizačné zabezpečenie vrátane externých dodávateľov, 
definovanie zodpovedností a právomocí, dokumentáciu a záznamy 
kvality, požiadavky na systém riadenia kvality subdodávateľov, 
požiadavky riadenia procesov... 

2. Úroveň - Pracovná procedúra 
stanovuje základné pravidlá a postupy pre zabezpečenie výkonu činností 
(napr. vedenie dokumentácie, značenie zariadení, vedenie rokovaní, 
schvaľovanie dokumentácie) 

3. Úroveň - Pracovný postup 
definovanie obsah, formu a postupnosť dielčích činností/krokov pre 
splnenie určitej úlohy 
(napr. vypracovanie zoznamu vybraných zariadení, vypracovanie 
bezpečnostných analýz...) 
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E. Príklad dokumentácie kvality pre plnenie 
„GARANT PROJEKTU" 

1. Úroveň - Projektmanuál vuje - S E M034 

2. Úroveň - Program riadenia vuje 

3. Úroveň - Projektové procedúry/Pravidlá stavby 

4. Úroveň - Projektové postupy vuje 

5. Úroveň - Projektové dohody vuje - subdodávateľ 

E.M.-2005 


