
Bezpečnost' a spol'ahlivost'

Terminológia
Základné pojmy



Kvalita a spol'ahlivost'

uKvalita:  miera, s akou súbor
vlastných charakteristík spĺňa
požiadavky

uSpoľahlivosť: možno
zjednodušene definovať ako
všeobecnú vlastnosť systému
alebo prvku plniť požadované
funkcie v stanovenom čase. 



Bezpečnost' a riziko

u RIZIKO (Risk) je pravdepodobnosť, s 
ktorou za definovaných podmienok
expozície dôjde k prejavu
nepriaznivého účinku na ľudské
zdravie, alebo zložky ekosystému
alebo pravdepodobnosť, s ktorou
dôjde k šíreniu kontaminantu do 
okolitého prostredia. 



ZDRAVOTNÉ RIZIKO

uZDRAVOTNÉ RIZIKO (Health 
Risk), (ďalej len “riziko”)
predstavuje pravdepodobnosť
poškodenia, choroby alebo smrti
človeka ako dôsledok pôsobenia
rizikových faktorov, 
vyskytujúcich sa v životnom
prostredí.



EKOLOGICKÉ RIZIKO

u EKOLOGICKÉ RIZIKO (Ecological 
Risk), (ďalej len “riziko”) predstavuje
pravdepodobnosť výskytu alebo
možnosť výskytu nepriaznivých
ekologických účinkov ako výsledku
vystavenia živého systému jednému
alebo viacerým stresorom.



ENVIRONMENTÁLNE 
RIZIKO

u ENVIRONMENTÁLNE RIZIKO 
(Environmental Risk) určitej látky je
pomer jej koncentrácie v zložkách
životného prostredia ( PEC–
predpokladaná environmentálna
koncentrácia) s koncentráciou, o 
ktorej sa predpokladá, že nemá
žiadny účinok na organizmy alebo
ekologické systémy ( PNEC-
predpokladaná koncentrácia bez
škodlivého účinku). 



HODNOTENIE RIZIKA

u HODNOTENIE RIZIKA (Risk 
Assessment) je proces stanovenia
druhu a stupňa rizika v dôsledku
pôsobenia rizikového faktora. Je
nástrojom na objektívny výber
najvhodnejšej alternatívy
nápravného opatrenia, cieľom
ktorého je redukcia rizika na určitú
mieru.



RIADENIE RIZIKA

u RIADENIE RIZIKA (Risk 
Management) je proces výberu a 
uplatnenia kontrolných a nápravných
opatrení, založených nielen na
odhadnutom riziku, ale aj na zvážení
politických, sociálnych, 
ekonomických a technických
možností riešenia a zvážení ďalších
vplyvov. 



ELIMINÁCIA a REDUKCIA

uELIMINÁCIA RIZIKA je proces, 
ktorého výsledkom je úplné
odstránenie rizika. 

uREDUKCIA RIZIKA je proces, 
ktorého výsledkom je zníženie
rizika pod medzu prípustného
(akceptovateľného) rizika. 



PRÍPUSTNÉ RIZIKO

uPRÍPUSTNÉ (akceptovateľné) 
RIZIKO predstavuje úroveň
rizika, ktorú je spoločnosť
ochotná akceptovať. Je to teda
spoločensky prijateľná miera
zdravotného a ekologického
rizika. 



Vyhláška č. 489/2002 Zb. z., § 4:

u „(3) Postup hodnotenia rizika zahŕňa
f) odhad rozsahu možných následkov závažnej

priemyselnej havárie spôsobených jednotlivými
zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi
nimi, na život a zdravie ľudí, životné prostredie a 
majetok v rámci podniku a v jeho okolí,

g) analýzu rizika závažných priemyselných havárií pre 
život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

h) posúdenie prijateľnosti rizika závažných
priemyselných havárií.“



Proces hodnotenia rizika

upodľa objektu ohrozenia:
• hodnotenie zdravotného rizika

(Health Risk Assessment) 
• hodnotenie ekologického rizika

(Ecological Risk Assessment) 



Proces hodnotenia rizika

u podľa úrovne skúmania: 
• hodnotenie konkrétneho zdroja, škodlivej

látky, alebo lokality so vstupom
konkrétnych údajov do hodnotenia (site -
specific Risk Assessment) S - SRA 

• všeobecné, generalizované hodnotenie
rizika v prípade, že je menší predpoklad
získania konkretných údajov, najmä
informácie o možnej expozícii a je
potrebné použiť teoretické, odvodené
údaje (generic Risk Assessment) GRA 



Proces hodnotenia rizika

u podľa vybraných objektov
skúmania:
• hodnotenie rizika existujúcich a nových

chemických látok GRA 
• stanovenie limitov škodlivín vypúšťaných

do prostredia, 
• hodnotenie rizika pesticídov GRA? 
• hodnotenie radiačného rizika S-SRA? 
• hodnotenie rizika z hlukového zaťaženia

GRA + S-SRA 



Proces hodnotenia rizika

u pre vybrané špecifické potreby: 
• prevencia priemyselných havárií S-SRA 
• preprava nebezpečných látok S-SRA 
• preprava nebezpečných odpadov S-SRA 
• stanovenie environmentálnych priorít S-SRA 
• stanovenie limitov pre lokality starých záťaží, 
• proces hodnotenia vplyvov na životné prostredie

(EIA) S-SRA 
• EMS-environmentálny audit - ISO 14 000 S-SRA 
• environmentálna vhodnosť výrobkov GRA 
• kvalita potravín GRA 



Základné pojmy pri hodnotení rizika:

uPríloha č.1
k Metodickému pokynu MŽP 
SR z 22. 10. 1998 č. 623/98-2 
na postup hodnotenia a 
riadenia rizík



Individuálne riziko:

u Individuálne riziko predstavuje potenciál
úmrtía jednotlivca v náväznosti na prípad
poruchy zariadenia. Predpokladá sa, že
jednotlivec nieje chránený a že je vystavený
nepiaznivým okolnostiam po celý čas
expozície.

u Ide o jednorozmernú mieru rizika – početnosť
havárie



Spoločenské riziko:

u Spoločenské riziko predstavuje
frekvenciu takej udalosti, pri ktorej
zahynie N alebo viac osôb súčasne. 

u Ide o dvojrozmernú mieru rizika –
početnosť havárií a osôb 



Kritéria individuálneho rizika (vyhláška č. 
489/2002 Zb. z., §7):

(1) Spoločenská prijatel'nost rizika závažnej
priemyselnej havárie z hl'adiska posúdenia
možnosti potenciálneho ohrozenia života jednej
alebo viacerých osôb je definovaná prijatel’nou
pravdepodobnosťou alebo početnosťou
výskytu závažnej priemyselnej havárie a 
posúdi sa podl'a tohto vzťahu: 

a) ak ide o ohrozenie života jednej osoby
Fpr = 10-5 pre existujúce podniky a zariadenia, 
Fpr = 10-6 pre nové podniky a zariadenia,



Kritéria společenského rizika (vyhláška č. 
489/2002 Zb. z., §7):

b) ak ide o ohrozenie života viacerých osôb
Fpr = 10-3 x N-2 pre existujúce podniky a zariadenia,
Fpr = 10-4 x N-2 pre nové podniky a zariadenia,

„Fpr“je prijaterná pravdepodobnosť alebo
početnosť výskytu závažnej priemyselnej
havárie (počet udalostí za rok), 

„N“ je počet obrozených osôb



Individuálne a společenské riziko

u Individuálne riziko a spoločenské
riziko sú dve rôzne miery rizika

u Výpočet individuálneho a 
spoločenského rizika a stanovenie 
ich prijateľnosti sú neoddeliteľnou 
súčasťou každého hodnotenia rizika



Spoločenské riziko sa vyjadruje pomocou F-
N krivky.

u F-N krivka spoločenského rizika je
zobrazená v štvrťovine, kde
vodorovná os znázorňuje následky
(počty úmrtí) a zvislá os znázorňuje
príslušné početnosti havarijního
scenára za rok. 



Príklady F-N krivky

Existujúce
podniky

Nové
podniky



Príklady F-N krivky



Príklady F-N krivky



Príklady F-N krivky



Vyhláška MŽP č.489/2002 Z.z.



Zákon č. 261/2002 Z.z.



Atómový zákon 541/2004 Z.z.

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1 Predmet zákona
Tento zákon upravuje
...
e) podmienky jadrovej bezpečnosti,



Jadrová bezpečnost'

u stav a schopnosť jadrového
zariadenia alebo prepravného
zariadenia a ich obsluhy zabrániť
nekontrolovanému rozvoju štiepnej
reťazovej reakcie alebo
nedovolenému úniku rádioaktívnych
látok alebo ionizujúceho žiarenia do 
pracovného prostredia alebo do 
životného prostredia a obmedzovať
následky nehôd a havárií jadrových
zariadení alebo následky udalostí pri
preprave rádioaktívnych materiálov



Jadrové zariadenie

Súbor stavebných objektov a
technologických zariadení,

1. ktorých súčasťou je jadrový reaktor alebo jadrové reaktory,
2. na výrobu alebo spracovanie jadrových materiálov alebo

skladovanie jadrových materiálov s množstvom väčším
ako jeden efektívny kg,

3. na spracovanie, úpravu alebo skladovanie rádioaktívnych
odpadov,

4. na ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových
zariadení, inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov alebo
vyhoretého jadrového paliva; za jadrové zariadenie sa
nepovažujú kontajnery a kryty, v ktorých sa jadrový
materiál používa ako tieniaci materiál na rádioaktívne
žiariče, ani priestory, v ktorých sa tieto kontajnery a kryty
skladujú



§ 3. Zásady mierového využívania
jadrovej energie

(2) Využívať jadrovú energiu na iné ako
mierové účely sa zakazuje.

(3) Využívanie jadrovej energie musí byť
odôvodnené prínosom, ktorý vyváži
prípadné riziká z takýchto činností, najmä
pri porovnaní s inými spôsobmi, ktorými
možno dosiahnuť rovnaký účel.

(4) Pri využívaní jadrovej energie musí byť
prednostne kladený dôraz na bezpečnostné
aspekty pred všetkými ostatnými aspektmi
takýchto činností.



§ 3. Zásady mierového využívania
jadrovej energie

(5) Pri využívaní jadrovej energie sa musí
dosiahnuť taká úroveň jadrovej bezpečnosti,
spoľahlivosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečnosti technických zariadení, 
ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, 
fyzickej ochrany, havarijnej pripravenosti a 
ochrany pred požiarmi, aby riziko ohrozenia
života, zdravia, pracovného alebo životného
prostredia bolo podľa dostupných znalostí také
nízke, aké možno rozumne dosiahnuť, pričom
nesmú byť prekročené limity ožiarenia.



Atómový zákon 541/2004 Z.z.

ŠIESTA ČASŤ:
JADROVÁ BEZPEČNOSŤ,

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ,
ZABEZPEČOVANIE KVALITY,

FYZICKÁ OCHRANA,
PREVÁDZKOVÉ UDALOSTI

A HAVARIJNÁ PRIPRAVENOSŤ



Zodpovednost'

Za jadrovú bezpečnosť
zodpovedá držiteľ povolenia.

Za fyzickú ochranu zodpovedá
držiteľ povolenia v rozsahu 

povolenej činnosti.



Vybraní zamestnanci

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré majú
vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových
zariadení, môžu len odborne spôsobilí
zamestnanci, ktorých odbornú
spôsobilosť preverila odborná komisia
zriadená prevádzkovateľom
špecializovaného zariadenia a vydala
im osvedčenie o odbornej spôsobilosti.



Systém kvality

Držiteľ povolenia je povinný
vytvoriť potrebnú organizačnú
štruktúru, postupy a zdroje na

zabezpečovanie kvality
jadrových zariadení
(„systém kvality”).



Prevádzková udalost
Udalost pri preprave

(1) Prevádzková udalosť je udalosť, pri ktorej došlo
na jadrovom zariadení k ohrozeniu alebo
porušeniu jadrovej bezpečnosti počas uvádzania
jadrového zariadenia do prevádzky, počas jeho
prevádzky, počas etapy vyraďovania alebo počas
uzatvorenia úložiska.

(2) Udalosť pri preprave je udalosť pri preprave
rádioaktívnych materiálov, ktorá spôsobila
nesúlad s požiadavkami na jadrovú bezpečnosť
pri preprave rádioaktívnych materiálov.



Rozdelenie udalostí

uPrevádzkové udalosti a 
udalosti pri preprave sa delia
na:
– poruchu
– nehodu
– haváriu



Poruchy

1. ohrozenie jadrovej bezpečnosti bez priameho ohrozenia plnenia
bezpečnostných funkcií,

2. narušenie bezpečnostných bariér alebo iných bezpečnostných
opatrení bez priamych následkov,

3. vyvolanie plynutia limít a podmienok bezpečnej prevádzky a 
bezpečného vyraďovania,

4. porušenie limít a podmienok bez priamych následkov na plnenie
bezpečnostných funkcií,

5. aktiváciu bezpečnostných systémov alebo ich aktiváciu zo
skutočných príčin, ale bez priamych následkov,

6. porušenie technických podmienok alebo prepravných predpisov
pri preprave bez priamych následkov,

7. iné narušenie spoľahlivosti zariadení vyžadujúce nápravné
opatrenia na odstránenie následkov,

8. únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia, pri ktorom
nie sú prekročené limity ožiarenia,



Nehody

1. ohrozenie alebo narušenie plnenia
bezpečnostných funkcií,

2. zlyhanie bezpečnostných systémov alebo
aktiváciu bezpečnostných systémov zo
skutočných príčin, ktorá vyžaduje opatrenia
na odstránenie následkov,

3. závažné narušenie alebo zlyhanie
bezpečnostných bariér,

4. únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho
žiarenia s prekročením limít ožiarenia



Havárie

únik rádioaktívnych látok, ktorý
vyžaduje uplatnenie opatrení
na ochranu obyvateľstva.



Kvalitatívne bezpečnostné ciele

1. Každý jednotlivec z obyvateľstva musí byť
zabezpečený takou ochranou pred 
následkami činnosti bloku JE, aby jeho 
zdravie a život neboli vystavené závažnému 
dodatočnému riziku.

2. Kolektívne riziko ohrozenia života a zdravia 
obyvateľstva zapríčinené činnosťou bloku 
JE musí byť porovnateľné alebo menšie 
ako riziko, ktoré je pri využívaní
porovnateľných energetických zariadení a 
nesmie podstatnejšie dopĺňať iné druhy 
kolektívneho rizika.



Kvantitatívne bezpečnostné ciele I.

u 1. Riziko smrti pre priemerného 
človeka, nachádzajúceho sa 
v blízkosti bloku JE (v priebehu 
niekoľkých rokov po ožiarení) 
v dôsledku havárie bloku JE nemá
byť väčšie ako 0,1 % z celkového 
rizika podobného typu úmrtia 
v dôsledku nejadrových havárií.



Kvantitatívne bezpečnostné ciele II.

u 2. Pre obyvateľstvo žijúce v oblasti 
bloku JE riziko karcinogenézy (vzniku 
rakoviny s latentnou dobou -
oneskorením smrti o 10 až 15 rokov) 
v dôsledku normálnej prevádzky 
alebo havárií na JE nesmie byť
väčšie ako 0,1 % z celkového rizika 
karcinogenézy.



Kvantitatívne bezpečnostné ciele III.

3. Pravdepodobnosť výskytu 
havárií s vážnym poškodením 
aktívnej zóny reaktora má byť
menšia ako 10-4 na reaktor-rok.

Pravdepodobnosť veľkého úniku 
rádioaktívnych látok mimo 
lokalitu JE má byť menšia ako 
10-5 na reaktor-rok.



Požiadavky na spolahlivost BS

u Štátny dozor (ÚJD SR) požaduje, aby 
spoľahlivosť bezpečnostných systémov, 
vrátane pomocných zabezpečovacích 
systémov, bola 10-3 alebo menšia. Je to 
v súlade s bezpečnostnými cieľmi, 
definovanými na tejto úrovni vo svete. 
Výnimkou je havarijná ochrana reaktora, na 
ktorú sa vzťahujú prísnejšie požiadavky vo 
svete aj u nás. Pravdepodobnosť jej 
zlyhania pri výzve k činnosti by nemala byť
väčšia ako 10-5.


