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Príhovor konateľov 
 

 
Ing. Zbyněk Mrázek 
Konateľ  
 
 
 

 
Ing. Ján Borák 
Konateľ a technický riaditeľ 

Hlavným poslaním spoločnosti Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. (ďalej 
len „Spoločnosť“) je udržiavať a rozvíjať vedecko výskumné aktivity a 
prezentovať slovenskú vedu a výskum doma i v zahraničí. 
 
Veda a výskum sú sofistikované aktivity, ktoré vyžadujú špeciálne 
neštandardné postupy riešenia v oblasti riadenia a financovania. 
 
Spoločnosť aktívne rieši technické inovácie výrobných zdrojov 
elektrickej energie v spolupráci s akademickou sférou - Slovenskou 
akadémiou vied a zahraničnými akadémiami vied, so slovenskými 
a zahraničnými univerzitami a vysokými školami,  ako aj v spolupráci so 
špecializovanými ústavmi na Slovensku a v zahraničí, ktoré sa zaoberajú 
výskumom. 
 
Snahou Spoločnosti je podporovať vedu v oblasti energetiky v jej 
ďalšom rozvoji. 
 
Spoločnosť napomáha spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pri 
realizácií špecifických projektov:  
 
- ktoré sa nedajú na trhu bežne obstarať, 
- ktoré sú extrémne rizikové na to, aby ich vykonávali externí 

dodávatelia, 
- kde náklady na projekty externou organizáciou sú výrazne vyššie, 

ako keď ich vykonáva Spoločnosť,  
- ktoré vie Spoločnosť vykonať oveľa efektívnejšie ako externý 

dodávateľ,  
- ktoré podporujú uchovávanie vedomostí a rast expertíznych 

schopností materskej spoločnosti.  
 
V rámci existencie Spoločnosti boli vykonané niektoré činnosti aj pre 
dostavbu 3. a 4. jadrového bloku Mochovce, inžinierska pomoc v oblasti 
seizmicity, periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti, dlhodobej 
prevádzky a predlžovania životnosti jadrových elektrárni, ťažkých 
havárií, zvyšovania bezpečnosti a mnoho ďalších kľúčových projektov v 
oblasti jadrovej a klasickej energetiky. 
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O spoločnosti 
 

Hlavným zameraním Spoločnosti je podpora vedecko-výskumných aktivít v jadrovom sektore, udržiavanie a 
vyvíjanie jadrových schopností, podpora dokončenia výstavby MO34, zlepšovanie prevádzkovej bezpečnosti 
a predlžovanie životnosti jadrových elektrární a zefektívnenie prevádzkových parametrov na klasických 
elektrárňach. 

Hlavným zámerom Spoločnosti je integrácia projektov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (ďalej len 
SE,  a.s.), ktoré svojím zameraním spadajú pod oblasť vedy a výskumu, s cieľom ich komplexného, 
systematického riešenia. Spoločnosť spolupracuje s akademickými a výskumnými inštitúciami a využíva 
súčasnú existujúcu výskumnú infraštruktúru na Slovensku. Odborní pracovníci z radov spoločnosti SE, a.s. sú 
integrovaní do pracovných tímov – s cieľom zvýšiť ich kvalifikáciu. 

Pri prevádzke jadrových elektrární sa v oblasti výskumu Spoločnosť zameriava na niektoré špecifické oblasti, 
a to hlavne na predlžovanie životnosti zariadení, mechanizmy starnutia konštrukčných materiálov, 
elektrických káblov a predikcia ich reálnej životnosti. Nesporne dôležitými oblasťami sú aj bezpečnostné 
aspekty hlavne pri prevádzkovaní jadrových elektrární, hodnotenie bezpečnosti, udržiavanie spoľahlivosti 
komponentov, inteligentné diagnostické systémy, nové metódy prevádzkových kontrol a ochrana životného 
prostredia, skladovanie či prepracovanie použitého paliva na ďalšie použitie a iné. 
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Údaje o spoločnosti 
 

Obchodné meno:  Centrum pre vedu a výskum, s. r.o. 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 28209/N, 5.2.2008 

Sídlo: Kalná nad Hronom časť Mochovce 6, Kalná nad Hronom 935 32 
Mochovce 6 

IČO: 36 856 738 

DIČ: 2022534074 

Bankové spojenie:  Citibank Slovakia 2010860118/8130, IBAN SK06 8130 0000 0020 1086 
0118 

Konatelia: Ing. Zbyněk Mrázek 
Ing. Ján Borák 

Tel: +421255645336 

Kontakt: info@cvv.sk 

Hlavný predmet podnikania: Veda a výskum 

 

Predmet činnosti  
� výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied;  
� kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod);  
� činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov;  
� sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb;  
� informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;  
� vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti;  
� vydavateľská činnosť;  
� administratívne služby; 
� služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov. 
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Hlavné zameranie spoločnosti 
 
Spoločnosť vykonáva činnosti zamerané najmä na: 
 

- havarijné plánovanie, 
- hodnotenie bezpečnosti, 
- periodické hodnotenie bezpečnosti, 
- riešenie nápravných opatrení z periodického hodnotenia bezpečnosti, 
- ťažké havárie, 
- dlhodobú prevádzku, 
- riadenie starnutia zariadení, 
- spoluprácu pri nábehu MO34, 
- zabezpečovanie testovania, merania, analýzy a nedeštruktívne kontroly, 
- ochranu pred požiarmi, fyzickú ochranu, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 
- spoluprácu s univerzitami a výskumnými inštitúciami pri výpočtoch v oblasti palivového cyklu, 
- podporu projektov SE, a.s., zabezpečovanie štúdií pre prípravu projektov, 
- spoluprácu pri posudzovaní realizovateľnosti projektov, 
- pravidelné vyhodnocovanie vecných a finančných harmonogramov projektov, 
- zabezpečovanie projektov v oblasti vedy a výskumu (spolupráca s univerzitami a inými inštitúciami 

v danej oblasti), 
- implementáciu ukončených projektov v oblasti vedy a výskumu v štádiu riešenia a po ich ukončení – 

riadenie kontrolných dní, 
- realizáciu výstupov, ktoré vyplývajú z projektov, 
- administráciu ukončenia projektov (archivácia dokumentov, komunikácia s výskumnou agentúrou 

a partnermi projektu), 
- spoluprácu pri misiách WANO (World Association of Nuclear Operators), MAAE (Medzinárodná 

agentúra pre atómovú energiu), EMANI (European Mutual Association for Nuclear Insurance) a SJPP 
(Slovenský jadrový poisťovací pool), 

- pripomienkovanie zákonov a vyhlášok ÚJD SR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) a iných 
orgánov štátnej správy, 

- sledovanie dokumentov MAAE, WANO, WENRA (Western European Nuclear Regulatory Association) 
a vypracovanie odporúčaní pre implementáciu v SE, a.s., 

- školenie vrcholového manažmentu EBO a EMO. 
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Orgány spoločnosti 
 

- Jediným spoločníkom Spoločnosti je spoločnosť SE, a.s. 
- Zmluva o prevode obchodného podielu bola podpísaná dňa 14. 1. 2011. 
- Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie. Konatelia Spoločnosti sú Ing. Zbyněk Mrázek 

a Ing. Ján Borák. 
- Dozornú radu Spoločnosť pri svojom vzniku nezriadila. 

 
Materská spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s. 

 
Hlavnou činnosťou SE, a.s. je výroba a predaj elektrickej energie. SE, a.s. je najväčším výrobcom elektrickej 
energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej Európe. Okrem toho vyrába a predáva teplo 
a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. 

SE, a.s. prevádzkuje 31 vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltaické elektrárne s celkovým 
inštalovaným výkonom 4081 MW. 

Slovenské elektrárne v roku 2019 celkovo vyrobili 18 865 GWh elektriny. Čistá dodávka elektriny SE, a.s. 
dosiahla 17 097 GWh. Vďaka jadrovej a vodnej energii až 92,5 % elektriny dodanej do siete bolo bez emisií 
CO2 – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltaických elektrární a spoluspaľovaním biomasy. 

Cieľom SE, a.s. je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať 
s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom a 
trvalo znižovať vplyvy výrobných procesov na životné prostredie. 

 

Štruktúra akcionárov  SE, a.s. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. mala ku dňu 31. 12. 2019 dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je 
spoločnosť Slovak Power Holding B.V. (ďalej len „SPH") vlastniaca podiel na základnom imaní Spoločnosti 
Slovenské elektrárne, a.s. vo výške 66,0000000523 %, ktorý nadobudla prevodom od akcionára Enel 
Produzione S. p. A. V SPH vlastní 50% podielu na základnom imaní spoločnosť EP Slovakia B.V. (dcérska 
spoločnosť skupiny EPH) a zvyšných 50 % patrí skupine Enel Produzione S.p.A (dcérska spoločnosť skupiny 
Enel). Minoritným akcionárom Spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. s podielom 33,9999999477 % je 
Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.  
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Organizačná štruktúra 
 

Projektový manažér
 2x

Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
Útvar 100

Konateľ
Zbyněk Mrázek

Konateľ
Ján Borák

Projekty
Útvar 300

Vedúci oddelenia

Špeciálne analýzy
Útvar 200

Vedúci oddelenia

Špecialista
 

Špecialista
 

 

 

Zamestnanci spoločnosti 
V Spoločnosti sú zamestnaní špičkoví odborníci z oblasti jadrovej energetiky s know how, ktorí riešia hlavne 
unikátne projekty ako sú ťažké havárie, dlhodobá bezpečná prevádzka jadrových blokov a periodické 
hodnotenie jadrovej bezpečnosti. 

Ku dňu 31. 12. 2019 zamestnávala Spoločnosť celkom 7 zamestnancov. 
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Realizované projekty a  dosiahnuté výsledky v roku 2019 
Spoločnosť od svojho vzniku riešila viac ako 60 unikátnych projektov najmä pre potreby SE, a. s.  Medzi 
najvýznamnejšie projekty v roku 2019 patria: 

Periodické hodnotenie bezpečnosti JE EBO V2 

V roku 2019 v oblasti periodického hodnotenia bezpečnosti prebiehalo spracovávanie plnenia opatrení 
integrovaného plánu v nasledovným oblastiach: 

� Zosúladenie procesnej dokumentácie SE, a.s. so zoznamom vybraných zariadení pre oblasť 
požiarnych zariadení. 

� Spracovanie zoznamu verifikovaných požadovaných požiarnotechnických vlastností konštrukcií, 
s preukázaním, že pre vybrané stavebné objekty obsahujúce systémy, konštrukcie a komponenty 
dôležité pre bezpečnosť nebude ohrozená bezpečnosť stavby 

� Spracovanie pravidiel pre zavedenie programu kvalifikácie zariadení do procesného modelu 
spoločnosti SE, a.s. 

� Spracovanie zmien procesnej dokumentácie SE, a.s. pre oblasť  riadenia vedy, výskumu a inovácii    

� Spracovanie ergonomického hodnotenia súčasného stavu pracoviska blokových dozorní s návrhmi 
na úpravu pracovného miesta operátorov, osvetlenia a ventilácie blokových dozorní.  

� Spracovanie zdôvodnení kapitoly 5.0 Limitov a podmienok JE EBO V2.  

� Preverenie dodržania požiadaviek na fyzické a funkčné oddelenie bezpečnostných systémov, 
systémov so vzťahom k bezpečnosti a ostatných systémov 

� Zaistenie prioritného ovládanie z núdzovej dozorne (ND) po opustení blokovej dozorne (BD.  

� Doplnenie chýbajúcich zariadení a spojovacích bodov medzi riadené zariadenia v dokumente 
„Prevádzková dostupnosť vybraných zariadení“. 

� Aktualizácia zoznamov zariadení z projektu riadenia ťažkých havárií zaradených do programu 
dlhodobej prevádzky.  

� Modifikácie riadiacej dokumentácie tvorby zoznamu vybraných zariadení.  
 
Periodické hodnotenie bezpečnosti JE EMO 1,2 

V roku 2019 v oblasti periodického hodnotenia bezpečnosti prebiehalo hodnotenie pripomienok ÚJD 
k celkovej správe PHJB, správam za oblasti a hodnotiacim listom. Akceptované pripomienky boli do celkovej 
správy, správ za oblasti a hodnotiacich listov zapracované. Boli dopracované a odovzdané EMO finálne 
celkové správy a správy za oblasti. Okrem toho prebiehalo pripomienkovanie protokolu ÚJD k PHJB. 

Komplexný program dlhodobej prevádzky (PDP) EMO 1,2  

Jadrová elektráreň Mochovce 1, 2 s dvoma reaktormi VVER 440 zdokonaleného typu V 213 sa začala stavať v 
roku 1979. Prvý blok bol uvedený do skúšobnej prevádzky v roku 1998, druhý blok v roku 2000. Životnosť 
oboch blokov stanovená pôvodným projektom je 30 rokov. Jadrové elektrárne tohto typu boli projektované 
a budované podľa konzervatívnych noriem a štandardov ZSSR, a preto vo väčšine prípadov tento projekt 
implicitne zahŕňa značné bezpečnostné rezervy. Súčasné inžinierske postupy hodnotenia stavu technológie 
a materiálov dokážu posúdiť zostávajúce bezpečnostné rezervy pre fyzický stav systémov komponentov 
a konštrukcií (SKK) v jadrových elektrárňach, čím umožňujú rozhodnúť o technickej uskutočniteľnosti 
bezpečnej DP.  
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Súčasná úroveň jadrovej bezpečnosti blokov jadrovej elektrárne (ďalej “JE”) EMO 1,2 je v súlade 
s požiadavkami Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (slovenskej legislatívy) a medzinárodných 
štandardov pre prevádzkované jadrové elektrárne. 

Program dlhodobej prevádzky bude využívať skúsenosti získané v programe dlhodobej prevádzky blokov JE 
EBO V2. 

Účelom programu dlhodobej prevádzky (ďalej „PDP“) je zabezpečiť splnenie legislatívnych podmienok pre JE 
EMO 1,2 pri zabezpečovaní dlhodobej prevádzky.  

Dlhodobá prevádzka je prevádzka realizovaná na základe bezpečnostného hodnotenia s uvážením 
limitujúcich procesov a vlastností systémov, konštrukcií a komponentov. 

Predmetom projektu je vykonanie vybraných činností Komplexného programu dlhodobej prevádzky 
jadrového zariadenia JE EMO 1,2.  

Stanovuje účel a ciele aktivít potrebných na zabezpečenie prípravy a prechodu blokov JE EMO 1,2 do obdobia 
dlhodobej prevádzky po dobu minimálne 60 rokov (1. blok do roku 2058; 2. blok do roku 2060). Účelom tohto 
programu dlhodobej prevádzky je zabezpečiť splnenie legislatívnych podmienok pre JE EMO 1,2 pri 
zabezpečovaní dlhodobej prevádzky.  

Popisuje základné princípy výberu zariadení podliehajúcich programu dlhodobej prevádzky v súlade s 
príslušnou národnou i medzinárodnou legislatívou.  

Navrhuje rozdelenie riadenia programu do manažérsky i technicky logických etáp. Popisuje činnosti ktoré je 
potrebné vykonať v jednotlivých etapách. 

Stanovuje úlohy a primerané riadiace štruktúry ako na strane prevádzkovateľa tak i na strane dodávateľskej 
organizácie. Uvádza aj súpis základných dokumentov ktoré musia byť spracované tak, aby zabezpečovali 
plnenie jednotlivých krokov v rámci etáp i medzi nimi (napríklad metodiky a pod. ...). 

Určuje tiež požiadavky na nadväzujúce podrobnejšie dokumenty ako sú plán programu, organizačné 
zabezpečenie, vecný a časový plán so stanovením hlavných míľnikov podľa zmluvy o dielo. Komplexný 
program dlhodobej prevádzky JE EMO 1,2  dokumentuje spôsobilosť riadenia  a zabezpečovania všetkých 
činností potrebných pre úspešnú prípravu, realizáciu a odovzdanie predmetu diela v súlade s požiadavkami 
odberateľa a vytvára dostatočné organizačné, vecné, časové a kvalitatívne predpoklady pre dosiahnutie cieľa 
PDP JE EMO 1,2. 

V roku 2019 v rámci riešenia projektu bola vypracovaná dokumentácia programu dlhodobej prevádzky 
a pripravený program organizačného zabezpečenia projektu a zaškolenie jednotlivých riešiteľov. 
V rámci tejto činnosti boli vypracované a odovzdané odberateľovi SE, a.s. „Program dlhodobej prevádzky 
JE  EMO 1,2“ a „Plán projektu PDP EMO 12“, popísané vyššie.  

Aktualizácia geologickej, geofyzikálnej a geotechnickej databázy EBO a EMO 

Predmetom riešenia projektu je aktualizácia geologickej, geofyzikálnej a geotechnickej databázy v zmysle 
požiadaviek bezpečnostného návodu MAAE SSG-9. Požadované je najmä zväčšenie minimálneho polomeru 
Regiónu na 300 km, čím významne narástla požiadavka na doplnenie príslušných typov informácií najmä zo 
susedných štátov. Ďalej nastali významné zmeny v princípoch konštrukcie seizmotektonického modelu 
(modelov), odlišne sú špecifikované požiadavky na dokumentáciu potenciálne aktívnych zlomov (capable 
faults) a pod. Novým prístupom je akceptácia návrhu na tvorbu spoločného postupu pre obe lokality jadrovo-
energetických zariadení v mierke Regiónu (cca 300 km), t. j. tvorba spoločnej geologickej a geofyzikálnej 
databázy pre účely návrhu spoločného regionálneho seizmotektonického modelu lokalít Jaslovské Bohunice 
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a Mochovce. Konštrukcia spoločného seizmotektonického modelu bude nadväzovať na aktuálnu úlohu po 
začlenení novej seizmologickej databázy, resp. katalógu zemetrasení. 

V roku 2019 bolo v rámci riešenia projektu prvým výstupom spoločná geologická a geofyzikálna databáza pre 
Región EBO + EMO. 

Výsledkom riešenia projektu bude podklad pre Pravdepodobnostné hodnotenie seizmického ohrozenia 
lokalít Jaslovské Bohunice a Mochovce najmä pre definíciu seizmických zdrojových zón a ich charakteristiky. 

 

Zvyšovanie bezpečnosti JE v SR - Hodnotenie radiačného poškodenia vnútorných častí reaktora 

Radiačné poškodenie vnútro-reaktorových častí reaktorov VVER-440 typ V-213, ktoré sú prevádzkované 
spoločnosťou SE, a.s. je monitorované v zmysle platných legislatívnych predpisov a kontrolované 
pravidelnými inšpekciami ÚJD SR. Na rozdiel od tlakovej nádoby reaktora (ďalej „TNR“) sú vnútro-reaktorové 
časti vymeniteľné a v zmysle plánovanej údržby sú vybrané  komponenty (vložené tyče, absorpčné nadstavce 
havarijno regulačných kaziet, ďalej “HRK“) aj vymieňané. Napriek tomu, že sú niektoré komponenty aktívnej 
zóny (ďalej “AZ“) z ocele 08CH18N10T významne radiačne namáhané (až cca 40 dpa pri 60 ročnej prevádzke 
v prípade tvarovaného plechu a skrutiek), vďaka vhodnej údržbe a pravidelným kontrolám nebol 
zaznamenaný v databáze informácií o prevádzkových udalostiach VVER-440 problém, ktorý by mal výraznejší 
dopad na jadrovú bezpečnosť. Svoj podiel má na tom nepochybne i austenitická štruktúra ocele, ktorá má v 
porovnaní s  bainitickou štruktúrou (oceľ TNR 15CH2MFAA), vyššiu radiačnú odolnosť.  

Napriek tomu je potrebné trvale zahrnúť monitorovanie radiačného zaťaženia vnútroreaktorových častí 
(optimálne v jednotkách dpa) do štandardného programu prevádzkových meraní na blokoch EBO 3, 4 
i EMO  1,2.  Radiačné poškodenie v jednotkách dpa, ktoré nahrádza hodnoty fluencií neutrónov, súvisí s 
mechanizmom poškodenia štruktúry kovov. Z fyzikálneho hľadiska považujeme za primárny zdroj radiačného 
poškodenia kovov (pri expozícii rýchlymi neutrónmi) dislokáciu atómov z ich polôh v normálnej mriežke. 
Vhodným indexom poškodenia môže byť teda hodnota, ktorá vyjadruje koľkokrát bol atóm v priemere 
dislokovaný počas ožarovania. V prípade, že počet dislokovaných atómov je vztiahnutý na jeden atóm, 
hovoríme tiež o radiačnom zaťažení v jednotkách dpa, ktoré sú spojené s konkrétnym ožarovaním a závisia 
od množstva energie deponovanej cez neutróny do materiálu. Oceňujeme, že rovnaký prístup je preferovaný 
i na strane SE, a.s. a jeho subdodávateľa VUJE, a.s., ktorý na podrobné výpočty radiačného zaťaženia 
vnútroreaktorových častí reaktora VVER-440 využil tento prístup a transportný kód TORT-DORT [77, 78]. 
Trvalú pozornosť si zaslúži i pravidelné sledovanie gradientov radiačného zaťaženia 'dpa/'Tef, ktoré 
umožňujú posúdiť kvalitu jednotlivých kampaní z hľadiska minimalizácie radiačného zaťaženia.  

 

Zvyšovanie bezpečnosti JE v SR - Analýza optimalizácie ukladania palivových kaziet v BSVP blokov EMO12 

Potreba skladovania vyhoreného jadrového paliva (ďalej “VJP“) je daná permanentným vývinom tepla vo 
vyhorenom palive po jeho vyvezení z aktívnej zóny (AZ) reaktora. V elektrárni sa skladujú vyhorené palivové 
kazety po dobu cca 5 rokov. Počas tejto doby klesne tepelný výkon, ako aj radiácia na úroveň, pri ktorej je ich 
možné bezpečne vyviesť z bazénov skladovania vyhoretého paliva výrobného bloku elektrárne, do 
medziskladu vyhoreného paliva (MSVP). 

Vyhorené palivové kazety sa v elektrárni skladujú v bazéne skladovania vyhoreného paliva (ďalej „BSVP“). 
Palivové kazety (ďalej „PK“) - t. j. pracovné palivové kazety a palivové časti kaziet HRK - sú uložené vo 
vertikálnej polohe, ktorá umožňuje dobré chladenie prirodzenou cirkuláciou roztoku kyseliny boritej. Teplota 
chladiaceho média – vody s kyselinou boritou – v bazéne sa pomocou chladiaceho systému udržuje do 50 
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°C.  V BSVP sa nachádza dolná skladovacia mreža (v prípade elektrárne Mochovce tzv. kompaktná skladovacia 
mreža (KSM), nad ktorú sa pri revíziách, alebo opravách vnútroreaktorových častí, kedy je z reaktora nutné 
vyviesť celú aktívnu zónu, ešte vkladá horná, tzv. rezervná skladovacia mreža (ďalej „RSM“). 

Cieľom  projektu bola analýza využitia vyraďovaných absorbátorov z AZ reaktorov po 20 rokoch prevádzky 
pre projekt optimalizácie ukladania palivových kaziet v bazéne skladovania vyhoreného paliva (BSVP) blokov 
EMO12. Aktuálne je požadovaná podkritickosť BSVP zabezpečovaná štyrmi prázdnymi dvojradmi, čo znižuje 
kapacitu BSVP o 71 palivových kaziet. Prázdne rady by boli zrušené a v BSVP by boli rozmiestnené s 
optimálnym krokom absorbátory, čím by sa navýšila kapacita BSVP.  

Optimalizácia ukladania palivových kaziet v BSVP blokov EMO12 pomocou systému MCNP5 a existujúceho 
verifikovaného Monte Carlo modelu BSVP EMO12 spočívala vo vykonaní dodatočných parametrických analýz 
pre BSVP EMO12 s uvážením vyhorievania bóru (10B) v materiáli absorpčných puzdier ATABOR kompaktnej 
mreže BSVP. 

Z výpočtov vyplýva, že aj pri uvážení krajne konzervatívnych podmienok skladovania VJP v kompaktnej mreži 
BSVP dosiahne vyhorenie 10B v materiáli ATABOR absorpčných puzdier max. úroveň okolo 5 at.%, čomu 
zodpovedá (silne konzervatívny) pokles hmotnostného zastúpenia prírodného bóru v ATABOR na hodnotu 
0,90 hm.%. Čo sa týka skladovania VJP v kompaktnej mreži BSVP podľa navrhovaného scenára SM3-09 
(konfigurácia K_M3-09 – zrušenie prázdnych radov a použitie 9 ks absorbátorov), silne konzervatívne analýzy 
podkritickosti preukázali, že pri skladovaní akéhokoľvek typu PK s vyhorením paliva vyšším než 20 MWd/kg, 
nedôjde počas hypoteticky predpokladanej doby prevádzky BSVP 60 rokov, k takému vyhoreniu 10B v 
ATABOR, ktoré by viedlo k porušeniu legislatívou vyžadovanej hĺbky podkritickosti min. 5%. 

 

Vývoj technológie opravy obvodových indikácií v mieste ukončenia návaru nátrubku HRK TNR 

Návrh technológie modifikácie v uzle nátrubku spočíva v odstránení poškodenej časti nátrubku a následnou 
opravou vyplnením kavity nátrubku technológiou orbitálneho TIG zvárania v pulznom režime s pridávaním 
studeného drôtu. Z hľadiska znižovania gradientu koncentrácie chrómu v oblasti poduškovania zvarového 
spoja na strane uhlíkovej ocele 22K a na zamedzenie vzniku nežiaducej martenzitickej štruktúry v jej oblasti 
navrhujeme zvoliť dva prídavné materiály (PM) typu: prechodové prídavné materiály typu 309 a austenitické 
prídavné materiály typu 316. Prídavné materiály musia byť dokladované inšpekčnými certifikátmi typu 3.2 s 
atestáciami a samotný návar je dokladovaný dokumentom WPQR. Pred samotnými prácami je nutné vykonať 
presné zameranie pozície pôvodnej vrchnej prírubovej časti nátrubku v priestore, z dôvodu garantovania 
dodržania rozmerových tolerancií a priestorového osadenia vrchnej prírubovej časti nátrubku po jeho 
oprave.  Vypočítaný napäťovo-deformačný stav po oprave nátrubkov HRK na základe ideového návrhu 
technológie opravy je vzhľadom na daný postup a technológiu opravy prípustný. Po oprave sa predpokladá 
zvislý posun nátrubku približne 1,5 mm. Najväčšia kumulácia zvyškových ekvivalentných napätí a celkových 
deformácií po oprave, bola zistená v hraničnej oblasti medzi základným materiálom 22K a zvarovým kovom 
316L. Je možné preto predpokladať, že daná oblasť môže byť náchylná na vznik a šírenie defektov. 
Odhadovaný čas výkonu prác na opravu oboch poškodených nátrubkov je 245,5 hodín, t.j. 10 dní. Voči 
invazívnej oprave, ktorá sa uskutočnila v EBO 05/2018 by sa čas neinvazívnou opravou nátrubkov pohonu 
HRK skrátil o 5 dní. Na výkon opravy nátrubkov pohonu HRK musí nastúpiť min. 10 ľudí. Harmonogram prác 
sa dá výrazne ovplyvniť navýšením počtu ľudí na výkon opráv oboch nátrubkov.   
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Energetický audit SE, a.s. 

Predmetom energetického auditu bolo vyhodnotenie energetickej náročnosti jednotlivých prevádzok 
spoločnosti SE, a.s., ktorá je prevádzkovateľom predmetu auditu v zmysle § 14 Zákona č. 321/2014 Z. z. 
o energetickej efektívnosti. Cieľom energetického auditu bolo určenie a technicko-ekonomické posúdenie 
možných oblastí úspor energie a nákladov v jednotlivých prevádzkach.  

V rámci auditu bolo celkovo navrhnutých 59 opatrení, ktoré vedú k celkovému zvýšeniu účinnosti premeny 
energie primárneho paliva na elektrickú energiu.  

Všetky opatrenia (úspora elektriny rekonštrukciou osvetlenia, úspory na spotrebe tepla obnovou objektov) 
môžu byť využité na ďalšiu výrobu/dodávku elektrickej energie (základná výrobná komodita). 

Kombinovaný navrhovaný súbor opatrení má dobré parametre, jednoduchá doba návratnosti je na úrovni 
6,5 roka a diskontovaná na úrovni 7 rokov, čo umožňuje popri opatreniach s krátkou dobou návratnosti 
realizovať aj opatrenia investične náročné s dlhou dobou návratnosti. 
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Vízia Spoločnosti 
 
Spoločnosť sa v najbližších rokoch zameria na riešenie výskumných problémov z najaktuálnejších 
a urgentných oblastí jadrovej energetiky, s orientáciou na využitie výsledkov priamo v praxi. 
 
Zvýšenie výkonovej flexibility v súčasnosti prevádzkovaných jadrových zariadení 
Zámerom tejto oblasti je najmä zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie v širokom spektre 
výkonov jadrových zariadení pri zachovaní požiadaviek na jadrovú bezpečnosť. Ďalej optimalizácia a zvýšenie 
spoľahlivosti prevádzky energetických zdrojov SR v kontexte energetickej sústavy EÚ a postupného 
zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov (optimalizácia energetického mixu). 
 
Využitie vyhoreného jadrového paliva pre uzavretý palivový cyklus 
V oblasti hospodárenia s jadrovým palivom bude realizovaný výskum fyzikálnych podmienok, určujúcich 
potenciál opätovného využitia vyhoreného jadrového paliva po jeho prepracovaní s cieľom zníženia nákladov 
na dlhodobé uloženie vyhoreného jadrového paliva a zníženia objemu vysokoaktívneho odpadu 
skladovaného v SR.  
 
Využitie nových typov palivových elementov v reaktoroch VVER 440 
Zámerom tejto úlohy je realizácia výskumu pre podporu využitia nových typov palivových elementov v 
súčasnosti prevádzkovaných reaktoroch VVER 440 na Slovensku, ktorý zabezpečí podklady pre strategické 
rozhodovanie o diverzifikácii dodávateľov jadrového paliva s cieľom zníženia závislosti slovenskej jadrovej 
energetiky od jedného dodávateľa a vytvorenie podmienok pre technologický pokrok vo využívaní 
moderných palivových elementov s cieľom hospodárneho a efektívneho využívania jadrového paliva. 
 
Dlhodobá spoľahlivá prevádzka blokov VVER 440 
Spoločnosť začala v roku 2018 prípravné práce na projekte dlhodobej spoľahlivej prevádzky blokov JE EMO 
1,2. Tieto práce pokračovali v roku 2019. Hlavným cieľom programu dlhodobej prevádzky je preukázať, že 
systémy, komponenty a konštrukcie JE (SKK) budú plniť požadované bezpečnostné funkcie počas celej 
plánovanej doby prevádzkovania, ktorá je v SE a. s. 60 rokov. Program dlhodobej prevádzky je realizovaný 
tak, aby boli naplnené národné (Vyhláška ÚJD SR č. 33/2012 Z. z.) a medzinárodné legislatívne požiadavky 
(SSG-48 Ageing Management and Long Term Operation). Medzi základné oblasti hodnotenia dlhodobej 
prevádzky JE patria: 
� výber zariadení; 
� hodnotenie starostlivosti o zariadenia v rámci existujúcich programov kvalifikácie zariadení, periodických 

kontrol, inšpekcií, periodického zisťovania aktuálneho stavu, programov údržby, stratégie náhrady a 
monitorovania chemických režimov z pohľadu dlhodobej prevádzky, 

� revízia analýz s časovo obmedzenou platnosťou; 
� revízia programov riadenia starnutia; 
� revízia prevádzkových predpisov; 
� revízia systému uchovávania vedomostí; 
� overenia zachovávania zručností, prístupov a expertíznych kapacít bezpečnosti v jadrovom zariadení a či 

sú vyvinuté a plnené dlhodobé ciele politiky pre ľudské zdroje. 
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Významným zámerom programu dlhodobej prevádzky je tiež prispenie k udržaniu existujúcej bezpečnosti 
prevádzky jadrových elektrární. Realizované činnosti musia prispieť k rozvoju poznatkov, analytických 
nástrojov a personálnych kapacít pre riešenie otázok jadrovej bezpečnosti pri dlhodobej prevádzke, ako aj k 
zabezpečeniu kvalifikovaných kapacít pre posudzovanie bezpečnosti jadrových zariadení. Pozornosť bude 
venovaná podpore dlhodobej spoľahlivej prevádzke blokov VVER 440 z pohľadu konštrukčných materiálov, 
t.j. rozvíjaniu poznatkov o zmenách parametrov najmä ocelí počas dlhodobej prevádzky. Dlhodobá prevádzka 
jadrových reaktorov musí byť podložená reálnym technickým hodnotením zvyškovej životnosti. Na Slovensku 
však vzniká výnimočná príležitosť vzhľadom na dostupnosť údajov o charakterizácii prevádzkovaných a 
aktivovaných komponentov z blokov JE V1 a údajov z realizovaných odberov vzoriek konštrukčných 
materiálov reaktora počas jeho vyraďovania. Zámerom je vytvorenie archívu a databázy údajov z likvidovanej 
elektrárne JE V1, t.j. vytvorenie unikátnej databázy charakteristík konštrukčných materiálov ovplyvnených 
dlhodobou prevádzkou jadrovo energetických blokov. To prispeje k zvýšeniu spoľahlivosti predpovedí 
bezpečnej prevádzky existujúcich aj nových jadrových energetických zariadení. 
 
Bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární v hraničných podmienkach 
Zámerom tejto úlohy je rozvoj poznatkov, výpočtových nástrojov a personálnych kapacít pre riešenie otázok 
jadrovej bezpečnosti a zabezpečenie kvalifikovaných kapacít pre posudzovanie bezpečnosti jadrových 
zariadení, vývoj simulácií potenciálnych prevádzkových havárií, modelovanie šírenia štiepnych produktov 
v krajine a v potravinových reťazcoch. Zaistenie kvalifikovaného hodnotenia vplyvov potenciálnych zdrojov 
radiácie a ďalšej podpory pre slovenské verejné inštitúcie na základe najnovších medzinárodných požiadaviek 
pre jadrovú bezpečnosť. 
 
Perspektívne oblasti rozvoja energetiky Slovenska - vývoj malých modulárnych reaktorov 
Zámerom tejto úlohy je podpora vedecko-technických činností, orientovaných na perspektívne oblasti 
rozvoja energetiky Slovenska a Európy a na udržanie kontaktu slovenských vedeckých pracovísk 
s celosvetovým vývojom. Realizácia tejto úlohy prispeje k vytvoreniu podmienok pre kvalifikované stanovenie 
stratégií rozvoja energetiky Slovenska v oblasti zabezpečenia elektrickej energie a zásobovania teplom, napr. 
smerom k zvýšeniu podielu využitia kogenerácie (súčasnej dodávky elektriny a tepla) ako modernej 
technológie pre riešenie energetických potrieb spoločnosti a na vytvorenie podmienok pre perspektívne 
smerovanie slovenských strojárenských podnikov podľa očakávaných potrieb výstavby energetických 
systémov. 
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Finančné výsledky spoločnosti 
UKAZOVATEĽ (EUR) 2019 2018 

Záväzky z obchodného styku 149 491 132 054 

Záväzky voči štátu 25 011 41 736 

Ostatné záväzky 52 14 

Pohľadávky z obchodného styku 353 726 329 019 

Pohľadávky voči štátu 2 460 7 759 

Tržby z hlavnej činnosti 795 392 604 898 

Tržby z predaja majetku 0 0 
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Etický kódex 
Spoločnosť sa riadi Etickým kódexom, v ktorom sú zakotvené princípy zodpovedného podnikania. Zároveň 
predstavuje záväznú príručku konania pre každého zo zamestnancov, dodávateľov a všetkých, ktorí so 
Spoločnosťou spolupracujú. 

Etický kódex obsahuje všeobecné princípy, ktorými sa riadia vzťahy so zainteresovanými stranami, kritériá 
správania sa vo vzťahu ku každej kategórii zo zainteresovaných strán a postupy implementácie, ktoré 
vymedzujú systém riadenia na zaistenie dodržiavania a nepretržitého zlepšovania Etického kódexu. 

 

Plán nulovej tolerancie korupcie 
Spoločnosť prijala Plán nulovej tolerancie korupcie, v ktorom sú zdôraznené požiadavky na všetky fyzické a 
právnické osoby s akýmkoľvek právnym alebo iným vzťahom k Spoločnosti. Z tohto dôvodu sa vyžaduje od 
zamestnancov čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri vykonávaní svojich pracovných činností. Spoločnosť 
zakazuje akúkoľvek formu korupcie, a to najmä formou prijímania a poskytovania nezákonných platieb v 
peňažnej alebo akejkoľvek inej forme s cieľom získať výhody vo vzťahoch s osobami, ktoré majú akýkoľvek 
vzťah k Spoločnosti. 
 

Systém riadenia 
Spoločnosť centrum pre vedu a výskum, s.r.o. je od roku 2019 certifikovaná integrovaným systémom 
manažérstva kvality v oblasti výskumu a vývoja prírodných a technických vied STN EN ISO 9001:2016 
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Členstvá v združeniach 
Spoločnosť nie je členom žiadneho združenia. 
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Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 
 
Spoločnosť v roku 2019 nezabezpečovala projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov v oblasti 
výskumu a vývoja. 
 
V minulosti Spoločnosť viackrát využila možnosť prihlásenia sa na výzvy Ministerstva školstva z operačného 
programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“). OP VaV je financovaný z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (ďalej len „ERDF“), ktorý je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Úspešne implementovaný projekt: „Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných 
komponentov energetických zariadení“ - realizácia v rokoch 2011 až 2015. Rozpočet projektu bol 2,3 mil 
EUR.  
 
Projekt bol spolufinancovaný so štrukturálnych fondov EU, operačného programu Veda a Výskum, (65% 
refinancovanie nákladov projektu pre CVV)  
Žiadateľom projektu bola Spoločnosť, s partnermi:  
- SAV – Ústav Materiálov a Mechaniky Strojov,  
- STU Bratislava:  

� Fakulta Elektrotechniky a Informatiky a  
� Strojnícka Fakulta.  

- VUZ PI Bratislava.  
 
Projekt bol zameraný na riešenie týchto hlavných problémov:  
- JE - hlavne zdokonalenie merania tesnosti výmenníkových plôch a  
- KE - hlavne riešenie problémov s prípravou paliva na spaľovanie (ventilátorové uhoľné mlyny) a práce 
vykonané z rozpočtu VUZ-PI hlavne pre ENO. 
 
Riešenie problémov súvisiacich s meraním tesnosti výmenníkových plôch 
V rámci projektu bol obstaraný Vírivo-prúdový systém, ktorý bol upravený (customizovaný) pre použitie v PO 
– hlavne na kontrolu tesnosti parogenerátorových rúrok. Veľkou výhodou je obmedzenie ľudského faktoru 
pri odhaľovaní „zistení“ zo sond. Vyššia spoľahlivosť nameraných dát má priaznivý následok na zníženie počtu 
chybných a opakovaných meraní. Výsledok tejto časti projektu bol pre vedenie SE, a. s. prezentovaný:  

� 6 hod skrátenie merania na PG - odhadovaný prínos 500 tisíc EUR ročne a zároveň  
� Zníženie Ra expozície pre obsluhujúci personál. 

 
Príprava paliva na spaľovanie 
Vytvorili sa nové materiály pre mlyny používané na mletie hnedého uhlia v elektrárni ENO, ktoré je vysoko 
abrazívne. Nový materiál opakovane dosiahol životnosť viac ako 1600 hodín. Pôvodná životnosť bola 800 
hodín. Zloženie materiálu je zahrnuté v prihláške na registráciu úžitkového vzoru na Úrade priemyselného 
vlastníctva. 
V súčasnosti je projekt vo fáze aplikačného výskumu. V ENO osadená polovica ventilátorového mlyna (VM12) 
kompletnou novou dodávkou podľa novej receptúry. Mlyny boli po 547 hodinách (17.7.2017) otvorené na 
kontrolu opotrebenia. Abrázia súčastí mlyna vyrobených z nového materiálu je výrazne nižšie ako 
u pôvodného materiálu (dodávateľ Prakovce). Je predpoklad, že bude dosiahnutý žiadaný výsledok aj 
v reálnej praxi.  
Finančná výhodnosť tohto riešenia zatiaľ nebola kalkulovaná. Náklady na novú receptúru však ukazujú, že 
celková cena za mlyny (lepšie mlecie výsledky, nižšie náklady na výmenu mlynov) budú pre SE, a. s. priaznivé. 
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Návrh na rozdelenie zisku 
 

Konateľ predloží Valnému zhromaždeniu Spoločnosti návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za 
rok 2019, t. j. zisk vo výške 12.799,07 € bude použitý na úhradu strát predchádzajúcich rokov. 

 

Ostatné informácie 
 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
 
Po skončení účtovného obdobia, ku ktorému sa vzťahuje táto výročná správa, nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu. 
 
Na konci roka 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (koronavírus). V prvých mesiacoch 
roka 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Predstavenstvo materskej 
spoločnosti starostlivo monitoruje situáciu a hľadá spôsoby, ako minimalizovať dopad tejto pandémie na 
činnosť Spoločnosti. Vedenie Spoločnosti zvážilo potenciálne dopady COVID-19 na svoje aktivity a podnikanie 
a dospelo k záveru, že nemajú významný vplyv na predpoklad neobmedzenej doby trvania podniku. 
Vzhľadom k tomu bola účtovná závierka k 31. 12. 2019 spracovaná za predpokladu, že Spoločnosť bude 
naďalej schopná pokračovať vo svojej činnosti. 
 

Základné východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka. 
Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným 
zhromaždením spoločnosti dňa 31. 7. 2019. 

 
 
































































