Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 1204/2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava

R O Z H O D N U T I E č. 5 7 / 2 0 2 1

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný
správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

vydáva súhlas
pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 47,
821 09 Bratislava, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39
Mochovce, zapísané v obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,
na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona,
vykonaných v technologických predpisoch:
- 1-TPP/0002.22: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 22. výmena paliva, evidenčné
číslo PREV/24480/2021
a
- 1-TPP/0002.23NV: Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ,
1. blok, 23. kampaň, evidenčné číslo PREV/24479/2021.
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Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti zn. SE/2021/000840/Ga zo dňa 11.01.2021 začal dňom
15.01.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w)
zákona vykonaných v dokumentácií k výmene paliva v AZ pred 23. kampaňou 1. bloku JE
EMO.
V zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť,
Príloha č. 4 Časť B diel II. oddiel A ods. 3, resp. Príloha č. 4 Časť B diel II. oddiel C ods. 3, ste
predložili na úrad žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona
vykonaných v technologických predpisoch:
-

1-TPP/0002.22: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 22. výmena paliva,
evidenčné číslo PREV/24480/2021,
1-TPP/0002.23NV: Pracovný program manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie
AZ, 1. blok, 23. kampaň, evidenčné číslo PREV/24479/2021.

Ako podklad k Vašej žiadosti ste predložili nasledovnú prílohu:
- Technická správa: Projekt palivovej vsádzky reaktora 1. bloku EMO
v 23. kampani Nnom = 1471 MW.
Pretože počas prevádzky bloku v procese vyhorievania paliva klesá zásoba reaktivity,
je potrebné v pravidelných cykloch vymieňať palivo. Predpis 1-TPP/0002.22 – Pracovný
program výmeny paliva, 1. blok, 22. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/24480/2021, určuje
postupnosť pohybu palivových kaziet počas výmeny paliva a umiestnenie palivových kaziet
počas novej kampane bloku. Účelom predpisu 1-TPP/0002.23NV: Pracovný program
manipulácií s JP, Neplánované vyvezenie AZ, 1. blok, 23. kampaň, evidenčné číslo
PREV/24479/2021 je, aby v prípade nepredvídanej udalosti, pri ktorej by bolo potrebné vyviezť
celú aktívnu zónu do bazénu skladu vyhoreného paliva, mal držiteľ povolenia možnosť
bezodkladne vykonať vyvážku paliva podľa vopred schváleného programu. Oba predpisy sú
revidované pravidelne pred novou kampaňou bloku.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), ako
ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“),
vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko č. 2386/20211.7./zg 8442/2021, podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoľovacieho
konania, predmetom ktorého je schválenie zmien v predpisoch 1-TPP/0002.22 a 1TPP/0002.23NV je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov,
so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 6231/2007–3. 4/hp zo dňa 21.12.2007
a s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.
Predložená dokumentácia bola posúdená podľa § 23 ods. 2 písm. h) zákona, Prílohy č. 4
Časť B diel I. oddiel G ods. 1 a 2 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení neskorších
predpisov, Prílohy č. 4 Časť B diel II. oddiel A ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z.
v znení neskorších predpisov, Prílohy č. 2 Časť A písm. a) bod 2 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011
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Z. z. v znení neskorších predpisov.
Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že obsah a rozsah
predloženej dokumentácie spĺňa všetky podmienky vyžadované zákonom a všeobecne
záväznými právnymi predpismi k schváleniu realizácie zmien s vplyvom na jadrovú
bezpečnosť. Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového
zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad
na Úrad jadrového dozoru SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Trnava 18.02.2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie
hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností
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