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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 1654/2022, spis UJD SR 1078-2022 (UJD SR 3941-2021) 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E  č .   8  5  /  2  0  2  2  

 

 

 

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. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

s c h v a ľ u j e 
 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47,  

821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 

Mochovce, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 

2904/B, 

 

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 

obsiahnutých v dodatku IPZK 

„SO 800/1-01 Budova reaktorov I. HVB, časť „E“ – Box parogenerátorov“, IPZK č. Y11, 

Dodatok č. 13, rev. 01, č. PLKVZ-PFS-2021-005.01 

 

a 

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení 1. a 2. bloku JE EMO 1,2, 

bezpečnostnej triedy III, v rozsahu dodatku IPZK „SO 800/1-01 Budova reaktorov  

I. HVB, časť „E“ – Box parogenerátorov“, IPZK č. Y11, Dodatok č. 13, rev. 01, č. PLKVZ-

PFS-2021-005.01. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 13.12.2021 zn. SE/2021/043074/Ga začal dňom 

14.12.2021 správne konanie vo veci schválenia zmeny dokumentu systému manažérstva kvality 

IPZK pre box parogenerátorov 1. a 2. bloku JE EMO 1,2 a správne konanie vo veci schválenia 

príslušných požiadaviek na kvalitu 1. a 2. bloku JE EMO 1,2.  

Úrad po posúdení dokumentácie vyzval žiadateľa o opravenie a doplnenie podania, 

ktoré bolo doručené na úrad dňa 28.2.2022 listom č. SE/2022/007559/Ga zo dňa 22.2.2022. 

Predložený dodatok IPZK  obsahuje zapracované požiadavky na zabezpečenie kvality 

pre výrobu a montáž nových zabudovaných prvkov (kotviacich platní a šmykových zarážok) 

na vybranú stavebnú konštrukciu (hermetická výstelka stien z uhlíkovej ocele) pre ukotvenie 

technologických zariadení a súvisí s projektovou zmenou IPR EMO M20005 „Prehodnotenie 

klasifikácie budov a zariadení EMO12, ktorá je vypracovaná na základe rozhodnutia úradu  

č. 353/2018, v ktorom je žiadateľ viazaný podmienkou č. 6 rozhodnutia úradu č. 100/2011, 

realizovať seizmické zodolnenie JE EMO1,2 na novú hodnotou seizmického ohrozenia 

PGA=0,15g. 

 Po posúdení predloženého dodatku IPZK v zmysle § 25 atómového zákona úrad dospel 

k záveru, že spĺňa podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. 

v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. 

 Zmena požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení doplnením je spracované 

v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), b), g), k), l), n) vyhlášky 

úradu č.  431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a je uvedená v dokumente 

„SO 800/1-01 Budova reaktorov I. HVB, časť „E“ – Box parogenerátorov“, IPZK č. Y11, 

Dodatok č. 13, rev. 01, č. PLKVZ-PFS-2021-005.01. 

 Uvedená dokumentácia vo svojich prílohách obsahuje príslušné plány kontrol a skúšok 

vybraných zariadení, technologické postupy montáže, výkresovú dokumentáciu a zváracie 

postupy.  

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky 

úradu č. 104/2016 Z. z. 

Predmetné vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované  

do seizmickej kategórie 1a a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z.  

v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II.  

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. 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie 

 

 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad  

na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo 

dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

Trnava  2. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných 

činností 

 

v zastúpení Ing. Juraj Homola 

riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a 

vyraďovania jadrových zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


