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

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 
 

 

Číslo: 1354/2022, spis UJD SR 1162-2022 

 

 

 

 

            

        Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09  Bratislava  

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č. 7 4 / 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 § 30 ods. 1 písm. b) správneho poriadku   

 

z a s t a v u j e   
 

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 

821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 

Mochovce, zapísanú v obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B 

 

 

 

správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny v prevádzkových 

predpisoch: 

 

PRNS – Predpisy pre riešenie núdzových stavov pre 1. a 2. blok 

 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 21.12.2021 zn. SE/2021/044624/PJ začal dňom 

03.01.2022 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny v prevádzkových 

predpisoch PRNS – Predpisy pre riešenie núdzových stavovo pre 1. a 2. blok. 

Súčasťou podania boli: 

1. Úpravy v dotknutých PRNS „Predpisy pre riešenie núdzových stavov“ a  

2. Plnenie § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. 
 

V revízii .príslušných dokumentov boli zapracované špecifické zmeny EMO 

vyplývajúce z hardwarových zmien projektu č. NZ501801139. 
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Listom zn. SE/2022/006374/Ga zo 14.02.2022 držiteľ povolenia v zmysle § 30 ods. 1 

písm. b) správneho poriadku požiadal o späťvzatie svojho návrhu na začatie konania. 

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

tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie 

 

Podľa § 30 ods. 2 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania 

nemožno podať rozklad. 

 

 

V Trnave 22.02.2022 

 

 

 

 

 generálny riaditeľ sekcie 

                                                                  hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

   v zastúpení Ing. Juraj Homola 

                                                               riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov a vyraďovania  

               jadrových zariadení 


