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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: 3475/2021 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E   č .   1  5  9  /  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 

 

 

v y d á v a  s ú h l a s 

 

 

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

821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Jaslovské Bohunice, 919 31 Jaslovské 

Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 

2904/B,   

 

 

s realizáciou projektu IPR B19015 „Výmena výtlačných vzduchovodov TL11“ 

pre 3. a 4. blok JE EBO V2, 

 

 

 

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) 

obsiahnutých v plánoch kvality: 
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„Plán kvality vybraných zariadení BT III pre vzduchovody 1TL11U01,02,03“, 

č. dokumentu 1400027-PLKVZ-3, zmena č. 1, rev. 00, 

„Plán kvality vybraných zariadení BT III pre vzduchovody 2TL11U01,02,03“, 

č. dokumentu 1400027-PLKVZ-4, zmena č. 1, rev. 00 

 

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu kapitol č. 5 dokumentov 

 

„Plán kvality vybraných zariadení BT III pre vzduchovody 1TL11U01,02,03“, 

č. dokumentu 1400027-PLKVZ-3, zmena č. 1, rev. 00, 

„Plán kvality vybraných zariadení BT III pre vzduchovody 2TL11U01,02,03“, 

č. dokumentu 1400027-PLKVZ-4, zmena č. 1, rev. 00. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 15. 02. 2021 zn. SE/2021/006254/Mc začal dňom 

18. 02. 2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu IPR B19015 – 

Výmena výtlačných vzduchovodov TL11 pre 3. a 4. blok JE EBO V2, vo veci schválenia 

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek 

na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v predmetných plánoch kvality a vo veci 

schválenia predložených požiadaviek na kvalitu VZ. 

Cieľom predkladanej projektovej dokumentácie je návrh výmeny poškodených 

vzduchovodov, ktoré sú priebežne opravované údržbou, za nové časti s pevnostne vylepšenou 

konštrukciou ako sú stávajúce vzduchovody. 

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení 

zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných 

postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú 

prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú 

otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto si úrad listom č. 1702/2021 z 08.03.2021 

podľa § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyžiadal 

k posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR. Ďalej z uvedeného dôvodu úrad v súlade 

s § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. 81/2021 zo dňa 08.03.2021 správne konanie 

prerušil. 

Ďalším dôvodom prerušenia správneho konania bola neúplná predložená 

dokumentácia, ktorá vykazovala nezrovnalosti a úrad po jej posúdení v súlade s § 29 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
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svojim rozhodnutím č. 81/2021 zo dňa 08.03.2021 správne konanie prerušil a vyzval 

žiadateľa na doplnenie predmetného podania. 

 

Úrad prijal dňa 13.04.2021 listom zn. SE/2021/012914/Mc zo dňa 13.04.2021 

doplnenie podania prerušeného správneho konania. Obsahom doplneného podania 

prerušeného správneho konania sú zapracované požiadavky úradu kladené na dokumentáciu 

systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na kvalitu 

hodnotených VZ, vychádzajúcich z náležitosti rozhodnutia úradu o prerušení správneho 

konania č. 81/2021. 

Úrad obnovil správne konanie 23.04.2021 po prijatí záväzného stanoviska MŽP SR 

listom zn. 1922/2021-1.7./zg, 20284/2021 z 13.04.2021, v ktorom sa uvádza, že návrh na 

začatie povoľovacieho konania je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004–

1.6/hp zo dňa 02. 05. 2005 a  s rozhodnutiami vydanými podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a ich podmienkami. V rámci posúdenia MŽP SR konštatuje, že 

v uvedenom projekte nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom 

o posudzovaní vplyvov, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 

zákona o posudzovaní vplyvov. 

Úrad prijal dňa 12.05.2021 email, ktorého obsahom je plnenie nedostatku č. 4, 

vyplývajúceho z rozhodnutia č. 81/2021 o prerušení správneho konania.    

  Dotknuté VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej 

kategórie 2a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky 

č. 103/2016 Z. z. sú  zaradené do bezpečnostnej triedy III. 

Na základe posúdenia predloženého plánu kvality VZ v zmysle § 25 ods. 1 atómového 

zákona úrad dospel k záveru, že predmetný plán kvality primerane spĺňa podmienky 

vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) až r) vyhlášky úradu 

č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. 

Požiadavky na kvalitu dotknutých VZ sú uvedené v posudzovanej dokumentácii 

projektovej zmeny, resp. v posudzovaných dokumentoch: 

1. „Technická špecifikácia pre výberové konanie “, č. dokumentu TS/52010/2020/B19015/7, 

rev. 00, 

 

2. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 3., 4. blok 

EBO, Technologický postup výroby“, č. dokumentu Z20017-TPV-003, rev. 00, 

 

3. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 3., 4. blok 

EBO, Plán kontrol a skúšok pre etapu výroby“, č. dokumentu Z20017-PKSV-003, rev. 00, 

 

4. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 3., 4. blok 

EBO, Technologický postup montáže“, č. dokumentu Z20017-TPM-003, rev. 00, 

 

5. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 3. blok EBO, 

Plán kontrol a skúšok pre etapu montáže“, č. dokumentu Z20017-G1.3-005, rev. 00, 

 

6. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 4. blok EBO, 

Plán kontrol a skúšok pre etapu montáže“, č. dokumentu Z20017-G1.4-005, rev. 00, 

 

http://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/viewKey/104_2016/$FILE/ZZ_2016_104_20160301.pdf
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7. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 3. blok 

EBO“, č. dokumentu Z20017-00.3-001, rev. 00, 

 

8. „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 4. blok 

EBO“, č. dokumentu Z20017-00.4-001, rev. 00. 

 

Predložené požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa 

požiadaviek § 8 ods. 1 písm. b)  a prílohy č. 7 písm. a) až e),  j), k), l) body 2 až 5, písm. n), 

o), p) vyhlášky úradu č.  431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 

Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené 

v dokumente: „IPR B19015 Výmena výtlačných vzduchovodov TL11, Realizačný projekt 3., 

4. blok EBO, Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality“, č. dokumentu Z20017-

RZVSMK-001, rev. 00. 

Po posúdení dokumentácie predloženej k predmetným zmenám na jadrovom zariadení 

úrad dospel k záveru, že  dokumentácia  je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 písm. a) 

až g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 

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. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

Trnava 14.05.2021 

 

 

  

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 

 

 


