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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: 2159/2021, spis ÚJD SR 1350-2021 
 
 
 
 
 Slovenské elektrárne, a. s. 

závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 
935 39 Mochovce 
 
 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  1 0 6 / 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. 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 09 
Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B, 
 
 

zmenu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení  4. bloku  JE EMO – 
„Repase a modernizace zavážecího stroje typu V-213“ v rozsahu zmien plánu kvality 

PNM34201701, rev. 06 
 

a 
 

zmenu požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení 4. bloku JE EMO 
v rozsahu „PKZ - Montáž zavážecího stroje typu V-213 na 4. bloku“, PNM34213068. rev. 05. 

 
 

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na 
zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) uvedených v dokumente 
PNM34201701, rev. 04, schválenom rozhodnutím úradu č. 383/2013. Ostatné požiadavky na kvalitu 
dotknutých VZ schválené rozhodnutiami úradu č. 307/2014, 630/2014 a 309/2018 zostávajú 
v platnosti. 
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Odôvodnenie 

 
 
Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 18.02.2021 zn. SE/2021/006659 začal dňom 

19.02.2021 správne konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže 
zavážacieho stroja špecifikovaného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
Po posúdení podania vyzval úrad žiadateľa na doplnenie podania, ktoré bolo na úrad doručené 

dňa 17.03.2021 spolu so žiadosťou SE/2021/009759 zo 16.03.2021, ktorou požiadal o schválenie 
zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ a zmien požiadaviek na kvalitu. 

 
Predložený plán kvality je vypracovaný pre zavážací stroj určený na manipuláciu 

s palivovými a regulačnými kazetami, špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie kvality 
etapy repasie a modernizácie , dopravy a skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky 
a údržby predmetného VZ, umiestneného v stavebnom objekte 800/1 – 02, reaktorovňa 3. a 4. bloku 
elektrárne Mochovce. Zároveň špecifikuje požiadavky na technologické postupy, spôsob a rozsah 
kontrol, identifikáciu, sledovateľnosť a vedenie záznamov. 
 

Zmeny v pláne kvality boli vykonané z  dôvodu aktualizácie vyhlášok úradu, doplnenia plánu 
kontrol a skúšok, ako aj z dôvodu zapracovania dopadov realizovaných EFD na základe kontroly 
súladu realizačnej dokumentácie s vydanou dokumentáciou systému zabezpečovania kvality VZ. 
Požiadavky na riadenie zmien v systéme manažérstva kvality sú uvedené v kapitole 4.1 
posudzovaného plánu kvality. 

 
Upravené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže zavážacieho stroja na 4. bloku sú 

obsiahnuté v nasledovnom  dokumente: 

PNM34213068. rev. 05, „PKZ - Montáž zavážecího stroje typu V-213 na 4. bloku“. 
 
Zmeny požiadaviek na kvalitu boli vykonané z dôvodu zosúladenia plánu kontrol a skúšok 

(PKS) so schválenou projektovou dokumentáciou a aktualizované podľa zrealizovaných EFD. 
 
Zavážací stroj 8FCA15AE003 typu V-213 je podľa  bezpečnostnej  významnosti  

klasifikovaný do seizmickej kategórie 2a a  podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 
Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.  je zaradené do bezpečnostnej triedy III.  

 
Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky 

vyžadované § 25 ods. 1, 3, 4  atómového zákona, § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5 časť II. písm. a) 
až p), § 8 ods. 1 písm. b) a  prílohou č. 7  písm.  b),  l) body 2 a 5, písm. o), ako aj § 9 odsek 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.  
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 
 
 
 

V Trnave dňa 06.04.2021 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Uhrík 
generálny riaditeľ sekcie  

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
 

v zastúpení 
 

Ing. Imrich Smrtník 
riaditeľ odboru 

odbor jadrovej bezpečnosti 
 
 
 

“Toto oznámenie 2159/2021 má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 správneho 
poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku vyvesené (v prípade ÚJD SR 
zverejnené) po dobu 15 dní na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle ÚJD SR 
(www.ujd.gov.sk) v sekcii „Správne konania“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli 
(CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). Posledný deň tejto lehoty 
je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho poriadku; do plynutia lehoty sa 
nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, pričom platí, že ak koniec lehoty 
pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí 
doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, 
ktorým nastala fikcia doručenia.  
 
Vyvesené dňa ...........................               Zvesené dňa ........................  
 
 
Odtlačok pečiatky, podpis ..........................  Odtlačok pečiatky, podpis ........................ 
 

 


		2021-04-06T15:14:54+0200
	[Imrich Smrtník OPRÁVNENIE 1013]




