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

___________________________________________________________________________
Číslo: 3221/2021, spis UJD SR 1546-2021

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 1 4 4 / 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
vydáva súhlas
pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821
09 Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B,
na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení JE EBO V2 podľa
IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“,
podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona
schvaľuje
dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek
na zabezpečenie kvality vybraných zariadení ( ďalej len „VZ“) 3. a 4. bloku JE EBO V2
obsiahnutých v plánoch kvality:
1 . Prechodové skrine pre TJ a SHNČ – prechodové skrine, ev. č. 4340-1909/2020,
zmena č. 00,
2 . Prechodové skrine pre TJ a SHNČ – káble, ev. č. 4340-1910/2020, zmena č. 00,
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ďalej podľa §4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona
schvaľuje
požiadavky na kvalitu VZ 3. a 4. bloku JE EBO V2 pre etapu montáže
a uvádzania do prevádzky – prechodové skrine 1TJ21D01-MX, 1TJ41D01-MX,
1TJ61D01-MX, 18.2.06.1-MX, 18.2.06.2-MX, 18.2.06.3-MX, 18.2.06.4-MX,
18.2.06.5-MX, 18.2.06.6-MX a káble V-08-WA0032.L1,L2,L3 , W-08WA0034.L1,L2,L3, X-08-WA0036.L1,L2,L3, W-24-WA0046.L1,L2,L3, X-24WA0047.L1,L2,L3, V-08-WH15082.L1,L2,L3, W-24-WA0046.L1,L2,L3, X-24WA0047.L1,L2,L3, V-58-WH15082.L1,L2,L3, bezpečnostnej triedy (ďalej len
„BT“) II v rozsahu dokumentácie :
1. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky
ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ev. č. 4340-1909/2020 Príloha č. 2.
2. Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v zmysle Prílohy č. 7 Vyhlášky
ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ev. č. 4340-1910/2020 Príloha č. 2

a podľa §4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona
schvaľuje
zmenu bezpečnostnej správy (ďalej len „BS“) 3. a 4. bloku JE EBO V2 v rozsahu
dokumentov :
1. Bezpečnostná správa JE V-2, 6-BSP-001, kap. 3.10. Seizmická odolnosť
elektrozariadení a SKR, rev. č. 79.
2. Bezpečnostná správa JE V-2, 6-BSP-001, kap. 8. 3 Elektrické systémy vo vnútri
elektrárne, rev. č. 79.
Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.03.2021 zn. SE/2021/009354/Mc začal dňom
15.03.2021 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny vybraných zariadení
3. a 4. bloku JE EBO podľa IPR EBO 10399 „Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“, vo veci
schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu
požiadaviek na zabezpečovanie kvality VZ obsiahnutých v plánoch kvality, vo veci
schválenia požiadaviek na kvalitu predmetných VZ a zmeny prevádzkového predpisu
6-BSP-001- Bezpečnostná správa JE V-2.
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Predmetom posudzovanej projektovej zmeny je montáž nových prechodových skríň pre
napájacie káble motorov čerpadiel TJ na 3. bloku a montáž nových prechodových skríň
napájacích káblov motorov čerpadiel SHNČ pre 3. a 4. blok. V rámci projektu bude taktiež
vykonaná montáž nových ohybných napájacích káblov od nových prechodových skríň po
svorkovnice motorov čerpadiel TJ na 3. bloku a SHNČ pre 3. a 4. blok JE V2. Týmto
prepojením sa zamedzí vzniku porúch na pevných kábloch vplyvom vibrácií a pri odpájaní od
svorkovnice motora pri údržbe káblov a motorov .
Dotknuté elektrické zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do
seizmickej kategórie 1. Podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení
vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je posudzované zariadenie zaradené do BT II.
Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko
Ministerstva životného prostredia SR (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“).
Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 107/2021 zo dňa
24. 03. 2021 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné
stanovisko MŽP SR.
Úrad prijal dňa 30.04. 2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 1922/2021-1.7/zg
21669/2021 zo dňa 23.04.2021 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené
správne konanie.
MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1
ods.1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 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) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko podľa
ktorého schválenie realizácie zmeny „IPR EBO 10399 – Prechodové skrine pre TJ a SHNČ“ je
z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným
stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1. 6/hp zo dňa 02. 05. 2005, s rozhodnutiami vydanými
podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami.
Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny
kategorizovanej podľa § 2 písm. w) bod 1 a 2 atómového zákona bola úradu predložená
nasledovná dokumentácia:
1. Hodnotenie bezpečnosti návrhu na zmenu §9 Riadenie zmien ods. 3 písm. f vyhlášky
ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., ev. č. Príloha č. 1 k 4340-1913/2020.
2. Posúdenie návrhu na zmenu §9 Riadenie zmien ods. 3, písm. g) vyhlášky ÚJD SR
431/2011 Z. z., ev. č. Príloha č. 2 k 4340- 1913/2020.
3. Riadenie zmien v systéme manažérstva kvality Zmena dokumentácie vybraných
zariadení schválenej úradom Prechodové skrine pre TJ a SHNČ DPS 08.08, 58.08, ev.
č. 4340-1913/2020.
4. Odborné stanovisko k dokumentácii č. 210600022/01/2021/EZ/KD, G3. Časť elektro
G3.1 3. blok, G3.2 4. blok IPR EBO 10399 – Prechodové skrine pre TJ a SHNČ.
Na základe kontroly predloženej dokumentácie a konzultácií so zodpovednými
pracovníkmi žiadateľa úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia k IPR EBO 10399
je v primeranom rozsahu v súlade s požiadavkami § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 3, § 9,
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prílohy č. 7 písm. a), b), d), e), g), k), j), k), l) body 2, 3, 4 a 5, písm. o), p), q), r) vyhlášky
úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a spĺňa podmienky
vyžadované v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel O vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení
vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z., taktiež spĺňa § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. v znení
vyhlášky úradu č. 102/2016 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 jadrového dozoru Slovenskej republiky
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 6.5.2021

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