
 

 

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

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 

________________________________________________________________ 

Číslo:  4252/2021, spis UJD SR 1631-2021 
  

 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.          
Jaslovské Bohunice 360 
919 30 Jaslovské Bohunice 
Slovenská republika 

   

R O Z H O D N U T I E  č. 1 9 3 / 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  a  podľa   §   4   ods.   2   písm.   a)  číslo 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 (ďalej len „zákon“)  
 
 

s c h v a ľ u j e 

 
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s. (ďalej len „JAVYS“), so sídlom Jaslovské 
Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika, IČO: 35 946 024, zapísanú 
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T  

 

z m e n y   na   J Z   M S V P 

 
v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku stáčacej stanice MSVP a zariadenia na 
stáčanie  regeneračných  a  dekontaminačných  roztokov.  Uvedená  zmena  je  zmenou  podľa 
§ 2 písm. w) zákona. 
 
Ďalej úrad podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona  
 

s c h v a ľ u j e  

 
dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na 
zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnutých v dokumentoch: 

 13-HMG-801 „Program prevádzkových kontrol zariadení MSVP“, vydanie č. 2, 

 D4.1/5294/2019/RP/ZPK/01 „Združený plán kvality pre armatúry stáčacej 
stanice v MSVP v zmysle § 6, ods. 2 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, 

 D4.1/5294/2019/RP/ZPK/02 „Združený plán kvality pre potrubné trasy stáčacej 
stanice v MSVP v zmysle § 6, ods. 2 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, 
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 D4.1/5294/2019/RP/PK/03 „Plán kvality pre nádrž 9TM49B01 v MSVP v zmysle 
§ 6, ods. 2 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, 

 D4.1/5294/2019/RP/ZPK/04 „Združený plán kvality pre čerpadlá 9TM49D01 a 02 
v MSVP, v zmysle § 6, ods. 2 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, 

 D4.1/5294/2019/RP/PK/05, „Plán kvality pre stáčaciu hlavicu 9TM49Q02             
v MSVP v zmysle § 6, ods. 2 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00 

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

s c h v a ľ u j e  

 
kategorizáciu VZ do bezpečnostných tried podľa dokumentu: 

 
 15-ZOZ-802 „Zoznam vybraných zariadení pre JZ JE A1, TSÚ RAO, MSVP       

a FS KRAO“, vydanie č. 6, rev. 1. 

 
Odôvodnenie 

 

Úrad  na základe Vašej žiadosti zo 15.3.2021, číslo 2021/02133/3210/Hra, o schválenie 
zmeny na jadrovom zariadení MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku stáčacej 
stanice MSVP a zariadenia na stáčanie  regeneračných  a  dekontaminačných  roztokov, začal 
dňom 17.3.2021 správne konanie vo veci schválenia zmeny na jadrovom zariadení MSVP. 
Uvedená  zmena  je  zmenou  podľa § 2 písm. w) zákona. Uvedené zariadenia boli inštalované 
na základe stavebného povolenia vydaného rozhodnutím ÚJD SR č. 121/2018 zo dňa 
27.4.2018 pre stavbu: „D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení – DZM/2017 
Výstavba stáčacej stanice MSVP a inštalácia potrubných trás pre stáčanie regeneračných 
a dekontaminačných roztokov“. Zmena na jadrovom zariadení v rozsahu projektu pre 
stavebné povolenie bola povolená rozhodnutím ÚJD SR č. 113/2018 zo dňa 23.4.2018. 

Úrad si listom č. 2827/2021 zo dňa 21.4.2021 vyžiadal od Ministerstva životného prostredia 
SR  záväzné  stanovisko  k žiadosti  o  schválenie  zmeny na jadrovom zariadení MSVP podľa 
§ 2 písm. w) zákona v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku stáčacej stanice MSVP 
a zariadenia na stáčanie  regeneračných  a  dekontaminačných  roztokov. Ministerstvo 
životného prostredia SR listom č. 70/2021-1.7./zg zo dňa 12.5.2021, ktorý bol na úrad 
doručený 25.5.2021 konštatovalo, že schválenie zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do 
prevádzky  a  prevádzku  stáčacej  stanice  MSVP  a  zariadenia  na  stáčanie   regeneračných  
a  dekontaminačných  roztokov v MSVP, je 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 a so záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia  
SR č. 2850/2014-3.4/hp  zo dňa  18.6.2014  a rozhodnutím  vydaným  v  zisťovacom konaní 
č. 7781/2017-1.7/hp zo dňa 3.10.2017 a ich podmienkami. 

Predmetné VZ sú podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy III. 

Po preskúmaní žiadosti a po posúdení predloženej dokumentácie dospel úrad k záveru, že 
osoba uvedená v rozhodnutí spĺňa podmienky na vydanie rozhodnutia o schválení zmeny na 
JZ MSVP  podľa § 4 ods. 2  písm. a)  číslo 13 zákona, § 25 zákona, § 3 a prílohy                    
č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z., § 6 a prílohy           
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č. 5 časť II. vyhlášky úradu č.  431/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z., v rozsahu 
uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa 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 do 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. 

 

V Trnave dňa 8.7.2021 

 

 

 

 

 
            

Ing. Peter Uhrík 
generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

v zastúpení 

Ing. Juraj Homola 
riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov 

a vyraďovania jadrových zariadení 
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 
 
Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa 
na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na CUET na Ústrednom portáli verejnej 
správy na www.slovensko.sk, na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom 
sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 
 
 
 

Dátum vyvesenia: 
 

 
 
Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
Dátum doručenia: 

 

 
 
Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
Dátum zvesenia: 

 

 
 
Odtlačok pečiatky a podpis: 

 
 

 


