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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: 3478/2021, spis UJD SR 1814-2021 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E  č .   1  6  0  /  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 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 

Jaslovské Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: 

Sa 2904/B, 

 

s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2: 

1) Projektu IPR B19021 „Modifikácia systému riadenia impulzných poistných 

ventilov PG“ 3. a 4. blok JE EBO V2. 

2) V dokumente „Bezpečnostná správa JE V2“, č. 6-BSP-001, vyd. 01, rev. 83. 

 

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

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek  

na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých  

v plánoch kvality: 
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1) „Řídící přístroje RP 5330EBO“, č. PLKVZ-LDM-01/2020, Dodatok č. 00, rev. 00., 

3. blok JE EBO V2. 

2) „Řídící přístroje RP 5330EBO“, č. PLKVZ-LDM-02/2020, Dodatok č. 00, rev. 00., 

4. blok JE EBO V2. 

 

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

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2, bezpečnostnej 

triedy III, v rozsahu plánov kvality vybraných zariadení č. PLKVZ-LDM-01/2020, 

Dodatok č. 00, rev. 00 a č. PLKVZ-LDM-02/2020, Dodatok č. 00, rev. 00. 

 

 

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

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

zmeny v zozname vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2: 

1) „Zoznam vybraných zariadení JE V2 podľa vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 pre 3. 

blok“, č. 3-ZOZ/080, vyd. 04, rev. 03. 

2) „Zoznam vybraných zariadení JE V2 podľa vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 pre 4. 

blok“, č. 4-ZOZ/080, vyd. 04, rev. 03. 

3) „Zoznam vybraných zariadení JE V2 podľa vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 pre 3. a 

4. blok“, č. 6-ZOZ/080, vyd. 03, rev. 00. 

 

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

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

zmeny v prevádzkových predpisoch s názvom: 

1) 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku“, 7. vydanie, v bode: 

• 3.7.1 „Poistné ventily parogenerátorov“, 

2) 4 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku“, 7. vydanie, v bode: 

• 3.7.1 „Poistné ventily parogenerátorov“, 

3) 6 – LAP – 003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“, 2. vydanie, v bode: 

• Z 3.7.1 „Poistné ventily parogenerátorov“ (zmena na strane 4/4), 

 

v navrhovanom znení pre 3. a 4. blok SE EBO. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 15.04.2021 zn. SE/2021/013241/Mc začal dňom 

15.04.2021  správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou projektu zmeny IPR B19021 

„Modifikácia systému riadenia impulzných poistných ventilov PG“ 3. a 4. blok JE EBO V2  

a zmeny bezpečnostnej správy JE EBO V2, správne konanie vo veci schválenia dokumentácie 

systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie 

kvality vybraných zariadení obsiahnutých v príslušných plánoch kvality vybraných zariadení, 

správne konanie vo veci schválenia súvisiacich požiadaviek na kvalitu, správne konanie vo veci 

schválenia zmeny príslušných zoznamov vybraných zariadení a zmeny prevádzkových 

predpisov 3. a 4. bloku JE EBO V2 bližšie špecifikovaných v žiadosti.  

 

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahovala 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. 

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 musel 

úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má významný dosah 

na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal listom č. 2990/2021 dňa 

28.4.2021 MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. Z uvedeného dôvodov úrad správne 

konanie prerušil rozhodnutím č. 141/2021 dňa 28.4.2021. 

Dňa 14.5.2021 úrad listom MŽP SR č. 1922/2021-1.7./zg 25941/2021 zaregistrovaným 

pod č. 3551/2021 (obnovenie správneho konania) dostal záväzné stanovisko MŽP SR, v ktorom 

bolo konštatované, že predmetný návrh zmeny je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom 

o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp  

zo dňa 2.5.2005 a s rozhodnutiami MŽP SR.  

Predmetom predloženej dokumentácie je modifikácia systému riadenia poistných 

ventilov parogenerátorov 3. a 4. bloku JE EBO V2. Pozostáva z výmeny existujúceho 

zariadenia riadiacich prístrojov poistných ventilov parogenerátora, vrátane stojanov a 

príslušenstva. Súčasťou projektu je demontáž existujúcich riadiacich skríň s podpornou 

konštrukciou.  

Po posúdení predloženej dokumentácie k projektu zmeny úrad dospel k záveru,  

že dokumentácia spĺňa požiadavky § 23 ods. 2 písm. n) bod 1) atómového zákona, ako aj § 6 a 

prílohy č. 4 časť B diel I oddiel D vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu  

č. 103/2016 Z. z.  

Bezpečnostná správa JE V2 patrí v zmysle prílohy č. 1 ods. C písm. i) zákona medzi 

dokumentáciu potrebnú k písomnej žiadosti o povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do 

prevádzky a prevádzku, ktorú úrad podľa § 4 ods. 2) písm. e) bod 3 zákona posudzuje. 

Aktualizáciu bezpečnostnej správy požaduje ustanovenie Prílohy č. 4 Časť B Diel I. oddiel D. 

ods. 5 vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení 

vyhlášky ÚJD SR č. 103/2016 Z. z. Na realizáciu zmeny v tejto dokumentácii úrad vydáva 

súhlas podľa § 4 ods. 2) písm. f) bod 2 zákona. 

Predkladaný návrh zmien rieši aktualizáciu kapitol bezpečnostnej správy v kapitolách 

5.2 „Integrita tlakového zariadenia systému chladenia reaktora“ a 5.4 „Zariadenia a 

komponenty systému chladenie reaktora“.  
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Na základe preskúmania predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny 

vykonané v bezpečnostnej správe JE V2, revízia č. 83 spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 

vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a 

spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým 

rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2016 Z. z.  

Po posúdení predložených plánov kvality vybraných zariadení v zmysle § 25 

atómového zákona úrad dospel k záveru, že spĺňajú podmienky vyžadované § 6 a prílohou č. 5 

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

 Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení sú spracované v primeranom rozsahu podľa 

§ 8 ods. 1 písm. a), b) a prílohy č. 7 písm. a), b), g), h), k), l), n) vyhlášky úradu č.  431/2011 

Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., a sú uvedené v projektovej dokumentácii IPR 

B19021 „Modifikácia systému riadenia impulzných poistných ventilov PG“. Uvedená 

dokumentácia vo svojich prílohách obsahuje príslušné plány kontrol a skúšok vybraných 

zariadení, technologické postupy montáže, pevnostné a seizmické výpočty, výkresovú 

dokumentáciu, zváracie postupy.  

 Predmetom zmeny predpisov 3-LAP – 001 a 4 LAP - 001v bode 3.7.1 „Poistné ventily 

parogenerátorov“ je úprava požiadavky na kontrolu PK 3.7.1.3 – vynechanie kontroly 

nastavenia aktivačného tlaku všetkých tlakových spínačov PV PG podľa tabuľky 3.7.1-1  

s frekvenciou do 6 mesiacov od prechodu bloku z Režimu 2 do Režimu 1 v rámci GO. Nové 

riadiace prístroje RP 5330 majú v pláne kvality stanovenú periódu kontroly 1 x za rok čo je v 

súlade s novým znením PK 3.7.1.3. V prípade predpisu 6-LAP-003 je predmetom zmeny úprava 

znenia prevádzkyschopnosti PV PG. 

 Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny  

v prevádzkových predpisoch 3 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 3. bloku SE 

EBO“, 7. vydanie, revízia č. 19,  4 – LAP - 001 „Limity a podmienky pre prevádzku 4. bloku 

SE EBO“, 7. vydanie, revízia č. 19 a 6 – LAP – 003 „Zdôvodnenie limitov a podmienok“,  

2. vydanie, revízia č. 13  spĺňajú podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006  

Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky  

č. 104/2016 Z. z. 

Predmetné vybrané zariadenie je podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované 

do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. 

v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. je zaradené do bezpečnostnej triedy I, II. 

Úrad upozorňuje na ustanovenie § 9 ods. 6 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení 

vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., ktoré žiadateľovi o povolenie alebo držiteľovi povolenia 

ukladá povinnosť v nim určenom časovom intervale vyhodnotiť efektívnosť zmeny vrátane jej 

prínosov alebo negatívnych vplyvov.  

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. 
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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  17. 5. 2021 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činnosti 

 

 

 


