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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: 3266/2021, spis: UJD SR 1909/2021 

 

 

 

 

 

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 4 8 / 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 10 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 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len 

„Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.“), 

 

 „Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ v rozsahu 

revízií platných k 29.04.2021. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.  zo dňa 29.04.2021 

zn. SE/2021/014844 začal dňom 04.05.2021 správne konanie vo veci žiadosti podľa § 4 ods. 2 

písm. a) bod 10 atómového zákona o schválenie etapového programu uvádzania do prevádzky 

členeného na etapy v rozsahu revízií platných k 29.04.2021. 

 

„Program uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky členený na etapy“ bol 

posúdený v rámci správneho konania k žiadosti  SE/2016/077759 z 12.12.2016 o vydanie: 
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- Povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu manipulácie 

a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m č. A407 podľa 

§ 5 ods. (3) atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.2“), 

- Povolenie na predčasné užívanie stavby MO34 podľa ustanovenia § 83 stavebného 

zákona a podľa § 5 ods. (3) písm. b) a § 19 ods. (3) atómového zákona časti stavby 

v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého 

paliva (ďalej len „správne konanie č. 1.3“). 

 

Správne konania č. 1.2 a 1.3 boli ukončené vydaním Rozhodnutia ÚJD SR 

č. 298/2018 z 29.10.2018. Proti tomuto rozhodnutiu bol podaný rozklad, ktorý bol 

predsedníčkou ÚJD SR ako kompetentným druhostupňovým orgánom podľa § 61 ods. 2 

správneho poriadku v súlade s ustanovením § 61 ods. 3 a podľa § 59 ods. 2 správneho 

poriadku zamietnutý.  

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. predložila listom zn. SE/2019/050644 zo dňa 

18.09.2019 revíziu dokumentu „Program uvádzania 3. bloku do prevádzky členený na etapy“ 

(revízia č. 04). Úrad vydal súhlas na zmenu programu uvádzania jadrového zariadenia MO34 

do prevádzky rozhodnutím č. 478/2019 zo dňa 18.12.2019. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. predložila listom zn. SE/2019/067197 zo dňa 

06.12.2019 úradu zmeny jednotlivých programov fyzikálneho a energetického spúšťania 3. 

bloku. Tieto zmeny vyplynuli z hodnotenia priebehu neaktívnych skúšok zariadení 

a systémov, ktoré sú potrebné v etape uvádzania 3. bloku do prevádzky. ÚJD SR vykonal 

hodnotenie zmien v uvedených programoch fyzikálneho a energetického spúšťania a zistil, že 

sú v nich nedostatky. ÚJD SR listom reg. č. 1915/2020 zo dňa 12.03.2020 požiadal 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. o odstránenie predmetných nedostatkov. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s. zaslala listom zn. SE/2020/029357 zo dňa 04.06.2020 programy 

fyzikálneho a energetického spúšťania s odstránenými nedostatkami, ktoré boli v nich 

identifikované ÚJD SR. ÚJD SR vykonal hodnotenie takto opravených programov 

fyzikálneho a energetického spúšťania, na základe ktorého konštatuje, že sú v súlade 

s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č.  58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR 

v liste reg. č. 5772/2020 zo dňa 21.08.2020, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, 

a.s. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. zaslala listom zn. SE/2020/061995 

zo dňa 10.12.2020 ÚJD SR novú revíziu programu 3F002 „Program zavážky aktívnej zóny 

reaktora 3. bloku JE Mochovce“. Úrad vykonal hodnotenie tejto zmeny a listom reg. 

č. 153/2021 zo dňa 14.01.2021 súhlasil s jej zapracovaním. Listom zn. SE/2021/013968 

z 22.04.2021 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. zaslali novú revíziu programu 3F002 

„Program zavážky aktívnej zóny reaktora 3. bloku JE Mochovce“. Dôvodom novej revízie 

bolo zosúladenie programu 3F002 s programom 3P204/DOP11 „Koordinácia činností podľa 

3P204 a 3F002 v etape prípravy na zavážanie kaziet do AZ a implementácia požiadaviek 

vyplývajúcich z podmienok dlhodobej konzervácie zariadení NI“. V programe 3F002 boli 

jednoznačne špecifikované činnosti, ktoré sú vykonávané počas 3P204/DOP11 a ktoré sú 

súčasťou realizácie 3F002. ÚJD SR vykonal hodnotenie novej revízie programu 3F002, 

na základe ktorého konštatuje, že zmeny v programe sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 

časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č.  430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky 

č. 58/2006 Z. z.  

 

Predmetná zmena nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície podľa § 3 

písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
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neskorších predpisov, nakoľko nemení fyzické aspekty lokality, a preto nie je predmetom 

zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 

písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

Po posúdení podania úrad dospel k záveru, že v predloženej dokumentácii sú 

zapracované pripomienky úradu. Dokumentácia bola posúdená v zmysle požiadaviek: 

- Príloha č. 4 časť B diel II. oddiel A ods. 1 písm. a) bod 2 až písm. c) vyhlášky ÚJD SR 

č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť (ďalej len „vyhláška“), Príloha č. 4 

časť B diel II. oddiel A ods. 2 až 10 vyhlášky. 

 

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 SR, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa 

jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

Trnava 05.05.2021 

 

 

 

 

       Ing. Peter Uhrík 

          generálny riaditeľ sekcie 

          sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 


