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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 spisu 

UJD SR 1929-2022; 5958/2022  

 

 

Trnava 

8. 8. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 227/2022   

  

Popis konania / Účastníci konania 

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 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 

 

Výrok 

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, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B, 

 

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: 

 

1) Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s 

plochým tesnením“, č. EBO Y-01, rev. 02. 

2) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-02, rev. 02. 

3) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-03, rev. 02. 

4) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-04, rev. 02. 

5) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-05, rev. 02. 

6) „Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s 

plochým tesnením“, č. EBO Y-51, rev. 02. 

7) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-52, rev. 02. 
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8) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-53, rev. 02. 

9) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-54, rev. 02. 

10) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-55, rev. 02. 

 

 

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 

 

s c h v a ľ u j e  

 

 

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v 3. a 4. bloku JE EBO V2, v rozsahu dokumentov:  

1) Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s 

plochým tesnením“, č. EBO Y-01, rev. 02. 

2) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-02, rev. 02. 

3) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-03, rev. 02. 

4) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-04, rev. 02. 

5) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-05, rev. 02. 

6) „Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s 

plochým tesnením“, č. EBO Y-51, rev. 02. 

7) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-52, rev. 02. 

8) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-53, rev. 02. 

9) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-54, rev. 02. 

10) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-55, rev. 02. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 05.04.2022 zn. SE/2022/012558/Mc začal dňom 07.04.2022 

správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v 

rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v predložených 

plánoch kvality vybraných zariadení pre hermetickú zónu  

3. a 4. blok JE EBO V2 a správne konanie vo veci schválenia príslušných požiadaviek na kvalitu 3. a 

4. blok JE EBO V2.  

Dňa 04.05.2022 úrad obdržal doplnenie podania listom zn. SE/2022/016336/Ďu zo dňa 04.05.2022 

spolu so žiadosťou o schválenie novej revízie dokumentov z dôvodu identifikovaných chýb v 

predložených plánoch kontrol a skúšok. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť a 

opraviť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím  

č. 172/2022 dňa 02.06.2022. 
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Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2022/026993/Mc, ktorý bol zaregistrovaný pod 

číslom 5818/2022 dňa 02.08.2022 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti 

žiadané rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 172/2022.   

Predloženie plánov kvality vybraných zariadení spolu s požiadavkami na kvalitu uvedenými v 

príslušných prílohách je plnením opatrenia č. 3.320.15/3 z inšpekcie úradu  

č. 207/2019 v znení „Vypracovať   a predložiť na ÚJD SR k schváleniu plány kvality vybraných 

zariadení pre etapu prevádzky pre prvky hermetickej zóny (hermetické dvere, poklopy, 

vzduchotechnické klapky a hradidla transportného koridoru bazénu výmeny), s uvedenými 

informáciami o tesniacich prvkoch na hranici hermozóny kvalifikovaných pre režim ťažkej havárie.“ 

Po posúdení predložených plánov kvality 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 

neskorších predpisov. 

Požiadavky na kvalitu predmetných vybraných zariadení sú spracovaná v primeranom rozsahu podľa § 

8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a), p) vyhlášky úradu č.  431/2011 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a sú uvedené v nasledovných dokumentoch a ich prílohách: 

1) Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s 

plochým tesnením“, č. EBO Y-01, rev. 02. 

2) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-02, rev. 02. 

3) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-03, rev. 02. 

4) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-04, rev. 02. 

5) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-05, rev. 02. 

6) „Hermetické dvere – Tieniace hermetické dvere s dvojitým tesnením a Tieniace dvere s 

plochým tesnením“, č. EBO Y-51, rev. 02. 

7) „Hermetické uzávery VZT“, č. EBO Y-52, rev. 02. 

8) „Hradidlo bazénu výmeny paliva“, EBO Y-53, rev. 02. 

9) „Hermetické – Montážne poklopy“, EBO Y-54, rev. 02. 

10) „Ochranný príklop šachty reaktora“, EBO Y-55, rev. 02. 

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované  

do seizmickej kategórie 1 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. sú zaradené do bezpečnostnej triedy II. 

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 
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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.  

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 

  

   

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

 

 

 

 

  


