
Str. 1 č. 215/2022 (ID: 4F40612927F9D2E9C125888D0035E356)  

 

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 2026-2022; 5714/2022  

 

 

Trnava 

29. 7. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 215/2022   

  

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 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 

 

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, 

 

zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na 

zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dokumentoch: 

 

1) IPZK „Horní blok jaderného reaktoru VVER 440 typové označení V 213 Č  

pro jadernou elektrárnu, Ložiská a valivé tělesa – ND pohonu regulačního orgánu PRO a PRO-M“, č. 

Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00. 

2) PLKVZ „Pohon regulačného orgánu – Výroba nových PRO-M a jeho náhradních dílú a 

výroba náhradních dílú pro PRO pro EBO V2, a dále pro etapu dopravy, skladování na stavbě, 

montáže, předprovozní kontroly, provozu a údržby“,  

č. Ae 16967/Dok, rev. 02. 
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a 

 

zmenu požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení pohon regulačného orgánu v rozsahu dokumentov 

č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00 a č. Ae 16967/Dok, rev. 02,  

3. a 4. bloku JE EBO V2. 

 

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť dokumentu „Pohon regulačného 

orgánu“, č. Ae 16967/Dok, rev. 01, schváleného rozhodnutím úradu č. 202/2017. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.04.2022 zn. SE/2022/013790/Mc začal dňom 19.04.2022 

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

rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení obsiahnutých v pláne kvality 

vybraných zariadení „Teleso tlakovej nádoby reaktora – Horný blok jadrového reaktora VVER 440 

(uzol 1.3) – Ložiská a valivé telesá – ND pohonu regulačného orgánu typu PRO a PRO-M“, č. EBO 

A-1, rev. 00, vyd. 00, 3. a 4. blok JE EBO V2 a správne konanie vo veci schválenia príslušných 

požiadaviek na kvalitu 3. a 4. blok  

JE EBO V2.  

 

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

opraviť. V predmetnom prípade sa jedná o zmenu komponentu - materiálu klietky ložiska pohonov 

havarijno-regulačných kaziet (ďalej len „HRK“). Nakoľko prevádzkovateľ používa viacero typov 

pohonov HRK a v nich  dotknutý komponent plánuje nahradiť, musí predložiť všetku relevantnú 

dokumentáciu a opraviť aj svoju žiadosť. Z tohto dôvodu úrad správne konanie prerušil rozhodnutím 

č. 137/2022 dňa 27.4.2022. 

 

Úrad obdržal doplnené podanie spolu s listom zn. SE/2022/023287/Mc, ktorý bol zaregistrovaný pod 

číslom 5027/2022 dňa 30.6.2022 (obnovenie správneho konania). Podanie obsahuje náležitosti žiadané 

rozhodnutím o prerušení správneho konania č. 137/2022 a to najmä žiadosť o schválenie zmeny 

dokumentov č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00, č. Ae 16967/Dok, rev. 02 a príslušné dokumenty. 

Po posúdení predložených dokumentov č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00 a č. Ae 16967/Dok, 

rev. 02 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. 

Zmena požiadaviek na kvalitu uvedených vybraných zariadení doplnením je spracovaná v primeranom 

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

neskorších predpisov, a je uvedená v dokumentoch č. Ae 4963/Dok, Dodatok č. 09, rev. 00, č. Ae 

16967/Dok, rev. 02 a ich prílohách. 

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

Dotknuté vybrané zariadenia sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované  

do seizmickej kategórie 1a 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 I, II. 
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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 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 

 

v zastúpení Ing. Henrich Fráj 

riaditeľ odboru kontroly jadrových 

zariadení 

  

   

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

 

 

 

 

  


