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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: 3933/2021, spis: ÚJD SR 2068-2021 

 

 

 

 

 

       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 7 0 / 2 0 2 1 

o  p r e r u š e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a 

 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), ako vecne príslušný 

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 29 ods. 1 správneho 

poriadku a podľa § 8 ods. 7 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 „atómový zákon“)  

 

p r e r u š u j e  
 

 

správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, 

so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne 

Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 

I, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len „spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.“) o vydanie 

povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 

4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich 

k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.1“). 

 

ÚJD SR zároveň spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vyzýva, aby podľa § 19 ods. 3 

správneho poriadku a s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránila v lehote 

najneskôr do 3 rokov od doručenia tohto rozhodnutia nedostatky podania, ktoré spočívajú 

v tom, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zatiaľ nenaplnila požiadavky § 6 ods. 2 písm. 

e) atómového zákona a nepreukázala v plnom rozsahu, že má funkčné technologické vybavenie 

na požadovanú činnosť. 
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ÚJD SR zároveň s odkazom na § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., vyzýva, aby podanie v správnom konaní č. 3.1 doplnila o protokoly 

o úspešne vykonaných skúškach všetkých zariadení pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi 

a vyhoretým jadrovým palivom pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu zariadení spoločných pre 

3. a 4. blok a slúžiacich k prevádzke 4. bloku, ktoré je možné vykonať v podmienkach 

neaktívneho vyskúšania alebo o súhrnný doklad o pripravenosti predmetných zariadení 

na vykonávanie požadovanej činnosti. Doplnenie predmetných dokladov je potrebné podľa § 3 

ods. 5 správneho poriadku s odkazom na § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona na spoľahlivé 

zistenie stavu vecí a vydanie rozhodnutia vo veci.  

 

Správne konanie č. 3.1 bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať 

po doplnení podania o predmetné protokoly o odskúšaní zariadení na nakladanie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom pre 4. blok MO34 alebo súhrnného 

dokladu pripravenosti predmetných zariadení na vykonávanie požadovanej činnosti a tiež 

splnení podmienok pre pokračovanie v správnom konaní vo veci vydania povolenia 

na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.2“), 

ktoré je tiež prerušené týmto rozhodnutím. 

 

Ak v stanovenej lehote nebudú predmetné protokoly alebo súhrnný doklad 

o pripravenosti zariadení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom predložené a nebudú splnené podmienky pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.2, 

bude správne konanie č. 3.1 v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku 

a § 8 ods. 8 atómového zákona zastavené. 

 

ÚJD SR podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku a podľa § 8 ods. 7 atómového zákona 

ďalej 

  

p r e r u š u j e  

 
správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie 

povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (správne 

konanie č. 3.2). 

 

ÚJD SR zároveň spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vyzýva, aby podľa § 19 ods. 3 

správneho poriadku a s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránila v lehote 

najneskôr do 3 rokov od doručenia tohto rozhodnutia nedostatky podania, ktoré spočívajú 

v tom, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zatiaľ nenaplnila požiadavky § 6 ods. 2 písm. 

e) atómového zákona a nepreukázala v plnom rozsahu, že má funkčné technologické vybavenie 

na požadovanú činnosť. 

 

ÚJD SR zároveň s odvolaním sa na § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona a prílohu č. 1 

časť C písm. s) atómového zákona spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., vyzýva, aby podanie 

v správnom konaní č. 3.2 doplnila o vyhodnotenie výsledkov skúšok zariadení a systémov 

4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre 

prevádzku 4. bloku MO34. Takto predložené vyhodnotenie musí potvrdzovať úplnú 

pripravenosť predmetného zariadenia na začatie etapovej časti neaktívnych skúšok pre 4. blok 
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MO34 (na studenú hydraulickú skúšku primárneho okruhu 4. bloku MO34). Toto vyhodnotenie 

stavu zariadení a systémov 4. bloku, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, 

ktoré sú potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34 musí obsahovať zoznam protokolov o úspešne 

ukončených skúškach, ktoré boli vystavené po ukončení jednotlivých testov predmetných 

zariadení a systémov. 

 

Správne konanie č. 3.2 bude podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku pokračovať 

po odstránení nedostatkov podania v tomto v správnom konaní – doplnení podania 

o vyhodnotenie výsledkov skúšok zariadení a systémov 4. bloku MO34, resp. zariadení 

a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 4. bloku MO34, ktoré 

bude potvrdzovať úplnú pripravenosť predmetného zariadenia na začatie etapovej časti 

neaktívnych skúšok pre 4. blok MO34 (na studenú hydraulickú skúšku primárneho okruhu 

4. bloku MO34). 

 

Ak v stanovenej lehote nebudú nedostatky podania v správnom konaní č. 3.2 odstránené 

– t. j. ak podanie nebude doplnené o vyhodnotenie výsledkov skúšok zariadení a systémov 

4. bloku MO34, resp. zariadení a systémov spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre 

prevádzku 4. bloku MO34, ktoré bude potvrdzovať úplnú pripravenosť predmetného zariadenia 

na začatie etapovej časti neaktívnych skúšok pre 4. blok MO34 (na studenú hydraulickú skúšku 

primárneho okruhu 4. bloku MO34), bude správne konanie č. 3.2 v súlade s ustanovením § 30 

ods. 1 písm. d) správneho poriadku a podľa § 8 ods. 8 atómového zákona zastavené. 

 

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie ÚJD SR č. 205/2019. 

 

Odôvodnenie 

 

ÚJD SR na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., z 12.12.2016 

zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-

2016, začal dňa 12.12.2016 správne konanie vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, 

a.s., (ďalej len „SE, a.s.“) o vydanie: 

 

- povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení 

pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 4. bloku (správne konanie č. 3.1), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku 

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 

4. bloku (správne konanie č. 3.2). 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v liste zn. SE/2016/077759 z 12.12.2016 

požiadala okrem vydania povolení v správnych konaniach č. 3.1 a 3.2 o vydanie ďalších 

povolení: 

 

- povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení Atómová 

elektráreň Mochovce, 3. stavba v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého 

jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. g) 

atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.1“), 
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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 písm. b) atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.2“), 

- povolenia 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“), 

- povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení 

pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva (ďalej len „správne 

konanie č. 2.1“), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 

3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.2“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 

a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných 

pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.3“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 

a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných 

pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.3“). 

 

O začatí uvedených správnych konaní informoval ÚJD SR všetkých účastníkov konania 

písomne. Všetky informácie o priebehu správnych konaní č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

a 3.3 sú účastníkom konania a verejnosti naviac dostupné i na webovom sídle ÚJD SR. 

 

Správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 a 3.3 nie sú predmetom tohto rozhodnutia. 

 

Prvostupňový správny orgán požiadal predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny 

orgán v súlade s § 58 ods. 1 správneho poriadku a vo väzbe na § 61 ods. 2 správneho poriadku 

o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach č 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1 

a 3.3 o 6 mesiacov podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku. Svoju žiadosť prvostupňový správny 

orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a tiež veľkým počtom kontrol 

zhody, ktoré je potrebné vykonať pre potvrdenie súladu reálneho vyhotovenia zariadení 

s projektom, aby bolo možné plne vyhovieť § 46 správneho poriadku (rozhodnutie musí 

vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci). Predsedníčka ÚJD SR vyhovela žiadosti 

prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení 

lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania informovaní listami ÚJD SR reg. č. 623/2017 

z 01.02.2017, reg. č. 778/2017, 779/2017 a 780/2017 zo 07.02.2017, 158/2019 a 7058/2018 

zo 07.01.2019. 

 

Dokumentáciu správnych konaní č. 3.1 a 3.2 a ostatných správnych konaní, ktoré 

súvisia so žiadosťou Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového 

zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2., 2.3 a 3.3) 

s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v zmysle vtedy platných ustanovení 

atómového zákona a v súlade s § 8 ods. 3 atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16.03.2017 

do 30.06.2017 v prenajatých priestoroch v Mochovciach. Účelom zverejnenia dokumentácie 



 5./12 strán rozhodnutia ÚJD SR č. 170/2021  

správnych konaní bolo naplnenie požiadavky na zabezpečenie prístupu účastníkov konania 

a verejnosti k dokumentácii správnych konaní pre vykonanie nazerania do spisu podľa § 23 

správneho poriadku s odkazom na § 33 ods. 2 správneho poriadku. Účastníci konania, ktorí 

využili možnosť nazerania do spisu, uplatnili pripomienky k dokumentácii, ktoré sú uvedené 

v zápisniciach z nazerania, resp. ich písomne uplatnili v stanovenom termíne do 31.07.2017. 

ÚJD SR sa vysporiadal s vecnými pripomienkami účastníkov konania podľa § 32 správneho 

poriadku a zapracoval ich do zoznamu nedostatkov podania. Účastníci konania boli písomne 

ÚJD SR informovaní o priebehu konania (začatie konania, predĺženie lehoty pre rozhodnutie, 

zverejnenie dokumentácie pre účely nazerania do spisu). Verejnosť bola o uvedených 

skutočnostiach priebežne informovaná na webovom sídle ÚJD SR, oznámením na Ústrednom 

portáli verejnej správy a verejnými vyhláškami v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov.  

 

Po vecnom posúdení predloženej dokumentácie ÚJD SR dospel k záveru, že žiadateľ 

musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 prerušil 

rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 z 23.08.2017. Zároveň vyzval žiadateľa, aby podľa § 19 

ods. 3 správneho poriadku s prihliadnutím na § 3 ods. 4 správneho poriadku odstránil 

nedostatky podaní, ktoré sú identifikované v rozhodnutí č. 334/2017.  

 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR  

reg. č. 5263/2017 z 22.08.2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania 

(Doklad o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 

zabezpečenia, Plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, 

Predprevádzková bezpečnostná správa MO34, Osvedčenia a poverenia Slovenských elektrární, 

a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov). ÚJD SR 

rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako podmienku 

pre pokračovanie správneho konania č. 3.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej dokumentácii 

nie neskôr ako 15.02.2018. 

 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 3.2 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR 

reg. č. 5265/2017 z 23.08.2017. ÚJD SR konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

musí doplniť podanie o programy vyskúšania vybraných zariadení (menovite programy 

etapových skúšok 4P201 až 4P205) a programy fyzikálneho a energetického spúšťania 4. bloku 

so zapracovanými pripomienkami, ktoré ÚJD SR uplatnil k analogickej dokumentácii 3. bloku 

MO34. 

 

ÚJD SR zároveň rozhodnutím č. 334/2017 spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

vyzval, aby podanie v správnom konaní č. 3.2 doplnila o vyhodnotenie stavu skúšok systémov 

a zariadení 4. bloku MO34 a harmonogram skúšok systémov 4. bloku MO34, ktorý bude 

vychádzať z uvedeného vyhodnotenia, a to v najneskoršom termíne do 12 mesiacov 

od doručenia rozhodnutia č. 334/2017. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne predkladala na ÚJD SR dokumentáciu 

s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR priebežne hodnotil odstraňovanie nedostatkov 

v dokumentácii. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii správnych konaní č. 2.1, 3.1 a 3.2 

potvrdil písomne nasledovne: 

 

- v Doklade o zabezpečení nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane jeho finančného 

zabezpečenia listom reg. č. 395/2018 z 22.01.2018, 

- v Pláne nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom listom 

reg. č. 766/2018 zo 07.02.2018,  
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- v Predprevádzkovej bezpečnostnej správe MO34 listom reg. č. 768/2018 z 13.02.2018, 

- V Osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon 

pracovných činností pre odborne spôsobilých zamestnancov listami reg. č. 100/2018 

z 08.01.2018 a 396/2018 z 22.01.2018, 

- v Programoch vyskúšania vybraných zariadení 4. bloku určených ÚJD SR 

a v Programoch uvádzania do prevádzky 4. bloku MO34 listom reg. č. 765/2018 

z 07.02.2018. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., odstránila nedostatky podania v predmetnej 

dokumentácii v termíne, ktorý bol v súlade s požiadavkou v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017 

o prerušení správnych konaní (t. j. skôr ako 15.02.2018). ÚJD SR zverejnil spôsob odstránenia 

nedostatkov podania v uvedenej dokumentácii na svojom webovom sídle. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila dňa 28.08.2018 podania vo veci žiadosti 

o vydanie povolení podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia a tiež správnych konaní č 2.1 a 2.2. 

ÚJD SR vykonal predbežné hodnotenie doplnenia podania v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 

3.1 a 3.2, na základe ktorého konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnením 

podaní zo dňa 28.08.2018 splnila všetky podmienky rozhodnutia ÚJD SR č. 334/2017 pre 

pokračovanie v predmetných konaniach. 

 

Následne ÚJD SR listami reg. č. 5913/2018, 5918/2018, 5021/2018 z 19.09.2018 

a 6048/2018 z 26.09.2018 písomne oznámil všetkým účastníkom konania, že správne 

konania č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú od 28.08.2018.  

 

Prvostupňový správny orgán požiadal predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny 

orgán v súlade s § 58 ods. 1 správneho poriadku vo väzbe na § 61 ods. 2 správneho poriadku 

o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 o 6 mesiacov 

podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku. Svoju žiadosť odôvodnil prvostupňový správny orgán 

veľkým rozsahom kontrolných činností, ktoré je treba vykonať pred začatím uvádzania 

3. a 4. bloku MO34 do prevádzky, aby bolo možné plne vyhovieť § 46 správneho poriadku 

(rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci). Predsedníčka ÚJD SR 

vyhovela žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 

mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania informovaní listami ÚJD 

SR reg. č. 157/2019, 158/2019 a 7058/2018 zo 07.01.2019. 

 

ÚJD SR vykonal neplánovanú inšpekciu č. 419/2019, ktorá bola zameraná na kontrolu 

stavu pripravenosti zariadení 4. bloku MO34 na uvádzanie do prevádzky a na nakladenie 

s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Na základe uvedenej inšpekcie 

a ďalších podkladov (najmä zoznamu vykonaných kontrol zhody a zoznamu vykonaných 

funkčných skúšok) konštatoval, že nedostatky podania v jednotlivých správnych konania, ktoré 

sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia, sú vyvolané aktuálnym stavom pripravenosti 

zariadenia a systémov 4. bloku MO34 na vykonanie požadovaných skúšok a zdokumentovanie 

ich výsledkov. Túto dokumentáciu z uvedeného dôvodu zatiaľ Slovenské elektrárne, a.s., 

nemajú k dispozícii, v podaní ju ale identifikovali s tým, že bude na ÚJD SR doručovaná 

postupne, v súlade s postupom prác a dosiahnutým stupňom pripravenosti jadrového zariadenia 

k jednotlivým skúškam. Doplnením tejto dokumentácie Slovenské elektrárne, a.s., potvrdia 

primeranú pripravenosť zariadenia na plynulé pokračovanie prác vedúcich k uvádzaniu 4. bloku 

MO34 do prevádzky a pre nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 

palivom na 4. bloku. ÚJD SR rozhodnutím č. 205/2019 , ktorým boli prerušené správne konania 

č. 3.1 a 3.2, stanovil na doplnenie tejto dokumentácie primeranú dobu. 
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Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., svojím listom zn. SE/2021/014557, ktorý bol 

zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 2985/2021, požiadala ÚJD SR o zmenu rozhodnutia 

č. 205/2019 v rozsahu stanovenia lehôt na odstránenie nedostatkov, a to o predĺženie 

predmetných lehôt o 3 roky. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., svoju žiadosť odôvodnila tým, že harmonogram 

projektu MO34 bol zásadným spôsobom negatívne ovplyvnený dvomi nosnými technickým 

udalosťami, ktoré nebolo možné ani s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou 

predpokladať a ktoré spôsobili omeškanie dostavby 3. a 4. bloku Mochovce. Udalosťou 

netechnického charakteru, ktorá negatívne ovplyvnila harmonogram dostavby 3. a 4. bloku 

bolo ohrozenie verejného zdravia v súvislosti s ochorením spôsobeným vírusom COVID 19 

a opatreniami, ktoré v tejto súvislosti musela spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., prijať pre 

zabezpečenie prevádzky blokov Mochovce 1 a 2 a tiež pre ochranu zdravia zamestnancov ako 

svojich, ako i zamestnancov dodávateľov pri vykonávaní činností na stavbe 3. a 4. bloku 

Mochovce. 

 

Harmonogram dostavby 4. bloku negatívne ovplyvnili nasledovné dve udalosti 

technického charakteru: 

 

- Výmena časti signálnych káblov od firmy VUKI, ktoré už boli nainštalované na 3. 

a 4. bloku Mochovce. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., pristúpila po identifikácii 

problému s kvalitou jedného typu signálnych káblov od daného výrobcu 

ku konzervatívnemu rozhodnutiu tieto káble vymeniť. Uvedený prístup spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., bol plne v súlade s hodnotením vzniknutej situácie zo strany 

ÚJD SR. Výmena káblov VUKI na 3. a 4. bloku Mochovce bola komplexnou aktivitou, 

ktorá sa vykonávala asi 12 mesiacov a jej urýchlenie nebolo uskutočniteľné z dôvodu 

identifikovaného možného negatívneho dopadu na kvalitu iných káblov v susedstve 

vymieňaných káblov VUKI. Na výmene káblov VUKI sa zúčastňoval maximálne 

možný počet zamestnancov dodávateľov a spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

Všetky práce na výmene káblov VUKI sa vykonávali v podmienkach, kedy boli 

zariadenia 3. bloku Mochovce uvedené pod napätie po ich predchádzajúcom odskúšaní. 

Pre každý jeden vymieňaný kábel bolo potrebné vystaviť samostatné povolenie 

na prácu, stanoviť optimálny postup elektrického zaistenia príslušných zariadení, 

vyhodnotiť možné riziká, zrealizovať samotnú výmenu a následné kontroly, pripraviť 

zariadenie na skúšky, zrealizovať tieto skúšky a vystaviť príslušný protokol/doklad 

o odskúšaní zariadenia. Tiež bolo potrebné odskúšať i zariadenia, u ktorých existoval 

hoci minimálny predpoklad, že by ich funkcionalita mohla byť výmenou káblov 

ovplyvnená. Z pohľadu priority prípravy 3. bloku Mochovce na uvádzanie do prevádzky 

nebolo možné rozdeliť zdroje a kapacity spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a jej 

dodávateľov rovnomerne na oba bloky. Výmena káblov VUKI je dokončená na 

3. bloku, na 4. bloku sú práce na výmene káblov VUKI v záverečnom štádiu. Situácia 

s epidémiou ochorenia COVID 19 spôsobila čiastočnú nedostupnosť kvalifikovaných 

špecialistov na vykonanie predmetných činností, čo spôsobilo ďalšie oneskorenie 

uvedených prác. 

- Dodatočná kontrola kvality potrubných dielov 3. a 4. bloku Mochovce od jedného 

z dodávateľov (skupina FEBE). Podnetom na vykonanie rozsiahlych kontrol kvality 

týchto potrubných dielov bola zistená zámena materiálu dvoch T-kusov Dn15, ktorá 

bola zistená na 4. bloku Mochovce. Kontrola kvality materiálov bola vykonaná podľa 

metodiky kontroly, ktorú vypracovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

v spolupráci s hlavnými dodávateľmi technologického zariadenia primárneho 
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a sekundárneho okruhu a ktorá bola akceptovaná ÚJD SR. Rozsah kontroly bol 

mimoriadne veľký a bol pri nej použitý odstupňovaný prístup podľa dôležitosti 

zariadení pre jadrovú bezpečnosť. Predmetné práce nebolo možné urýchliť z dôvodu 

obmedzenej dostupnosti kvalifikovaných ľudských zdrojov (materiáloví špecialisti, 

ktorí vyhodnocovali výsledky kontrol) a obmedzenej dostupnosti kapacít 

certifikovaných laboratórií, ktoré zabezpečovali podstatnú časť testov. Z pohľadu 

priority prípravy 3. bloku Mochovce na uvádzanie do prevádzky nebolo možné rozdeliť 

zdroje a kapacity spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a jej dodávateľov rovnomerne 

na oba bloky. Kontroly potrubných dielov boli ukončené na 3. bloku Mochovce, o čom 

bola vydaná Záverečná správa. Kontroly kvality potrubných dielov na 4. bloku 

pokračujú.  

 

Z uvedených dôvodov nebolo možné dodržať lehoty, predpokladané ÚJD SR 

v rozhodnutí č. 205/2019. Predmetné činnosti museli byť vykonané, aby mohla byť 

zabezpečená vysoká úroveň jadrovej bezpečnosti.  

 

ÚJD SR vychádzajúc zo žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na základe 

akceptovania v nej uvedených skutočností, vyhodnotenia potreby ich úplného vykonania 

z dôvodu zabezpečenia jadrovej bezpečnosti počas budúceho predpokladaného uvádzania 

do prevádzky a prevádzky 3. a 4. bloku Mochovce akceptuje, že vykonanie týchto činností 

v súbehu s epidémiou COVID 19 negatívne ovplyvnilo harmonogram prác na 4. bloku 

Mochovce. Z uvedeného dôvodu týmto rozhodnutím pristúpil ÚJD SR k úprave lehôt pre 

dokladovanie pripravenosti 4. bloku na pokračovanie v konaní. 

 

Pri stanovení rozsahu požiadaviek na doplnenie podania postupoval ÚJD SR v zhode 

s výsledkami svojich inšpekcií a tiež v primeranej zhode s podmienkami, ktoré stanovil 

pre pokračovanie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 pre 3. blok MO34 v rozhodnutí 

č. 334/2017. Pri stanovení podmienky pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.1 navyše vzal 

do úvahy previazanosť správnych konaní č. 3.1 a 3.2 – ak by nebola splnená podmienka 

pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.2 (povolenie na uvádzanie 4. bloku do prevádzky), 

tak nie je dôvod ani pre pokračovanie v správnom konaní č. 3.1. 

 

ÚJD SR bude pokračovať v jednotlivých správnych konaniach v súlade s § 29 ods. 4 

správneho poriadku, ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky 

nedostatky jednotlivých podaní, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Na základe uvedených skutočností ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie 

 

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania 

nemožno podať rozklad. 

 

V Trnave dňa 01. 06. 2021 

 

 

 

Ing. Imrich Smrtník 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 
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Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

 

Toto oznámenie sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania, podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa 

osobitného predpisu, v konaní podľa tohto zákona, alebo podľa osobitného predpisu, doručuje 

verejnou vyhláškou. 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa 

na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR umiestnenej pri vchode do budovy sídla ÚJD SR 

na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, 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:  

 

 

Doručuje sa verejnou vyhláškou: 

1. Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava  

2. Slovenské elektrárne, a.s., Závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39  Mochovce 

3. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth, Dr. Reinhard Uhrig, Neustiftgasse 36, A-1070 

Wien, Austria 

4. GLOBAL 2000 – Friends of the Earth, Ms. Patrizia Lorenz, Neustiftgasse 36, A-1070 

Wien, Austria 

5. Umweltschutzorganisation, GLOBAL 2000/Friends of the Earth Austria, Neustiftgasse 

36, A-1070 Wien, Austria 

6. Obec Starý Tekov, Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov 

7. Obec Veľký Ďur, Hlavná 80, 935 34 Veľký Ďur 

8. Mesto Tlmače, Nám. Odbojárov 10, 935 21 Tlmače 

9. Obec Malé Kozmálovce, Obecný úrad 1, 935 21 Tlmače 

10. Obecný úrad Nemčiňany, č. 128, 951 81 Nemčiňany 

11. Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1 

12. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen  

http://www.slovensko.sk/
http://www.ujd.gov.sk/
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13. Spoločnosť priateľov Slatinky, Poštová 6565/6, 917 01 Trnava 

14. VLK VÝCHODNÉ KARPATY, Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina 

15. Občianske združenie Za matku Zem, Radlinského 39, P. O. Box 93, 814 99 Bratislava 

16. Za matku Zem, Mlynské nivy 37, 824 91 Bratislava  

17. Xxx. Xxxx. Xxxx Xxxx  

18. Xxx. Xxxx Xxxx, Xxxx 

19. Xxx. Xxxx Xxxx, Xxxx 

20. Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce 

21. Dalibor Stráský, Žižkovo náměstí 80, 373 12 Borovany, Česká republika  

22. Mr. Jorgo Riss, Director, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, 

Belgium  

23. Mr. Jan Haverkamp, EU Policy campaigner dirty energy, Greenpeace European Unit, 

Rue Belliard 199, 1040 Brussels, Belgium 

24. Prof. Dr. Hubert Weiger, Bund e. V., Keiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Germany 

25. Office of the Lower Austrian Land Government, Department of Spatial Planning and 

EU Regional Policy, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pölten, Austria 

26. Mag. Ulli Sima, Amtsfürende Stadratin für Umwelt von Wien Ratthaus A-1082 Wien, 

Austria 

27. Wiener Umweltanwaltschaft und Atomschutzbeaufragte der Stadt Wien, Muthgasse 62, 

1190 Wien, Austria 

28. Der Grüne Klub im Parlament 1017 Wien, Austria 

29. Dipl. Ing. Dr. Constance Sperka-Gottlieb, Amt der Salzburger Landesregierung, 

Postfach 527, 5010 Salzburg, Austria 

30. Ing. Kurt Fink, Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung 13, 

Landhausgasse 7, 8010 Graz, Austria 

31. Ms. Sandra Trenovatz, Hauptstrasse 35, Klostermarnberg, 7444 Mannersdorf a.d.R., 

Austria 

32. Mr. Harald Mark, Keseweg 73, A-6710 Nenzing, Austria 

33. Dr. Peter Weish, Das Forum Wissenschaft & Umwelt, Palmgasse 312, A - 1150 Wien, 

Austria 

34. Dipl. Ing. Josef Korber Höhenweg 32, 8044 Graz – Maria Trost, Austria 

35. Dipl. Ing. Dalibor Strasky, Amt der Oberösterreich Landesregierung, Anti-Atom-

Beauftragter, Kärtnerstraße 10-12, 4021 Linz, Austria 

36. Dr. Waltraud Petek, Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, 

Stubenbastei 5, A-1010 Wien, Austria 

37. Mr. Wolfgang Goebel, Geisstussgasse 2, 1100 Wien, Austria 

38. Mr. Egger Konrad, Dr. Eduard Fugger Str. 11, 5083 St. Leonhard, Austria 

39. Mr. Lothar Berlich Grooden, Rillen Nr.5, 29584 Gross Thondorf, Germany 

40. Ms. Virág Pomozi Hungarian Ministry of Agriculture Department of Environmental 

Preservation Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Hungary  

41. Greenpeace Magyarország Egyesület, Barbara Stoll, Zászlós utca 54, 1143 Budapest 

(Zugló),  Hungary 

42. Eliška Dvorská, Department of EIA and Integrated Prevention, Ministry of the 

Environment, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Česká republika 

43. Ms. Katarzyna Twardowska, Deputy Director, Department of Environmental Impact 

Assessment, General Directorate for Environmental Protection, Wawelska St. 52/54, 

00- 922 Warsaw, Poland  

44. Mr. Michael Henzler, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, 

Rosenkavalierplatz 2, 81 925 München, Germany 
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45. Ms. Julia Paul, Federal Ministry for the Environment, Building, Nature Conservation 

and Nuclear Safety Division G I 2, Stresemannstraße 128-130, 10117 Berlin, Germany 

46. Mr. Kristóf Horváth, Deputy Director General of HAEA, Hungarian Atomic Energy 

Authority,  Fényes Adolf utca 4., H-1036 Budapest, Hungary 

47. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ing. Zdeněk Tipek, Senovážné náměstí 9, 110 00 

Praha 1, Česká republika 

48. Mr. Michal Koc, Deputy Director, Chairman's Office, National Atomic Energy Agency 

of the Republic of Poland, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Poland 

49. Dr. Andreas Molin, Director, Directorate I/6, General Coordination of Nuclear Affairs, 

Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 1010 

Vienna, Austria 

50. Ms. Ulrike Hartmann, Head of Unit “Energy”, Department III.6 – Environmental 

Protection, Energy, Transport and Telecommunication, Federal Ministry for Europe, 

Integration and Foreign Affairs, Minoritenplatz 8, 1014 Vienna, Austria 

51. Mr. Myhailo Gashev, First Deputy Chairman – Chief State Inspector on Nuclear and 

Radiation Safety of Ukraine, Division of International Co-operation and European 

Integration, State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, 9/11 Arsenalna Street, 

Kyiv 010 11, Ukraine 

52. Division of Environmental Issues, Directorate General for Economic Cooperation, 

Ministry of Foreign Affairs, Mykhaylivska sqr. 1, 010 18 Kyiv, Ukraine 

53. Mag. David Reinberger, Muthgasse 62, 1190 Wien F1.29, Austria 

54. Mr. Jan Haverkamp, Oeverpad 379, 1068 PL Amsterdam, Netherlands 

55. Spoločnosť MBL spol. s. r. o., so sídlom Táborská 93, 615 00 Brno, Česká republika 

56. Ústredný portál verejnej správy SR 

57. Ústav jaderného výskumu Řež, a. s., divize EGP Praha, Na Žertvách 2247/29, 180 00 

Praha 8 – Libeň, ČR 

 

Doručuje sa na vedomie (elektronicky):  

1. Obec Nový Tekov, Obecný úrad Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov + žiadosť 

o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce  

2. Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom 

+ žiadosť o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce  

3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový 

a stavebný úrad, P. O. Box 100, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava  

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia 

a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. 

Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 

6. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 

86 Bratislava  

7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 

11 Nitra 

8. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava  

9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

11. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  

12. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ulica Ľudovíta 

Štúra 53, 943 03 Levice 

13. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 943 03 

Levice  
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14. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

15. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, 

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra  

16. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  

17. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska 

cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  

18. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava 37 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 

38  Levice 

20. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ulica Ľudovíta 

Štúra 53, 934 03  Levice 

21. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

 

Doručuje sa na vedomie (listinne): 

1. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Stefánia út. 22-24, 1143 Budapest, 

Hungary 

2. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Armbrustergasse 24, A-1190 Wien, 

Austria 

3. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Pelléova 12, Praha 6, Česká republika 

4. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, ul. Litewska 6, Warszawa, Poland 

5. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve, Yaroslaviv Val St, 34, 019 01 Kyiv, 

Ukraine 

 


