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Číslo spisu

Bratislava
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Rozhodnutie č. 177/2022
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
schvaľuje
pre SE , a. s., IČO: 35 829 052 , so sídlom v Bratislave , s miestom podnikania Mlynské Nivy 47,
821 09 Bratislava 2, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, číslo zápisu: SA
2904/B ,

dokumentáciu systému manažérstva kvality v rozsahu:
SE/PISM – 100 „Príručka systému riadenia SE, a. s.“, vydanie č. 9
JE/EPZK – 100 „Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrárni SE, a. s. pre skúšobnú
prevádzku a prevádzku” vydanie č. 7

Toto rozhodnutie ruší platnosť dokumentu SE/PISM – 100 „Príručka systému riadenia SE, a. s.“
vydanie č. 8 a schváleného rozhodnutím úradu č. 60/2021 a zároveň ruší platnosť dokumentu JE/EPZK
– 100 „Etapový program zabezpečovania kvality jadrových elektrárni SE, a. s. a skúšobnú prevádzku a
prevádzku ”, vydanie č. 6 schváleného rozhodnutím č. 60/2021 .
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Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti z 12. 05. 2022 pod č. SE/2022/017481/Ďu začal dňom 13. 05. 2022
správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v
rozsahu dokumentov citovaných vo výrokovej časti rozhodnutia.
Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona §
25 ods. 1 atómového zákona, a požiadavky podľa § 4 ods. (2) prílohy č. 3, bod (1) a (3) vyhlášky úradu
č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

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 § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať
rozklad.
Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných
službách

Doručuje sa
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

Na vedomie
elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:
Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
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