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ROZHODNUTIE č. 275/2022   

  

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 (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

Výrok 

schvaľuje 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísané  

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

 

zmeny požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže vybraných zariadení 

(ďalej len „VZ“) – potrubné podpery čiastkových prevádzkových súborov 

(ďalej len „DPS“) – systém dochladzovania, hlavné napájacie čerpadlá, havarijné napájacie čerpadlá, 

spojovacie potrubie, potrubia sekundárneho okruhu, havarijné zásobné nádrže demivody, tepelná 

úprava kondenzátu, strojné zariadenia, ostatné vonkajšie potrubia na území elektrárne, potrubia 

technickej chladiacej vody pre dôležité spotrebiče, systém zásobníkov vody, čerpadiel a výmenníkov 

v rozsahu dokumentu č. PNM34142842, rev. 02, bezpečnostnej triedy 

(ďalej len „BT“) III, 3. bloku JE EMO. 

 

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona 

 

        s c h v a ľ u j e 
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požiadavky na kvalitu pre etapu montáže VZ – obmedzovače švihu v rozsahu podľa kapitoly č. 4 

dokumentu PNM34483860, rev. 01, DPS – potrubia sekundárneho okruhu, BT III pre 3. blok JE 

EMO. 

 

  Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť požiadaviek na kvalitu VZ 

pre etapu montáže obsiahnutých v dokumente č. PNM34142842, rev. 01, schváleného rozhodnutím č. 

736/2013. Ostatné požiadavky na kvalitu schválené rozhodnutím č. 736/2013 zostávajú v platnosti. 

 

 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 7. 6. 2022 zn. SE/2022/016542 začal dňom 8. 6. 2022 správne 

konanie vo veci schválenia zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – potrubné podpery, 

DPS systém dochladzovania, hlavné napájacie čerpadlá, havarijné napájacie čerpadlá, spojovacie 

potrubie, potrubia sekundárneho okruhu, havarijné zásobné nádrže demivody, tepelná úprava 

kondenzátu, strojné zariadenia, ostatné vonkajšie potrubia na území elektrárne, potrubia technickej 

chladiacej vody pre dôležité spotrebiče, systém zásobníkov vody, čerpadiel a výmenníkov v rozsahu 

dokumentu č. PNM34142842, rev. 02, BT III, 3. bloku JE EMO a správne konanie vo veci schválenia 

požiadaviek na kvalitu pre etapu montáže VZ – obmedzovače švihu v rozsahu podľa kapitoly č. 4 

dokumentu PNM34483860, rev. 01, DPS – potrubia sekundárneho okruhu, BT III pre 3. blok JE 

EMO. 

 

Nakoľko predložená dokumentácia vykazovala nezrovnalosti a nebola úplná, úrad po jej posúdení v 

súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov svojim rozhodnutím č. 200/2022 zo dňa 15. 7. 2022 správne konanie prerušil a vyzval 

žiadateľa na doplnenie predmetného podania.  

 

Úrad prijal dňa 16. 9. 2022 listom zn. SE/2022/031436 zo dňa 14. 9. 2022 doplnenie podania 

prerušeného správneho konania a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil prerušené správne 

konanie. Obsahom doplneného podania prerušeného správneho konania sú zapracované požiadavky 

úradu kladené na dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

požiadaviek na kvalitu hodnotených VZ, vychádzajúcich z náležitosti rozhodnutia úradu o prerušení 

správneho konania č. 200/2022. 

 

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 2a a podľa 

§ 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú  

zaradené do bezpečnostnej triedy III. 

 

Predložené a doplnené požiadavky na kvalitu pre etapu montáže dotknutých VZ sú spracované v 

primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až e), h), k), l) bod 2 až 5, písm. 
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n), o) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a sú uvedené v nasledovných 

dokumentoch: 

 

1) PNM34142842, rev. 02, „BT III Zoznam podpier Blok 3 a spoločné“, 

2) PNM34142284, rev. 01, „Hodnotenie materiálu BNS pre potrubné otvory“, 

3) PNM34199595, rev. 12, „PKS – Montáž Potrubie & Podpery BTIII/IV Ostrej pary, PLKVZ 

PNM34142214 Blok 3“, 

4) PNM34199603, rev. 09, „PKS – Montáž Potrubie & Podpery BTIII Napájacia voda, PLKVZ 

PNM34142119 Blok 3“, 

5) PNM34143355, rev. 02, „Obmedzovače švihu Napájacia voda – celková dispozičná schéma      

3. blok úroveň ± 0,00 osi 209-210 a 218-219/h-i“, 

6) PNM34143300, rev. 02, „Obmedzovače švihu Napájacia voda celková dispozičná schéma       

3. blok úroveň +14,70m osi B/210*-211“, 

7) PNM34143325, rev. 02, „Obmedzovače švihu Napájacia voda celková dispozičná schéma      

3. blok úroveň +14,70m osi B/217-218“, 

8) PNM34143440, rev. 02, „Obmedzovače švihu Hlavná para – celková montáž úroveň ± 4,00 os 

210x/B 3. blok, 

9) PNM34142864, rev. 02, „Obmedzovače švihu Hlavná para – celková dispozičná schéma         

3. blok +15,70m osi B214-216, B/220-222“, 

10) PNM34143442, rev. 02, „Obmedzovače švihu Hlavná para – celková montáž úroveň ± 4,00 os 

219/B 3. blok“, 

11) PNM34141013, rev. 05, „Izometria Vysokotlaká napájacia voda blok 3 – Zákazka   M048-

LOT 9 DPS: 3.04.01-3.05.01-3.05.02“, 

12) PNM34141021, rev. 07, „Izometria Systém ostrej pary blok 3 – Zákazka   M048-LOT 8 DPS: 

3.04.01-3.07.01“, 

13) PNM34143541, rev. 03, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu pre VT Napájaciu vodu – 

El. 0,00 – 3. blok“, 

14) PNM34143537, rev. 02, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu pre vertikálne stúpačky VT 

Napájacej vody – 3. blok“, 

15) PNM34143535, rev. 02, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu Hlavnej pary – Ochrana 

stĺpa el. 4,00 - 3. blok“, 

16) PNM34142861, rev. 02, „Výpočtová správa obmedzovačov švihu vertikálneho prívodu 

Hlavnej pary – 3. blok“, 

17) PNM34800406, rev. 05, „Technologický postup montáže LOT 8“, 

18) PNM34800368, rev. 06, „Technologický postup montáže LOT 9“. 

 

Plnenie požiadaviek na zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 

431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov je popísané v kapitole 5 dokumentu č. PNM34483860, 

rev. 01, „Sprievodná technická správa – PLKVZ PNM34140670“, po ich posúdení úrad dospel k 

záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované  § 9 ods. 3 

vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
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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 do 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 

  

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 

 

 

 

 

  


