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ROZHODNUTIE č. 266/2022   

  

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, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu:  

Sa 2904/B,   

 

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na prevádzku  

3. a 4.  bloku JE EBO V2 uvedenú v dokumente 

 „Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2 “,  

č. 6-PCP/001, vyd. 06, rev. 00. 

 

 

Toto rozhodnutie zároveň ruší platnosť dokumentu „Pracovný postup – Program prevádzkových kontrol 

NDT SE-EBO V2“, č. 6-PCP/001, vyd. 05, rev. 00,  schváleného rozhodnutím úradu č. 12/2021. 

 

  

Odôvodnenie 



Str. 2 č. 266/2022 (ID: 4687DF4EE828F9FFC12588CB00223ADD)  

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 29.07.2022 zn. SE/2022/026632/Mc začal dňom 01.08.2022  správne 

konanie vo veci schválenia zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia na 

prevádzku 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v dokumente „Pracovný postup - Program 

prevádzkových kontrol NDT SE-EBO V2“, č. 6-PCP/001,  

vyd. 06, rev. 00.  

Rozsah zmien v novom vydaní posudzovaného pracovného postupu je popísaný v prílohe č. 2 k listu 

SE/2022/026632/Mc „Zoznam zmien pracovného postupu 6-PCP/001 zapracovaných vo vydaní č. 6“. 

Zmeny v pracovnom postupe vyplývajú zo schválených zmien individuálnych programov zabezpečenia 

kvality a ide najmä o doplnenie kontrolných miest  

na potrubných trasách vákuobarbotážneho systému a kompenzátora objemu.  

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že spĺňa v primeranom rozsahu 

požiadavky § 16 písm. a) až o) vyhlášky úradu č. 58/2006 Z. z. o rozsahu, obsahu a spôsobe 

vyhotovovania dokumentácie potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam a § 9 ods. 3  

písm. a) až g) 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 § 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 

 

 

 

 

  


