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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: 9422/2021, spis UJD SR 3441-2021 

 

 

 

 

            

        Slovenské elektrárne, a.s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09  Bratislava  

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č. 3 8 6 / 2 0 2 1 
 

 

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  

 

 

s c h v a ľ u j e  
 

 

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 

821 09 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 

Mochovce, zapísanú v obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 2904/B,  

 

zmeny v prevádzkových predpisoch s názvom 

 

1. 1-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, 6. vydanie v bode: 

• 5.2 Organizácia, 

 

2. 2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“, 6. vydanie v bode: 

• 5.2 Organizácia, 

 

podľa schvaľovacieho listu č. 1/09/2021 s platnosťou od 01.04.2022. 
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Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 18.10.2021 zn. SE/2021/035700/PJ začal dňom 

26.10.2021 správne konanie vo veci schválenia zmeny LP 5.2 „Organizácia“  v prevádzkových 

predpisoch 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 1“ podľa 

schvaľovacieho listu č. 1/09/2021 s platnosťou od 01.01.2022. 

Súčasťou podania boli: 

1. Návrh zmeny predpisu 1,2-LP/1001  č. 1/09/2021 Trvalá zmena -  Tabuľky 5.2-1 

Minimálne obsadenie zmeny pre dva bloky.  

2. Plnenie § 9 ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. 

 

V návrhu zmeny predpisu 1,2-LP/1001 je predložená upravená  tabuľka pre minimálne 

obsadenie zmeny pre 2. bloky (Tabuľka 5.2-1), tabuľka pre minimálne obsadenie zmeny pre 

1. a 2. blok EMO počas spúšťania 3. bloku (Tabuľka 5.2-1a) a tabuľka pre minimálne obsadenie 

zmeny pre 1. a 2. blok EMO počas trvalej prevádzky 3. bloku (Tabuľka 5.2-1b). Zmena spočíva  

v presunutí pozície operátora SD a pozícií pracovníkov vodného hospodárstva do iných 

riadiacich kompetencií. Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2021/043114/Ov      

z 13.12.2021 informovali o zmene termínu implementácie organizačnej zmeny.  

Uvedeným listom požiadali SE, a.s., o zmenu dátumu platnosti z pôvodne požadovaného 

termínu 01.01.2022 na 01.04.2022 (iba pre organizačné zmeny s dopadom na LaP). 

Dôvodom posunu termínu je zabezpečenie kvalifikovaného personálu na vytvárané 

pracovné miesta Majster – Zmenový – Vodné hospodárstvo. 

Plnenie požiadaviek v zmysle bodov vyhlášky č. 431/2011 Z. z. § 9 odsek 3 body 

a) až g) boli v prílohe č. 2 žiadosti. Na základe predloženého hodnotenia vplyvu na 

jadrovú bezpečnosť možno konštatovať, že zmenou LaP podľa schvaľovacieho listu č. 

1/09/2021 nie je negatívne ovplyvnená jadrová bezpečnosť. Ide len o presuny pracovných 

pozícií v rámci tabuľky bez toho aby sa menil celkový počet pracovníkov na každej zmene.  

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že zmeny 

v prevádzkových predpisoch 1,2-LP/1001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky, Zväzok 

1“  podľa schvaľovacieho listu 1,2-LP/1001 č. 1/09/2021/ s platnosťou od 01.04.2022 spĺňajú 

podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 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 do 15 dní 

odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.  
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

V Trnave  15.12.2021 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

             generálny riaditeľ sekcie 

           sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 


