
1./6 strán Rozhodnutia ÚJD SR č. 230/2021 

Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky, 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 5067/2021, spis UJD SR 633-2021 (pôvodný UJD SR 2391-2020) 

 

 

 

 

 

                                                                                     Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č .  2 3 0 / 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. f) 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 

 

v y d á v a    s ú h l a s  

 

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

821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2904/B, 

 

 

na realizáciu projektu zmeny IPR EMO 30100/4 Riadenie ťažkých 

havárií - Núdzový zdroj chladiva pre 1. a 2. bl. JE EMO - Výmena prietokomerov, 

 

 

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

• zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

plánu kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) L67 zmena č. 1 „2.etapa – 

IPR EMO 30100/4 – Výmena prietokomerov, BTIII 1, 2. blok“, 

 

• zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

plánu kvality VZ T41 dodatok č. 1 „Ventil uzatvárací, typ A10, BT3“, 

 

• zmeny zoznamu VZ obsiahnutých v predloženej 

dokumentácii projektovej zmeny, 
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ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu plánu kvality 

VZ T55 „Ventil guľový, typ KM, BT3“, 

 

 

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

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu predkladanej technickej dokumentácie, 

ktoré sú súčasťou plánov kvality vybraného zariadenia (ďalej len „PLKVZ“): 

 

• PLKVZ L 67 zmena č. 1, Rev. 01, „IPR EMO 30100/4 - Výmena prietokomerov, 

BT3, 1, 2. blok“, v rozsahu prílohy „Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení“, 

Rev. 01, 

 

• PLKVZ T41 dodatku č. 1, Rev. 01, „Ventil uzatvárací, typ A10, BT3“, 

v rozsahu prílohy „Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení“, Rev. 01, 
 

• PLKVZ T55, Rev. 00, „Ventil guľový, typ KM, BT3“, 

v rozsahu prílohy „Požiadavky na kvalitu vybraných zariadení“, Rev. 00. 

 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 16. 7. 2020 zn. SE/2020/037560/Mp začal 

dňom doručenia žiadosti na úrad 17. 7. 2020 správne konanie vo veci: 

- vydania súhlasu s realizáciou projektu zmeny IPR EMO 30100/4 Riadenie ťažkých 

havárií - Núdzový zdroj chladiva pre 1. a 2. bl. JE EMO - Výmena prietokomerov, 

- schválenia zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia 

v rozsahu plánu kvality VZ L67 zmena č. 1 „2.etapa – IPR EMO 30100/4 – Výmena 

prietokomerov, BTIII 1, 2. blok“, 

- schválenia zmeny zoznamu VZ obsiahnutej  v predloženej dokumentácii projektovej 

zmeny, 

- schválenia požiadaviek na kvalitu VZ v rozsahu predkladanej technickej 

dokumentácie. 

 

Na základe úradom zistených nedostatkov v podaní vo veci chýbajúcej dokumentácie, 

žiadateľ následne dvakrát doplnil podanie listom zn. SE/2021/007650/Ga zo dňa 1. 3. 2021 

a listom zn. SE/2021/022484/Ga zo dňa 25. 6. 2021, kde dopracoval chýbajúcu dokumentáciu 

a doplnil/rozšíril správne konanie o: 

- schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia 

v rozsahu plánu kvality VZ T41 dodatok č. 1 a schválenie požiadaviek na kvalitu pre 

typ ventilu „Ventil uzatvárací, typ A10“, 
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- schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

plánu kvality VZ T55 a schválenie požiadaviek na kvalitu pre typ ventilu „Ventil 

guľový, typ KM“, 

 

Predmetom posúdenia je čiastkový projektový výstup pre výmenu prietokomerov 

v systéme núdzového zdroja chladiva (ďalej len „NZCH“). Príčinou výmeny prietokomerov 

je nespoľahlivé meranie indukčných prietokov v systéme NZCH.  Cieľom výmeny je 

spoľahlivé meranie chladiva do primárneho okruhu, otvoreného reaktora, bazénu skladovania 

vyhoreného paliva a dodávka chladiva do sprchového kolektora v hermetickej zóne (ďalej len 

„HZ“) počas ťažkej havárie. Dodávkou chladiva do spomínaných systémov sa zabezpečí 

zaliatie aktívnej zóny, zaliatie bazénu skladovania chladivom a zníženie tlaku v HZ 

sprchovaním atmosféry HZ počas ťažkej havárie.  

 

Predmetné ultrazvukové príložné prietokomery, ako aj ventily uzatváracie typ A10 

a ventily guľové typ KM, sú vybrané zariadenia a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky 

úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do 

bezpečnostnej triedy III a podľa bezpečnostnej významnosti sú klasifikované do seizmickej 

kategórie 1b. 

 

Prílohou žiadosti boli aj náležitosti plnenia § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. 

v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z., ako aj príslušná projektová dokumentácia. 

 

Predkladané požiadavky na kvalitu vybraných zariadení v rozsahu dotknutého 

projektu zmeny IPR EMO 30100/4 Riadenie ťažkých havárií - Núdzový zdroj chladiva pre 

1. a 2. bl. JE EMO - Výmena prietokomerov, sú uvedené v nasledovnej predloženej 

dokumentácii: 

a) Dokument: „Požiadavky na kvalitu vybraného zariadenia, rev. 01, Dátum: 

10. 9. 2021, č. SKN19001-PKVZ-7“ ku PLKVZ L67, zmena č. 1 „IPR EMO 

30100/4 - Výmena prietokomerov, BT3, 1, 2. blok“, pre 1. a 2. blok JE Mochovce, 

b) Dokument: „Požiadavky na kvalitu vybraného zariadenia, rev. 01, Dátum: 

15. 1. 2021“ ku PLKVZ T41, dodatok č. 1 „Ventil uzatvárací, typ A10, BT3“, pre 

1. a 2. blok JE Mochovce, 

c) Dokument: „Požiadavky na kvalitu vybraného zariadenia, rev. 00, Dátum: 

17. 12. 2020“ ku PLKVZ T55 „Ventil guľový, typ KM, BT3“, pre 1. a 2. blok JE 

Mochovce. 

 

Ďalej bolo predložené: 

- Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z., pre VZ v zmysle 

PLKVZ L67, zmena č. 1: 

- Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z., pre VZ v zmysle 

PLKVZ T41, dodatok č. 1, 

- Plnenie § 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z., pre VZ v zmysle 

PLKVZ T55, 

- Zoznam VZ podľa vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.: 

Dok. č. 0-SKN19001-I-Z1 „Realizačný projekt – Čiastkový projektový výstup, 

Výmena prietokomerov, I. Zoznam vybraných zariadení podľa Vyhlášky ÚJD SR 

č. 431/2011 Z.z., Blok č. 1 a 2“, rev. 01, Vydané: 04. 09. 2020, 1. a 2. blok JE 

Mochovce. 

 

Preskúmaním predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa 

v primeranom rozsahu požiadavky podľa § 6 a prílohy 5 časť II písm. a) až r) podľa § 8 

a prílohy 7 písm. písm. a) až h), j), k), l) a písm. n) až p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. 

v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. a spĺňajú požiadavky § 9 ods. 1, 2, 3 a 5 vyhlášky 

úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. Žiadosť obsahovala plnenie 

§ 9 ods. 3 písm. a) – g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 
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Z. z. Z predložených plnení § 9 ods. 3 vyplýva že realizácia zmeny – výmena prietokomerov 

a príslušenstva nemá žiadny negatívny vplyv na existujúce zariadenia pri výmene náhradných 

dielov, kontrolách, skúškach, údržbe a prevádzke. Predmetom zmeny je výmena 

nespoľahlivých indukčných prietokomerov v systéme NZCH za ultrazvukové merače 

prietoku, čím sa zvýši stav a schopnosť jadrového zariadenia JE EMO 1,2 plniť požadovanú 

bezpečnostnú funkciu. Zmenou typu prietokomeru sa zvyšuje jadrová bezpečnosť VZ 

a systému, v ktorom VZ plní svoju bezpečnostnú funkciu. 

 

 

Priebeh posudzovania podania: 

 

Úrad v posudzovacom konaní zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko 

Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení zmeny navrhovanej 

činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  

 posudzovaní vplyvov“). Na základe § 38 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov povoľujúci 

orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní. Úrad si preto vyžiadal k posudzovanej zmene záväzné 

stanovisko MŽP SR, listom zn. 5089/2020 zo dňa 22. 7. 2020 a následne podľa § 29 

správneho poriadku prerušil konanie, rozhodnutím č. 233/2020. 

 

Úrad prijal dňa 31. 7. 2020 záväzné stanovisko MŽP SR č. 4347/2020-1.7./zg 

37430/2020 zo dňa 30. 7. 2020. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov, vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné 

stanovisko podľa ktorého je možné konštatovať, že návrh na začatie povoľovacieho konania 

k predmetnej zmene je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, 

so záverečným stanoviskom MŽP SR č.: 6231/2007–3.4/hp zo dňa 21. 12. 2007, 

s rozhodnutiami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. 

 

V odôvodnení záväzného stanoviska MŽP SR č. 4347/2020-1.7./zg 37430/2020 sa 

uvádza že predmetná zmena nemá vplyv na predmet navrhovanej činnosti, nepredstavuje iný 

zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, ktorý by menil fyzické a fyzikálne aspekty 

lokality. V rámci posúdenia predmetnej zmeny v zmysle § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní 

vplyvov neboli zistené také skutočnosti, ktoré by boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 

zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Úrad na základe uvedených skutočností obnovil prerušené správne konanie, v zmysle 

§ 29 ods. 4 správneho poriadku. 

 

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že obsahuje nedostatky 

a telefonicky a mailami vyzval žiadateľa o vyjasnenie a odstránenie nedostatkov. 

 

Žiadateľ postupne náležitosti vyjasňoval a nedostatky opravoval a predkladal na úrad 

postupne mailami zo dňa 4. 9. 2020 (zaevidované pod č. 6243/2020) a zo dňa 11. 9. 2020 

(zaevidované pod č. 6286/2020). Nedostatky podania však žiadateľ nevedel v krátkom čase 

naplniť. Preto úrad prerušil konanie, rozhodnutím č. 253/2020. Nedostatky podania uvedené 

vo výrokovej časti rozhodnutia č. 253/2020 a požiadavky na ich odstránenie sú vyžadované 

podľa § 6 a § 8 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. 

a v zmysle kvality procesu vedenia dokumentácie. Jednalo sa o celkovo chýbajúce 

požiadavky na zabezpečovanie kvality (ďalej len „PnZK“) VZ a požiadavky na kvalitu (ďalej 

len „PnK“) VZ pre časť zariadení pre realizáciu predmetnej projektovej zmeny (ďalej  len 

„PZ“), a to konkrétne pre nové typy ventilov (aj nové SJZ) zo strany 3/7 dokumentu 
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0-SKN19001-I-Z1.pdf, rev. 01, Zoznam vybraných zariadení, ktoré majú byť použité na 

predmetnú projektovú zmenu výmeny prietokomerov. Preto bolo dňa 16. 9. 2020 telefonicky 

dohodnuté, že žiadateľ bude potrebovať čas na vydanie dokumentácie a po dohode sme určili 

lehotu 90 dní na odstránenie nedostatkov. Bližšie detaily k predmetnému nedostatku 

nedostupnosti PnZK a PnK VZ pre predmetné nové ventily boli úradom spísané a poslané 

mailom zo dňa 11. 9. 2020 (zaevidované pod č. 6309/2020). 

 

Žiadateľ listom zn. SE/2020/062608/Ga zo dňa 14. 12. 2020 požiadal úrad 

o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov podania. Úrad listom zn. 8799/2020 zo dňa 

16. 12. 2020 zobral na vedomie a akceptoval predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov 

z rozhodnutia úradu č. 253/2020 do 15. 2. 2021. 

 

Žiadateľ listom zn. SE/2021/005587/Ga zo dňa 11. 2. 2021 požiadal úrad o predĺženie 

lehoty na odstránenie nedostatkov podania. Úrad listom zn. 1298/2021 zo dňa 23. 2. 2021 

zobral na vedomie a akceptoval predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov 

z rozhodnutia úradu č. 253/2020 do 30. 4. 2021. 

 

Žiadateľ listom zn. SE/2021/007650/Ga zo dňa 1. 3. 2021 doplnil podanie a zaslal na 

úrad plán kvality T 41 „Ventil uzatvárací Typ A10“ a plán kvality T 55 „Ventil guľový, typ 

KM“ pre IPR EMO 30100/4 - Núdzový zdroj chladiva pre 1. a 2. bl. JE EMO – Výmena 

prietokomerov. Úrad k zaslaným dokumentom vzniesol pripomienky mailom zo dňa 

11. 3. 2021 (zaevidovaným pod č. 2332/2021), nakoľko chýbala požadovaná technická 

dokumentácia, teda požiadavky na kvalitu pre predmetné obidva typy ventilov, a rovnako sa 

naviac vyskytoval aj nesúlad v označení priemeru u ventilov v predloženej dokumentácii. 

 

Úrad, vzhľadom na blížiaci sa termín lehoty na doplnenie podania do 30. 4. 2021, 

upozornil žiadateľa mailom zo dňa 27. 4. 2021 (zaevidovaným pod č. 3347/2021) o blížiacom 

sa termíne 30. 4. 2021, dokedy má byť podanie doplnené.   

 

Žiadateľ listom zn. SE/2021/014805/Ga zo dňa 29. 4. 2021 požiadal úrad o predĺženie 

lehoty na odstránenie nedostatkov podania. Úrad listom zn. 2333/2021 zo dňa 7. 5. 2021 

zobral na vedomie a akceptoval predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov 

z rozhodnutia úradu č. 253/2020 do 30. 6. 2021. 

 

Žiadateľ listom zn. SE/2021/022484/Ga zo dňa 25. 6. 2021 doplnil podanie, prijaté 

úradom 30. 6. 2021 a podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku obnovil správne konanie. 

Doplnenie podania sa týkalo plnenia podmienok z rozhodnutia úradu č. 253/2020. Jednalo sa 

o dokumenty PnZK a PnK VZ pre predmetné typy ventilov „Ventil uzatvárací Typ A10“ a 

„Ventil guľový, typ KM“, pre 1. a 2. blok JE EMO, predložené v doplňujúcom podaní 

SE/2021/022484/Ga. 

 

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. 
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

Trnava 19. 07. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

      sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 


