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

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 1271/2022,  spis UJD SR 869-2022 (UJD SR 3279-2021) 

 

 

 

 

 

Slovenské elektrárne, a. s. 

závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce 

935 39 Mochovce 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  6 5 / 2 0 2 2   
 

 

 

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 3 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: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47,  

821 02 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 

 

 

 

požiadavky na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky 

a prevádzky vybraných zariadení pre ručné uzatváracie ventily 

3XJN01,02,03AA090,091,092, bezpečnostnej triedy BTII 

 

 

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

 

 

zmenu dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

požiadaviek na zabezpečovanie kvality, obsiahnutých v pláne kvality PLKVZ - Ručné 

ventily BTII U3, PNM34138247, rev. 07. 

 

 

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší platnosť plánu kvality 

PNM34138247, rev. 06, schváleného rozhodnutím úradu č. 274/2016. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 06. 10. 2021 zn. SE/2021/034116 začal dňom 

doručenia žiadosti na úrad 08. 10. 2021 správne konanie vo veci schválenia: 

a) zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby, montáže, uvádzania do prevádzky a 

prevádzky vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) ručné uzatváracie ventily 

3XJN01,02,03AA090,091,092, bezpečnostnej triedy BTII, čiastkového prevádzkového 

súboru Dieselgenerátorová stanica – strojná časť, 

b) zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek 

na zabezpečovanie kvality, obsiahnutých v pláne kvality PNM34138247, rev. 07.  

 

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 o posudzovaní vplyvov“). 

Z uvedeného dôvodu úrad v súlade s § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov svojim rozhodnutím č. 300/2021 zo dňa 

13.10.2021 správne konanie prerušil s informáciou, že pokračovať bude v závislosti od obsahu 

záväzného stanoviska MŽP SR. 

 

Úrad prijal dňa 29.11.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 819/2021-3.4/zg 65392/2021 

zo dňa 26.11.2021 a obnovil prerušené správne konanie. 

 

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 

ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 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) 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 predmetom ktorého je schválenie 

zmien požiadaviek na kvalitu pre ručné ventily 3XJN01,02,03AA090,091,092 čiastkového 

prevádzkového súboru Dieselgenerátorová stanica – strojná časť, bezpečnostnej triedy II a 

schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality v rozsahu plánu kvality PLKVZ 

Ručné ventily BTII U3, PNM34138247, rev. 07, je z koncepčného hľadiska v súlade 

so zákonom o posudzovaní vplyvov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č.: 395/2010–3.4/hp 

zo dňa 28. 04. 2010, s rozhodnutiami, resp. vyjadreniami vydanými podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov a ich podmienkami. 

 

Nakoľko predložená dokumentácia nebola úplná a predložená žiadosť nereflektovala 

skutočný stav dokumentácie predmetného VZ, úrad svojim rozhodnutím č. 4/2022 zo dňa 

05.01.2022 správne konanie opäť prerušil a vyzval žiadateľa na doplnenie podania. 

 

Úrad prijal dňa 10.02.2022 listom zn. SE/2022/005553 zo dňa 08.02.2022 

doplnenie podania o technické dokumenty PNM34185324, rev. 04, PNM34185325, 

rev. 00, PNM34136708, rev. 08, PNM34185330, rev. 00, PNM34186481, rev. 04 a 

obnovil prerušené správne konanie. Súčasne žiadateľ listom zn. SE/2021/005553 zmenil 

svoju žiadosť zo žiadosti o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu na žiadosť 

o schválenie požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ a úrad dňom 10.02.2022 zmenil 

prebiehajúce správne konanie vo veci schválenia zmeny požiadaviek na kvalitu na správne 

konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu dotknutých VZ , ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia. 
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Hodnotené VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej 

kategórie 1b 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 II.  

 

 Na základe telefonickej výzvy posudzovateľa zo dňa 17.02.2022 bol prostredníctvom 

elektronickej pošty dňa 17.02.2022 predložený dokument č. WPS 16-4.4. 

 

 Požiadavky na kvalitu pre etapu montáže predmetných VZ sú obsiahnuté v nasledovnej 

technickej dokumentácii: 

1) Dátové listy nových zariadení, č. PNM34137209, rev. 15, 

2) Plán kontrol a skúšok pre výrobu ručných ventilov, č PNM34185326, rev. 13, 

3) Program preberacích skúšok ručných ventilov, č. PNM34185329, rev. 06, 

4) Plán kontrol a skúšok  U3 – U4 pre montáž zariadení BT II-III, č. PNM34136857, 

rev. 17, 

5) Postupy prevádzkovej skúšky vrátane SAT, č. PNM34136764, rev. 10, 

6) Ručné ventily - manuál pre prevádzku a údržbu, č. PNM34185331, rev. 05, 

7) Postup montáže zariadení,  č. PNM34136620, rev. 16, 

8) Výpočtová správa potrubia,  č. PNM34137251, rev. 07, 

9) Kvalifikačný plán a postupy pre manuálne ventily, č. PNM34185324, rev. 04, 

10) Kvalifikačná správa ručných ventilov, č. PNM34185325, rev. 00, 

11) Kontrolné a skúšobné postupy - pre inštaláciu, č. PNM34136708, rev. 08, 

12) Manuálne ventily balenie, manipulácia, skladovanie a transportný postup,  

č. PNM34185330, rev. 00, 

13) Pevnostná výpočtová správa, ručné ventily, č. PNM34186481, rev. 04. 

14) Špecifikácia postupu zvárania WPS 16-4.4. 

 

Zmena plánu kvality PNM34138247, rev. 07 bola vyvolaná nutnosťou doplnenia 

nových drenážnych ventilov 3XJN01,02,03AA090,091,092 do nových drenážnych potrubných 

trás 3XJN01,02,03BR045,045.01,045.02. Montáž nových drenážnych ventilov je nutná, 

nakoľko inštaláciou tepelných výmenníkov 3XJN01,02,03BC001, v súlade s rozhodnutím 

úradu č. 700/2015 schváleným Dodatkom č. 0076 k úvodnému projektu, bola znemožnená 

úplná drenáž potrubných trás 3XJN01,02,03BR004,041 - nové chladiče nafty sa stali 

prekážkami na vydrenážovanie uvedených potrubných trás po ich celej dĺžke cez pôvodne 

inštalované drenážne trasy.  

 

Predložený plán kvality definuje požiadavky na činnosti podmieňujúce kvalitu VZ, 

špecifikuje organizačné a technické zabezpečenie etapy prípravy výroby, výroby, dopravy, 

skladovania, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky a údržby dotknutých VZ. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že táto spĺňa požiadavky 

vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohou č. 5  časť II. písm. a) až r), § 8 a  prílohou č. 7  

písm. a) - e), f), g), h), k), l) bod  2, písm. n), p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 

 

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. 



4./4 strán Rozhodnutia ÚJD SR č. 65/2022 

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. 

 

 

 

V Trnave  18.02.2022 

 

 

 

 

 

 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných 

činností 

 

 

v zastúpení   Ing. Juraj Homola 

riaditeľ odboru  rádioaktívnych odpadov a 

vyraďovania jadrových zariadení 

 

 

 

 

 

 

 


