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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 spisu 

UJD SR 959-2023; 144/2023  

 

 

Trnava 

19.1.2023  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 5/2023   

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 (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 5 ods. 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)  

Popis konania / Účastníci konania 

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 47,    821 09  

Bratislava, s miestom podnikania Atómové elektrárne Mochovce, závod, 935 39 Mochovce, zapísané 

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

 

Výrok 

mení 

 

Rozhodnutie č. 43/2022, 

 

v ktorom sa pôvodný text v podmienke č. 4 „Pri vypracovaní postupnosti presunov palivových kaziet, 

ktoré sú určené v programe výmeny musí byť dodržaný princíp poradia presunov podľa predpisu 7-

PI/0001 „Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom“ (vydanie č. 3).“ nahrádza textom  

 

„Pri vypracovaní postupnosti presunov palivových kaziet, ktoré sú určené v programe výmeny musí 

byť dodržaný princíp poradia presunov podľa predpisu 7-PI/0001 „Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri 

manipuláciách s palivom“ (vydanie č. 4).“ 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 22.11.2022 zn. SE/2022/039543/PJ začal dňom 22.11.2022 správne 

konanie vo veci zmeny podmienky č. 4 z rozhodnutia úradu č. 43/2022,  ktorej pôvodný text „Pri 

vypracovaní postupnosti presunov palivových kaziet, ktoré sú určené v programe výmeny musí byť 
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dodržaný princíp poradia presunov podľa predpisu 7-PI/0001 „Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri 

manipuláciách s palivom“ (vydanie č. 3).“ žiadate nahradiť textom „Pri vypracovaní postupnosti 

presunov palivových kaziet, ktoré sú určené v programe výmeny musí byť dodržaný princíp poradia 

presunov podľa predpisu 7-PI/0001 „Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom“ 

(vydanie č. 4).“ 

 

Dôvodom zmeny je schválenie nového vydania predpisu 7-PI/0001 rozhodnutím ÚJD SR 114/2022 z 

30.06.2022, ktorým bol taktiež vydaný súhlas na použitie jadrového paliva so stredným obohatením 

4,7 a 4,87 % izotopu uránu 235 a uránovou zmesou typu N a RS-E. Úrad po posúdení dôvodov 

žiadosti a v súlade s § 5 ods. 5 atómového zákona súhlasí so zmenou podmienky č. 4 rozhodnutia č. 

43/2022.  

 

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 

  

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 
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