Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 5743/2022, spis UJD SR 980-2022

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 2 1 6 / 2 0 2 2
o zastavení správneho 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 § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku

zastavuje

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35 829 052, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice,
zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B

správne konanie vo veci vo veci schválenia realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej
ochrany SE-EBO“ zo dňa 15.12.2011 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu
zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ - vydanie č. 2, príloha č. 1,
revízia č. 1.
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Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti z 16.11.2021 zn. SE/2021/039367/Ďu začal dňom
22.11.2021 správne konanie vo veci realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany
SE-EBO“ zo dňa 15.12.2011 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslaného
dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ - vydanie č. 2, príloha č. 1, revízia č. 1.
Úrad v rámci konania zistil, že navrhované riešenie zaradenia objektu
dieselgenerátorovej stanice uvedené v Prílohe č. 1 – Plán fyzickej ochrany SE-EBO, vydanie
č. 2, príloha č. 1, revízia č. 1 s odôvodnením na základe predloženej analýzy Príloha č. 2 –
Dodatok A k Plánu fyzickej ochrany SE-EBO – vydanie č. 2, príloha č. 1, revízia č. 1
„TS/55010/2021/015 – Revízia návrhu kategorizácie stavebných objektov a technologických
zariadení pre účely FO“ nie je z pohľadu zabezpečenia fyzickej ochrany dostatočné pretože
analýza vypracovaná z pohľadu jadrovej bezpečnosti nemôže nahrádzať analýzu z pohľadu
fyzickej ochrany. Z uvedeného dôvodu úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie
doplniť a predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil rozhodnutím úradu č. 353/2021
v ktorom zároveň žiadateľa vyzval, aby do 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odstránil
nedostatky podania uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia úradu č. 353/2021, ktoré
nadobudlo účinnosť 1.12.2021.
Dňa 26.1.2022 prijal úrad žiadosť zn. SE/2022/003718/Ďu o predĺženie lehoty
na doplnenie podania z rozhodnutia úradu č. 353/2021 do 30.6.2022. Úrad po posúdení
dôvodov na predĺženie lehoty s novou lehotou súhlasil a rozhodnutím úradu č. 34/2022 lehotu
na doplnenie podania uvedenú v rozhodnutí úradu č. 353/2021 predĺžil do 30.6.2022.
Úrad pokračoval v konaní po doplnení podania zo strany žiadateľa dňa 27.6.2022 kedy
žiadateľ osobne doručil na úrad dokument „Analýza fyzickej ochrany pre objekt
SO 530 Dieselgenerátorová stanica“ (ďalej len „analýza“). O osobnom podaní informoval úrad
aj listom zn. SE/2022/0222924/Mc zo dňa 28.6.2022. Doplnenie podania bolo predložené
v lehote stanovenej úradom v rozhodnutí úradu č. 34/2022.
Po posúdení doplnenia podania úrad dospel k záveru, že predložená analýza neobsahuje
zdôvodnenie zmeny návrhu zaradenia objektu dieselgenerátorovej stanice do navrhovanej
kategórie voči dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“, dodatok č. 2 „Čiastočná analýza
fyzickej ochrany SE-EBO“, ktorý bol podkladom na vydanie rozhodnutia úradu č. 258/2017.
Zároveň analýza nevychádza zo schválených plánov fyzickej ochrany, nezohľadňuje
projektové ohrozenie ako vstupný parameter, proti ktorému je systém fyzickej ochrany
navrhnutý, skonštruovaný a vyhodnocovaný a taktiež nevyvracia údaje uvedené v dokumente
„Plán fyzickej ochrany SE-EBO“, dodatok č. 2 „Čiastočná analýza fyzickej ochrany SE-EBO“
z roku 2017 a z neho vyplývajúce opatrenia na zabezpečenie fyzickej ochrany.
Zároveň úrad usúdil, že analýza predložená v rámci doplnenia podania nepodporuje
Vašu žiadosť o preradenie objektu dieselgenerátorovej stanice do Vami navrhovanej kategórie.
Z uvedenej analýzy vyplývajú riziká a odporúčané opatrenia, ktoré podporujú dokument „Plán
fyzickej ochrany SE-EBO“, dodatok č. 2 „Čiastočná analýza fyzickej ochrany SE-EBO“
a preto úrad nemôže pristúpiť k schváleniu Vami požadovanej zmeny kategórie zaradenia
objektu dieselgenerátorovej stanice. Zabezpečenie fyzickej ochrany dieselgenerátorovej stanice
je dôležité s ohľadom na plnenie jej funkcie z pohľadu jadrovej bezpečnosti.
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Na základe uvedených skutočností a upozornenia na možnosť zastavenia konania
uvedeného v rozhodnutí úradu č. 353/2021 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.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave 1.8.2022

Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru
odbor jadrových materiálov
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