
Formulár o zverejnení SpK1) rev. 00 zo dňa . 07.04. 2021 

Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní 
a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného  

záujmu vedených 
 na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) 

Podľa § 8 ods. 10 atómového zákona ÚJD SR doručuje všetky rozhodnutia, výzvy, 
upovedomenia, predvolania alebo inú písomnosť účastníkom konania verejnou vyhláškou.  
Poučenie pre účastníkov konania: ÚJD SR 15. dňom zverejnenia písomnosti na webovom 

sídle ÚJD SR, na Úradnej tabuli ÚJD SR, na CUET portálu www.slovensko.sk považuje 
písomnosť za doručenú podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku.  

 
Číslo správneho konania: ÚJD SR 1132-2021 

Účastník konania Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 

Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre 

jadrové zariadenie JE EMO1,2 

Začatie konania žiadosť č. SE/2021/003352/PJ z 29.01.2021. doručená 

ÚJD SR 29.01.2021 zaregistrovaná pod číslom 

618/2021 v spise ÚJD SR 1132-2021  

Predmet konania žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny 

dokumentácie posúdenej úradom 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 

vykonanej v prevádzkovom predpise 1-TP/1003  –

 Neutrónovo – fyzikálne charakteristiky AZ 23. 

kampaň 1. blok EMO, Nnom=1471 MWt, (13. vydanie) 

ev. č. PREV/24511/2021, dodatok:  

Tab. 5.2-38 „DOVOLENÉ PREVÁDZKOVÉ STAVY 

REAKTORA 1. BLOKU SE-EMO V 23. KAMPANI – 

1471 MWt 

Priebeh konania 29.01.2021 - štúdium zaslanej dokumentácie,  

03.02.2021 – zaslanie listu č. 783/2021 na MŽP SR so 

žiadosťou o záväzné stanovisko, 

24.02.2021 – prijatie záväzného stanoviska MŽP SR č. 

2386/2021-1.7./zg 10554/2021, 

04.03.2021 – vydanie rozhodnutia ÚJD SR č. 59/2021.  
Dotknuté správne orgány MŽP  

Miesto, kde je rozhodnutie 

vydané v povoľovacom konaní k 

nahliadnutiu verejnosti 

 

Podmienky na realizáciu 

navrhovanej činnosti uvedené v 

povolení 

 

 



Hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je 

to možné, kompenzácie 

významných nepriaznivých 

vplyvov navrhovanej činnosti 

alebo jej zmeny 

 

Informácia o účasti verejnosti v 

povoľovacom konaní 

 

Skončenie konania Správne konanie bolo ukončené 19.03.2021, kedy 

Rozhodnutie ÚJD SR č. 59/2021 zo dňa 2021 nadobudlo 

právoplatnosť. 

Informácia o dátume 

nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia 

 

19.03.2021. 

Údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia 

vydaného v zisťovacom konaní a 

záverečné stanovisko na 

webovom sídle orgánu, ktorý ho 

vydal, ak bolo k stavbe vydané 

https://www.ujd.gov.sk/amis/dbrozhod.nsf/$All/9789D

E891B927E22C125868F0032305A  

Vysvetlivky: 

1) SpK – Správne konanie 

 


