
 

 

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 

 
3489-2020 (923-2021) 

Účastník 

konania 

Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 

821 09 Bratislava 2, závod EMO 1. a 2. blok,  

Začatie konania Žiadosť č. SE/2020/062005/PJ z 11.12.2020 doručená na ÚJD SR dňa 

14.12.2020, zaregistrovaná pod číslom 8676/2020 (č. spisu 3489-2020) 

Predmet 

konania 

Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 2-

TPP/0001 

Priebeh 

konania 

Dňa 14.12.2020 bolo zahájené posudzovanie predloženej 

dokumentácie z hľadiska dodržania príslušných ustanovení 

atómového zákona, správneho poriadku a z hľadiska technického - 

posúdenie zmeny na základe žiadosti č. SE/2020/062005/PJ z 

11.12.2020 doručená na ÚJD SR dňa 14.12.2020, zaregistrovaná pod 

číslom 8676/2020 (č. spisu 3489-2020). V 12. vydaní, revízia č. 0, 

prevádzkového predpisu 2-TPP/0001 Normálna prevádzka bloku, sú 

zapracované opatrenia z výboru SNaP, sú vykonané formálne úpravy, 

opravy preklepov a odkazov na čísla krokov v predpise, doplnené 

odkazy na postupy a súčasne sú doplnené odkazy na parametre v 

aplikácii PrevDok.  

Po realizácii projektu IPR M18001 zvyšovania účinnosti blokov (ZÚB) 

sú v celom dokumente v príslušných kapitolách upravené hodnoty 

výkonov a trendov pri znižovaní/zvyšovaní výkonu TG a zmenené 

hodnoty cieľového a maximálneho výkonu TG.  Zároveň je upravený 

požadovaný rozsah a znenie požiadaviek na vykonanie skúšok TG 

pred prifázovaním. 

Zrušená nepoužívaná príloha L „Zoznam armatúr odvzdušňovania 

I.O. pri 0,5 MPa“. Duplicita s platným a aktuálnym zoznamom EA a 

RA v 0-ZP/1000, kap. 2ZP/1001.8, používaným pri odvzdušňovaní I.O. 

V kapitolách 2.05.2, 2.05.3, 5.09 doplnený bod pre začiatok 

vykonávania záznamu limitných parametrov - poloha HRK1÷5 a 

HRK-6 do 2DZP/0003 pri prechode bloku z režimu 3 do režimu 2. 

V kapitolách 3.05 a 5.05 je zrušená požiadavka na premanipulovanie 

doplňovacej a odpúšťacej magistrály na trasu 2KBA50 pred 

pevnostnou tlakovou skúškou I.O z dôvodu zodolnenia snímačov na 

oboch trasách 2KBA10,50 na 20 MPa. 

V kapitolách 2.06.1 a 2.06.2 je upravený popis spôsobu navolenia 

kaziet HRK do individuálneho režimu pri skúškach spojenia kaziet 

HRK po realizácii IPR pre RRCS. 

V kapitolách 2.09 a 3.03 sú doplnené nové bezpečnostné opatrenia a je 

vykonaná zmena postupu prvej etapy vytvárania odstavnej 

koncentrácie v chladive I.O. počas zdvíhania kaziet HRK na hornú 



koncovú polohu, po validácii postupu na RPS a realizácii postupu 

počas TGO2/20. 

V kapitolách 2.10, 3.04, 3.06.1, 3.06.2, 4.08, 5.01, 5.02 a 5.03 je zmenená 

hodnota minimálnej požadovanej teploty SV HCS zo 40 °C na 35 °C 

na základe prijatého rozhodnutia pracovnej skupiny pre 

pripravovanú realizáciu projektu posunu kriviek CPL. 

 

Doplnenie informácií k spisu č. 923-2021: 

 

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. 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. 5/2021 

zo dňa 18.01.2021 správne konanie prerušil a súčasne si vyžiadal k 

posudzovanej zmene záväzné stanovisko MŽP SR. 

Úrad prijal dňa 03.02.2021 záväzné stanovisko MŽP SR č. 2386/2021-

1.7/zg 5829/2021 zo dňa 01.02.2021 a podľa § 29 ods. 4 správneho 

poriadku obnovil prerušené správne konanie. Nový určený termín 

vybavenia spisu: 4.3.2021. 

Úrad vydal dňa 22.02.2021 rozhodnutím č. 44/2021 súhlas 

s realizáciou zmien v prevádzkovom predpise 2-TPP/0001.  

 

Dotknuté 

správne orgány 

MŽP 

Skončenie 

konania 

10.03.2021 

 


