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Vec     
Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov pre riešenie núdzových stavov 
JE na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 na základe zmeny projektu č. NZ501603540 
 
SE, a.s., listom zn. SE/2021/003591/Ga zo dňa 28.1.2021 požiadali ÚJD SR o súhlas s realizáciou 
zmeny č. NZ501603540 „Aktualizácia dokumentácie CPL-SIS pre 1. a 2. blok JE Mochovce“, o súhlas 
s realizáciou zmeny v PpBS a o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov na jadrovom 
zariadení JE EMO 1,2. 
ÚJD SR k predmetnej žiadosti vydalo rozhodnutie č. 83/2021, kde boli schválené predpisy pre riešenie 
núdzových stavov pre 1. blok. 
 
V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. Vás žiadame o súhlas s realizáciou zmeny 
prevádzkových predpisov v dotknutých PRNS – Predpisy pre riešenie núdzových stavov pre 2. blok.  
 
Rovnako ako pri zmene v predpisoch pre riešenie núdzových stavov pre 1. blok (schválenej 
rozhodnutím č. 83/2021) sa jedná o zosúladenie informácií v predpisoch so zmenou nastavenia ochrany 
CPL. Táto ochrana má za úlohu ochrániť integritu TNR a PO voči studenému natlakovaniu. Takáto 
zmena nastavenia pôsobenia ochrany sa dá uskutočniť len pri odstávke bloku v režime 6, preto je aj 
zmena v predpisoch pre riešenie núdzových stavov pre 2. blok naplánovaná na tento termín. 
 
Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer 
alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle 
definície podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 
navrhovanej činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
 
V prílohe č. 1 predkladáme záznam z výkonu role Design Authority - DA/55000/PD/2021/004. 
 
V prílohe č. 2, 3, 4 Vám posielame plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. 
 
V prílohe č. 5 predkladáme technickú správu TS55010/2020/014 „Implementácia výsledkov aktualizácie 
dovolených p-T kriviek pre EMO 1, 2 do technológie a projektu JE“. 
 
V prílohe č. 6 predkladáme technickú správu VÚJE „Aktualizácia dovolených p-T kriviek pre JE 
EMO 1,2“. 
 
Dokumentáciu k žiadosti Vám zasielame v listinnej a elektronickej forme. 
 
S pozdravom    
 
                       

      Mgr. ..................   
                  vedúci licencovania a styku s dozormi

Úrad jadrového dozoru SR 
Ing. Peter Uhrík 
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 
bezpečnosti a kontrolných činností 
Okružná 5 
918 64 Trnava  
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Prílohy       
1. Záznam z výkonu role Design Authority - DA/55000/PD/2021/004, 
2. Plnenie § 9 ods. 3. písm. a) – e) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., 
3. Plnenie § 9 ods. 3. písm. f) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., 
4. Plnenie § 9 ods. 3. písm. g) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., 
5. Technická správa TS55010/2020/014 „Implementácia výsledkov aktualizácie dovolených p-T 

kriviek pre EMO 1, 2 do technológie a projektu JE“., 
6. Technická správa VÚJE „Aktualizácia dovolených p-T kriviek pre JE EMO 1,2“, 
7. Úpravy v dotknutých PRNS „Predpisy pre riešenie núdzových stavov“,  
8. CD. 
 
 
 
Na vedomie         
55000, 54022, 20310 
   


