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Vec 

IPR EMO20400 Seizmické zodolnenie kotvení, rozvádzačov a zariadení pre 1. a 2. blok 

jadrovej elektrárne Mochovce - záväzné stanovisko 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na 

životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona 

nasledovné 

 

záväzné stanovisko 

 

 

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie povoľovacieho 

konania, predmetom ktorého je podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

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

predpisov vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny IPR EMO20400 „Seizmické 

zodolnenie kotvení, rozvádzačov a zariadení“ pre 1. a 2. blok jadrovej elektrárne Mochovce 

je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so 

záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky                                      

č. 6231/2007–3. 4/hp zo dňa 21. 12. 2007, s rozhodnutiami vydanými podľa č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ich podmienkami. 

 

 

 

 

 



Odôvodnenie: 

 

         Dňa 04. 06. 2021 doručil  Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, odbor systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na začatie povoľovacieho 

konania, predmetom ktorého je vydanie súhlasu s realizáciou projektovej zmeny  

IPR EMO20400 „Seizmické zodolnenie kotvení, rozvádzačov a zariadení“ pre 1. a 2. blok 

jadrovej elektrárne Mochovce , spoločnosti  Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 

09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“). 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) 

vykonalo pre prevádzkovateľa jadrového zariadenia, spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., 

proces tzv. povinného hodnotenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti 

„Zvýšenie výkonu blokov jadrovej elektrárne EMO 1, 2 v Mochovciach“, ktorý bol 

ukončený záverečným stanoviskom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 6231/2007–3. 4/hp zo dňa 21. 12. 2007 (ďalej len „záverečné stanovisko EMO 1, 2“). 

Vo výrokovej časti záverečného stanoviska EMO 1, 2, po zvážení predpokladaných 

pozitívnych i negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, s prihliadnutím 

na vyjadrenia a stanoviská od zainteresovaných subjektov, odporučilo Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky realizáciu navrhovanej činnosti, za predpokladu rešpektovania 

podmienok uvedených v bodoch V. 3. predmetného záverečného stanoviska. Odporúčaný 

variant v záverečnom stanovisku EMO 1, 2 bol ten, ktorý uvažuje prevádzkovať bloky 1, 2 

jadrovej elektrárne v Mochovciach (ďalej len „bloky EMO 1, 2“) pri využití rezerv tak, že 

podľa prírodných podmienok (teploty cirkulačnej chladiacej vody do kondenzátorov) budú 

vždy udržiavané maximálne možné hodnoty tepelného výkonu aktívnej zóny a svorkového 

elektrického výkonu, ale tak, že musia byť vždy dodržané limitné hodnoty do 1 471,25 MW 

pre aktívnu zónu a 235 MW pre každý turbogenerátor. Počíta so zvýšením výkonu blokov  

EMO 1, 2 na perspektívnu cieľovú hodnotu 107 % s odchýlkou + 2 % súčasného nominálneho 

výkonu vďaka realizácii optimálnych opatrení hlavne sekundárneho okruhu so zameraním  

na modernizáciu niektorých jeho zariadení a rekonštrukciu turbín.  

  

Pre bloky EMO 1, 2 boli riešené viaceré zmeny, ktoré boli predmetom zisťovacieho 

konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov, výsledkom ktorých boli vydané Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutia, resp. vyjadrenia podľa zákona  

o posudzovaní vplyvov. 

 

Predmetom vyššie uvedenej projektovej zmeny je seizmické zodolnenie kotvení, 

rozvádzačov a zariadení blokov EMO 1,2 na zvýšenú prahovú hodnotu PGAH = 0,15g. 

 

Seizmické zodolnenie spočíva v: 

 

- zosilnení a doplnení kotvenia elektrorozvádzačov – doplnenie zvarov a kotvenia; 

- odstránení interakcie medzi zariadeniami;  

- zoskrutkovaní skríň. 

 

 Vyššie uvedená zmena vzhľadom na popis a charakter zmeny nemá vplyv na predmet 

navrhovanej činnosti, nepredstavuje iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, ktorý 

by menil fyzické a fyzikálne aspekty lokality.  

 

 Na základe predložených podkladov:  



 

- list č. 4018/2021 zo dňa 03. 06. 2021 (žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na 

začatie povoľovacieho konania); 

- kópia žiadosti navrhovateľa (list č. SE/2021/018660/Ga zo dňa 28. 05. 2021 (návrh na 

začatie povoľovacieho konania); 

- dokumentácia (CD): IPR EMO20400 „Seizmické zodolnenie kotvení, rozvádzačov a 

zariadení“. 

 

možno konštatovať, že v predmetnom projekte nenastali také zmeny, ktoré by boli 

v rozpore so zákonom o posudzovaní, posúdenou činnosťou alebo boli dôvodom na posúdenie 

podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.  

 

Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých 

orgánov v zmysle osobitných predpisov. 

 

S pozdravom 

 

 

 Mgr. Barbora Donevová 

                                                                   poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 

 

 

 

 

 


