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ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava 

 

Číslo spisu 

UJD SR 2772-2022; 5456/2022  

 

 

Trnava 

22. 7. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 202/2022   

  

Popis konania / Účastníci 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 § 29 správneho poriadku 

 

Výrok 

p r e r u š u j e  

 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 02 

Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, 919 31 Jaslovské Bohunice, 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B 

 

správne konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciou zmeny: 

 

1) Projekt zmeny č. 501887321 „Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG 

EBO. Časť typový a realizačný projekt“, Mochovce 29.6.2022, 3. a 4. blok JE EBO V2, 

2) V dokumente „Bezpečnostná správa JE V2“, č. 6-BSP-001, vyd. 01, rev. 91, 

 

ďalej 

správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v 

rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 

obsiahnutých v pláne kvality 

 

„Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO V2“, č. VÍT-IPZJ-PG-1/82, Dodatok č. 36, rev. 00 

a 
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správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia parogenerátor PGV-

213, 3. a 4. blok JE EBO V2 v rozsahu projektu zmeny č. 501887321 „Výmena IL merania tlaku v 

MKP primárneho kolektora PG EBO. Časť typový a realizačný projekt“, Mochovce 29.6.2022. 

 

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia doplnili k 

žiadosti: 

 

1) Predložiť novú revíziu dodatku č. 36 individuálneho programu zabezpečenia kvality 

obsahujúcu zdôvodnenie predmetnej zmeny.  

2) Predložiť plnenie požiadaviek § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, pričom tieto budú obsahovať informácie v súlade s informáciami uvedenými v projektovej 

dokumentácii a so skutočným stavom.  

3) Preformulovať svoju žiadosť tak, aby zohľadňovala skutočný aktuálny stav dotknutých 

vybraných zariadení, ich príslušnej dokumentácie manažérstva kvality a platnými požiadavkami 

legislatívy.  

 

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona 

neplynú. 

 

Súčasne úrad upozorňuje na to, že ak účastník konania neodstráni nedostatky podania uvedené v tomto 

rozhodnutí, úrad konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 11.07.2022 zn. SE/2022/024773/Ďu začal dňom 15.07.2022 správne 

konanie vo veci vydania súhlasu s realizáciu zmeny správne konanie vo veci vydania súhlasu s 

realizáciou zmeny č. 501887321 „Výmena IL merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO. 

Časť typový a realizačný projekt“, 3. a 4. blok JE EBO V2, správne konanie vo veci vydania súhlasu s 

realizáciu zmeny v dokumente „Bezpečnostná správa JE V2“, č. 6-BSP-001, vyd. 01, rev. 91, správne 

konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu 

požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení 3. a 4. bloku JE EBO V2 obsiahnutých v 

pláne kvality „Parogenerátory PGV-213 pre 3. a 4. blok JE EBO V2“, č. VÍT-IPZJ-PG-1/82, Dodatok 

č. 36, rev. 00 a správne konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu vybraného zariadenia 

parogenerátor PGV-213, 3. a 4. blok JE EBO V2 v rozsahu projektu zmeny č. 501887321 „Výmena IL 

merania tlaku v MKP primárneho kolektora PG EBO. Časť typový a realizačný projekt“, Mochovce 

29.6.2022. 

 

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky (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 (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Posúdiť 

nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie 

pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. 
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Vzhľadom na uvedenú prekážku nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na 

predbežnú otázku, ktorá má významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho 

poriadku dal MŽP SR podnet na preskúmanie žiadosti. 

 

Úrad taktiež po posúdení predloženej dokumentácie dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie 

doplniť a odstrániť nedostatky uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Požiadavky na ich 

odstránenie vychádzajú z nasledovných predpisov: 

· nedostatok č. 1 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 písm. e), § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky 

úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov,  

· nedostatok č. 2 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v 

znení neskorších predpisov, 

· nedostatok č. 3 – požiadavka je vyžadovaná § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v 

znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2  atómového zákona. 

 

Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, v závislosti od 

obsahu stanoviska MŽP SR a od obsahu doplnenej žiadosti. 

 

Podľa § 38 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov, ak úrad dostane záväzné stanovisko MŽP SR, v 

ktorom je zistený nesúlad návrhu so zákonom o posudzovaní vplyvov, toto konanie preruší a určí 

lehotu na zosúladenie návrhu so zákonom o posudzovaní vplyvov. Ak navrhovateľ v určenej lehote 

podanie nezosúladí, úrad konanie zastaví. 

 

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

  

  

Poučenie 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  znení neskorších 

predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať rozklad. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií 

  

   

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika 
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verejnou vyhláškou: 

verejnosť 

 

 

 

 

  


