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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: 8730/2021, spis: UJD SR 3729-2021 

 

 

 

 

 

    

 Slovenské elektrárne, a. s.     

Mlynské Nivy 47      

821 09  Bratislava 2 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  3 5 3 / 2 0 2 1 

o  p r e r u š e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a 

 

 

 

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  

 

 

 

p r e r u š u j e  
 

 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35 829 052,  so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 

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

zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B  

 

 

správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny dokumentu  

    „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ zo dňa 15.12.2011 a jeho úradom schválených zmien 

 

v rozsahu zaslaného dokumentu 

„Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ - vydanie č. 2, príloha č. 1, revízia č. 1 .
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Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 90 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia  

s prihliadnutím na požiadavku § 8 vyhlášky úradu č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany a § 9 ods. 2 vyhlášky úradu                         

č. 431/2011 o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky ÚJD SR č. 104/2016 Z. 

z. odstránili nasledovné nedostatky podania: 

Predložiť doplnený dokument „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ - vydanie č. 2,                         

príloha č. 1, revízia č. 1“ o:  

1) Analýzu vplyvu navrhovanej zmeny na zabezpečenie fyzickej ochrany. 

2) Analýzu možností neoprávnených činností a/alebo vykonania sabotáže                         

na objekte dieselgenerátorovej stanice a zhodnotenie ich následkov.  

3) Zhodnotenie účinnosti systému fyzickej ochrany na navrhovanú 

kategóriu zaradenia objektu dieselgenerátorovej stanice. 

4) Zdôvodnenie zmeny návrhu konštrukčného riešenia zabezpečenia 

fyzickej ochrany objektu dieselgenerátorovej stanice s preukázaním,                 

že nedôjde k zníženiu úrovne fyzickej ochrany, vzhľadom na Vami 

navrhovanú analýzu, ktorú na základe Vašej žiadosti z 16.06.2017                      

č. SE/2017/036021/Mc o schválenie realizácie zmeny dokumentu               

„Plán fyzickej ochrany SE-EBO“, zo dňa 15.12.2011 a jeho úradom 

schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej 

ochrany SE-EBO“, dodatok č. 2 „Čiastočná analýza fyzickej ochrany 

SE-EBO“ úrad posúdil a dňa 3.7.2017 vydal rozhodnutie č. 258/2017, 

ktorým schválil realizáciu zmeny dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude správne konanie v súlade 

s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 16.11.2021 zn. SE/2021/039367/Ďu začal dňom 

22.11.2021 správne konanie vo veci realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany                  

SE-EBO“ zo dňa 15.12.2011 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslaného 

dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EBO“ - vydanie č. 2, príloha č. 1, revízia č. 1. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že Vami navrhované 

riešenie zaradenia objektu dieselgenerátorovej stanice uvedené v Prílohe č. 1 – Plán fyzickej 

ochrany SE-EBO, vydanie č. 2, príloha č. 1, revízia č. 1 s odôvodnením na základe predloženej 

analýzy Príloha č. 2 - Dodatok A k Plánu fyzickej ochrany  SE-EBO – vydanie č. 2,                             

príloha č. 1, revízia č. 1 „TS/55010/2021/015 – Revízia návrhu kategorizácie stavebných 

objektov a technologických zariadení pre účely FO“ nie je z pohľadu zabezpečenia fyzickej 

ochrany dostatočné. Predmetná analýza je vypracovaná z pohľadu jadrovej bezpečnosti                             

a nemôže nahrádzať analýzu z pohľadu fyzickej ochrany. Z uvedeného dôvodu úrad dospel                    

k záveru, že žiadateľ musí svoje podanie doplniť. Nedostatky podania sú uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

https://www.ujd.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/vyhlaska-UJD-SR-c.-104_2016-Z.-z..pdf
https://www.ujd.gov.sk/wp-content/uploads/2021/09/vyhlaska-UJD-SR-c.-104_2016-Z.-z..pdf
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Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku,                           

ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni všetky uvedené nedostatky 

podania. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

 

Poučenie 

 

 

Podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania 

nemožno podať rozklad. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

 

 

 

V Trnave dňa 26.11.2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Václav, PhD. 

riaditeľ odboru 

odbor jadrových  materiálov 

v zastúpení 

Ing. Tomáš Ivanovič 

inšpektor jadrovej bezpečnosti 

odbor jadrových materiálov 

  


