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Vec     
Posun termínu vo veci vydania súhlasu na realizáciu projektovej zmeny na jadrovom zariadení 
JE EMO 1,2 č. 7.2295 (500515896) „EMO 44200 – Systém na spracovanie kvapalných Ra-
koncentrátov“   
 
SE, a. s., listom zn. SE/2022/024786/Ga zo dňa 15.7.2022 zaslali žiadosť o súhlas s realizáciou projektu 
zmeny IPR EMO 44200, žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny IPZK a žiadosť o schválenie realizácie 
zmeny zoznamu vybraných zariadení JE EMO 1,2. 
 
ÚJD SR rozhodnutím č. 204/2022 prerušil správne konanie a vyzval SE, a. s., o doplnenie žiadosti 
v rozsahu: 
 
1. Predložiť novú revíziu zmeny č. 3 IPZK T28 a všetky ďalšie plány kvality (prípadne zmeny IPZK) 
vybraných zariadení dotknutých realizáciou predmetnej projektovej zmeny, pričom predkladané 
dokumenty budú obsahovať všetky informácie požadované § 6 a prílohou č. 5 vyhlášky úradu                           
č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.     
 
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 a ich príslušnej dokumentácie manažérstva kvality. 
 
Žiadame Vás o posun termínu predloženie doplnenia vyššie uvedenej žiadosti do 15.11.2022.  
Dôvodom posunu termínu je zaneprázdnenosť pracovníkov dodávateľa VÚEZ Levice, ktorí pracujú na 
odstávke 2. bloku JE EMO 1,2 a taktiež na samotnom projekte IPR EMO 44200 počas aktívnych skúšok 
linky. 
 
S pozdravom 
    
 
                            

   
       Mgr. Pavol Maľa 

          vedúci licencovania a styk s dozormi 
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