Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 641/2022, spis: UJD SR 980-2022

Slovenské elektrárne, a. s.
Mlynské Nivy 47
821 09 Bratislava 2

R O Z H O D N U T I E č. 3 4 / 2 0 2 2

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 § 27 správneho poriadku

predlžuje

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

lehotu na doplnenie podania
uvedenú v rozhodnutí úradu č. 353/2021 do 30.6.2022.
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Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti z 16.11.2021 zn. SE/2021/039367/Ďu začal dňom
22.11.2021 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.
Úrad v rámci konania zistil, že predložená dokumentácia nespĺňa podmienky
vyžadované právnymi predpismi, predmetné konanie pre nedostatky podania prerušil
rozhodnutím č. 353/2021 a vyzval žiadateľa, aby do 90 dní predložil upravený a 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 zo 16.6.2017
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.
Rozhodnutie č. 353/2021 nadobudlo účinnosť 1.12.2021.
Úrad dňa 26.1.2022 prijal žiadosť zn. SE/2022/003718/Ďu o predĺženie lehoty
na doplnenie podania z rozhodnutia úradu č. 353/2021. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil,
že vzhľadom na prebiehajúce verejné obstarávanie a následnú lehotu potrebnú na uzatvorenie
zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam medzi vybraným spracovateľom
požadovaných analýz a úradu, pre narábanie s utajovanými skutočnosťami v rámci spracovania
požadovaných analýz a návrhu na doplnenie Plánu fyzickej ochrany SE-EBO nie je možné
nedostatky odstrániť v stanovenej lehote, preto žiada o predĺženie lehoty do 30.6.2022.
Úrad po posúdení dôvodov s novou lehotou súhlasí.
Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad
na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

V Trnave dňa 28.1.2022

Ing. Juraj Václav, PhD.
riaditeľ odboru
odbor jadrových materiálov
v zastúpení
Ing. Adam Benc
inšpektor jadrovej bezpečnosti
odbor jadrových materiálov
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