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                 18.11.2021 
                                                    

Vec     
Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkových predpisov 1-AS/0100 a 2-AS/0100  
JE EMO 1,2 
 

V súlade s § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Vás žiadame 
o súhlas s realizáciou zmien prevádzkových predpisov: 
1-AS/0100 „Predpis pre riešenie abnormálnych stavov“,  
2-AS/0100 „Predpis pre riešenie abnormálnych stavov“. 
 
Obsahom navrhovanej zmeny 1. revízie 15. vydania dokumentov pre 1. a 2. blok je: 

- Úprava obsahu kapitol 4.1, 5.2, 7.1  – s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť postupov boli upravené 
texty a doplnené chýbajúce informácie v uvedených kapitolách.  

- Príloha D - aktualizovaná príloha z dôvodu nových p-T kriviek pre TNR EMO1,2.   
- Príloha F - odstránenie nesúladu zo zistenia P305/2021/1, protokol ÚJD SR č. 305/2021. 

Obsahom navrhovanej zmeny 1. revízie 15. vydania dokumentu len pre 1. blok je: 
- Úprava kapitoly 5.9 - v kapitole došlo k zmenám z dôvodu zosúladenie dotknutého postupu so 

znením PpBS kap. 8.3 /dôvod - zmenený typ jadrového paliva/.  
Zmeny obsiahnuté v predkladanej revízii predpisov pre riešenie abnormálnych stavov sú vykonávané                         
v rámci trvalého zlepšovania jadrovej bezpečnosti. 
 
Vzhľadom k tomu, že predmetná zmena nie je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo 
iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, nie je zmenou navrhovanej činnosti v zmysle definície 
podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej 
činnosti podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.   
 
Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR 431/2011 Z. z. Vám posielame v prílohe. 
 
Uvedenou žiadosťou dopĺňame žiadosť o súhlas s použitím zmeneného jadrového paliva list zn. 
SE/2021/032265/Ga zo dňa 20.9.2021 pre 1. blok JE EMO 1,2.  
 
S pozdravom 
    
      

Mgr. Pavol Maľa 
              vedúci licencovania a styku s dozormi 

Prílohy 
1. 1-AS/0100 „Predpis pre riešenie abnormálnych stavov“,  
2. 2-AS/0100 „Predpis pre riešenie abnormálnych stavov“, 
3. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z., 
4. Analýza zmien v predpise 1-AS/0100 a analýza zmien v predpise 2-AS/0100,  
5. CD. 

 
Na vedomie 
B0140, 20310 

Úrad jadrového dozoru SR 
Ing. Peter Uhrík 
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