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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: 3404/2021, spis: UJD SR 276-2021 

 

 

 

 

 

       Slovenské elektrárne, a.s. 

       Závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce 

       935 39  Mochovce 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  1 5 6  / 2 0 2 1 
 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), ako vecne príslušný 

správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona  č. 541/2004 

Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“) 

 

 

v y d á v a    

 

 

pre spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 358 29 052, so sídlom Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, s miestom podnikania závod 3. a 4. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B (ďalej len 

„spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.“), 

 

 

 

(A) povolenie na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 

podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení 

pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva a na nakladanie 

s jadrovými materiálmi (čerstvým jadrovým palivom) podľa § 5 ods. 3 písm. g) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku okrem 

uzla čerstvého paliva (nakladanie s jadrovým materiálom v rozsahu manipulácie 

a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva bolo povolené 

rozhodnutím ÚJD SR č. 277/2018, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR 

č. 140/2019 P) 

 

a 
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(B) povolenie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku a súhlas 

na etapu fyzikálneho spúšťania podľa § 5 ods. 2 písm. b) atómového zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku, 

 

 

a podľa § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)  

 

(C) p o v o l e n i e   n a   p r e d č a s n é   u ž í v a n i e   s t a v b y 

 

Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba 

v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku, 

 

na dobu do vydania kolaudačného rozhodnutia.  
 

 

ÚJD SR podľa § 5 ods. 5 a § 8 ods. 1 písm. c) atómového zákona viaže povolenie (B) 

na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. 

bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku 

na plnenie nasledujúcej podmienky, ktorej splnenie v stanovenom termíne zabezpečí žiadateľ – 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. 

 

B.1 Povinnosť dokončiť testy „Oživenie a nastavenie neutrónových analyzátorov roztoku 

kyseliny boritej pre 3. blok AE Mochovce“ podľa platnej „Metodiky kontroly (kalibrácie) 

bóromerov a skúšku detektorov EXCORE externým neutrónovým zdrojom“ podľa programu 

„Komplexná skúška systému EXCORE“. Testovanie týchto zariadení je možné vykonať až 

po vytvorení príslušných technických a organizačných podmienok na 3. bloku, ku ktorým 

vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) záväzné 

stanovisko č. OOZPŽ/5413/2020. Tieto technické a organizačné podmienky budú 

spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v súlade s harmonogramom prípravy 3. bloku 

na uvádzanie do prevádzky splnené v primeranom čase pred zavezením prvej palivovej 

kazety do reaktora 3. bloku a zároveň povinnosť dokončiť testy podľa programov P001 

(Program skúšok a montážnych prác reaktora a na zariadení betónovej šachty reaktora) 

a 3P004 (Program manipulácie so vzorkami ocele tlakovej nádoby reaktora), dokončenie 

ktorých je z technologických dôvodov zaradené do etapy prípravy reaktora na zavezenie 

paliva a tiež skúšky podľa programu 3P142 („Program skúšky meraní primárneho okruhu“), 

dokončenie časti ktorých je viazané na dosiahnutie odstavnej koncentrácie kyseliny boritej 

v primárnom okruhu 3. bloku pred zavezením paliva do reaktora 

a súčasne 

povinnosť dokončiť testy zariadení a systémov strojovne a nadväzujúcich zariadení 

sekundárneho okruhu podľa zoznamu a v súlade s harmonogramom, ktorý vypracovala 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., a ktorý je presnejšie špecifikovaný v správe 

o pripravenosti objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a objektov a zariadení 

spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku potvrdzujúci pripravenosť 

uvedených zariadení na uvádzanie 3. bloku do prevádzky pre etapy fyzikálneho 
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i energetického spúšťania (ďalej len „Záverečná správa 3. blok“) podľa prílohy č. 1 časť C 

písm. s) atómového zákona a v súlade s prílohou č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5 a ods. 7 

vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky 

č. 103/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 430/211 Z. z.“). Predmetné zariadenia a systémy sú 

momentálne v režime konzervácie, ktorý ich chráni pred koróznym napadnutím, resp. na 

systéme blokovej úpravy kondenzátu (ďalej len „BÚK“) prebiehajú dodatočné úpravy, 

ktorých cieľom je zlepšiť jeho prevádzkové charakteristiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne, 

a.s., zruší režim konzervácie týchto zariadení v primeranom čase pred zavezením prvej 

palivovej kazety do reaktora 3. bloku tak, aby sa vytvoril dostatočný čas na dokončenie 

potrebných testov a aby sa súčasne minimalizovala doba vystavenia týchto zariadení 

pôsobeniu koróznych procesov a súčasne v súlade s harmonogramom zabezpečí doskúšanie 

BÚK a nadväzujúcich zariadení a systémov tak, aby ich skúšky boli dokončené v plnom 

rozsahu k začatiu energetického spúšťania bloku 

a súčasne  

povinnosť dokončiť testy zariadení podľa programu 3P146 „Program skúšok chemického 

monitorovacieho systému“ po naladení SW. 

 

Podmienku B.1 je spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., povinná splniť najneskôr do začatia 

uvádzania 3. bloku do prevádzky okrem tej jej časti, v ktorej je výslovne uvedené, že má byť splnená 

k začatiu energetického spúšťania bloku a ktorá súvisí s dokončením úprav BÚK. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., je povinná dokladovať splnenie podmienky B.1 písomným hodnotením 

priebehu testov a splnenia kritérií ich úspešnosti, ktoré je povinná predložiť ÚJD SR vo formáte 

dodatku k Záverečnej správe 3. blok. Nesplnenie podmienky B.1 má za následok nespôsobilosť 

jadrového zariadenia na začatie etapy fyzikálneho spúšťania, resp. nespôsobilosť na začatie etapy 

energetického spúšťania (v tej časti podmienky B.1, kde je to výslovne uvedené a ktorá súvisí s BÚK). 

Začatie etapy fyzikálneho spúšťania bez splnenia podmienky B.1 môže byť kvalifikované ako správny 

delikt podľa § 34 ods. 2 alebo ods. 3 atómového zákona. 

 

 

Odôvodnenie 

 

ÚJD SR na základe žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zo dňa 12. 12. 2016, 

zn. SE/2016/077759, ktorá bola zaregistrovaná ÚJD SR pod reg. č. 7604/2016 v spise č. 3720-2016, 

začal dňa 12. 12. 2016 správne konanie vo veci žiadosti o vydanie: 

- povolenia na nakladanie s RaO a VJP podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 

3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva (ďalej len „správne 

konanie č. 2.1“), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku  

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku 

(ďalej len „správne konanie č. 2.2“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov 

a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. 

blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku (ďalej len „správne konanie č. 2.3“). 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., v liste zo dňa 12. 12. 2016, zn. SE/2016/077759 požiadala 

okrem vydania povolení v správnych konaniach č. 2.1,  č. 2.2 a č. 2.3 o vydanie ďalších povolení: 

- povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení Atómová elektráreň 

Mochovce, VVER 4x440 MW, 3. stavba v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého 

jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového 

zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.1“), 
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- povolenia  na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky v rozsahu manipulácie 

a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva, m. č. A407 podľa § 5 ods. 3 

písm. b) atómového zákona (ďalej len „správne konanie č. 1.2“), 

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 3 atómového zákona časti stavby v rozsahu manipulácie 

a skladovania čerstvého jadrového paliva v uzle čerstvého paliva (ďalej len „správne konanie 

č. 1.3“), 

- povolenia na nakladanie s RaO a VJP podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných 

pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.1“), 

- povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa § 5 ods. 3 písm. b) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 4. bloku 

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku 

(ďalej len „správne konanie č. 3.2“),  

- povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona a podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu objektov 

a zariadení pre prevádzku 4. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. 

blok slúžiacich k prevádzke 4. bloku (ďalej len „správne konanie č. 3.3“). 

 

O začatí uvedených správnych konaní informoval ÚJD SR všetkých účastníkov konania 

a ostatné dotknuté orgány písomne. 

 

Vydanie povolenia v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 a 3.3 nie je predmetom 

tohto rozhodnutia. Konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 boli ukončené vydaním druhostupňových rozhodnutí 

č. 139/2019 P a 140/2019 P zo 06. 05. 2019, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 22. 05. 2019. 

 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 608/2017 z 31. 01. 2017 predsedníčku 

ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2  správneho poriadku, 

v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych 

konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1 a 3.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový 

správny orgán odôvodnil veľkým rozsahom hodnotenej dokumentácie a tiež veľkým počtom kontrol 

zhody, ktoré je potrebné vykonať pre potvrdenie súladu reálneho vyhotovenia zariadení s projektom, 

aby bolo možné plne vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje, že rozhodnutie 

musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovela žiadosti 

prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty 

pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní prostredníctvom listov 

ÚJD SR reg. č. 623/2017 zo dňa 01. 02. 2017, reg. č. 778/2017, 779/2017 a 780/2017 zo dňa 07. 02. 

2017. 

 

Dokumentáciu správnych konaní č. 2.1, 2.2 a 2.3 a ostatných správnych konaní, ktoré súvisia 

so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového 

zariadenia do prevádzky (správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 a 3.3) s odstránenými citlivými 

informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 atómového zákona a v súlade s § 8 ods. 3 

atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 v prenajatých priestoroch 

v Mochovciach. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie dospel ÚJD SR k záveru, že spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., musí svoje podanie doplniť a správne konania č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

a 3.3 prerušil rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017. Zároveň vyzval spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, aby odstránila tie nedostatky podaní, 

ktoré boli identifikované v rozhodnutí ÚJD SR č. 334/2017.  

 

Nedostatky podania v správnom konaní č. 2.1 boli uvedené v prílohe č. 1 listu ÚJD SR reg. 

č. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie správneho konania (Doklad 
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o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia, Plán nakladania s RaO a VJP, 

Predprevádzková bezpečnostná správa MO34 (ďalej len „PpBS MO34“), Osvedčenia a poverenia 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných činností pre odborne spôsobilých 

zamestnancov). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správnych konaní stanovil ako 

podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 2.1 odstránenie nedostatkov v uvedenej 

dokumentácii nie neskôr ako 15. 02. 2018. Nedostatky podania v správnom konaní č 2.2 boli uvedené 

v prílohe č. 2 listu ÚJD SR reg. č. 5263/2017 z 22. 08. 2017 a týkali sa predloženej dokumentácie 

správneho konania (Programy vyskúšania vybraných zariadení určené ÚJD SR, Programy uvádzania 

do prevádzky, Prevádzkové predpisy určené ÚJD SR, PpBS MO34 a Pravdepodobnostné hodnotenie 

bezpečnosti – PSA). ÚJD SR rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správnych 

konaní stanovil ako podmienku pre pokračovanie správneho konania č. 2.2 odstránenie nedostatkov 

v uvedenej dokumentácii v termíne do 15. 02. 2018 a súčasne odstránenie nedostatkov v dokumentácii 

správneho konania č 2.1, tiež v termíne do 15. 02. 2018.  

 

ÚJD SR zároveň rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., vyzval, aby bolo podanie v správnom konaní č. 2.1 doplnené o protokoly o úspešne 

vykonaných skúškach zariadení pre nakladanie s RaO a VJP pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu 

zariadení spoločných pre 3. a 4. blok a slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla čerstvého paliva 

a o harmonogram ďalších skúšok týchto zariadení, ktoré je potrebné vykonať pred začatím uvádzania 

3. bloku do prevádzky. Tieto protokoly a harmonogram požiadal ÚJD SR predložiť podľa aktuálneho 

stavu skúšok k rovnakému termínu ako požadované vyhodnotenie skúšok zariadení 3. bloku, alebo 

predbežný doklad o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku na uvádzanie do prevádzky 

(v správnom konaní č. 2.2) a to v najneskoršom termíne do 12 mesiacov od vydania rozhodnutia ÚJD 

SR č. 334/2017. 

 

ÚJD SR zároveň vyzval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na doplnenie podania 

v správnom konaní č. 2.2 o nasledovné náležitosti: 

- 1) vyhodnotenie skúšok systémov a zariadení 3. bloku alebo predbežný doklad 

o pripravenosti systémov a zariadení 3. bloku na uvádzanie do prevádzky, ktoré budú 

potvrdzovať vysoký stupeň jeho pripravenosti na začatie etapovej časti neaktívnych skúšok 

pre 3. blok (studená hydroskúška primárneho okruhu 3. bloku). Požiadavky ÚJD SR 

na vyhodnotenie alebo predloženie predbežného dokladu o pripravenosti systémov a zariadení 

3. bloku boli uvedené v prílohe č. 3 listu ÚJD SR zn. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017, 

- 2) doklady potvrdzujúce splnenie kvalifikačných požiadaviek zamestnancov spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., na vykonávanie činností s priamym vplyvom na jadrovú 

bezpečnosť (vybraní zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.) a s vplyvom 

na jadrovú bezpečnosť (odborne spôsobilí zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.) 

na uvádzanie 3. bloku do prevádzky. Požiadavky ÚJD SR na potvrdenie splnenia 

kvalifikačných požiadaviek zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., boli uvedené 

v prílohe č. 3 listu ÚJD SR zn. 5263/2017 zo dňa 22. 08. 2017. 

 

ÚJD SR vyzval spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., na doplnenie podania podľa bodov 1) 

a 2) najneskôr do 12 mesiacov od vydania rozhodnutia o prerušení správnych konaní. ÚJD SR 

v rozhodnutí č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 uviedol, že podmienkou pre pokračovanie správneho 

konania č. 2.2 je i odstránenie nedostatkov v dokumentácii správneho konania č. 2.1 a to v termíne 

do 15. 02. 2018. Nedostatky podania v správnych konaniach č. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 a 3.3 

boli zverejnené na webovom sídle ÚJD SR. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala ÚJD SR dokumentáciu 

s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR priebežne hodnotil odstraňovanie nedostatkov v dokumentácii. 

Odstránenie nedostatkov v dokumentácii správnych konaní č. 2.1 a 2.2 bolo potvrdené písomne a to 

nasledovne: 

- v doklade o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia listom 

reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018, 
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- v pláne nakladania s RaO a VJP listom reg. č. 766/2018 zo dňa 07. 02. 2018,  

- v PpBS MO34 listom reg. č. 768/2018 zo dňa 13. 02. 2018, 

- v osvedčeniach a povereniach spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na výkon pracovných 

činností pre odborne spôsobilých zamestnancov listami reg. č. 100/2018 zo dňa 08. 01. 2018 

a 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018, 

- v programoch vyskúšania vybraných zariadení určených ÚJD SR listom reg. č. 767/2018 

zo dňa 08. 02. 2018, 

- v programoch uvádzania do prevádzky listom reg. č. 769/2018 zo dňa 13. 02. 2018, 

- v prevádzkových predpisoch určených ÚJD SR v liste reg. č. 771/2018 zo dňa 13. 02. 2018,  

- v Pravdepodobnostnom hodnotení bezpečnosti – PSA listom reg. č. 896/2018 

zo dňa 14. 02. 2018, 

- v doklade o vlastníckej a organizačnej štruktúre listom reg. č. 396/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 

 

Uvedenými listami ÚJD SR potvrdil, že nedostatky v predmetnej dokumentácii spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., boli v súlade s požiadavkou v rozhodnutí o prerušení správnych konaní 

náležite a včas odstránené (t. j. pred 15. 02. 2018). 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila dňa 28. 08. 2018 podania vo veci žiadosti 

o vydanie povolení podľa výrokovej časti návrhu rozhodnutia (správne konania č. 2.1 a 2.2) a tiež 

v správnych konaniach pre 4. blok (správne konania č. 3.1 a 3.2). ÚJD SR vykonal predbežné 

hodnotenie doplnenia podania v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2, na základe ktorého 

konštatoval, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnením chýbajúcich náležitostí podaním 

zo dňa 28. 08. 2018 splnila všetky podmienky určené rozhodnutím ÚJD SR č. 334/2017 zo dňa 

23. 08. 2017 pre pokračovanie v predmetných konaniach. 

 

Následne ÚJD SR listami reg. č. 5913/2018, 5918/2018, 5021/2018 zo dňa 19. 09. 2018 

a 6048/2018 zo dňa 26. 09. 2018 písomne oznámil všetkým účastníkom konania, že správne konania 

č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 pokračujú odo dňa 28. 08. 2018. Súčasne uvedenými listami ÚJD SR účastníkom 

konania oznámil, že podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 budú 

zverejnené na webovom sídle ÚJD SR ako „podklady pre rozhodnutie 3. a 4. blok“ najneskôr 

v termíne do 28. 09. 2018 a vyzval ich písomne sa vyjadriť k podkladom pre rozhodnutie najneskôr 

v termíne do 28. 10. 2018. Podklady pre rozhodnutie ÚJD SR zverejnil na svojom webovom sídle 

v súlade so stanoveným termínom. V podkladoch pre rozhodnutie bol na webovom sídle ÚJD SR 

zverejnený spôsob odstránenia zistených nedostatkov v dokumentácii a odpočet plnenia odporúčaných 

podmienok Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) uvedených 

v Záverečnom stanovisku (č. 395/2010-3.4/hp) zo dňa 28. 04. 2010 vydanom MŽP SR (ďalej len 

„Záverečné stanovisko EIA MO34“) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 24/2006 Z. z.“).  

 

Po splnení podmienok pre pokračovanie správnych konaní č. 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 ÚJD SR 

vykonal hodnotenie dokumentácie správnych konaní č. 2.1 a č. 2.2 v rozsahu: 

 

1) Identifikačné údaje podľa § 6 ods. 1 písm. b) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila príslušné identifikačné údaje požadované § 6 

ods. 1 písm. b) atómového zákona v podaní zo dňa  12. 12. 2016. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., v doplnení podania zo dňa 22. 06. 2018 potvrdila, že uvedené údaje sú 

nezmenené v porovnaní s údajmi predloženými dňa 12. 12. 2016. Dňa 26. 04. 2021 bol 

vyžiadaný výpis z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 177/2018 

Z. z.“), ktorým bola overená správnosť predmetných údajov. Vyžiadaný výpis z Registra 
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právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci obsahuje údaje v súlade s § 6 ods. 1 

písm. b) atómového zákona. 

2) Opis činnosti, na ktorú sa žiada povolenie podľa § 6 ods. 1 písm. c) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., jasne definovala činnosti, na ktoré žiada vydať 

povolenie. Ide o vydanie povolenia na nakladanie s RaO a VJP podľa § 5 ods. 3, písm. f) 

atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku vrátane uzla 

čerstvého paliva, vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky podľa 

§ 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku 

a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku  

a vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby podľa ustanovenia § 83 stavebného zákona 

a podľa § 5 ods. 3 písm. b) atómového zákona a § 19 ods. 3 atómového zákona v rozsahu 

objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných 

pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku. Tieto činnosti definovala spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., v podaní zo dňa 12. 12. 2016. Predmetné údaje sú v súlade s § 6 

ods. 1 písm. c) atómového zákona. 

3) Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby, právnickej osoby a osoby, 

ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby podľa § 6 ods. 

2 písm. a) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpisy z Registra trestov Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky všetkých členov štatutárneho orgánu spoločnosti a výpis 

z registra trestov na právnickú osobu spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dňa 12. 12. 2016. 

Všetky výpisy boli bez záznamu. Aktualizáciu výpisov predložila i v doplnení podania 

zo dňa 22. 06. 2018. Dňa 06. 05. 2021 bol vyžiadaný výpis z registra trestov na právnickú 

osobu – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., a všetkých členov štatutárneho orgánu 

spoločnosti podľa zákona č. 177/2018 Z. z. Pre zahraničných členov štatutárneho orgánu 

spoločnosti predložila ÚJD SR výpisy z registra trestov fyzickej osoby spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., dňa 29. 04. 2021. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila zároveň 

čestné prehlásenia členov štatutárneho orgánu o spôsobilosti na právne úkony. 

4) Výpis z obchodného registra spoločnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) atómového zákona v znení 

do 31. 08. 2018. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného súdu 

Bratislava I k dátumu 17. 05. 2018. Dňa  26. 04. 2021 bol vyžiadaný výpis z Registra 

právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákon č. 177/2018 Z. z., 

ktorým bola overená správnosť predmetných údajov. 

5) Doklad o funkčnom technickom vybavení spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na požadovanú 

činnosť podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokumenty, ktoré potvrdzujú 

pripravenosť na nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku 

do prevádzky. Výsledky doterajšieho vyskúšania zaradení a systémov, ktoré sú potrebné pre 

nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky, sú 

spracované v súhrnnej forme v dokumente Záverečná správa 3. blok. Tento dokument 

preukazuje plnenie požiadaviek prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7 a 9 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z. vrátane dokladovania pripravenosti personálu. Ostatnú revíziu Záverečnej 

správy 3. blok predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., k dispozícii inšpektorom ÚJD 

SR v svojich priestoroch v Mochovciach pre účely kontroly v máji 2021 listom z 03. 05. 2021, 

ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 3214/2021. Inšpektori ÚJD SR vykonali 

hodnotenie Záverečnej správy 3. blok počas kontroly v Mochovciach. Výsledok hodnotenia je 

taký, že Záverečná správa 3. blok preukazuje pripravenosť zariadení a systémov na nakladanie 

s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky. Časť skúšok, ktoré 

je potrebné vykonať pred uvádzaním bloku do prevádzky, bude vykonaná v súlade 

s technickými, resp. organizačnými podmienkami pre ich vykonanie v neskoršom termíne, 

avšak pred zavezením prvej palivovej kazety do reaktora 3. bloku. ÚJD SR premietol uvedenú 
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skutočnosť do podmienky rozhodnutia (podmienka B.1), vrátane príslušného 

vysvetlenia/odôvodnenia. 

6) Doklad, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., má stálych zamestnancov s požadovanou 

odbornosťou podľa § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona a doklad o počte stálych zamestnancov 

s uvedením ich odbornosti podľa § 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila časť požadovaných dokladov v doplnení 

podania z 28. 08. 2018. Táto dokumentácia nebola úplná, pretože príprava osobitne odborne 

spôsobilých zamestnancov a odborne spôsobilých zamestnancov k danému termínu 

prebiehala. ÚJD SR vykonal v mesiacoch november a december 2019 a v mesiaci december 

2020 u spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v MO34 inšpekciu, zameranú na obsadenie 

pracovných miest s vplyvom na jadrovú bezpečnosť v útvaroch budúcej prevádzky, správy 

zariadení a inžinierskej podpory budúcej prevádzky pre 3. blok. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila počas tejto inšpekcie doklady, ktoré preukazujú nasledovné 

skutočnosti: 

Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 

atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 3. bloku, sú obsadené zamestnancami 

s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej 

odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č.  52/2006 Z. z.“) a poverenia na výkon 

pracovných činností podľa § 10 vyhlášky č.  52/2006 Z. z. Pracovné miesta odborne 

spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona v útvaroch budúcej 

prevádzky, správy a inžinierskej podpory budúcej prevádzky spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., pre MO34 sú obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre 

prevádzku 3. bloku. Počet neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty 

fluktuácie a obsadzovanie týchto miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne rieši. 

Pracovníci majú ukončenú odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných 

činností podľa § 10 vyhlášky č.  52/2006 Z. z. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

dokladovala pripravenosť personálu na nakladanie s RaO, VJP a jadrovými materiálmi 

a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky v Záverečnej správe 3. blok. Inšpektori ÚJD SR 

vykonali v mesiaci august 2020 inšpekciu, ktorou bola potvrdená pripravenosť personálu 

na nakladanie s RaO, s jadrovými materiálmi, VJP a uvádzanie 3. bloku do prevádzky. 

Aktualizáciu Záverečnej správy 3. blok predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

inšpektorom ÚJD SR v apríli 2021 v svojich priestoroch v Mochovciach pre účely kontroly. 

ÚJD SR po posúdení dokumentu konštatuje, že Záverečná správa 3. blok potvrdzuje 

pripravenosť personálu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na uvádzanie 3. bloku 

do prevádzky v súlade s § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona. 

7) Doklad o zabezpečení nakladania s RaO vrátane jeho finančného zabezpečenia podľa § 6 ods. 2 

písm. f) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila doklad o zabezpečení nakladania s RaO 

vrátane jeho finančného zabezpečenia v podaní zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR požiadal 

o doplnenie niektorých údajov (uvedené v zozname nedostatkov podania v prílohe č. 1 k listu 

reg. č. 5263/2017). Následne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doplnila požadované údaje 

listom zn. SE/2017/065026 zo dňa 13. 11. 2017. ÚJD SR vykonal inšpekciu č. 230/2017, 

výsledkom ktorej bolo potvrdenie úplnosti a správnosti doplnených údajov. ÚJD SR potvrdil 

odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 395/2018 zo dňa 22. 01. 2018. 

8) Doklad o vlastníckej a organizačnej štruktúre žiadateľa – spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 

podľa § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila výpis z obchodného registra Okresného súdu 

Bratislava I zo dňa 17. 05. 2018 a organizačnú štruktúru a systemizáciu MO34 a útvaru B4000 

listom zn. SE/2017/062611 zo dňa 02. 11. 2017. Dňa 06. 05. 2021 bol vyžiadaný výpis 

z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona č. 177/2018 

Z. z. 

- Systemizácia MO34 a útvaru B4000 bola preverená inšpekciou ÚJD SR v mesiacoch 

november – december 2019. Výsledok kontroly ÚJD SR bol taký, že predložená systemizácia 
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v požadovanej miere dokladá organizačnú štruktúru žiadateľa v súlade s § 6 ods. 2 písm. g) 

atómového zákona. Súčasťou inšpekcie bolo predloženie systemizácie v útvaroch budúcej 

prevádzky, správy zariadení a inžinierskej podpory budúcej prevádzky pre 3. blok. 

- Systemizácia útvarov prevádzky, správy zariadení a inžinierskej podpory je súčasťou 

Záverečnej správy 3. blok, ktorá bola predložená inšpektorom ÚJD SR v máji 2021 

v priestoroch spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v Mochovciach. Výsledok kontroly ÚJD 

SR je taký, že Záverečná správa 3. blok v požadovanej miere dokladá organizačnú štruktúru 

žiadateľa v súlade s § 6 ods. 2 písm. g) atómového zákona. 

9) Dokumentácia vyžadovaná k žiadosti o uvádzanie do prevádzky podľa § 6 ods. 2 písm. h) 

atómového zákona, Príloha č. 1 časť C: 

a) Limity a podmienky bezpečnej prevádzky – schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 88/2018 

zo dňa 24. 04. 2018. Zmeny v prevádzkovom predpise Limity a podmienky, ktoré súvisia 

so zapracovaním povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri 

prevádzke blokov 1, 2 a 3 Atómovej elektrárne Mochovce spod administratívnej kontroly ich 

vypúšťaním do životného prostredia (č. OOZPŽ/4603/2019 z 15.10.2019) a drobnými 

úpravami textu, schválil ÚJD SR rozhodnutím č. 205/2020 zo dňa 17. 07. 2020. Zmeny 

v prevádzkovom predpise Zdôvodnenie limít a podmienok pre 3. a 4. blok boli schválené 

rozhodnutím ÚJD SR č. 72/2021 z 26. 02. 2021. 

b) Zoznam vybraných zariadení s rozdelením do bezpečnostných tried – schválený rozhodnutím 

ÚJD SR č. 495/2016 zo dňa 19. 09. 2016. ÚJD SR v danej etape súhlasí s predloženým 

dokumentom. Dokument bude aktualizovaný na základe výsledkov uvádzania 3. bloku 

do prevádzky. 

c) Programy vyskúšania vybraných zariadení určené ÚJD SR – programy vyskúšania vybraných 

zariadení určené ÚJD SR boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., pre 3. blok 

ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným programom 

pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania 

určil termín rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania 

a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne predkladala 

 ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie 

nedostatkov podania listom reg. č. 767/2018 zo dňa 08. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR programy vyskúšania vybraných zariadení určených ÚJD 

SR pre 4. blok so zapracovanými pripomienkami ÚJD SR k analogickým programom 

pre 3. blok. ÚJD SR akceptoval predloženie týchto programov listom reg. č. 765/2018 zo dňa 

07. 02. 2018. Po zapracovaní pripomienok ÚJD SR sú programy odskúšania v súlade 

s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 

vyhlášky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe 

vyhotovenia dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška 58/2006 Z. z.“). 

d) Program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy – program uvádzania 

jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy bol predložený spoločnosťou Slovenské 

elektrárne, a.s., pre 3. blok ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k programu 

a súvisiacim programom fyzikálneho a energetického spúšťania pripomienky, ktoré 

klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín 

rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania a to najneskôr 

do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila postupne ÚJD SR 

dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov 

podania listom reg. č. 769/2018 zo dňa 13. 02. 2018. ÚJD SR posúdil program uvádzania 

jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy v konaní ukončenom rozhodnutím 

č. 298/2018, ktoré bolo potvrdené rozkladovým rozhodnutím č. 139/2019 P. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR program uvádzania do prevádzky členený 

na etapy pre 4. blok so zapracovanými pripomienkami k analogickému programu pre 3. blok. 

ÚJD SR akceptoval predloženie týchto programov listom reg. č. 765/2018 zo 07. 02. 2018. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. SE/2019/050644 zo dňa 

18. 09. 2019 novú revíziu dokumentu Program uvádzania 3. bloku do prevádzky členený 
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na etapy (rev. 04). V porovnaní s predchádzajúcou revíziou predmetného dokumentu sú 

v revízii 04 doplnené predprevádzkové testy pre etapu energetického spúšťania 3. bloku. ÚJD 

SR vykonal hodnotenie predloženého dokumentu. Dokument je v súlade s požiadavkami 

prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č.  430/2011 Z. z. a § 15 

vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z. ÚJD SR schválil uvedenú zmenu programu uvádzania 

jadrového zariadenia MO34 do prevádzky samostatným rozhodnutím č. 478/2019 

zo dňa 18. 12. 2019. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila listom zn. 

SE/2019/067197 zo dňa 06. 12. 2019 ÚJD SR zmeny jednotlivých programov fyzikálneho 

a energetického spúšťania 3. bloku. Tieto zmeny vyplynuli z hodnotenia priebehu 

neaktívnych skúšok zariadení a systémov, ktoré sú potrebné v etape uvádzania 3. bloku 

do prevádzky. ÚJD SR vykonal hodnotenie zmien v uvedených programoch fyzikálneho 

a energetického spúšťania a zistil, že sú v nich nedostatky. ÚJD SR listom reg. č. 1915/2020 

zo dňa 12. 03. 2020 požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., o odstránenie 

predmetných nedostatkov. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala listom zn. 

SE/2020/029357 zo dňa 04. 06. 2020 programy fyzikálneho a energetického spúšťania 

s odstránenými nedostatkami, ktoré boli v nich identifikované ÚJD SR. ÚJD SR vykonal 

hodnotenie takto opravených programov fyzikálneho a energetického spúšťania, na základe 

ktorého konštatuje, že sú súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 

a oddiel G ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č.  58/2006 Z. z. Uvedenú 

skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste reg. č. 5772/2020 zo dňa 21. 08. 2020, ktorý odoslal 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala listom 

zn. SE/2020/061995 zo dňa 10. 12. 2020 ÚJD SR novú revíziu programu 3F002 „Program 

zavážky aktívnej zóny reaktora 3. bloku JE Mochovce“. ÚJD SR vykonal hodnotenie novej 

revízie programu 3F002, na základe ktorého konštatuje, že zmeny v programe sú súlade 

s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č.  

430/2011 Z. z. a § 15 vyhlášky č.  58/2006 Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste 

reg. č. 153/2021 zo dňa 14. 01. 2021, ktorý odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

Program uvádzania jadrového zariadenia členeného na etapy so zapracovanými všetkými 

vyššie uvedenými zmenami ÚJD SR schválil rozhodnutím č. 148/2021. 

e) Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení – ÚJD SR schválil program 

prevádzkových kontrol svojim rozhodnutím č. 264/2020 zo dňa 22. 09. 2020. 

f) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa – dokumentácia schválená 

rozhodnutiami ÚJD SR č. 60/2021 zo dňa 18. 02. 2021 (Príručka systému riadenia SE, a. s.) 

a č. 208/2019 zo dňa 08. 07. 2019 (Etapový program zabezpečovania kvality MO34 pre 

výstavbu a uvádzanie do prevádzky). 

g) Prevádzkové predpisy určené ÚJD SR - boli predložené spoločnosťou Slovenské elektrárne, 

a.s., pre 3. a 4. blok ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k predmetným 

predpisom pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. Pre odstránenie 

nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 o prerušení správneho konania 

a to najneskôr do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila postupne 

ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie 

nedostatkov podania listom reg. č. 771/2018 zo dňa 13. 02. 2018. Prevádzkové predpisy 

určené ÚJD SR sú po odstránení nedostatkov podania v súlade s § 18 vyhlášky č.  58/2006 

Z. z. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zaslala listom zn. SE/2020/061697 

zo dňa 09. 12. 2020 ÚJD SR novú revíziu prevádzkových predpisov „Neutrónovo fyzikálne 

charakteristiky aktívnej zóny 3. blok, 1. kampaň“ (vydanie č. 1, revízia č. 6), predpisu 

„Pravidlá jadrovej bezpečnosti pri manipuláciách s palivom“ (vydanie č. 2, rev. č. 1) 

a predpisu Program výmeny paliva a fyzikálne spúšťanie (vydanie č. 1, rev. č. 3). ÚJD SR 

vykonal hodnotenie vykonaných zmien v uvedených predpisoch, na základe ktorého 

konštatuje, že zmeny v predpisoch sú v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 časť B diel 

I oddiel A ods. 8 a oddiel G ods. 1 vyhlášky č.  430/2011 Z. z. a § 18 vyhlášky č.  58/2006 

Z. z. Uvedenú skutočnosť potvrdil ÚJD SR v liste reg. č. 153/2021 zo dňa 14. 01. 2021, ktorý 

odoslal spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 
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h) Vnútorný havarijný plán – schválený rozhodnutím ÚJD SR č. 16/2020 zo dňa 14. 01. 2020. 

Vnútorný havarijný plán nadobudne účinnosť dňom právoplatnosti povolenia na uvádzanie 

jadrového zariadenia MO 34 do prevádzky. Do začatia uvádzania MO34 do prevádzky je 

v platnosti Predbežný vnútorný havarijný plán, ktorý bol schválený rozhodnutím ÚJD SR 

č. 401/2019 zo dňa 12. 11. 2019. 

i)  PpBS MO34 - bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako súčasť podania 

zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k  PpBS MO34 pripomienky, ktoré klasifikoval ako 

nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím 

č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania, a to najneskôr 

do 15. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokumentáciu 

PpBS MO34 s odstránenými nedostatkami listom zn. SE/2017/065735 zo dňa 15. 11. 2017. 

ÚJD SR potvrdil odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 768/2018 

zo dňa 13. 02. 2018. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR v listom zn. 

SE/2019/059184 zo dňa 30. 10. 2019 nové revízie niektorých dokumentov, ktoré sú súčasťou 

PpBS MO34. ÚJD SR vykonal hodnotenie zmien v novej revízii PpBS MO34 oproti revízii 

predmetného dokumentu, ktorý bol predložený ÚJD SR listom z zn. SE/2017/065735 zo dňa 

15. 11. 2017. Zmeny vykonané v  PpBS MO34 spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 

vyhlášky č.  58/2006 Z. z. a doplnenie podania spĺňa požiadavky podľa § 9 ods. 3 písm. 

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

č. 104/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č.  431/2011 Z. z.“). Dôvodom zmien v PpBS MO34 je 

zapracovanie výsledkov neaktívnych skúšok do PpBS MO34. ÚJD SR potvrdil uvedenú 

skutočnosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., listom reg. č. 7140/2020 

zo dňa 30. 10. 2020. Po zapracovaní zmien je PpBS MO34 v plnom súlade s požiadavkami 

§ 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

j) Pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti 

prevádzky pre odstavený reaktor a pre nízke výkonové hladiny, ako aj pre plný výkon 

reaktora (ďalej len „PSA“) - bola predložená spoločnosťou Slovenské elektrárne a.s., ako 

súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k  PSA pripomienky, ktoré klasifikoval ako 

nedostatky podania. Pre odstránenie nedostatkov podania určil termín rozhodnutím ÚJD SR 

č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 o prerušení správneho konania. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR postupne dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. 

ÚJD SR potvrdil čiastočné odstránenie nedostatkov podania listom reg. č. 896/2018 

zo dňa 14. 02. 2018. ÚJD SR požiadal o doplnenie pravdepodobnostného hodnotenia 

bezpečnosti o extrémne klimatické podmienky a zemetrasenia. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR požadované rozšírenie PSA listom zn. SE/2019/062019 

zo dňa 12. 11. 2019. ÚJD SR vykonal hodnotenie predložených podkladov, na základe 

ktorého konštatoval ich súlad s požiadavkami § 20 vyhlášky č.  58/2006 Z. z. 

a bezpečnostného návodu ÚJD SR Požiadavky na vypracovanie PSA (BNS I.4.2/2017). 

k) Plán fyzickej ochrany vrátane zmluvy s Policajným zborom podľa § 7 ods. 5 a § 26 ods. 10 

atómového zákona. Rozhodnutím ÚJD SR č. 154/2018 zo dňa 24. 05. 2018 bol schválený 

dokument „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR 

č. 280/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej 

ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej 

ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím ÚJD SR č. 134/2019 zo dňa 13. 05. 

2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, 

vydanie 1, revízia 0 a jeho ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán 

fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 39/2020 

zo dňa 30. 01. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 UČP v rozsahu 

zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 3. 

Rozhodnutím ÚJD SR č. 328/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej 

ochrany MO34 UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, 

vydanie 1, revízia 4. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený 

„Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 

zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-
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MO34“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany  SE-

MO34“, vydanie 1, revízia 1. Rozhodnutím č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená 

realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 a jeho 

zo strany ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany 

SE-MO34“, vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola 

schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR  č. 329/2020 

zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného 

dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 4. 

l)  Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy - bol predložený spoločnosťou Slovenské 

elektrárne, a.s., ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016. ÚJD SR mal k Plánu nakladania 

s RaO a VJP vrátane ich prepravy pripomienky, ktoré klasifikoval ako nedostatky podania. 

Pre odstránenie uvedených nedostatkov podania určil termín rozhodnutím č. 334/2017 

zo dňa  23. 08. 2017 o prerušení správneho konania. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

predložila ÚJD SR dokumentáciu s odstránenými nedostatkami. ÚJD SR potvrdil odstránenie 

nedostatkov podania listom reg. č. 766/2018 zo dňa 07. 02. 2018. Dňa 08. 11. 2019 predložila 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ÚJD SR listom zn. SE/2019/061205 aktualizovaný 

dokument ,,Plán nakladania s RaO a VJP vrátane ich prepravy“ PNM34483541 rev. 01, 

vo väzbe na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania 

pôvodnej žiadosti. ÚJD SR akceptoval zapracovanie predmetných zmien v zmysle 

požiadaviek § 21 vyhlášky č.  58/2006 Z. z., čo potvrdil zaslaním listu reg. č. 1143/2020 

zo dňa 12. 02. 2020. 

m) Koncepčný plán vyraďovania – bol predložený spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., ako 

súčasť podania z 12. 12. 2016. ÚJD SR vykonal hodnotenie predmetného dokumentu a nemal 

žiadne požiadavky na jeho doplnenie, resp. úpravy. V novembri 2019 predložil žiadateľ  

listom zn. SE/2019/061205 ÚJD SR aktualizovaný koncepčný plán vyraďovania vo väzbe 

na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré nastali od podania pôvodnej 

žiadosti. ÚJD SR identifikoval v predloženom Koncepčnom pláne vyraďovania nedostatky, 

o odstránenie ktorých požiadal spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Finálnu verziu 

Koncepčného plánu vyraďovania, v ktorej sú odstránené nedostatky identifikované ÚJD SR, 

predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom zn. SE/2020/016057 zo dňa 

16. 03. 2020. ÚJD SR vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému dokumentu Koncepčný 

plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok z prevádzky, 

PNM34483534 rev. 02 listom reg. č. 2821/2020 zo dňa 30. 04. 2020. V tomto liste ÚJD SR 

uvádza, že dokument Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. 

blok z prevádzky, PNM34483534 rev. 02 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky  č.  58/2006 Z. z. 

Ďalšiu aktualizáciu dokumentu Koncepčný plán vyraďovania, v ktorej sú zapracované 

dodatočné pripomienky Národného jadrového fondu Slovenskej republiky v kapitole M 

predmetného dokumentu predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., listom 

SE/2021/011018 zo dňa 26. 03. 2021. ÚJD SR vyjadril súhlasné stanovisko k predmetnému 

dokumentu Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok 

z prevádzky listom reg. č. 2661/2021 zo dňa 15. 04. 2021. V tomto liste ÚJD SR uvádza, že 

dokument Koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia JE Mochovce 3. a 4. blok 

z prevádzky, PNM34483534 rev. 03 spĺňa požiadavky § 22 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. 

n) Doklad o zabezpečení finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu okrem úložiska 

podľa osobitného predpisu – plnenie je uvedené v bode 11) odôvodnenia. 

o) Systém odbornej prípravy – posledná realizácia zmeny systému odbornej prípravy 

zamestnancov držiteľa povolení bola schválená rozhodnutím ÚJD SR č. 327/2018 zo dňa 

28. 11. 2018 a rozhodnutím ÚJD SR č. 186/2020 zo dňa 24. 06. 2020. 

p) Programy prípravy vybraných zamestnancov – posledné realizácie zmien boli schválené 

rozhodnutiami ÚJD SR č. 393/2016 zo dňa 27. 07. 2016, č. 355/2017 zo dňa 25. 09. 2017, 

č. 25/2018 zo dňa 13. 02. 2018 a č. 335/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a č. 336/2020 zo dňa 

09. 12. 2020. 
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q) Programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov – boli schválené rozhodnutiami ÚJD 

SR č. 123/2016 zo dňa 22. 03. 2016 a č. 315/2018 zo dňa 28. 11. 2018. 

r) Doklady o splnení kvalifikačných predpokladov vybraných zamestnancov a odborne 

spôsobilých zamestnancov – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila časť 

požadovaných dokladov v doplnení podania zo dňa 28. 08. 2018. Táto dokumentácia nebola 

úplná, pretože príprava osobitne odborne spôsobilých zamestnancov a odborne spôsobilých 

zamestnancov k danému termínu prebiehala. ÚJD SR vykonal v mesiacoch november 

a december 2019 u spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., v MO34 inšpekciu, zameranú 

na obsadenie pracovných miest s vplyvom na jadrovú bezpečnosť v útvaroch budúcej 

prevádzky, správy zariadení a inžinierskej podpory budúcej prevádzky pre 3. blok. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila počas tejto inšpekcie doklady, ktoré 

preukazujú nasledovné skutočnosti: 

-Všetky pracovné miesta osobitne odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 2 

atómového zákona, ktorí sú potrební pre prevádzku 3. bloku, sú obsadené zamestnancami 

s ukončenou odbornou prípravou. Títo zamestnanci majú vydané platné preukazy o osobitnej 

odbornej spôsobilosti podľa § 8 vyhlášky č.  52/2006 Z. z. a poverenia na výkon pracovných 

činností podľa § 10 vyhlášky č.  52/2006 Z. z. 

-Pracovné miesta odborne spôsobilých zamestnancov podľa § 24 ods. 1 atómového zákona 

v útvaroch budúcej prevádzky, správy a inžinierskej podpory budúcej prevádzky MO34 sú 

obsadené zamestnancami v rozsahu, ktorý je potrebný pre prevádzku 3. bloku. Počet 

neobsadených pracovných miest neprevyšuje bežné hodnoty fluktuácie a obsadzovanie týchto 

miest spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., priebežne rieši. Pracovníci majú ukončenú 

odbornú prípravu a vystavené poverenia na výkon pracovných činností podľa § 10 vyhlášky 

č.  52/2006 Z. z. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., dokladovala pripravenosť personálu na nakladanie 

s RaO, VJP a jadrovými materiálmi a na uvádzanie 3. bloku do prevádzky v Záverečnej 

správe 3. blok. Inšpektori ÚJD SR vykonali v mesiaci august 2020 inšpekciu, ktorou bola 

potvrdená pripravenosť personálu na nakladanie s RaO, s jadrovými materiálmi, VJP 

a uvádzanie 3. bloku do prevádzky. 

Aktualizáciu Záverečnej správy 3 blok predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

inšpektorom ÚJD SR v máji 2021 v svojich priestoroch v Mochovciach pre účely kontroly. 

Výsledok kontroly ÚJD SR konštatuje, že Záverečná správa 3. blok potvrdzuje pripravenosť 

personálu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., na uvádzanie 3. bloku do prevádzky v súlade 

s § 6 ods. 2 písm. e) atómového zákona. Záverečná správa 3. blok dokladuje pripravenosť 

personálu na uvádzanie 3. bloku do prevádzky v súlade s požiadavkami § 10 ods. 1 a 2 

vyhlášky č. 52/2006 Z. z. Dokladovanie plnenia požiadavky § 6 ods. 2 písm. h) atómového 

zákona podľa Prílohy č. 1 časť C písm. r) atómového zákona a kontrola jej plnenia je identická 

s dokladovaním plnenia požiadaviek § 6 ods. 2 písm. e), i) atómového zákona a kontrolou ich 

plnenia. 

s) Doklady o pripravenosti na uvádzanie do prevádzky – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

predložila ÚJD SR doklady – protokoly o vykonaní skúšok zariadení a systémov. Kontrola 

priebehu skúšok zariadení a systémov a protokolov o ich odskúšaní prebiehala počas 

inšpekcií ÚJD SR v Mochovciach. Predmetom kontroly bola realizácia nasledovných 

programov neaktívnych skúšok: 

 

3P001 
Program skúšok a montážnych prác reaktora 

a na zariadení betónovej šachty reaktora 

Ukončený v rozsahu pre 

aktuálny stav prípravy 

reaktora na uvádzanie do 

prevádzky. Realizácia bude 

dokončená podľa hmg prác 

v záverečnej etape prípravy 

reaktora na uvádzanie do 

prevádzky 

3P002 Program skúšok pohonov HRK Ukončená realizácia 
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programu 

3P004 
Program manipulácie so vzorkami ocele tlakovej 

nádoby reaktora 

Ukončený v rozsahu pre 

aktuálny stav prípravy 

reaktora na uvádzanie do 

prevádzky. Realizácia bude 

dokončená podľa hmg prác 

v záverečnej etape prípravy 

reaktora na uvádzanie do 

prevádzky 

3P005 
Program skúšok a nastavovacích prác 

na parogenerátoroch  

Ukončená realizácia 

programu 

3P006A 

Program skúšok a nastavovacích prác 

na zariadeniach primárneho okruhu – hlavné 

cirkulačné čerpadlá 

Ukončená realizácia 

programu 

3P006B 

Program skúšok a nastavovacích prác 

na zariadeniach primárneho okruhu – hlavné 

cirkulačné potrubie a hlavné uzatváracie armatúry 

Ukončená realizácia 

programu 

3P007 

Program skúšok a nastavovacích prác systému 

olejového hospodárstva hlavných cirkulačných 

čerpadiel 

Ukončená realizácia 

programu 

3P008 
Program skúšok a nastavovacích prác na zariadení 

systému kompenzátora objemu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P009 Program skúšok zariadenia a manipulátorov 
Ukončená realizácia 

programu 

3P010 
Program skúšok zariadenia pre príjem, skladovanie 

a transport čerstvého paliva  

Ukončená realizácia 

programu 

3P011 
Program skúšok systému odberu vzoriek 

pre kontrolu hermetičnosti pokrytia 

Ukončená realizácia 

programu 

3P012 
Program skúšok zariadenia zavážacieho stroja 

reaktora 

Ukončená realizácia 

programu 

3P013 
Program skúšok pre transport vnútroreaktorových 

častí a horného bloku 

Ukončená realizácia 

programu 

3P014 

Program skúšok zariadení pre výmenu 

absorbčných častí riadiacich a predlžovacích tyčí 

ARK 

Ukončená realizácia 

programu 

3P015 
Program skúšok uťahováku matíc hlavnej deliacej 

roviny reaktora 

Ukončená realizácia 

programu 

3P016 
Program spúšťacích prac zariadenia pre transport, 

prehliadky a skúšky pohonov HRK 

Ukončená realizácia 

programu 

3P017 
Program skúšok pre manipuláciu s ionizačnými 

komorami 

Ukončená realizácia 

programu 

3P019 
Program skúšok systému skladovania 

a manipulácií s VJP 

Ukončená realizácia 

programu 

3P020 
Program skúšok zariadení pre prípravu 

transportného kontajneru na odvoz VJP 

Ukončená realizácia 

programu 

3P021 
Program skúšok systému kontinuálneho čistenia 

vody primárneho okruhu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P022 
Program skúšok systému doplňovania primárneho 

okruhu a regulácie kyselinou boritou 

Ukončená realizácia 

programu 

3P023 
Program skúšok systému olejového hospodárstva 

doplňovacích čerpadiel 

Ukončená realizácia 

programu 

3P024 
Program funkčných skúšok systému chladenia 

bazénu vyhoretého paliva 

Ukončená realizácia 

programu 

3P025 Program skúšok systému spaľovania vodíka Ukončený v rozsahu 
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neaktívnych skúšok 

3P026 
Program skúšok systému organizovaných únikov 

primárneho okruhu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P027 
Program skúšok systému KWA preplach čidiel 

ASRTP 

Ukončená realizácia 

programu 

3P028 Program skúšok systému odluhu parogenerátorov 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P029 
Program skúšok systému čistenia drenážnych vôd 

primárneho okruhu 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P030 Program skúšok systému zberu aktívnych vôd 
Ukončená realizácia 

programu 

3P031 Program skúšok odparky 
Ukončená realizácia 

programu 

3P032 Program skúšok dočistenia kondenzátu z odparky 
Ukončená realizácia 

programu 

3P033 Program skúšok systému čistého kondenzátu 
Ukončená realizácia 

programu 

3P034 Funkčné skúšky systému ŠOV-4, očistka ŠOV-4 
Ukončená realizácia 

programu 

3P035 Program skúšok očistky bórneho koncentrátu 
Ukončená realizácia 

programu 

3P036 
Program skúšok systému doplňovania bórového 

koncentrátu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P037 Program skúšok systému prípravy chemikálií 
Ukončená realizácia 

programu 

3P038 
Program skúšok stanice čistenia technologických 

odvzdušnení 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P039 
Program skúšok čistiacej stanice vôd bazénu 

a nádrží havarijných systémov 

Ukončená realizácia 

programu 

3P040 
Program skúšok systému čistiacej stanice odluhu 

parogenerátovov - filtre 

Ukončená realizácia 

programu 

3P041 
Program skúšok pre havarijné systémy 

doplňovania a chladenia aktívnej zóny 

Ukončená realizácia 

programu 

3P042 
Program skúšok dochladzovania primárneho 

okruhu po seizmickej udalosti 

Ukončená realizácia 

programu 

3P043 
Program skúšok pre systém zníženia tlaku 

v hermetických priestoroch a lokalizácie únikov 

Ukončená realizácia 

programu 

3P044 
Program skúšok systému vloženého okruhu 

chladenia hlavných cirkulačných čerpadiel 

Ukončená realizácia 

programu 

3P045 
Program skúšok systému vloženého okruhu 

chladenia pohonov  

Ukončená realizácia 

programu 

3P046 A, 

B, C, D 
Programy nakladania s RAO 

Ukončená realizácia 

programu 

3P047 
Program skúšok systému technologického 

odvzdušnenia nádrží (KPP) 

Ukončená realizácia 

programu 

3P051A 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky A, 3.blok 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P051B 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky B, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P051C 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky C, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P051D 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky D, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P051E Program funkčných skúšok prevádzkovej Ukončená realizácia 
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diagnostiky E, 3.blok programu 

3P051F 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky F, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P051H 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky H, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P051N 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky N, 3.blok 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P051R 
Program funkčných skúšok prevádzkovej 

diagnostiky R, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P052 Program skúšok havarijných podporných stredísk 
Ukončená realizácia 

programu 

3P053A, 

B, C 

Program funkčných skúšok radiačnej kontroly 

v HVB – 3. blok, dovybavenie a elektrická časť 

Ukončená realizácia 

programu 

3P054 
Program skúšok dekontaminácie miestností a 

zariadení, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P055 
Program funkčných skúšok systému odberu 

vzoriek 

Ukončená realizácia 

programu 

3P056A 
Program funkčných skúšok systémov 

vzduchotechniky hermetickej zóny 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P056B 
Program funkčných skúšok systémov 

vzduchotechniky vzduchotesnej zóny 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P056C 
Program funkčných skúšok vzduchotechnických 

prívodných systémov 

Ukončená realizácia 

programu 

3P056D 
Program funkčných skúšok vetrania miestnosti 

radiačnej kontroly 

Ukončená realizácia 

programu 

3P056E 
Program funkčných skúšok vzduchotechniky 

budovy aktívnych pomocných prevádzok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P057 Program funkčných skúšok priemyselnej televízie 
Ukončená realizácia 

programu 

3P058 
Program funkčných skúšok merania koncentrácie 

vodíka v hermetickej zóne. 

Ukončená realizácia 

programu 

3P059 Program funkčných skúšok ASFES 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P060 
Program pasivácie vnútorných povrchov 

primárneho okruh počas 2. HS 

Ukončená realizácia 

programu 

3P061A 

Test gravitačného plnenia bazénu chladenia 

vyhoretého paliva zo žľabov systému pre 

lokalizáciu havárií 

Ukončená realizácia 

programu 

3P061B Skúška otvorenia prepoja z A301/1 do A201/1 
Ukončená realizácia 

programu 

3P061C 
Preverenie chodu armatúr havarijného 

odvzdušnenia parogenerátorov a reaktora 

Ukončená realizácia 

programu 

3P061D 
Overenie funkčnej spôsobilosti čerpadiel JMN v 

prietočnom režime do sprchového kolektora 

Ukončená realizácia 

programu 

3P061E 
Skúška zlievania vody z barbotážnych korýtok 

na podlahu boxu parogenerátorov 

Ukončená realizácia 

programu 

3P062A 

Skúška priechodnosti trás superhavarijného 

napájania pomocou čerpadiel závodného 

hasičského útvaru 

Ukončená realizácia 

programu 

3P062B 
Skúška priechodnosti benzínových čerpadiel 

z bazéna CChV do systému TVD 

Ukončená realizácia 

programu 

3P063A 

Overenie schopnosti vychladzovať primárny okruh 

systémom PSA PG, PV PG a nízkotlakého 

systému havarijného doplňovania 

Ukončená realizácia 

programu 
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3P063B 

Overenie konfigurácie systému núdzového zdroja 

chladiva a jeho schopnosti doplňovania chladiva 

podľa projektu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P063C 
Skúška gravitačného doplňovania vody 

do parogenerátorov z napájacích nádrží 

Ukončená realizácia 

programu 

3P064 
Program funkčných skúšok pneumatických 

rýchločinných armatúr - 3. blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P065 Funkčná skúška pohonov armatúr a regulátorov 
Ukončená realizácia 

programu 

3P066 Komplexné skúšky ESFAS, 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P067 
Program skúšok APS v etape neaktívnych skúšok 

a spúšťania 

Ukončená realizácia 

programu 

3P069 Oživenie provizórneho napájania 6kV z EMO 2 
Ukončená realizácia 

programu 

3P070 Rozvodňa 110 kV, EMO1-3 
Ukončená realizácia 

programu 

3P071 Rezervný transformátor 63 MVA, 3.blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P072 
Rozvodňa 400kV, transformátory 300 MVA, 

32 MVA, 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P073 
3P073 Program skúšok pre Prvé fázovanie TG31, 

3. blok 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P074 Program skúšok pre Prvé fázovanie TG32, 3. blok 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P075 
Program skúšok pre Začiatok uvádzania 

rozvádzačov VS do prevádzky, 3. blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P076 Zaistené napájanie 1. kategórie, 3.blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P077 Rozvádzače vysokého napätia, 3.blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P077B Rozvádzače vysokého napätia, 3.blok, prepojenia 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P078 Rozvádzače nízkeho napätia, 3.blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P079 

Systém technickej chladiacej vody dôležitej, 

čerpacia stanica a ventilátorové chladiace veže, 

3. blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P080 
Systém technickej chladiacej vody nedôležitej, 

čerpacia stanica a chladiace veže 3. blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P081 
Chladiaca voda 3. blok, program funkčných 

skúšok 

Ukončená realizácia 

programu  

3P082 Systém rozvodu demi vody 1 MPa, 3. blok 
Ukončené v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P083 
Vzduchotechnické systémy sekundárneho okruhu, 

3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P084 
Program skúšok „Mobilný dieselgenerátor pre 

4.blok“ 

Ukončená realizácia 

programu 

3P085 Zberná nádrž kondenzátu strojovne, 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu  

3P086 Systém hlavného kondenzátu 

Realizácia programu bude 

dokončená po zrušení režimu 

konzervácie sekundárneho 

okruhu 
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3P087 Superhavarijné napájanie, 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P088 Systém napájania, 3. blok 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P089 Systém ostrej pary, 3. blok 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok  

3P090 Generátor a jeho príslušenstvo 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P091A,B Funkčná skúška vlastného SKR TG 3.blok 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok  

3P092, 

3P093 
Program funkčných skúšok turbíny 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok  

3P094 Skúšky terminálu ASDR 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok  

3P095 
Program funkčných skúšok generátora 

a príslušenstva 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok  

3P096 DGS, 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P096A Funkčná skúška vlastného skr dgs, 3. Blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P096B Program skúšok pre DG 3. blok - elektro časť 
Ukončená realizácia 

programu 

3P096C Dieselgenerator 3. blok - VZT systémy 
Ukončená realizácia 

programu 

3P097 Program skúšok EPS 
Ukončená realizácia 

programu 

3P098 Systém nízkotlakého stlačeného vzduchu, 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P099 Vákuový systém turbíny 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P100 
Program skúšok pre Ústredná elektrická dozorňa, 

3. blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P101 Zariadenia pre komunikáciu a dátovú sieť, 3.blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P102 Rozvody technických plynov 
Ukončená realizácia 

programu 

3P103 
Systém dochladzovania primárneho okruhu, 

3. blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P105 Chemická úprava kondenzátu (BÚK) 

Na systéme prebiehajú 

dodatočné úpravy, realizácia 

programu bude ukončená 

k nábehu strojovne (začiatku 

ES) 

3P106 Program VT-vzduchu, 3. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P107 Systém odberu vzoriek 3.blok 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P110 Para z pomocnej kotolne 3.blok 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P111A 
Integrálny test systému kontroly a riadenia, 

sekundárny okruh 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok okrem 

časti BÚK. Bude dokončené 

k nábehu strojovne (začiatku 

ES) 
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3P114 

Funkčné skúšky vývodov z rozvádzačov 6 kV 

a 0,4 kV pre napájanie spotrebičov jadrového 

ostrova 

Ukončená realizácia 

programu 

3P122 Komplexné skúšky elektro 3.bloku pri záťaži 
Ukončená realizácia 

programu 

3P127 
Program funkčných skúšok rozvodu technickej 

vody dôležitej a nedôležitej 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

3P133A, B Program funkčných skúšok systému TXS 
Ukončená realizácia 

programu 

3P134 
Program skúšky napájania rozvádzačov (24 V) 

pre bezpečnostné systémy- Individual Test "B" 

Ukončená realizácia 

programu 

3P135A 
Program skúšok limitačného systému reaktora - 

Individual Test "B" 

Ukončená realizácia 

programu 

3P135B Program skúšok limitačného systému reaktora 
Ukončená realizácia 

programu 

3P136 
Program skúšok pohavarijného monitorovacieho 

systému PAMS/SAMS 

Ukončená realizácia 

programu 

3P137A1 Program skúšky systému EXCORE 
Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P137A2 
3P137A2 Program komplexného vyskúšania 

systému EXCORE 

Realizácia bude dokončená po 

zriadení kontrolovaného 

pásma 

3P137B INCORE, Program funkčných skúšok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P137B1 INCORE, Program integrálnych skúšok 
Ukončená realizácia v rozsahu 

neaktívnych skúšok 

3P137C 
Program funkčných skúšok analyzátorov 

neutrónového roztoku pre NAR-I 

Realizácia bude dokončená po 

zriadení kontrolovaného 

pásma 

3P137C1 Program FuS PTK Boron 
Ukončená realizácia 

programu 

3P137D 
Program funkčných skúšok RVLMS, CETM 

systém 

Ukončená realizácia 

programu 

3P137D2 RVLMS, Program FuS napájacích zariadení 
Ukončená realizácia 

programu 

3P137E 
INCORE, MS-S, Program funkčných skúšok 

napájacích zariadení 

Ukončená realizácia 

programu 

3P137F MS-S, Program funkčných skúšok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P137F1 MS-S, Program integrálnych skúšok 
Ukončená realizácia 

programu 

3P138A, B 
Program funkčných skúšok vypínačov TXS a AO 

RTB 

Ukončená realizácia 

programu 

3P139 
Program skúšky integrácie systémov prepojených 

zbernicami 

Ukončená realizácia 

programu 

3P140A, B 
Program skúšky systému riadenia výkonu reaktora 

RCS 

Ukončená realizácia 

programu 

3P141A 
Program skúšky hlavného riadiaceho systému 

NI+CI - T2000 - Indivídual  test "B" 

Ukončená realizácia 

programu 

3P141B 
Program skúšky hlavného riadiaceho systému 

jadrového a nejadrového ostrova 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok okrem 

časti BÚK. Bude dokončené 

k nábehu strojovne (začiatku 

ES)  
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3P142 Program skúšky meraní primárneho okruhu 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok. Treba 

doplniť overenie merania 

koncentrácie H3BO3. Viazané 

technologicky na zvýšenie c 

kyseliny boritej na odstavnú. 

Bude dokončené k uvádzaniu 

do prevádzky 

3P143 
Program skúšok seizmického monitorovacieho 

systému 

Ukončená realizácia 

programu 

3P144A Program skúšky "loop check" - TXS 
Ukončená realizácia 

programu 

3P144B Program skúšky "loop check" - T2000 

Ukončený v rozsahu 

neaktívnych skúšok okrem 

časti BÚK. Bude dokončené 

k nábehu strojovne (začiatku 

ES) 

3P145 
Program skúšky elektromagnetickej kompatibility 

primárneho okruhu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P146 
Program skúšky chemického monitorovacieho 

systému - Individual Test "B" 

Realizácia programu nie je 

ukončená. Bude ukončené do  

začiatku uvádzania do 

prevádzky 

3P147 MCS Systém jednotného času 
Ukončená realizácia 

programu 

3P148 Program skúšok odolnosti systému TXS 
Ukončená realizácia 

programu 

3P149 
Funkčná skúška autonómneho systému kontroly 

a riadenia vzduchotechniky sekundárneho okruhu 

Ukončená realizácia 

programu  

3P150 
Funkčná skúška autonómnej VZT jednotky 

deleného typu ( SPLIT ) 

Ukončená realizácia 

programu 

3P160 Podružné rozvádzače, NN, 3.blok jadrový ostrov 
Ukončená realizácia 

programu 

3P161 
Program funkčných skúšok systému odvodu tepla 

a splodín horenia - 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

8P056F 
Program funkčných skúšok VZT, klimatizácie 

a MaR 

Ukončená realizácia 

programu 

8P094 Program skúšok pre ASDR systém, spoločná časť 
Ukončená realizácia 

programu 

8P115 Úprava kalov 

Ukončená realizácia 

programu v rozsahu 

požiadaviek prevádzky 

8P116 Systém požiarnej vody seizmicky neodolný 
Stav uvedený v 8P116A, B, 

C, D, E.  

8P116A 
Skúšky hasenia požiaru pre blokové 

transformátory 

Ukončená realizácia 

programu 

8P116B 
Skúšky hasenia požiaru pre rezervné 

transformátory a transformátory vlastnej spotreby 

Ukončená realizácia 

programu 

8P116C 
8P116C Program funkčných skúšok SHZ na vodnú 

hmlu seizmicky neodolné - 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

8P116D Penové SHZ olejových nádrží TG 
Ukončená realizácia 

programu 

8P116E Stabilné hasiace zariadenie seizmicky neodolné 
Realizácia ukončená 

v rozsahu neaktívnych skúšok 
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8P117 Systém požiarnej vody seizmicky odolnej 
Ukončená realizácia 

programu 

8P117A 
Program funkčných skúšok SHZ na vodnú hmlu 

seizmicky odolná - 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

8P117B 
Program funkčných skúšok SHZ FM200 

seizmicky odolné - 3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

8P117C 
Program funkčných skúšok penového SHZ DGS - 

3.blok 

Ukončená realizácia 

programu 

8P118 Systém chladenej vody 6/12 st C 
Ukončená realizácia 

programu  

8P119 Úprava surovej vody, 3. a 4.blok 
Ukončená realizácia 

programu,  

8P120 Rezervný zdroj vody 
Ukončená realizácia 

programu 

8P121 Spoločný dieselgenerátor 3. a 4. blok 
Ukončená realizácia 

programu 

8P121A Spoločný dieselgenerátor – elektrická časť 
Ukončená realizácia 

programu 

8P121B Samostatný SKR spoločného dieselgenerátora 
Ukončená realizácia 

programu 

8P125 
Skúška napájania a ovládania spotrebičov 

určených pre riešenie ťažkých havárií 

Ukončená realizácia 

programu 

8P126 
Funkčná skúška autonómneho systému kontroly 

a riadenia vysokotlakového vzduchu 

Ukončená realizácia 

programu 

8P128 Skúška komunikácie so systémom jednotného času 
Ukončená realizácia 

programu 

8P129 Skúška straty napájania v HRS 
Ukončená realizácia 

programu 

8P130 Funkčná skúška riadiaceho systému HRS 
Ukončená realizácia 

programu 

3P200 
Program tlakovej skúšky oddeliteľných častí 

primárneho okruhu 

Ukončená realizácia 

programu 

3P201 Program studenej hydraulickej skúšky 
Ukončená realizácia 

programu 

3P202 Program malej revízie 3. bloku 
Ukončená realizácia 

programu 

3P203 Program horúcej hydraulickej skúšky 3. bloku 
Ukončená realizácia 

programu 

3P204 Program rozšírenej revízie 3. bloku 
Pokračovanie podľa hmg po 

ukončení konzervácie PO 

3P205 
Program merania hydraulických charakteristík I.O, 

R a VČR pri 2. HS 

Ukončená realizácia 

programu 

3P206 Určenie nerovnomernosti rozdelenia prietoku 
Ukončená realizácia 

programu 

3P207 
Program chemických režimov v jednotlivých 

etapách neaktívnych skúšok 

Ukončená realizácia 

programu 

V porovnaní s návrhom rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 

o vydanie povolenia v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 ktorý bol zverejnený ako 

súčasť podkladov pre rozhodnutie dňa 22. 01. 2021, bola ukončená realizácia programov 

3P019, 3P20 a 3P059. Táto skutočnosť je odzrkadlená vo vyššie uvedenej tabuľke. Ostatné 

programy, ktorých realizácia nie je z rôznych dôvodov ukončená, sú uvedené v podmienke 

B.1 tohto rozhodnutia. Príslušné odôvodnenia sú uvedené v texte podmienky B.1 tohto 

rozhodnutia. 
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Niektoré programy odskúšania zariadení a systémov sú koncipované tak, že určitú časť 

do týchto programov zaradených testov je možné vykonať až po zavezení paliva do reaktora 3. 

bloku. Hodnotenie stavu realizácie týchto programov vo vyššie uvedenej tabuľke „Realizácia 

ukončená v rozsahu neaktívnych skúšok“ znamená, že sú ukončené všetky predpísané testy 

pre etapu neaktívnych skúšok. Zariadenie a systémy podľa týchto programov sú pripravené 

na uvádzanie do prevádzky v predpísanom rozsahu. 

 

Doklady o pripravenosti a tiež realizáciu testovania zariadení podľa jednotlivých programov 

neaktívnych skúšok overovali inšpektori ÚJD SR počas inšpekcií v Mochovciach. Viaceré 

z uvedených programov majú všeprofesný charakter a nie je možné ich jednoznačne priradiť 

ku konkrétnym povoleniam podľa tohto rozhodnutia, menovite k povoleniu na uvádzanie 

3. bloku do prevádzky (vo výroku rozhodnutia označené ako B), resp. povoleniu 

na nakladanie s RaO, VJP a nakladanie s jadrovými materiálmi – čerstvým jadrovým palivom 

(vo výroku rozhodnutia označené ako A). Príkladom takýchto programov neaktívnych skúšok 

sú programy 3P065, 3P068, 3P070, 3P071, 3P072, 3P076, 3P077, 3P078, 3P080, 3P098, 

3P114, 3P142, 3P145, 3P146, 3P160, 8P116, 8P116E, 8P117B a iné, ktorými sa overuje 

prevádzkyschopnosť zariadení spoločných pre prevádzku bloku, nakladanie s RaO a VJP ako 

i s čerstvým jadrovým palivom. Niektoré z programov skúšok zariadení je možné 

jednoznačne podľa účelu skúšaných zariadení priradiť k povoleniam (A) alebo (B) podľa 

výroku tohto rozhodnutia. K skúškam zariadení pre nakladanie s RaO patria programy 

3P046A, B, C, D, 3P056E a 3P030. K skúškam zariadení pre nakladanie s VJP patria 

programy 3P019, 3P020 a 3P024. K skúškam zariadení pre nakladanie s jadrovým 

materiálom v rozsahu čerstvého jadrového paliva mimo uzla čerstvého paliva patria programy 

3P010 a čiastočne aj 3P012. 

 

Časť činností spojených s nakladaním s jadrovým materiálom (čerstvým jadrovým palivom) 

sa vykonáva mimo uzla čerstvého paliva a teda je nad rozsah povolení na nakladanie 

s čerstvým jadrovým palivom v uzle čerstvého paliva, ktoré ÚJD SR povolil svojimi 

rozhodnutiami č. 277/2018 a č. 298/2018 zo dňa 29. 10. 2018 a ktoré boli potvrdené 

rozkladovými rozhodnutiami ÚJD SR č. 139/2019 P a č. 140/2019 P zo dňa 06. 05. 2019. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., má nainštalované zariadenie, ktoré je určené 

na nakladanie s čerstvým jadrovým palivom mimo uzla čerstvého paliva a vykonáva jeho 

testovanie. Pri zohľadnení týchto skutočností a s primeraným použitím ustanovenia § 19 ods. 

2 správneho poriadku, ÚJD SR vydáva týmto rozhodnutím i povolenie na nakladanie 

s jadrovými materiálmi (čerstvým jadrovým palivom) podľa § 5 ods. 3 písm. g) atómového 

zákona v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu objektov 

a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku okrem uzla čerstvého 

paliva (nakladanie s jadrovým materiálom v rozsahu manipulácie a skladovania čerstvého 

jadrového paliva v uzle čerstvého paliva rozhodnutím ÚJD SR č. 277/2018, ktoré bolo 

potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 140/2019 P). 

t) Plány ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia AE 

Mochovce v územných obvodoch Banskobystrického a Nitrianskeho kraja - posúdené 

rozhodnutiami ÚJD SR č. 135/2020 z 01. 04. 2020 a č 232/2020 z 27. 07. 2020 a schválené 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 08. 09. 2020 č. SKR-COPK2-2020/405-14 

a 27. 11. 2020 č. SKR-COPK2-2020/405-48. 

u) Vymedzenie hraníc jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím ÚJD SR č. 922/2014 

zo dňa 12. 12. 2014.  

v) Vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrového zariadenia - schválené rozhodnutím ÚJD 

SR č. 1040/2012 zo dňa 23. 11. 2012. 

w) Dokumentácia podľa stavebného zákona – bola postupne predkladaná k ústnym 

pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 3. 

bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku. 

10) Dokumentácia predkladaná podľa stavebného zákona pre predčasné užívanie stavby požadovaná 

§ 6 ods. 2 písm. j) atómového zákona.  
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- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila predmetnú dokumentáciu k ústnym 

pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) pre jednotlivé objekty 

3. bloku a spoločné objekty 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3 bloku.  

11) Poistenie zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 54/2015 Z. z. 

o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a jej finančnom krytí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2015 Z. z.“).  

- Listom zn. SE/2021/000479/Ov zo dňa 07. 01. 2021, zaregistrovaným ÚJD SR pod 

č. 224/2021, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doručila oznámenie o preukázaní 

finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu spôsobenú v dôsledku jadrovej 

udalosti pre lokalitu MO34 s účinnosťou od 01. 01. 2021 vrátane uvedenia výšky podielov 

účasti poistiteľov na poistnom krytí pre uvedenú lokalitu. Prílohu k uvedenému oznámeniu 

tvorila Poistná zmluva č. EL044SR21, ktorá pokrýva podiel na krytí zákonného limitu 

zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou vo výške 59,00 %. Listom zo dňa 

06. 01. 2021 zaregistrovaným ÚJD SR pod č. 296/2021 bolo doručené oznámenie 

Slovenského jadrového poisťovacieho poolu o poskytnutí poistného krytia zodpovednosti 

prevádzkovateľa za škodu spôsobenú jadrovou udalosťou s podielom poistného krytia 

zodpovednosti vo výške 41,00 %. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že v časti povinnosti 

krytia zodpovednosti za jadrovú škodu sú splnené požiadavky na finančné krytie 

zodpovednosti za jadrovú škodu predpísaným spôsobom a do limitu ustanoveného zákonom 

č. 54/2015 Z. z. 

 

12) Podľa § 7 ods. 5 atómového zákona je osobitnou podmienkou vydania povolenia podľa § 5 ods. 3 

písm. b), f), g) atómového zákona schválenie plánu fyzickej ochrany. Rozhodnutím ÚJD SR 

č. 154/2018 zo dňa 24. 05. 2018 bol schválený dokument „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, 

vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 280/2018 zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená 

realizáciu zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu 

zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 1 a rozhodnutím 

ÚJD SR č. 134/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán 

fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 0 a jeho ÚJD SR schválenej zmeny v rozsahu 

zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 2.  Rozhodnutím 

ÚJD SR č. 39/2020 zo dňa 30. 01. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 

UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, vydanie 1, revízia 3. 

Rozhodnutím ÚJD SR č. 328/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola schválená zmena plánu fyzickej 

ochrany MO34 UČP v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany MO34 UČP“, 

vydanie 1, revízia 4. Rozhodnutím ÚJD SR č. 260/2018 zo dňa 14. 09. 2018 bol schválený „Plán 

fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0. Rozhodnutím ÚJD SR č. 281/2018 

zo dňa 10. 10. 2018 bola schválená realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-

MO34“, vydanie 1, revízia 0 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, 

vydanie 1, revízia 1 a rozhodnutím ÚJD SR č. 133/2019 zo dňa 13. 05. 2019 bola schválená 

realizácia zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 0 a jeho ÚJD 

SR schválenej zmeny v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-MO34“, 

vydanie 1, revízia 2. Rozhodnutím ÚJD SR č. 178/2019 zo dňa 06. 06. 2019 bola schválená 

zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-

MO34“, vydanie 1, revízia 3. Rozhodnutím ÚJD SR  č. 329/2020 zo dňa 02. 12. 2020 bola 

schválená zmena plánu fyzickej ochrany MO34 v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej 

ochrany SE-MO34“, vydanie 1, revízia 4. Odôvodnenie plnenia tejto požiadavky je rovnaké ako 

plnenie požiadavky podľa § 26 ods. 10 atómového zákona. 

13) Údaje vyžadované osobitným predpisom - Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre 

atómovú energiu podľa § 12 ods. 5 atómového zákona. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila list SE/2016/067700 o odoslaní základných 

technických charakteristík (ďalej len všeobecne zaužívaná anglická skratka „BTC“) ÚJD SR 

a list SE/2016/007696 o odoslaní BTC na Európsku komisiu, ktorých prílohou bola Správa 

o základných technických parametroch pre lokality MO34. Predloženie správy je v súlade 

s článkom 4 Nariadenia Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 08. 02. 2005 o uplatňovaní systému 
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záruk Euratomu. BTC bolo aktualizované ku dňu 23. 03. 2018 a zaslané listom spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., značky SE/2018/021092 z 05. 04. 2018 a následne ku dňu 

27. 08. 2020.  

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR správu o realizácii projektu 

inštalácie dozorných zariadení Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (ďalej len 

„MAAE“) a Európskej komisie.  

- Dozorné zariadenia boli nainštalované zodpovedným zamestnancom Európskej komisie 

v dňoch 10. a 11. 12. 2019. Funkčnosť dozorných zariadení MAAE a Európskej komisie bola 

potvrdená inšpektormi MAAE a Európskej komisie počas medzinárodnej inšpekcie 

č. 828/2020 konanej dňa 29. 10. 2020, ktorá bola zameraná na evidenciu a kontrolu jadrových 

materiálov. 

 

Vysvetlenie rozdelenia správnych konaní podľa ich vecného zamerania: ÚJD SR rozčlenil 

rozhodnutím č. 334/2017 zo dňa 23. 08. 2017 žiadosť spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie 

povolení súvisiacich s uvádzaním MO34 do prevádzky na správne konania č. 1.1, 1.2 a 1.3 (súvisiace 

s uzlom čerstvého paliva), č. 2.1, 2.2 a 2.3 (súvisiace s 3. blokom) a č. 3.1, 3.2 a 3.3 (súvisiace so 4. 

blokom) z dôvodu dvojblokovej štruktúry stavby MO34 a časovej postupnosti predpokladaných 

činností počas postupnej prípravy zariadení, systémov a objektov MO34 na uvádzanie do prevádzky. 

Časť dokumentácie predloženej spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., v správnych konaniach 2.1, 

2.2 a 2.3 súvisí iba s 3. blokom a zariadeniami spoločnými pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre 

prevádzku 3. bloku, časť dokumentácie preukazuje splnenie požiadaviek platnej legislatívy nielen pre 

3. blok a spoločné zariadenia 3. a 4. bloku, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku, ale aj pre 4. blok, 

resp. pre jadrové zariadenie MO34 ako celok – ide najmä o dokumentáciu uvedenú v odsekoch 7), 9f), 

9h) až 9j), 9l) až 9o), 9t) až 9v), 11) a 12). ÚJD SR vykonal hodnotenie tejto dokumentácie v jej 

plnom rozsahu, ktorý v skutku prevyšuje rozsah požadovaný pre správne konania 2.1, 2.2 a 2.3. 

 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 7772/2018 zo dňa 04. 12. 2018 

predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 

poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie v správnych konaniach 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 o 6 mesiacov 

podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán odôvodnil veľkým 

rozsahom kontrolných činností, ktoré je treba vykonať pred začatím uvádzania 3. bloku MO34 

do prevádzky, aby bolo možné v plnej miere vyhovieť ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré 

ustanovuje, že rozhodnutie musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR 

vyhovela žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. 

O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní 

listami ÚJD SR reg. č. 157/2019, 158/2019 a 7058/2018 zo dňa 07. 01. 2019. 

 

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 266/2008, ktoré súvisia s 3. blokom  je 

nasledovné: 

- Podmienky č. 1 a 2 (podmienka č. 1 „V zhode s najlepšou medzinárodnou praxou dopracovať 

projekt jadrového zariadenia 3. a 4. blok Mochovce o referenčný scenár udalosti zahŕňajúci 

deterministický účinok z externého zdroja, napr. náraz malého lietadla a predložiť ho 

na posúdenie ÚJD SR“ a podmienka č. 2 „Na základe scenára, vypracovaného podľa 

podmienky č. 1 vyhodnotiť funkčný potenciál odolnosti projektu 3. a 4. bloku JE Mochovce 

a uplatniť v projekte vhodné dodatočné systémy, konštrukcie alebo komponenty, ako aj 

stratégie riadenia jadrovej elektrárne s cieľom zabezpečiť jej odolnosť voči možným 

deterministickým účinkom z externého zdroja, napr. úmyselný náraz malého lietadla a to tak, 

aby sa uviedol projekt do súladu s najlepšou medzinárodnou praxou. Príslušné zmeny 

úvodného projektu predložiť ÚJD SR v súlade s platnou legislatívou“). Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR príslušné dokumenty. Ich obsah je utajený. ÚJD SR vydal 

rozhodnutie č. 290/2010 zo 16. 08. 2010, ktorým povolil stavbu ochrannej bariéry. Súvisiaca 

dokumentácia podlieha režimu utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
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„zákon č. 215/2004 Z. z.“), z predmetného dôvodu nebola sprístupnená verejnosti. ÚJD SR 

považuje podmienky č. 1 a 2 rozhodnutia č. 266/2008 za splnené.  

- Podmienka č. 3 (V súlade so zaužívanou praxou na prevádzkovaných slovenských jadrových 

zariadeniach s dobrou medzinárodnou praxou a s odporúčaniami uvedenými v dokumente 

MAAE č. NS-G-1.10, realizovať na všetkých hermetických dverách a hermetických 

poklopoch na hraniciach kontajnmentu jadrového zariadenia 3. a 4. bloku dvojité tesnenia 

s možnosťou skúšania priestoru medzi tesneniami. Predmetná úprava bola zrealizovaná a jej 

realizácia bola skontrolovaná inšpektormi ÚJD SR priamo v Mochovciach. 

- Podmienky č. 4, 5, a 6 (Doplniť spresnené výpočty seizmickej odolnosti zariadení, ktorých 

seizmická odolnosť je požadovaná úvodným projektom a ich overenie nezávislou 

organizáciou, vypracovať návod pre spracovateľov vykonávacích projektov na výpočty 

kotvenia komponentov, ktorých seizmická odolnosť je požadovaná a zabezpečiť nezávislú 

kontrolu vykonávacích projektov všetkých prevádzkových súborov obsahujúcich seizmicky 

kvalifikované komponenty). Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR 

požadovanú dokumentáciu a ÚJD SR potvrdil splnenie uvedených podmienok rozhodnutia 

č. 266/2008 písomne (list ÚJD SR reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 4, 

listom reg. č. 443/320-150/2009 zo dňa 04. 05. 2009 – podmienka č. 5 a listom 

reg. č. 4989/2015 zo dňa 06. 08. 2015 – podmienka č. 6). 

- Podmienka č. 7 (Zabezpečiť vykonávanie opakovaného hodnotenia jadrovej bezpečnosti 

v ďalších etapách projektu jadrového zariadenia v súlade s požiadavkou Prílohy č. 3 časť B 

diel I. oddiel A. písm. u) vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, 

projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení 

úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried (ďalej 

len „vyhláška  č. 50/2006 Z. z.“) v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 266/2008). 

Predmetná požiadavka je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel A ods. 20 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z. Plnenie uvedenej podmienky potvrdil ÚJD SR listom reg. č. 1104/320-

353/2009. Všetky zmeny úvodného projektu sú vypracované autorom úvodného projektu, 

autor úvodného projektu potvrdzuje súlad projektovej a realizačnej dokumentácie s úvodným 

projektom. ÚJD SR schvaľuje dokumentáciu držiteľa povolenia v súlade s požiadavkami 

atómového zákona a nadväzujúcich vyhlášok ÚJD SR. Hodnotenie jadrovej bezpečnosti je 

obsiahnuté v PpBS MO34.  

- Podmienka č. 8 (Prijať opatrenia, uvedené v kapitole č. 7.5 Predbežnej bezpečnostnej  správy, 

ktoré zabezpečia vyváženie rizika z pohľadu pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti 

medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi prevádzky jadrového zariadenia. Technickú 

správu o realizovaných úpravách predložiť ÚJD SR) – podmienka je splnená v aktuálnej 

revízii štúdie PSA. Riziko medzi výkonovými a nevýkonovými stavmi je vyvážené. 

 

Plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 267/2008 je zapracované v príslušných kapitolách 

PpBS MO34 nasledovne: 

- Podmienka č. 1 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 7 PpBS MO34 doplniť 

kategorizáciu zoznamu riešených postulovaných iniciačných udalostí podľa frekvencie 

možného výskytu v zmysle požiadavky Prílohy č. 3 časť B diel I oddiel A. písm. l) vyhlášky 

č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008): –  je zapracovaná 

v kapitole č. 7.3.0 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z. 

v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je zhodná s požiadavkou Prílohy 

č. 3 časť B diel I oddiel A ods. 12 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 2 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 7 PpBS MO34 

pre analyzované postulované iniciačné udalosti zapracovať požiadavku v zmysle Prílohy č. 3 

časť B diel I oddiel B ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu 

vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracovaná v kapitole č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná 

požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 

č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel  B. ods. 3 

písm. a) vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 
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- Podmienka č. 3 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 7 PpBS MO34 

pre analyzované postulované iniciačné udalosti zapracovať požiadavku v zmysle Prílohy č. 3 

časť B diel I oddiel B ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu 

vydania rozhodnutia č. 267/2008) - je zapracovaná v kapitole č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná 

požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 

č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel B ods. 3 

písm. c) vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 4 z prílohy rozhodnutia (Do príslušnej časti kapitoly č. 6 PpBS MO34 doplniť 

analýzu pôsobenia postulovaných iniciačných udalostí pre tie systémy a komponenty, 

u ktorých takéto hodnotenie nie je uvedené, resp. zhodnotiť možnosť ovplyvnenia činnosti 

týchto systémov a komponentov z hľadiska pôsobenia vonkajších postulovaných iniciačných 

udalostí v zmysle prílohy č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 7 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení 

účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracovaná v kapitole č. 6.0 PpBS 

MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania 

rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel 

H ods. 7 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 5 z prílohy rozhodnutia (Doplniť kapitolu č. 7.4.20 PpBS MO34 tak, aby bolo 

dostatočne preukázané splnenie požiadavky z prílohy č. 3 časť B diel II oddiel E ods. 2 písm. 

a) bod 2 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 

a s prihliadnutím na súčasnú dobrú prax používanú v tejto problematike) – je zapracovaná 

v kapitolách č. 7.2.3.2 a č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. 

v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je zhodná s požiadavkou prílohy 

č. 3 časť B diel II oddiel E ods. 2 písm. a) bod 2 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 6 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14 PpBS MO34 doplniť požiadavky 

a uviesť spôsob ich naplnenia na zachovanie podkritickosti pri nakladaní s RaO v zmysle 

požiadavky § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania 

rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracovaná v kapitole č. 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka 

zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej 

právnej úprave zhodná s požiadavkou § 21 ods. 4 písm. a) atómového zákona, 

- Podmienka č. 7 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14 PpBS MO34 doplniť požiadavky 

a uviesť spôsob ich naplnenia na zabezpečenie odvodu zostatkového tepla pri nakladaní s RaO 

v zmysle požiadavky § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu 

vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracované v kapitole č. 14 PpBS MO34. Citovaná 

požiadavka zákona č. 541/2004 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 

č. 267/2008 je v platnej právnej úprave zhodná s požiadavkou § 21 ods. 4 písm. b) atómového 

zákona, 

- Podmienka č. 8 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14.6 PpBS MO34 doplniť požiadavku 

v zmysle § 21 ods. 10 zákona č. 541/2004 v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 

267/2008) - je zapracovaná v kapitole č. 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka zákona 

č. 541/2004 v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej 

úprave uvedená v § 21 ods. 11 atómového zákona, 

- Podmienka č. 9 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 14.6 PpBS MO34 doplniť požiadavku, 

aby sa vzorky RaO uchovávali až do ich prijatia na úložisko v zmysle požiadavky § 3 ods. 3 

vyhlášky č. 53/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je 

zapracovaná v kapitole 14 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 53/2006 Z. z. 

v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je v platnej právnej úprave uvedená 

v § 3 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým 

jadrovým palivom v znení vyhlášky č. 101/2016 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 30/2012 Z. z.“) 

uvedená nasledovne: „V rozhodujúcich bodoch nakladania s rádioaktívnymi odpadmi držiteľ 

povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona odoberá, analyzuje a uchováva 

reprezentatívne vzorky pre zdokumentovanie a vyhodnotenie nakladania s rádioaktívnymi 

odpadmi. Vzorky sa uchovávajú do prijatia rádioaktívnych odpadov na úložisko a vzorky 
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z charakterizácie odpadov pri prevádzke úložiska sa uchovávajú do skončenia prevádzky 

úložiska“, 

- Podmienka č. 10 z prílohy rozhodnutia (Príslušné časti kapitoly č. 9 PpBS MO34 doplniť 

o požiadavky na koordináciu evidencie aj iných jadrových materiálov ako sú čerstvé jadrové 

palivo a VJP) – je zapracované v kapitole č. 9.5 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 11 z prílohy rozhodnutia (Zosúladiť klasifikáciu jadrových materiálov uvedenú 

v kapitole č. 9.5.5 PpBS s nariadením Komisie (Euratom) č. 302/2005 a doplniť možnosť 

odoslania jadrových materiálov z MBA vytvorených v jadrovom zariadení MO34) – je 

zapracovaná v kapitole č. 9.5 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 12 z prílohy rozhodnutia (V kapitole č. 11.05 PpBS MO34 zohľadniť program 

zabezpečenia kvality radiačnej ochrany podľa prílohy č. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení 

účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS 

MO34. V platnom zákone č. 87/2018 Z. z. je analogická požiadavka uvedená v časti 2 

Dokumentácia k žiadosti o vydanie povolenia, 

- Podmienka č. 13 z prílohy rozhodnutia (Príslušné časti kapitoly č. 11 PpBS MO34 

prepracovať tak, aby sa dostatočne využili skúsenosti a poznatky z prevádzky 1. a 2. bloku 

Atómovej elektrárne Mochovce v oblasti zabezpečenia radiačnej ochrany) – je zapracované 

v kapitole č. 11.5 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 14 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 PpBS MO34, popisujúcej 

zdroje žiarenia, doplniť priestrely gama a neutrónov a popísať možné opatrenia na vylúčenie 

alebo obmedzenie priestrelov) – je zapracované v kapitole č. 11.2 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 15 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 správy, popisujúcej zdroje 

žiarenia, doplniť informácie o skúsenostiach s uplatnením chemických režimov na 1. a 2. 

bloku Atómovej elektrárne Mochovce v súvislosti so zabezpečením radiačnej ochrany) – je 

zapracované v kapitole č. 11.2 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 16 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť ciele 

radiačnej ochrany, ako sú napr. medzná dávka pre pracovníkov, regulačné úrovne 

pre individuálne ožiarenia a ciele v oblasti kolektívnej dávky) – je zapracované v kapitole 

č. 11.5 PpBS MO34, 

- podmienka č. 17 z prílohy rozhodnutia (Do časti kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť 

zhodnotenie, ako sa prejaví prevádzka 3. a 4. bloku na individuálnych dávkach personálu, 

ktorý bude mať pôsobnosť na všetkých štyroch blokoch tejto elektrárne) – je zapracované 

v kapitole č. 11.5 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 18 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť konštatáciu, že 

zabezpečenie radiačnej ochrany je primárnou podmienkou pre bezpečnú prevádzku jadrového 

zariadenia a za tým účelom má byť útvar zabezpečujúci riadenie radiačnej ochrany nezávislý 

od ekonomických a prevádzkových ukazovateľov) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS 

MO34, 

- Podmienka č. 19 z prílohy rozhodnutia (Do kapitoly č. 11 PpBS MO34 doplniť, zhodnotiť 

a zvýrazniť význam odborného zástupcu pre radiačnú ochranu, jeho kompetencie, práva 

a povinnosti) – je zapracované v kapitole č. 11.5 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 20 z prílohy rozhodnutia (V kapitole č. 11 PpBS MO34 preklasifikovať 

pracovné činnosti v kontrolovanom pásme do príslušných kategórií rizikových práv v zmysle 

platnej legislatívy Slovenskej republiky) – je uvedené v kapitole č. 11.5 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 21 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí PpBS MO34 doplniť analýzu 

možností vzniku chýb a ich následkov (FMEA) všetkých relevantných systémov, ktoré 

v plnom rozsahu preukážu následky jednotlivých porúch prvkov na prevádzkyschopnosť 

systému) – je zapracované v kapitole č. 6.5.3 PpBS MO34, 

- Podmienka č. 22 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí PpBS MO34 doplniť analýzu 

vnútorných záplav v rozsahu požiadaviek kapitoly č. 2.5.4.3 schválených Požiadaviek 

na kvalitu jadrového zariadenia 3. a 4. bloku) – zapracovaná v kapitolách č. 7.2.3.1 a č. 6.10 

PpBS MO34, 

- Podmienka č. 23 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných kapitol PpBS MO34 doplniť analýzu 

udalostí spojených s požiarmi a záplavami, ktoré sú vyvolané seizmickou udalosťou v zmysle 
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požiadavky návodu MAAE GS-G-4.1, 3.68 b) – zapracované v kapitolách č. 7.2.3.2 a č. 6.0 

PpBS MO34, 

- Podmienka č. 24 z prílohy rozhodnutia (Členenie uvádzania jadrového zariadenia 

do prevádzky, popísané v kapitole č. 8 PpBS MO34, dať do súladu s požiadavkami Prílohy 

č. 4 časť B diel II oddiel A ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania 

rozhodnutia č. 267/2008) – kapitola č. 8 PpBS MO34 prepracovaná podľa prílohy č. 4 časť B 

diel II oddiel A ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 25 z prílohy rozhodnutia (Prepočítať hodnoty LERF a CDF uvedené v kapitole 

č. 7.5.1 PpBS MO34 pre odstavený reaktor) – zapracované v kap. PpBS MO34 č. 7.3, 

- Podmienka č. 26 z prílohy rozhodnutia (Upraviť obsah kapitoly č. 5.1.1.3 PpBS MO34 tak, 

aby bol plne v súlade a preukazoval jednoznačné splnenie požiadaviek uvedených v Prílohe 

č. 3 časť B diel I oddiel C ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania 

rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracované v kapitole č. 5.1 a č. 5.2 PpBS MO34. Citovaná 

požiadavka je vyhlášky č. 50/2006 Z. z v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 

č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel C ods. 1  písm. c) vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 27 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí kapitol č. 5.2 a č. 7.4 správy 

doplniť informáciu o tom, na aké hraničné podmienky sú systémy a komponenty dôležité 

z hľadiska jadrovej bezpečnosti projektované v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 

časť B diel I oddiel F ods. 1 vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania 

rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracované v kapitolách č. 5.2 a č. 7.4 PpBS MO34. Citovaná 

požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia 

č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel F ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 28 z prílohy rozhodnutia (Doplniť príslušné analýzy bezpečnosti 

pre nevýkonové prevádzkové režimy a odstavený reaktor o aplikáciu kritéria jednoduchej 

poruchy v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 1 vyhlášky 

č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracované 

v kapitole č. 7.4. PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z v znení 

účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel 

H ods. 1 vyhlášky č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 29 z prílohy rozhodnutia (Doplniť príslušné kapitoly PpBS MO34 o prípadnom 

nesplnení kritéria jednoduchej poruchy spolu so zdôvodnením v zmysle požiadaviek 

uvedených v Prílohe č. 3 časť B diel I oddiel H ods. 4 vyhlášky ÚJD SR č. 50/2006 Z. z. 

v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – je zapracované v kapitole č. 7.4 

PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z v znení účinnom ku dňu vydania 

rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel I odd. H ods. 4 vyhlášky 

č. 430/2011 Z. z., 

- Podmienka č. 30 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných kapitol PpBS MO34 doplniť analýzu 

rizika výbuchu alebo požiaru na určenie požadovanej požiarnej odolnosti požiarnodeliacich 

konštrukcií v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel I ods. 5 vyhlášky 

ÚJD SR č. 50/2006 Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – 

zapracované do kapitol č. 7.2.3.1 a č. 7.2.3.2 PpBS MO34. 

- Podmienka č. 31 z prílohy rozhodnutia (Do príslušných častí PpBS MO34 doplniť analýzu 

kombinácie účinkov javov vyvolaných prírodnými podmienkami a ľudskou činnosťou 

v zmysle požiadavky uvedenej v prílohe č. 3 časť B diel I oddiel J ods. 2 písm. b) č. 50/2006 

Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – zapracované do kapitoly 

č. 7.2.3.2 PpBS MO34.  

- Podmienka č. 32 z prílohy rozhodnutia (Dopracovať analýzy bezpečnosti tak, aby v plnej 

miere napĺňali požiadavky uvedené v prílohe č. 3 časť B diel II oddiel F vyhlášky č. 50/2006 

Z. z. v znení účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008) – požiadavka je zapracovaná 

v kapitole č. 7.2.3.1 PpBS MO34. Citovaná požiadavka vyhlášky č. 50/2006 Z. z. v znení 

účinnom ku dňu vydania rozhodnutia č. 267/2008 je uvedená v prílohe č. 3 časť B diel II odd. 

G vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 
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Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 4594/2019 zo dňa 25. 06. 2019 

predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán podľa § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 

poriadku a v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie 

v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán 

odôvodnil veľkým rozsahom kontrolných činností, ktoré je potrebné vykonať po ukončení horúcej 

hydroskúšky 3. bloku. a to najmä preverením úplného ukončenia všetkých stavebných a montážnych 

prác v hermetickej zóne, preverením odstránenia nedostatkov a nedorobkov, ako aj kontrolou 

pripravenosti bloku na jeho opakovaný náhrev tak, aby bolo možné v plnej miere vyhovieť 

ustanoveniu § 46 správneho poriadku, ktoré ustanovuje (uvádza), že rozhodnutie musí vychádzať 

zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Predsedníčka ÚJD SR vyhovela žiadosti prvostupňového 

správneho orgánu a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie 

boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní listami ÚJD SR reg. č. 4683/2019 

a 4681/2019 zo dňa 28. 06. 2019. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., postupne oznamovala ÚJD SR pripravenosť 

jednotlivých objektov 3. bloku, resp. spoločných objektov pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné 

pre prevádzku 3. bloku na pokračovanie konania vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, 

a.s., o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby. ÚJD SR použitím odstupňovaného prístupu 

náležite vyhodnocoval význam týchto objektov pre jadrovú bezpečnosť. Až po potvrdení pripravenosti 

rozhodujúcich objektov na konanie ústnych pojednávaní spojených s ohliadkami (miestnymi 

zisťovaniami) najmä hlavného výrobného bloku, budovy pomocných prevádzok a dieselgenerátorovej 

stanice správnou úvahou usúdil, že sú splnené podmienky pre pokračovanie v správnom konaní č. 2.3. 

ÚJD SR oznámil účastníkom konania listami reg. č. 6122/2019, 6124/2019 a 6125/2019 

zo dňa 23. 08. 2019 pokračovanie správneho konania č. 2.3 od 19. 08. 2019. Informácia o pokračovaní 

konania bola zverejnená na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli Ústredného portálu verejnej správy 

www.slovensko.sk (ďalej len „CUET“), formou verejnej vyhlášky na obecných úradoch Kalná nad 

Hronom a Nový Tekov a na webovom sídle ÚJD SR. 

 

ÚJD SR, berúc ohľad na požiadavky zástupcov dotknutých štátnych orgánov (najmä 

Hasičského a záchranného zboru SR a Inšpektorátu práce) a v súlade s návrhmi spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., organizoval ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) 

po jednotlivých objektoch parciálne tak, aby zástupcovia týchto štátnych orgánov mali vytvorené 

optimálne podmienky pre vykonanie hodnotenia stavu v oblastiach, ktoré sú v ich kompetencii. 

 

Ústne pojednávania spojené s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) sa konali vzhľadom 

k veľkému počtu jednotlivých stavieb a ich rozsahu postupne pre jednotlivé stavby (skupiny stavieb) 

alebo ich podlažia v termínoch stanovených ÚJD SR. Oznámenia o termíne ústnych pojednávaní 

spojených s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami) boli zverejnené aj na úradnej tabuli a na webovom 

sídle obce Kalná nad Hronom, na elektronickej tabuli a webovej stránke ÚJD SR a CUET. 

 

Návrh na predčasné užívanie jednotlivých stavieb/ich podlaží bol preskúmaný na mieste 

stavby. Stavebník predložil k jednotlivým ústnym pojednávaniam spojeným s ohliadkami (miestnymi 

zisťovaniami) nasledovné doklady: 

- kópiu právoplatného stavebného povolenia, 

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, 

- zmeny úvodného projektu, ktoré súvisia s príslušným objektom,  

- sprievodnú technickú dokumentáciu a stavebné denníky. 

 

Aktuálny stav jednotlivých stavebných objektov je v súlade s dokumentáciou požadovanou 

podmienkami rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 o povolení zmeny stavby pred 

dokončením, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 23. 05. 2014. Vydaniu 

rozhodnutia ÚJD SR č. 291/2014 predchádzalo rozkladové konanie, v ktorom bolo vydané 

rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009. Rozhodnutie ÚJD SR č. 79/2009 bolo napadnuté žalobou 

na Krajskom súde Bratislava. Následne po podaní odvolania voči rozhodnutiu Krajského súdu 

http://www.slovensko.sk/
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Bratislava vydal Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok, ktorým vrátil vec ÚJD SR na nové 

konanie. Výsledkom nového konania bolo vydané nové druhostupňové rozhodnutie ÚJD SR 

č. 291/2014, ktoré potvrdilo rozhodnutie č. 246/2008. 

 

Technologické zariadenia v jednotlivých objektoch boli odskúšané/prebiehali ich skúšky 

podľa predpísaných programov a ich pripravenosť na uvádzanie do prevádzky bola dokladovaná 

v protokoloch o odskúšaní v súlade so stavom ich skúšok. Kontroly pre jednotlivé objekty boli 

vykonané v objekte MO34 nasledovne: 
 

P. č. názov SO dátum stav objektu 

1.  Pitný vodovod 

Požiarny vodovod 

Odvodnenie vnútrozávodnej vlečky 

06. 02. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

2.  Pobočná vrátnica a oplotenia 08. 01. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

3.  Splašková kanalizácia 

Požiarny a úžitkový vodovod 

Tepelná sieť na území elektrárne 

Základy potrubného mosta 

02. 04. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

4.  Dažďová kanalizácia 

Stáčanie nafty a oleja II. HVB 

17. 04. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

5.  Silnoprúdové káblové vedenia, Priemyselná 

kanalizácia 

Potrubie chlad. vody v okruhu veží, Kanály 

chlad. vody v okruhu veží 

30. 04. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

6.  Budova reaktorov II. HVB +22,20 m, +29,10 

m, +32,93 m, 34,20 m  

25. 06. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

7.  Olejové hospodárstvo DGS 

Budova aktívnych pomocných prevádzok. 

+18,60 m, +25,20 m 

27. 06. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

8.  Ventilátorové chladiace veže 

 II-1,  II-2,  II-3 

09. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

9.  Kryt mDG 4. blok 04. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu  

10.  SHN 3. blok 04. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

11.  Naftové hospodárstvo II.HVB 04. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

12.  Vonkajšia rozvodňa 110 kV a 400 kV 04. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

13.  Čerpacia stanica TVD II. HVB 09. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

14.  CČS TVN a nesystémovej požiarnej vody II. 

HVB 

25. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

15.  Vysokotlaková kompresorová stanica II. HVB 25. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

16.  DGS II. HVB 25. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

17.  Vzduchovod k ventilačnému komínu 30. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

18.  Spojovací most medzi I.HVB a II. HVB 30. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

19.  Ťahová chladiaca veža 41 30. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 
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P. č. názov SO dátum stav objektu 

20.  Ťahová chladiaca veža 32 30. 07. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

21.  Ryhy a kanály silových káblov – 2.časť 27. 08. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

22.  Spojovací most medzi II.HVB a SO 801/1-02 27. 08. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

23.  Ventilačný komín 27. 08. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

24.  Rezervný zdroj vody – 2.HVB 27. 08. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

25.  Spoločná dieselgenerátorová stanica II. HVB 03. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

26.  Budova aktívnych pomocných prevádzok -0,90 

m, +5,10 m 

05. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

27.  Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží -

10,500 m a 

 -6,500 m 

10. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

28.  Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží 

±0,00 m, +3,00 m 

12. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

29.  Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia 

+6,00 m 

17. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

30.  Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia 

+10,500 m  

19. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

31.  Budova reaktorov II. HVB podlažie -2,80 m 26. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu  

32.  Základy transformátorov s olejovými nádržami 

II. HVB 

26. 09. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

33.  Základy priečnej kolaje pre transformátory II. 

HVB 

26. 09. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

34.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +0,00 m  

08. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

35.  Priestory elektrického zariadenia priečne 3. 

blok podlažia +0,00 m a +5,40 m 

08. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

36.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažia -6,40m a -5,70m 

08. 10. 2019  

 

vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

37.  Priemyselná kanalizácia 30. 04. 2019 uvedené v bode 5 

38.  Potrubné kanály – 2.časť 01. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

39.  Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia 

+14,100 m 

10. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

40.  Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia 

+18,900 m 

10. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

41.  Budova aktívnych pomocných prevádzok  

+10,80 m 

15. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

42.  Priestory el. zriadenia pozdĺžne 3.a 4. blok, 

podlažie +5,40 m  

17. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

43.  Priestory el. zriadenia pozdĺžne 3.a 4. blok, 

podlažie -8,40 m,  

-7,95 m 

17. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

44.  Priestory elektrického zariadenia priečne 3. 

blok (-7,0m) 

22. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

45.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 22. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 
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P. č. názov SO dátum stav objektu 

a 4. blok (-3,6m)  užívaniu 

46.  Priestory elektrického zariadenia priečne 3. 

blok (-3,6m) 

22. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

47.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +9,60 m  

24. 10. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

48.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +18,60 m 

24. 10. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

49.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +39,50 m 

29. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

50.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažia +14,70 m 

29. 10. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

51.  Strojovňa II. HVB podlažie +3,80 m 05. 11. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

52.  Strojovňa II. HVB podlažie +4,70 m 05. 11. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

53.  Strojovňa II. HVB podlažie +6,70 m 07. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

54.  Strojovňa II. HVB podlažie +7,50 m 07. 11. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

55.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +22,50m 

12. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

56.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +26,750m 

12. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

57.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +31,00m 

14. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

58.  Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. 

a 4. blok podlažie +35,50m 

14. 11. 2019  vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

59.  Priestory el. zriadenia priečne 3.blok podlažie: 

+9,6m 

19. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

60.  Priestory el. zriadenia priečne 3.blok podlažie: 

+14,7m 

19. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

61.  Priestory el. zariadenia priečne 

3.blok podlažie: +20,00m 

19. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

62.  Strojovňa II.HVB 

Podlažie: -3,10m 

21. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

63.  Strojovňa II.HVB 

Podlažie: -5,5m 

21.11.2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

64.  Strojovňa II.HVB 

Podlažie: +0,00m 

21. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

65.  Dekarbonizácia chemickej úpravne vody 22. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

66.  Kontrolné sondy priesakov – 2.časť 22. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

67.  Vnútrozávodné komunikácie -2.časť 22. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 



33./67 strán Rozhodnutia ÚJD SR č. 156/2021 

 

 

 

P. č. názov SO dátum stav objektu 

užívaniu 

68.  Uloženie potrubia do +-0,00 -2. časť 22. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

69.  Potrubie chladiacej vody v okruhu veží II.HVB 22. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

70.  Ťahová chladiaca veža 31 22. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

71.  Strojovňa II.HVB podlažie +9,60m 26. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

72.  Strojovňa II.HVB podlažie +13,80m 26. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

73.  Strojovňa II.HVB podlažie +32,50m 26. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

74.  Hlavná uzemňovacia sieť - 2. časť 28. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

75.  Ryhy a kanály silových káblov – 1. časť 28. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

76.  Vonkajšie osvetlenie – 2. časť 28. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

77.  Kalové potrubie z chladiacich veží II HVB 28. 11. 2019 vyhovuje predčasnému 

užívaniu 

 

Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním objektov 

3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné k prevádzke 3. 

bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň 

Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba. ÚJD SR oznámil účastníkom konania termín ústneho 

pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním písomne – listami reg. č. 7860/2019, 7864/2019 

a 7865/2019 zo dňa 30. 10. 2019. ÚJD SR zverejnil podrobnosti o organizácii predmetného miestneho 

zisťovania na svojom webovom sídle. Na procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane 

zástupcov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zástupcu mimovládnej organizácie GLOBAL 2000 

(Rakúsko) (ďalej len „organizácia GLOBAL 2000“) a zástupcov územnej samosprávy, ako aj 

zástupcovia dotknutých orgánov a ÚJD SR. Útvary inžinieringu a spúšťania spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., prítomným odprezentovali objekty a zariadenia, ktoré boli následne predmetom 

ohliadky nadväzujúcej na ústne pojednávanie. Počas priebehu ústneho pojednávania spojeného 

s miestnym zisťovaním prítomní kládli otázky a pripomienky, ktoré boli zodpovedané príslušnými 

zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a zástupcami ÚJD SR. Prítomné osoby mali taktiež 

možnosť nahliadnuť do príslušnej dokumentácie. Z priebehu ústneho pojednávania a ohliadky 

objektov a zariadení v rámci miestneho zisťovania bola vyhotovená písomná zápisnica a protokol, 

ktorých obsah bol účastníkmi konania, dotknutými orgánmi a ďalšími prítomnými odsúhlasený. 

Písomná zápisnica a protokol sú zverejnené na webovom sídle ÚJD SR. 

 

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavba je 

zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vo veci zmeny stavby 

pred dokončením pre Atómovú elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW, 3. stavba, v ktorom bolo 

vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008 a potvrdené druhostupňovým 

rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 zo dňa 23. 05. 2014. Je možné konštatovať, že predčasným 
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užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, 

preto ÚJD SR rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Plnenie záväzných podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím 

ÚJD SR č. 291/2014 (povolenie na zmenu stavby „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 

3. stavba“ pred dokončením) bolo súčasťou podkladov pre jednotlivé ústne pojednávania spojené 

s ohliadkami (miestnymi zisťovaniami). Súhrnné hodnotenie plnenia záväzných podmienok 

rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014 predložila spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., ÚJD SR ako súčasť podania zo dňa 12. 12. 2016 a aktualizovala ho listom 

zn. SE/2019/063998 zo dňa 20. 11. 2019, ktorý bol zaregistrovaný na ÚJD SR ako reg. č. 8584/2019. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2019/050765 zo dňa 

18. 09. 2019, ktorý bol zaregistrovaný ÚJD SR pod reg. č. 6722/2019 „Závěrečné stanovisko 

k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu)“. Autorský 

dozor (ÚJV Řež, a.s., divízia Energoprojekt Praha) v tomto dokumente konštatuje súlad 

vykonávacieho projektu s úvodným projektom a jeho dodatkami. V jednotlivých prípadoch autorský 

dozor požaduje pre úplné dosiahnutie súladu vykonávacieho projektu s úvodným projektom vykonať 

úpravy v oblasti jadrovej, strojnej, elektro a SKR. Tieto úpravy majú najčastejšie formálny charakter 

(úprava dokumentácie, ktorou sa požaduje dať ju do súladu s ostatnými zmenami legislatívy).  

 

Na základe stanoviska autorského dozoru požiadal ÚJD SR spoločnosť Slovenské elektrárne, 

a.s., o aktualizáciu dokumentu „Závěrečné stanovisko k hodnocení souladu VP (vykonávacieho 

projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu)“. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila 

listom zn. SE/2020/017471 z 26. 03. 2020 ÚJD SR revidovaný dokument „Závěrečné stanovisko 

k hodnocení souladu VP (vykonávacieho projektu) s koncepcí ÚP (úvodného projektu), rev. 02.“, 

v ktorom autor úvodného projektu konštatuje, že po vykonaných úpravách dokumentácie je technická 

dokumentácia vykonávacieho projektu v súlade s koncepciou úvodného projektu. 

 

ÚVZ SR vydal rozhodnutím č. OOZPŽ/4603/2019 zo dňa 15. 10. 2019 povolenie 

na uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri prevádzke blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce spod 

administratívnej kontroly ich vypúšťaním do životného prostredia. V predmetnom rozhodnutí sú 

definované základné autorizované limity pre obmedzenie ožiarenia obyvateľov v okolí jadrového 

zariadenia spôsobeného rádioaktívnymi látkami vypustenými spod administratívnej kontroly 

do ovzdušia a povrchových vôd pri prevádzke blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce, určený výpočtový 

program na modelové hodnotenie ožiarenia obyvateľov spôsobeného vypustenými rádioaktívnymi 

látkami spod administratívnej kontroly do životného prostredia počas normálnej prevádzky blokov 

č. 1, 2 a 3 Mochovce, referenčné úrovne aktivity rádionuklidov vypustených do ovzdušia 

za kalendárny rok, referenčné úrovne aktivity rádionuklidov vypustených v odpadovej vode 

do povrchových vôd rieky Hron za kalendárny rok, požiadavky na monitorovanie aktivity 

rádionuklidov vypustených do ovzdušia, aktivity rádionuklidov vypustených v odpadovej vode 

do povrchových vôd rieky Hron a iné dôležité pravidlá pre uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré 

vznikajú pri prevádzke blokov č. 1, 2 a 3 Mochovce spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním 

do životného prostredia. 

 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 8862/2019 zo dňa 09. 12. 2019 

predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 

poriadku, v nadväznosti na §  49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie 

v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán 

odôvodnil potrebou vykonať dodatočné kontrolné činnosti počas opakovaného náhrevu 3. bloku a tiež 

dať  účastníkom dostatočný čas na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie v súlade s § 33 ods. 2 

správneho poriadku. Predsedníčka ÚJD SR vyhovela žiadosti prvostupňového správneho orgánu 

a lehotu pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci 

konania a ostatné dotknuté orgány informovaní listami ÚJD SR reg. č. 9187/2019, 9198/2019 

a 9190/2019 zo dňa 19. 12. 2019. 
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ÚJD SR predložil listom reg. č. 161/2020 zo dňa 09. 01. 2020 MŽP SR aktualizovaný odpočet 

plnenia Záverečného stanoviska EIA MO34. Tento aktualizovaný odpočet plnenia podmienok 

Záverečného stanoviska EIA MO34 bol vypracovaný spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., a bol 

zaslaný ÚJD SR listom zn. SE/2019/069972 zo dňa 18.12.2019. Inšpektori ÚJD SR vykonali kontrolu 

údajov v odpočte počas inšpekcie v Mochovciach. Aktualizácia odpočtu bola vykonaná na žiadosť 

ÚJD SR po vydaní rozhodnutia ÚVZ SR č. OOZPŽ/4603/2019 zo dňa 15. 10. 2019. Súčasne 

s predložením aktualizovaného odpočtu plnenia podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34 ÚJD 

SR požiadal MŽP SR listom reg. č. 161/2020 o vydanie Záväzného stanoviska k plneniu 

odporúčaných podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34 podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 

Z. z. 

 

MŽP SR v rámci konania a po posúdení písomného vyhodnotenia splnenia podmienok 

určených v Záverečnom stanovisku EIA MO34 vydaného podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

vydalo Záväzné stanovisko č. 1360/2020/zg.8138/2020 (ďalej len „Záväzné stanovisko MŽP SR“) 

zo dňa 11.02.2020, ktoré bolo doručené ÚJD SR dňa 12. 02. 2020 a zaregistrované reg. č. 1166/2020 

v spise č. UJD SR 781-2020. V Záväznom stanovisku MŽP SR konštatuje, že: „...návrh na konanie 

vo veci vydania povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 

MW 3. stavba a povolenia na predčasné užívanie jednotlivých stavebných objektov 3. bloku 

a spoločných objektov pre 3. a 4. blok, ktoré sú potrebné pre prevádzku 3. bloku, je z koncepčného 

hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, so Záverečným stanoviskom MŽP SR 

č. 395/2010-3.4/hp zo dňa 28. 04. 2010 a jeho podmienkami“. V Záväznom stanovisku MŽP SR sú 

uvedené podmienky: 

- 1) vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie v zmysle § 17 vyhlášky ÚJD SR č. 33/2012 Z. z. 

o pravidelnom, komplexnom a systematickom hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 33/2012 Z. z.“), 

- 2) nadzemné elektrické vedenie bude mať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu 

vtákov. 

 

ÚJD SR podmienku č. 2) zo Záväzného stanoviska MŽP SR premietol do podmienky C.2 

návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený pre účastníkov konania a verejnosť na webovom sídle ÚJD 

SR dňa 15. 02. 2020. Zverejnením podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 

a č. 2.3 ÚJD SR realizoval § 33 ods. 2 správneho poriadku, kde sa účastníkom konania dala možnosť, 

aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie. Rovnako zverejnením návrhu rozhodnutia ÚJD SR umožnil realizáciu práva 

verejnosti najmä podľa čl. 6 ods. 2 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 

na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský 

dohovor) (Publikované v Zbierke zákonov Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 

republiky o prijatí Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese 

a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia č. 43/2006 Z. z.) (ďalej len „Aarhuský 

dohovor“) ako medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., prijala opatrenia na včasné splnenie podmienky č. 2) 

zo Záväzného stanoviska MŽP SR. Listom zn. SE/2020/027411 zo dňa 25. 05. 2020 informovala ÚJD 

SR o realizovanom opatrení, ktoré zabezpečuje, že nadzemné elektrické vedenie má také riešenie, 

ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. ÚJD SR listom reg. č. 3839/2020 zo dňa 09. 06. 2020 požiadal MŽR 

o vyjadrenie k realizovaným opatreniam na nadzemných elektrických vedeniach v MO34. MŽP SR 

listom zn. 1360/2020zg.31421 zo dňa 25. 06. 2020 informovalo ÚJD SR, že na základe realizovaných 

opatrení považuje podmienku uvedenú v Záverečnom stanovisku EIA MO34 za splnenú. Vzhľadom 

k uvedenému nefiguruje podmienka č. 2 zo Záväzného stanoviska MŽP SR v tomto rozhodnutí. 

 

Plnenie podmienky č. 1) zo Záväzného stanoviska MŽP SR je možné overiť až po uvedení 

3. bloku do prevádzky/skúšobnej prevádzky. Z uvedeného dôvodu ÚJD SR zapracuje znenie tejto 

podmienky do predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci vydania súhlasu na skúšobnú 
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prevádzku 3. bloku. Súhlasné stanovisko MŽP SR s takýmto postupom ÚJD SR je uvedené 

v písomnej komunikácii, ktorá je zaradená v spise č. 781-2020 pod reg. č. 1271/2020. 

 

ÚJD SR overil plnenie úloh z Akčného plánu po záťažových testoch po havárii vo Fukušime 

formou inšpekcie č. 412/2020, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch august – december 2020. Touto 

inšpekciou ÚJD SR preveril na mieste údaje, ktoré boli uvedené v predloženom odpočte plnenia úloh 

z Akčného plánu. Tento odpočet predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ÚJD SR listom 

zo dňa 31. 10. 2019, ktorý bol registrovaný ÚJD SR pod č. 7977/2019. ÚJD SR inšpekciou potvrdil, 

že opatrenia z Akčného plánu po záťažových testoch sú splnené, resp. sa plnia v stanovených 

termínoch. ÚJD SR si vyžiadal v roku 2020 počas inšpekcie v Mochovciach aktualizáciu odpočtu 

plnenia Akčného plánu. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila túto aktualizáciu odpočtu 

plnenia Akčného plánu ako súčasť podkladov pre inšpekciu. ÚJD SR overil inšpekciou splnenie úloh 

z Akčného plánu na základe čoho konštatuje, že zročné úlohy z Akčného plánu sú v plnom rozsahu 

splnené. 

 

Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 boli zverejnené na webovom 

sídle ÚJD SR. O zverejnení podkladov pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1 a 2.2 boli 

účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní písomne listami reg. č. 5918/2018, 

5913/2018 a reg. č. 5921/2018 zo dňa 17. 07. 2018 K podkladom pre rozhodnutie sa v stanovenej 

lehote (do 28. 10. 2018) nevyjadril žiadny z účastníkov konania. 

 

ÚJD SR listom č. 1024/2020 zo dňa 10. 02. 2020 oznámil predbežný dátum zverejnenia 

podkladov k návrhu rozhodnutia v správnych konaniach vo veci „Atómová elektráreň Mochovce 

VVER 4x440 MW 3. stavba“ prostredníctvom verejnej vyhlášky, zverejnením informácie 

na webovom sídle ÚJD SR v slovenskom jazyku: https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D201 

4BED8FF4C8C1257F7D002FA95D), v anglickom jazyku: https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/ 

viewKey/notification_basis_decision_unit_3/$FILE/L_1026_2020_GaPe_web.pdf), ako aj doručením 

listu doporučenou poštou zainteresovaným subjektom na území SR listom zo dňa 10. 02. 2020 pod 

č. 1024/2020. Zainteresovaným subjektom so sídlom v zahraničí bolo oznámenie o zverejnení 

podkladov pre rozhodnutie v správnom konaní doručené listom zo dňa 10. 02. 2020 pod č. 1026/2020 

v anglickom jazyku. 

 

Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli zverejnené 

na webovom sídle ÚJD SR a na CÚET dňa 15. 02. 2020 ako podklady, ktorých zverejnením 

v predmetných správnych konaniach sa realizuje § 33 ods. 2 správneho poriadku, v rámci ktorého sa 

účastníkom konania poskytla možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 

podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Rovnako sa týmto návrhom 

rozhodnutia a jeho zverejnením umožnila realizácia práva verejnosti najmä podľa čl. 6 ods. 2 a 3 

Aarhuského dohovoru. Účastníkom konania bolo zverejnenie podkladov pre rozhodnutie v správnych 

konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 oznámené listami reg. č. 1027/2020, 1026/2020 a 1024/2020 

zo dňa 10. 02. 2020.  

 

ÚJD SR súčasne listami reg. č. 1027/2020, 1026/2020 a 1024/2020 zo dňa 10. 02. 2020 

účastníkov konania upozornil, že podľa § 8 ods. 10 atómového zákona v znení jeho poslednej novely 

uverejnenej v Zbierke zákonov SR pod č. 279/2019 Z. z. účinnej od 01. 10. 2019, bude účastníkom 

konania doručovať všetky písomnosti vrátane rozhodnutia o vydaní súhlasu alebo povolenia, výzvu, 

upovedomenie, predvolanie alebo inú písomnosť verejnou vyhláškou. Taktiež oznámil 

zainteresovaným subjektom, že sa verejná vyhláška bude zverejňovať na CUET, na webovom sídle 

ÚJD SR a na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov. 
 
Podklady tvorili návrh rozhodnutia, ktorým sa vydáva povolenie podľa § 5 ods. 3 písm. b), 

§ 5 ods. 3 písm. f) atómového zákona, § 121 ods. 2 písm. e) a § 83 stavebného zákona, s príslušnými 

vysvetleniami pre účastníkov konania, kapitola č. 13 PpBS MO34 (Vplyv na životné prostredie) 

a odpočet k plneniu podmienok Záverečného stanoviska EIA MO34. 

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/58D201
https://www.ujd.gov.sk/ujd/WebStore.nsf/
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ÚJD SR požiadal účastníkov konania a ostatné dotknuté orgány v súlade s § 33 ods. 2 správneho 

poriadku vyjadriť sa k zverejneným podkladom pre rozhodnutie písomne najneskôr do 15. 04. 2020. 

 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 3711/2020 zo dňa 02. 06. 2020 

predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 

poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie 

v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán 

odôvodnil nasledovne: 

 

- V súvislosti s ohrozením verejného zdravia koronavírusom COVID – 19 došlo v mesiacoch 

marec až máj 2020 k podstatnému zníženiu tempa dokončovacích prác na 3. bloku. Touto 

skutočnosťou boli podstatným spôsobom ovplyvnené niektoré činnosti, ktorých dokončenie je 

potrebné pred vydaním rozhodnutia v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3. 

- Na 3. bloku prebieha rozsiahla kontrola kvality hutných materiálov, ktorá bola vyvolaná 

zistením nezhodného materiálu, ktorý bol nainštalovaný na 4. bloku. Túto kontrolu je potrebné 

dokončiť pred vydaním rozhodnutia vo veci. Súčasne je vzhľadom k rozsahu odôvodnené 

očakávať, že ukončenie tejto kontroly presiahne lehotu pre vydanie rozhodnutia v správnych 

konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3. 

 

Predsedníčka ÚJD SR vyhovela žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu 

pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania 

a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na CUET, 

na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 3913/2020) 

a na webovom sídle ÚJD SR dňa 15. 06. 2020. 

 

Poskytnutá lehota v dĺžke dvoch mesiacov za účelom možnosti oboznámenia sa s podkladom 

rozhodnutia a uplatnenia práva vyjadriť sa k týmto podkladom v zmysle § 33 ods. 2 správneho 

poriadku uplynula dňa 15. 04. 2020. V lehote určenej správnym orgánom doručili k návrhu 

rozhodnutia a jeho podkladom vyjadrenia nasledovné štyri subjekty:  

 

1. Spoločnosť MBL spol. s r.o., so sídlom Táborská 93, 615 00 Brno, Česká republika, IČO: 26 

312 956, zápis: Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, reg. č.: C43278 (ďalej len 

„spoločnosť MBL“) dňa 06. 04. 2020 doručila do elektronickej schránky ÚJD SR vyjadrenie 

k podkladom návrhu rozhodnutia, ktoré bolo zaregistrované pod č. 2436/2020. Doručené 

vyjadrenie spoločnosti MBL spĺňalo formálne náležitosti podania v súlade s ustanovením § 19 

ods. 1 správneho poriadku.  

2. Kancelária krajinskej vlády Dolného Rakúska doručila dňa 15. 04. 2020 ÚJD SR vyjadrenie 

k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom elektronicky formou emailu, ktorý bol zaregistrovaný 

pod č. 2607/2020. Z procesného hľadiska podanie nespĺňalo zákonom stanovené formálne 

náležitosti v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku. 

3. Organizácia GLOBAL 2000 doručila svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia a jeho 

podkladom dňa 15. 04. 2020 ÚJD SR elektronicky formou emailu, ktorý bol zaregistrovaný 

pod č. 2608/2020. Z procesného hľadiska podanie nespĺňalo formálne náležitosti podľa § 19 

ods. 1 správneho poriadku.  

4. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., doručila písomné stanovisko k návrhu rozhodnutia 

a jeho podkladom listom č. SE/2020/019979 zo dňa 08. 04. 2020, ktoré ÚJD SR zaregistroval 

pod č. 2557/2020. 

 

V doručených vyjadreniach boli vznesené vecné aj formálno-procesné pripomienky. Za účelom 

spoľahlivého zistenia stavu veci sa ÚJD SR vysporiadal s jednotlivými vyjadreniami účastníkov 

nasledovne: 
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V stanovisku krajinskej vlády Dolné Rakúsko sa uvádza: 

a) Reaktory, ktoré sa v súčasnosti celosvetovo uvádzajú do prevádzky, patria k 3. generácii. 

Sovietsky typ reaktora VVER 440/213 zo 60. a 70. rokov posledného storočia patrí k 2. 

generácii. Napriek mnohým zlepšeniam pôvodného vyhotovenia, modernizácii 

a ambicióznym vyhláseniam o „evolučnej koncepcii“ 3. a 4. bloku nedosahujú reaktory 

VVER 440/213 v žiadnom prípade bezpečnostnú úroveň nových zariadení 3. generácie. 

b) Zo záťažových testov realizovaných po havárii vo Fukušime zameraných na zabránenie 

ťažkým haváriám neboli vyvodené dostatočné konzekvencie. Uvádza prípady, ktoré by 

mohli byť relevantné aj pre Mochovce: 

1)  zlyhanie turbín, ktoré môže zapríčiniť výbuch a požiar, 

2) zaplavenie spoločnej turbínovej haly zariadení VVER-440/213, ktoré môže 

spôsobiť paralelnú stratu prúdu vo všetkých štyroch zariadeniach, 

3) zemetrasenie, ktoré spôsobí zrútenie chladiacich veží na budovu vedľajšej 

chladiacej vody a tým vyradí na dvoch zariadenia ich posledný chladiaci stupeň, 

4) pád lietadla, 

5) pri ťažkých haváriách sa musí zabezpečiť, aby sa nedostalo roztavené jadro von 

z tlakovej nádrže, pretože inak by mohli vzniknúť podmienky, ktoré by sa 

s vysokou pravdepodobnosťou nedali zvládnuť. Zdá sa, že v prípade plánovaného 

uvedenia do prevádzky 3. bloku nie sú vyššie uvedené opatrenia dostatočne 

zabezpečené príp. zdokumentované. 

c) Zastaraný typ reaktora, úroveň bezpečnosti nedosahuje najnovší stupeň. Uvádza 

nasledujúce argumenty: 

1) reaktory nie sú vybavené ochrannou obálkou reaktora (containment), ale len 

ochranným plášťom (confinment) so systémom na potlačenie tlaku, 

2) (bloky VVER) predstavujú zdvojené jednotky so spoločnou reaktorovou halou 

a spoločnou turbínovou halou pre všetky štyri reaktory, 

3) (reaktor VVER 440/213) nie je vybavený na ťažké havárie prekračujúce 

projektované havárie, 

4) odolnosť voči pádu lietadla nie je preukázaná, 

5)  uzavretie prípadného roztaveného jadra v tlakovej nádobe reaktora nie je 

preukázané ani vo všetkých čiastkových oblastiach ani vcelku, a už vôbec nie 

za podmienok ťažkej havárie. 

d) Starnutie stavebných dielov a desiatky rokov trvajúca stavebná história zariadenia: 

1) dodávateľské a konštrukčné firmy už vykonali údržbu a konzervovanie, ale tieto 

opatrenia sa realizovali až od roku 2000 pod dohľadom Úradu pre jadrový dozor, 

2) vynára sa otázka, či časti zariadenia a stroje dôležité pre bezpečnosť (napr. núdzový 

napájací dieselový agregát), pri ktorých už možno zaznamenať relevantné starnutie, 

boli podrobené rozsiahlemu testovaniu a dokumentácii ich bezchybnej funkčnosti a či 

bol zavedený primeraný transparentný systém riadenia starnutia zariadenia 

v potrebnom rozsahu a kvalite,  

3) podľa misie pre-OSART (Operational Safety Review Team) MAAE je kvalita 

organizácie stavby, stavebný dozor, priechodnosť dokumentácie, vzdelávanie 

pracovníkov a manažment nedostatkov pre verejnosť stále nejasný, a preto ho aj 

naďalej treba posudzovať kriticky. 

e) Elektrický výkon - uvádza sa možný elektrický hrubý výkon 471 MW pre jeden blok, 

ktorý je vyšší ako pôvodne plánovaný výkon 440 MW a vyvstáva otázka, či boli 

vyčerpané pôvodné bezpečnostné rezervy pre možný vyšší výkon elektrického zariadenia. 

f) V posúdení vplyvov na životné prostredie detailne hovorí o medzisklade, pri koncovom 

sklade sa naďalej odkazuje na národný rozvojový program geologického koncového 

skladu. Tiež sa spomína možnosť vyvážania vyhoreného jadrového paliva do zahraničia. 

Tak či onak, problém koncového skladu sa nevyrieši ani pred plánovaným uvedením 

do prevádzky 3. bloku a úvahy o relevantnej časti vplyvov na životné prostredie sa 

presúvajú do budúcnosti. 
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ÚJD SR k stanovisku krajinskej vlády Dolného Rakúska uvádza nasledovné: 

 

Doručené vyjadrenie Kancelárie krajinskej vlády Dolného Rakúska elektronicky formou 

emailu nespĺňalo náležitosti podania v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 správneho poriadku. V zmysle 

predmetného ustanovenia, podanie uskutočnené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa 

osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci je potrebné do troch pracovných dní 

doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu, alebo 

ústne do zápisnice. Vyjadrenie Kancelárie krajinskej vlády Dolného Rakúska predstavovalo opätovné 

podanie stanoviska z roku 2009 v nemeckom jazyku s okrajovou aktualizáciou, neobsahovalo však 

žiadne konkrétne výhrady, návrhy, pripomienky k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom. 

 

ÚJD SR poučil Kanceláriu krajinskej vlády Dolného Rakúska o absencii predpísaných 

náležitostí podania a v zmysle § 19 ods. 3 správneho poriadku vyzval účastníka konania v odpovedi 

zo dňa 16. 04. 2020 zaregistrovanou pod č. 262/2020 na email, ktorým bolo vyjadrenie doručené, aby 

nedostatky odstránil v predpísanej lehote, t. j., aby doručil svoje podanie podľa zákonných náležitostí 

viažucich sa na elektronické podanie podľa osobitného predpisu v lehote 3 pracovných dní. 

 

V nadväznosti na výzvu ÚJD SR Kancelária krajinskej vlády Dolného Rakúska dňa 

18. 04. 2020 napriek poučeniu, opätovne doručila vyjadrenie elektronicky formou emailu. Podanie 

opätovne nespĺňalo zákonom stanovené formálne náležitosti podania ustanovené v § 19 ods. 3 

správneho poriadku, nakoľko nebolo podľa ustanovenia § 19 ods. 1 správneho poriadku doplnené 

listinnou formou v lehote troch pracovných dní, ani autorizované podľa osobitného predpisu 

o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, ani potvrdené ústne do zápisnice. V opätovnom 

doručení elektronického podania bolo vyjadrenie voči pôvodnému doplnené iba o aktualizáciu dátumu 

a zmenu v osobe zodpovedného zástupcu reprezentujúceho Kanceláriu krajinskej vlády Dolného 

Rakúska. 

 

ÚJD SR pristúpil k prekladu vyjadrenia Kancelárie krajinskej vlády Dolného Rakúska 

a posúdil predmetné podanie v zmysle § 19 ods. 2  správneho poriadku podľa jeho obsahu, napriek 

nedodržaniu správneho postupu pri uskutočnení elektronického podania účastníkom konania, na ktorý 

správny orgán účastníka konania upozornil výzvou a poučením o potrebe doplnenia takéhoto podania 

formou emailu zo dňa 16. 04. 2020. 

 

Kancelária krajinskej vlády Dolného Rakúska vo svojom vyjadrení vyslovila všeobecný 

negatívny postoj k rozširovaniu využívania jadrovej energie ako takej, ktoré by v uvedenej súvislosti 

spustenie 3. bloku predstavovalo. Jednotlivé body vyjadrenia boli zamerané k technickému stavu 

zariadení a komponentov stavby 3. bloku.  

 

Ad a)  K uvedenému vyjadreniu  krajinskej vlády Dolného Rakúska ÚJD SR ako správny orgán 

uvádza, že pôvodný projekt reaktora VVER 440/2013 skutočne nepatrí k jadrovým reaktorom 

3. generácie. Na reaktoroch 3. a 4. bloku boli zrealizované mnohé bezpečnostné vylepšenia, 

ktoré významne zvyšujú ich bezpečnosť. Reaktory 3. a 4. bloku plne vyhovujú platnej 

legislatíve Slovenskej republiky, v ktorej sú zapracované požiadavky MAAE a referenčné 

úrovne Asociácie jadrových dozorov krajín Európskej únie a Švajčiarska (ďalej len 

„WENRA“).  

Ad b)  K uvedeným vyjadreniam krajinskej vlády Dolného Rakúska ÚJD SR ako správny orgán 

uvádza, že nesúhlasí s neopodstatneným konštatovaním, že zo záťažových testov po havárii 

vo Fukušime neboli vyvodené dostatočné konzekvencie. V Slovenskej republike prebehli 

záťažové testy v plnom súlade s požiadavkami organizácie ENSREG a ich výsledky boli 

v plnom rozsahu na medzinárodnom fóre akceptované. Všetky informácie o priebehu 

a výsledkoch záťažových testov sú účastníkom konania a verejnosti k dispozícii na webovom 

sídle ÚJD SR a to vrátane harmonogramu a priebehu záťažových testov, správ zo záťažových 

testov a akčného plánu opatrení zo záťažových testov. Uvedené informácie sú k dispozícii 

v slovenskom aj anglickom jazyku. Pre objektivitu je potrebné dodať, že opatrenia 
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na zvládnutie ťažkých havárií spojených s tavením aktívnej zóny boli v jadrových 

zariadeniach Slovenskej republiky čiastočne implementované už pred haváriou v elektrárni 

Fukušima ako výsledok pravidelne vykonávaného komplexného periodického hodnotenia 

bezpečnosti. V správach zo záťažových testov je uvedený každý z prípadov, ktoré uvádza vo 

svojom stanovisku spolková krajina Dolné Rakúsko, je vykonané jeho hodnotenie a ak je 

potrebné - sú stanovené a zrealizované príslušné nápravné opatrenia. 

 

K jednotlivým vyjadreniam krajinskej vlády Dolného Rakúska, ktoré sú uvedené ako c.1) až 

c.5) ÚJD SR ako správny orgán uvádza nasledovné: 

Ad c.1)  Reaktor, primárny okruh a časť sekundárneho okruhu 3. a 4. bloku sú umiestnené 

v plnorozsahovom systéme železobetónového kontajnmentu, ktorý je určený na zvládnutie 

havárií spôsobených roztrhnutím ktoréhokoľvek primárneho alebo sekundárneho potrubia 

a výtokom chladiva z oboch koncov roztrhnutého potrubia. Miestnosti obklopujúce 

kontajnment, ako aj miestnosti so systémami napojenými k primárnemu okruhu, vrátane 

uzatváracích armatúr, sú naprojektované ako vzduchotesná kombinovaná zóna. Táto 

vzduchotesná zóna (s tlakom nižším ako je atmosférický tlak), ktorá čiastočne obklopuje 

kontajnment v potenciálne najexponovanejších miestach, tvorí dodatočnú bariéru na prevenciu 

úniku rádioaktívnych materiálov do životného prostredia, čím vykonáva funkciu 

sekundárneho kontajnmentu. Integrita kontajnmentu je zabezpečená aj v prípade ťažkých 

havárií. Steny kontajnmentu sú pokryté 6 mm hrubou nerezovou oblicovkou. Výsledky 

doteraz vykonaných testov kontajnmentu potvrdzujú jeho vysokú tesnosť a pevnosť. 

Potvrdenie kvalifikácie kontajnmentu a jeho plnej funkčnosti bolo vykonané experimentálne 

a výpočtovo medzinárodnými projektami (okrem iného Phare). 

Ad c.2)   Dva bloky VVER 440 majú spoločnú reaktorovú halu a turbínovú halu. V bezpečnostnej 

dokumentácii a dokumentácii zo záťažových testov po havárii vo Fukušime sú analyzované 

vplyvy možných externých i interných ohrození (zemetrasenie, zaťaženie vetrom, snehom, 

záplavy, požiare, rýchlo letiace úlomky z rotujúcich zariadení a iné), ktoré preukazujú, že 

prípadná udalosť na jednom bloku neovplyvní plnenie bezpečnostných funkcií/prevádzku 

vedľajšieho bloku. 

Ad c.3)   Atómová elektráreň Mochovce (3. a 4. blok) rovnako  ako  ostatné prevádzkované bloky 

jadrových zariadení v Slovenskej republike, je vybavená zariadeniami a systémami 

na zvládanie ťažkých havárií. Informácie o týchto zariadeniach a ich funkcionalite sú 

k dispozícii na webovom sídle ÚJD SR, napr. v správach zo záťažových testov alebo 

v dokumente PpBS MO34 - zhrnutie základných údajov. 

Ad c.4)Atómová elektráreň Mochovce (3. a 4. blok) je zabezpečená proti nárazu malého lietadla 

samostatným stavebným projektom, ako aj dokumentáciou opisujúcou činnosť personálu 

v prípade vzniku výskytu iniciačnej udalosti – náraz malého lietadla na jadrové zariadenie 

MO34. Zabezpečenie elektrárne voči nárazu malého lietadla bolo zrealizované na základe 

požiadavky Komisie európskeho spoločenstva podľa čl. 43 Zmluvy o Európskom 

spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom), ktoré je citované v Záverečnom stanovisku EIA 

MO34 k navrhovanej činnosti Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW, 3. stavba. 

Riešenie situácie pri ohrození elektrárne dopravným lietadlom je podľa § 12 ods. 1 písm. e) 

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“) v kompetencii Ministerstva 

obrany Slovenskej Republiky, cit. „zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru 

Slovenskej republiky“. Ďalšia činnosť ozbrojených síl týkajúcej sa problematiky narušenia 

vzdušného priestoru je uvedená v § 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 321/2002 Z. z.“). 

Projektová dokumentácia zabezpečenia MO34 voči nárazu malého lietadla podlieha režimu, 

ktorý je stanovený zákonom č. 215/2004 Z. z., preto nebola sprístupnená verejnosti. 

Ad c.5) Atómová elektráreň Mochovce (3. a 4. blok) rovnako  ako  ostatné prevádzkované bloky 

jadrových zariadení v Slovenskej republike, je vybavená zariadeniami a systémami 

na zvládanie ťažkých havárií. Informácie o týchto zariadeniach a ich funkcionalite sú 

k dispozícii na webovom sídle ÚJD SR, napr. v správach zo záťažových testov alebo 
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v dokumente PpBS MO34 - zhrnutie základných údajov. Na blokoch jadrových elektrární 

v Slovenskej republike sú implementované predpisy pre riešenie ťažkých havárií a sú 

k dispozícii špecialisti pre riešenie ťažkých havárií. Pri riešení ťažkých havárií sa používa 

stratégia udržania a chladenia roztaveného kória v tlakovej nádobe reaktora, ktorá bola 

overená experimentálne. 

 

K jednotlivým vyjadreniam krajinskej vlády Dolného Rakúska, ktoré sú uvedené ako d.1) až 

d.3) ÚJD SR ako správny orgán uvádza nasledovné: 

Ad d.1) Údržba stavieb a stavebných konštrukcií sa vykonáva na 3. a 4. bloku priebežne. Stav 

stavebných konštrukcií je neustále monitorovaný podľa programov pre riadenie ich starnutia. 

Okrem iného sa vykonávajú pravidelné obhliadky a diagnostika jednotlivých stavebných 

konštrukcií, geodetické merania a boli overené aj stav a kvalita realizácie armovania 

a betónových výplní nosných železobetónových stien. MO34 nikdy nestratila stav jadrového 

zariadenia vo výstavbe a bola trvalo dozorovaná zo strany ÚJD SR. 

Ad d.2) Všetky bezpečnostne významné zariadenia boli podrobené rozsiahlemu testovaniu, ktoré 

potvrdilo ich plnú funkcionalitu. Testovanie bolo vykonané podľa vopred vypracovaných 

programov a jeho výsledky sú potvrdené protokolmi. Na elektrárni je zavedený systém 

riadenia starnutia, ktorý je plne v súlade s príslušnými odporúčaniami MAAE. 

Dieselgenerátory boli podrobené rozsiahlym repasiám (i na výrobnom závode) a testovaniu, 

ktoré preukázalo plnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek. Boli vykonané veľmi 

podrobné merania všetkých relevantných elektrických parametrov, ktoré potvrdili, že pri 

reálnom zaťažovaní spotrebičmi dieselgenerátory spĺňajú všetky požiadavky na napájanie 

spotrebičov dôležitých pre bezpečnosť. Pre dieselgenerátory je vypracovaný program riadenia 

ich starnutia. 

Ad d.3) Misia Pre-OSART prebehla v Mochovciach v novembri a decembri 2019. Špecialisti MAAE 

hodnotili spolu 13 rôznych oblastí činnosti elektrárne. Identifikovali viaceré silné stránky 

i nedostatky, na odstránenie ktorých sformulovali príslušné odporúčania. Spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s. analyzovala každý identifikovaný nedostatok a prijala k nemu 

príslušné nápravné opatrenia. Nápravné opatrenia majú stanovené konkrétne termíny plnenia 

a väčšina z nich je už splnená. Na elektráreň bude pozvaná tzv. následná misia OSART, ktorá 

sa bude konať o približne 18 mesiacov po ukončení misie Pre-OSART. Následná misia 

OSART bude hodnotiť adekvátnosť a účinnosť prijatých nápravných opatrení. 

 

Ad e)   K uvedenému vyjadreniu krajinskej vlády Dolného Rakúska ÚJD SR ako správny orgán 

uvádza, že projekt počíta s hrubým elektrickým výkonom každého bloku 471 MW. Tento údaj 

je uvedený aj v Záverečnom stanovisku EIA MO34, v ktorom sa uvádza: „Menovitý tepelný 

výkon posudzovaných reaktorov MO34 sa oproti pôvodnému projektu nemení a bude 

dosahovať hodnotu 2 x 1 375 MWt. Účinnosť posudzovaných reaktorov MO34 sa v dôsledku 

inštalácie nových komponentov (turbín a ďalších technologických častí) v sekundárnom 

okruhu každého bloku MO34 zvýši z pôvodných 31,7 % na 33,9%. Komponenty primárneho 

okruhu jadrového zariadenia sa oproti pôvodnému projektu nezmenia. Celkový elektrický 

výkon reaktorov bude dosahovať hodnotu 2 x 471 MWe (pôvodný výkon bez úprav 

na sekundárnom okruhu bol 2 x 436 MWe)“. Údaj o hrubom elektrickom výkone 471 MW je 

uvedený v projektovej a bezpečnostnej dokumentácii 3. a 4. bloku. Zvýšenie hrubého 

elektrického výkonu blokov je dosiahnuté výlučne zvýšením účinnosti konverzie energie 

na strane sekundárneho okruhu (okruhy turbíny). Parametre primárneho okruhu ostávajú 

nezmenené (1 375 MWt), a teda žiadne bezpečnostné rezervy na strane reaktora sa zvýšením 

hrubého elektrického výkonu bloku nečerpajú. 

Ad f)  K uvedenému vyjadreniu krajinskej vlády Dolného Rakúska ÚJD SR ako správny orgán 

uvádza, že vláda SR svojím uznesením č. 387/2015 schválila návrh vnútroštátnej politiky 

a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RaO v SR. Tento dokument, okrem iného, rieši 

spôsob zabezpečenia bezpečného a trvalo udržateľného nakladania s VJP a strednoaktívnymi 

rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „SAO“), ktoré nie sú prijateľné na povrchové ukladanie 

v Republikovom úložisku RaO Mochovce. Dlhodobá stratégia predpokladá realizáciu tzv. 
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dvojitej cesty, t. j. výskum a príprava hlbinného ukladania VJP a SAO na území SR 

a paralelné sledovanie problematiky vývoja medzinárodného úložiska a zapojenie sa 

do súvisiacich medzinárodných projektov. Na základe vykonaných geologických prieskumov 

a plánovaných prác v oblasti výskum a vývoja sa predpokladá v roku 2030 výber finálnej 

lokality. V rokoch 2030 až 2045 je predpoklad uskutočniť proces hodnotenia vplyvu hlbinné 

úložiská na životné prostredie. Samotná prevádzka hlbinného úložiska sa predpokladá 

v rokoch 2065 až 2115. Stále otvorenou zostáva aj možnosť budúceho prepracovania VJP. Je 

nepochybné, že program hlbinného ukladania nebude doriešený pred plánovaným uvedením 

MO3,4 do prevádzky, avšak do doby dostupnosti vhodnej alternatívy ukladania VJP a SAO 

bude SR uplatňovať stratégiu dlhodobého bezpečného skladovania týchto materiálov, k čomu 

má vytvorené technické podmienky (rozšírené skladovacie kapacity medziskladu VJP 

pre bezpečné dlhodobé skladovanie VJP a nové skladovacie kapacity v Integrálnom sklade 

RaO pre bezpečné dlhodobé skladovanie povrchovo neuložiteľných RaO), aj inštitucionálne 

predpoklady v podobe existujúcej štátnej agentúry zodpovednej za prevádzku uvedených 

zariadení ako i za aktivity v oblasti implementácie programu hlbinného ukladania. Situácia SR 

v oblasti hlbinného ukladania je z pohľadu prístupu a harmonogramu porovnateľná 

s mnohými štátmi EÚ, vrátane Rakúska napr. pri realizácii rakúskeho programu nakladania 

s inštitucionálnymi RaO, resp. s VJP z prevádzky výskumných reaktorov. Slovenská 

vnútroštátna politika a vnútroštátny program nakladania s VJP a RaO boli v zmysle 

príslušných ustanovení smernice Rady č. 2011/70/ Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje 

rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom 

a rádioaktívnym odpadom regulárne notifikované Európskej komisii. 

 

Vo vyjadrení organizácie GLOBAL 2000 zo dňa 15. 04. 2020 k návrhu rozhodnutia pre 

uvádzanie 3. bloku MO3,4 do  prevádzky je uvedené nasledovné: 

a) Organizácia GLOBAL 2000 podľa svojho vyjadrenia považuje za neštandardné, že ÚJD SR 

zverejnil podklady k návrhu rozhodnutia, ktoré nemali formu finálneho rozhodnutia. 

Organizácia GLOBAL 2000 ďalej namietala formuláciu podmienok s vysvetlivkami 

pre žiadateľa o povolenie, ktoré považuje za priestor na ďalšie dojednania medzi žiadateľom 

a ÚJD SR.  

b) K formulácii podmienok s vysvetľujúcimi poznámkami organizácia GLOBAL 2000 vyjadrila 

nesúhlas najmä s ich podmienečným znením vzhľadom na nemožnosť účasti verejnosti 

na rozhodovacom procese z dôvodu, že v čase zverejnenia podkladov k návrhu rozhodnutia 

nezahŕňal doklad o pripravenosti objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku potvrdzujúci 

pripravenosť uvedených zariadení pre etapy jeho fyzikálneho i energetického spúšťania, 

z dôvodu stále prebiehajúcich testov a úprav.  

c) Organizácia GLOBAL 2000 vo vyjadrení uviedla, že nie je v danom štádiu zverejnenia 

podkladov k návrhu rozhodnutia možné uplatniť právo verejnosti zúčastniť sa 

na rozhodovacom procese a z uvedených dôvodov navrhla preskúmať návrh rozhodnutia až 

v čase pripravenosti všetkých potrebných zariadení a systémov potrebných pre prevádzku 3. 

bloku. Postup uvedený vo vysvetlivke č. 3 k bodu 9.r) vylučuje prístup verejnosti 

k informáciám a účasť verejnosti na rozhodovaní. 

d) Organizácia GLOBAL 2000 taktiež upozornila na svoje predchádzajúce stanoviská, ktoré 

podľa jej názoru neboli doteraz brané do úvahy: 

1) Ako vyplynulo z pripomienok k dokumentu PNM34481619 (Vyhodnotenie plnenia 

odporúčaných podmienok MŽP SR uvedených v Záverečnom stanovisku EIA), ktoré 

organizácia GLOBAL 2000 zaslala ÚJD SR, verejnosť nemá informácie o Atómovej 

elektrárni Mochovce, ako sa odlišuje od starších elektrární a ako spĺňa súčasné 

bezpečnostné požiadavky pre zmiernenie dopadu prevádzky a ťažkých havárií 

na životné prostredie. 

2) Podmienka č. 1 Záverečného stanoviska EIA MO34 uvádza: „Zmeny vybraných 

zariadení ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť sa žiadateľ rozhodol vykonať 
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na základe zmenených legislatívnych požiadaviek platných v dobe plánovanej 

dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.“, čo požaduje úplné splnenie 

legislatívnych podmienok platných v čase keď bude elektráreň dokončená. Podľa 

názoru organizácie GLOBAL 2000 to nie je splnené, lebo by to zahŕňalo aj pád 

veľkého komerčného lietadla. 

e) Organizácia GLOBAL 2000 vo svojom vyjadrení ďalej uviedla stanovisko k ďalším dvom 

dokumentom predstavujúcim podklad k návrhu rozhodnutia, a to k Vyhodnoteniu spôsobu 

plnenia odporúčaných podmienok uvedených v Záverečnom stanovisku EIA MO34 (ďalej len 

„vyhodnotenie spôsobu plnenia podmienok“) zo dňa 12. 12. 2019 a kapitoly 13 PpBS MO34 

týkajúcej sa vplyvov na životné prostredie zo dňa 14. 09. 2018.  Podľa organizácie GLOBAL 

2000 ide o neposkytnutie presnej a konkrétnej informácie o tom, ako bola splnená podmienka 

3.4 Záverečného stanoviska EIA MO34, v ktorej sú premietnuté požiadavky Európskej 

komisie (vytvorenie referenčného deterministického scenára pre externý zdroj napr. pád 

lietadla, v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou). V odpočte plnenia požiadaviek 

Záverečného stanoviska EIA MO34 sa len uvádza, že boli vykonané testy a analýzy 

a bezpečnosť bola preukázaná. Nakoľko však tieto informácie sú v SR klasifikované ako 

citlivé, tak detaily neboli sprístupnené verejnosti. 

f) V spojitosti s podmienkou č. 1 týkajúcou sa Záverečného stanoviska EIA MO34, organizácia 

GLOBAL 2000 zastáva názor, že zákonné podmienky uvedené v rozhodnutí č. 266/2008 si 

vyžadujú splnenie zákonných požiadaviek v čase dokončenia jadrového zariadenia, vzhľadom 

na to, že v takom prípade by zahŕňali aj požiadavky na odolnosť voči dopadu veľkých 

komerčných lietadiel. K uvedenej veci organizácia GLOBAL 2000 dodala, že súčasný stav 3. 

a 4. bloku spĺňa požiadavky MAAE a WENRA Safety Reference Level for Existing Reactors, 

avšak nenapĺňa požiadavky Safety Objectives for New Power Reactors. Podľa názoru 

organizácie GLOBAL 2000 túto skutočnosť zhoršuje starnutie budov, štruktúr a komponentov 

z obdobia začiatku výstavby elektrárne z osemdesiatych rokov minulého storočia, ako aj 

extrémne zlá kvalita manažmentu výstavby, ktoré okrem WANO potvrdilo aj niekoľko 

oznamovateľov a údajne aj ÚJD SR.  

g) Organizácia GLOBAL 2000 v roku 2018 upozornila na chýbajúci scenár zaoberajúci sa 

teplotou vody v rieke Hron, ktorý je požadovaný v záveroch Záverečného stanoviska EIA 

MO34. Dáta, ktoré sú uvedené sú z roku 1982, miesto toho aby poskytovali predpoveď 

na najbližších 60 rokov. 

h) Tabuľky výpustí uvedené v PpBS, kapitola č. 13 nie sú použiteľné z nasledujúcich dôvodov: 

1) Uvedené hodnoty sú priemery za 4 roky z obdobia 1999-2002, pričom zahŕňajú aj 

EBO12, ktoré bolo odstavené v roku 2000. Tieto dáta sú viac ako 20 rokov staré. Bolo 

by lepšie použiť nové dáta. 

2) Prečo sú limitné hodnoty také vysoké, keď sa čerpajú len na niekoľko percent? 

3) Prečo sú hodnoty pre EMO1,2 väčšie ako pre EBO34 (trícium do hydrosféry)? 

4) Povolené hodnoty pre MO34 vyzerajú byť jednoducho 50% z hodnôt určených v 1997 

pre 4 bloky.   

5) V kapitole č. 13.1.4 PpBS je uvedená zavádzajúca informácia, na základe ktorej si 

ľudia čítajúci kapitolu nemusia uvedomiť, že trícium je vypúšťané spolu s vodou, 

a tým sa využíva skoro celé povolené množstvo.  

6) Rovnako ako v 2018 nie verejnosti poskytnutá žiadna informácia o bilaterálnych 

seminároch (podmienka 3.2 Záverečného stanoviska EIA MO34). 

i) Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 týkajúce sa poistenia zodpovednosti za jadrovú škodu 

podľa zákona č. 54/2015 Z. z., v súvislosti s ktorým organizácia GLOBAL 2000 uvádza, že 

suma 300 miliónov EUR, ktorú zákon stanovuje, nedosahuje výšku krytia potrebného pre 

prípad jadrovej udalosti veľkého rozsahu. Organizácia GLOBAL 2000 pre porovnanie uviedla 

výpočty francúzskej IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Inštitút pre 

radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť) pre prípadnú jadrovú udalosť v Európe, ktorej škoda 
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by dosiahla čiastku približne 400 miliárd EUR (zdroj: www.nucnet.org/news/nuclear-

accident-in-france-could-cost-more-than-eur-400-billion-says-irsn). 

j) Pripomienka týkajúca sa komunikačnej politiky ÚJD SR, v súvislosti s ktorou organizácia 

GLOBAL 2000 poukázala na to, že ÚJD SR v odpovediach k Národnej správe v zmysle 

Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (Answers to questions on national report of the Slovak 

Republic) potvrdil dodržiavanie požiadaviek stanovených Aarhuským dohovorom. 

Organizácia GLOBAL 2000 uviedla, že ÚJD SR uvádza MAAE nepravdivé informácie 

vo vzťahu k problematike informovania verejnosti v zmysle Aarhuského dohovoru. 

V uvedenej záležitosti organizácia GLOBAL 2000 dodala, že ÚJD SR informuje 

o dodržiavaní požiadaviek vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru napriek skutočnosti, že 

Výbor pre súlad k Aarhuskému dohovoru (ďalej len „Výbor pre súlad“) už konštatoval 

niekoľko porušení. 

k)  Organizácia GLOBAL 2000 svojím vyjadrením žiada, aby ÚJD SR neudelil povolenie 

na uvedenie 3. bloku do prevádzky.  

 

ÚJD SR k vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 uvádza nasledovné: 

 

ÚJD SR konštatuje, že vyjadrenia organizácie GLOBAL 2000 a Kancelárie krajinskej vlády 

Dolného Rakúska neboli uskutočnené spôsobom, ktorý by spĺňal zákonom predpísané náležitosti 

podania v súlade so zákonom stanovenými požiadavkami. Pridŕžajúc sa ustanovenia § 19 ods. 2 

správneho poriadku, ÚJD SR pomohol obom subjektom a poskytol inštrukcie na odstránenie 

existujúcich vád pre obe jednotlivé vyjadrenia. Oba spomenuté zahraničné subjekty však opätovne 

doručili svoje vyjadrenia nesprávnym spôsobom, ktorý naďalej nenaplnil zákonom predpísané 

náležitosti podania. ÚJD SR posúdil obsah spomenutých podaní odhliadnuc od ich pretrvávajúcej 

vady spočívajúcej v nesplnení zákonom predpísaných náležitostí.  ÚJD SR tak učinil vzhľadom na už 

v minulosti vyjadrený právny názor a predošlú rozhodovaciu prax, v zmysle ktorých by striktné 

trvanie na dodržaní formálnych náležitostí o doplnení elektronického podania podľa požiadaviek 

ustanovenia § 19 ods. 1 správneho poriadku mohlo byť považované za neprimeranú bariéru 

v možnosti uplatnenia práva na účasť verejnosti na rozhodovacom procese o vymedzených činnostiach 

a v práve na prístup k spravodlivosti, ktoré garantuje čl. 6 Aarhuského dohovoru. V súlade s čl. 7 ods. 

5 Ústavy Slovenskej republiky, má Aarhuský dohovor ako medzinárodná zmluva prednosť 

pred zákonmi. ÚJD SR pri rozhodovaní vzal tieto skutočnosti do úvahy a nepoužil rigidnú 

administratívno-formálnu vnútroštátnu právnu úpravu, ktorá by mohla neprimerane zasiahnuť do práv 

a právom chránených záujmov účastníka konania, ktoré mu garantuje prednostná medzinárodná 

zmluva, najmä v podobe práva na účinnú účasť na rozhodovacom procese. ÚJD SR z vyššie 

uvedených dôvodov pri preskúmavaní vecného obsahu podania účastníka konania naň hľadel, ako by 

bolo uskutočnené riadne. 

 

Ad a)  ÚJD SR k pripomienke organizácie GLOBAL 2000 uvádza, že zverejnenie návrhu 

rozhodnutia nie je neštandardným v jeho rozhodovacej praxi. Práve naopak, ÚJD SR 

rovnako postupoval pri vydaní rozhodnutí č. 139/2019 P a č. 140/2019 P. Zverejnením 

návrhu rozhodnutia v podobe, ktorá odzrkadľuje skutočný stav pripravenosti objektov 

a zariadení 3. bloku, ÚJD SR poskytol verejnosti možnosť efektívne a včas uplatniť svoje 

právo zúčastniť sa na rozhodovacom procese. Právo na účasť verejnosti vyplývajúce 

z Aarhuského dohovoru ako medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná 

totiž v čl. 6 ods. 3 a 7, explicitne stanovuje, že: „Procesy účasti verejnosti budú zahŕňať 

primeraný časový rámec pre jednotlivé fázy, ktorý poskytne dostatočný čas pre informovanie 

verejnosti v súlade s odsekom 2 a pre verejnosť možnosť pripraviť sa a účinne sa 

zúčastňovať na rozhodovacom procese o životnom prostredí“ a „Spôsoby účasti verejnosti 

umožnia verejnosti predložiť písomné, alebo v prípade potreby, na verejnom prerokovaní 
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alebo preskúmaní so žiadateľom, akékoľvek pripomienky, informácie, analýzy alebo názory, 

ktoré považuje za dôležité vo vzťahu k navrhovanej činnosti“.  

V súvislosti s tým je možné uviesť, že ÚJD SR transparentne zverejnil aktuálny stav 

pripravenosti 3. bloku ku dňu zverejnenia návrhu rozhodnutia a jeho podkladom, 

kompletnosti predloženej dokumentácie, ako aj stavu priebežného splnenia zákonných 

podmienok žiadateľom, aby mali verejnosť a zainteresované subjekty možnosť účinne 

uplatniť svoje pripomienky ku všetkým aktuálnym pokladom rozhodujúcim pre vydanie 

povolenia v správnom konaní. ÚJD SR ako správny orgán taktiež vychádzal z čl. 9 ods. 3 a 5 

Aarhuského dohovoru, v zmysle ktorých „[...] bez toho, aby boli dotknuté procesy 

preskúmania uvedené v odsekoch 1 a 2, každá Strana zabezpečí, ak sú splnené podmienky 

uvedené v jej vnútroštátnom práve, ak sú nejaké, aby členovia verejnosti mali prístup 

k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov alebo opomenutí 

súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom 

v oblasti životného prostredia“ a „S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku každá 

Strana zabezpečí, aby bola verejnosť informovaná o prístupe k správnemu a súdnemu 

preskúmaniu, a zváži vytvorenie vhodných podporných mechanizmov s cieľom odstrániť 

alebo znížiť finančné a iné bariéry v prístup k spravodlivosti.“. V zmysle práv vyplývajúcich 

z Aarhuského dohovoru preto ÚJD SR poskytol časové obdobie po dobu dvoch mesiacov, 

aby vzhľadom na zainteresované subjekty so sídlom v SR ako aj v zahraničí, mali možnosť 

vyjadriť sa k návrhu rozhodnutia v rozumnom časovom horizonte, v rámci ktorého 

uskutočňuje úkony súkromná entita – žiadateľ.  

ÚJD SR zásadne nesúhlasí s pripomienkou organizácie GLOBAL 2000, že by uvedenie 

aktuálneho stavu splnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia zo strany žiadateľa malo 

vytvoriť priestor pre ďalšie dojednávania medzi ÚJD SR a žiadateľom. Vzhľadom na to, že 

ide o zákonné požiadavky, ktoré musia byť splnené v požadovanom čase a rozsahu 

k momentu vydania povolenia, ich zverejnenie nijakým spôsobom nedáva žiadateľovi 

priestor na dojednanie iných, priaznivejších podmienok, ako tých, ktoré právna úprava 

explicitne vyžaduje. 

Ad b)  K uvedenému vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 ÚJD SR ako správny orgán uvádza, že 

vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 je v súlade s údajmi uvedenými v návrhu 

rozhodnutia, ktorý bol zverejnený 15. 02. 2020 na webovom sídle úradu. K momentu 

zverejnenia návrhu rozhodnutia skutočne spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ešte 

nepredložila ÚJD SR doklad o pripravenosti objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku 

a objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku 

potvrdzujúci pripravenosť uvedených zariadení na uvádzanie 3. bloku do prevádzky pre 

etapy fyzikálneho i energetického spúšťania podľa prílohy č. 1 bod C písm. s) atómového 

zákona a v súlade s prílohou č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5 a ods. 7 vyhlášky č. 430/2011 

Z. z. ÚJD SR v návrhu rozhodnutia veľmi podrobne odôvodnil túto skutočnosť nasledovným 

textom: 

„ÚJD SR vychádzal z aktuálneho stavu pripravenosti zariadení a systémov 3. bloku 

pre uvádzanie do prevádzky k momentu zverejnenia tohto návrhu rozhodnutia (t. j. ku dňu 

15. 02. 2020). ÚJD SR predpokladá, že k dátumu vydania predpokladaného budúceho 

rozhodnutia vo veci bude táto podmienka v plnom alebo v zásadnom rozsahu splnená. 

...V odôvodnení predpokladaného budúceho rozhodnutia však bude uvedené, ako 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., splnila predmetnú požiadavku prílohy č. 1 bod C 

písm. s) atómového zákona a v súlade s prílohou č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5 a ods. 7 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. Vecným dôvodom uvedenia podmienky B.1 v tomto návrhu 

rozhodnutia sú najmä nasledovné skutočnosti: 

- nie sú ukončené testy elektromagnetickej kompatibility pre zariadenia systému kontroly 

a riadenia 3. bloku. Tieto testy sa vykonávajú v súlade s harmonogramom v záverečnej 

etape prípravy bloku na uvádzanie do prevádzky, 
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- je potrebné dokončiť úpravu rozvodu cirkulačnej chladiacej vody v ťahových chladiacich 

vežiach cirkulačnej vody, 

- je potrebné ukončiť režim konzervácie zariadení sekundárneho okruhu 3. bloku (okruhy 

turbíny). Tieto zariadenia je treba vzájomne prepojiť, vykonať predpísané činnosti 

(nedeštruktívne kontroly, preplachy a tlakové skúšky) a zrealizovať súvisiace testy.  

Uvedené skutočnosti bránia spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., vypracovať úplný doklad 

o pripravenosti zariadení 3. bloku na uvádzanie do prevádzky k momentu zverejnenia tohto 

návrhu rozhodnutia. Tento stav je však plne v súlade s etapovým charakterom záverečnej 

časti prípravy 3. bloku na uvádzanie do prevádzky“.  

ÚJD SR uvedomujúc si túto skutočnosť, zverejnil v tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 

9.s) zverejneného návrhu rozhodnutia (doklady o pripravenosti na uvádzanie do prevádzky) 

vo veľkom rozsahu informácie o aktuálnom stave realizácie programov neaktívneho 

vyskúšania zariadení a systémov 3. bloku k momentu zverejnenia návrhu rozhodnutia 

(15. 02. 2020). Cieľom zverejnenia aktuálneho stavu realizácie programov neaktívneho 

vyskúšania bolo dať účastníkom konania a verejnosti čo najúplnejšiu informáciu o stave ich 

realizácie. Je treba zdôrazniť, že práve výsledky realizácie programov neaktívneho vyskúšania 

sú podstatným informačným zdrojom pre vypracovanie Záverečnej správy 3. blok o celkovej 

pripravenosti 3. bloku a spoločných zariadení MO34 k uvádzaniu do prevádzky. Súčasne 

chcel ÚJD SR zverejnením zoznamu programov neaktívneho vyskúšania a ich aktuálneho 

statusu oznámiť účastníkom konania a verejnosti, že 3. blok sa nachádza v záverečnom štádiu 

dokončovania týchto skúšok, čo vyplýva explicitne z vysokého stupňa ich finalizácie 

k dátumu zverejnenia návrhu rozhodnutia.  

V tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 9.s) zverejneného návrhu rozhodnutia (doklady 

o pripravenosti na uvádzanie do prevádzky) je uvedených spolu 143 programov funkčných 

skúšok jednotlivých systémov/etapových skúšok, ktoré sa vykonávajú v neaktívnych 

podmienkach. Z týchto programov bola k dátumu zverejnenia návrhu rozhodnutia 

(15. 02. 2020) podstatná časť ukončená (resp. ukončená v etape neaktívnych skúšok - ak má 

realizácia týchto programov pokračovať počas fyzikálneho alebo energetického spúšťania). 

Realizácia časti programov nebola ku dňu 15. 02. 2020 ukončená z dôvodu prebiehajúcich 

opráv (4 programy), z dôvodu prebiehajúceho režimu konzervácie zariadení strojovne (7 

programov), resp. z iných dôvodov (22 programov). Pod inými dôvodmi sa rozumie zaradenie 

realizácie časti programu v harmonograme neaktívnych skúšok do jeho záverečnej etapy. 

Všetky tieto neukončené programy neaktívnych skúšok boli k 15. 02. 2020 v pokročilom 

štádiu realizácie. ÚJD SR v návrhu rozhodnutia vyslovil predpoklad, že:“...k dátumu vydania 

predpokladaného budúceho rozhodnutia vo veci zabezpečí spoločnosť Slovenské elektrárne, 

a.s., úplné dokončenie testovania ďalších systémov...“ a z uvedeného dôvodu ÚJD SR uvedie 

v predpokladanom budúcom rozhodnutí vo veci: “..alebo úplný zoznam programov, alebo 

uvedie iba zoznam tých programov, ktorých realizácia nie je ukončená (ak také programy 

budú existovať) alebo uvedie iba konštatovanie, že všetky programy neaktívnych skúšok boli 

zrealizované v plnom rozsahu“. ÚJD SR vo vysvetľujúcej poznámke k bodu 9.s) jednoznačne 

uviedol, že dokončenie realizácie všetkých programov je podmienkou pre začatie uvádzania 3. 

bloku do prevádzky a túto podmienku explicitne uviedol v návrhu rozhodnutia v jeho 

podmienkach A.1 a B.1. ÚJD SR tým jednoznačne uistil účastníkov konania a verejnosť, že 

nepovolí začať uvádzať 3. blok do prevádzky bez úplného dokončenia testovania jeho 

zariadení a systémov v neaktívnych podmienkach. 

ÚJD SR súčasne sformulovaním podmienok A.1 a B.1 v návrhu rozhodnutia, ktorý bol 

zverejnený 15. 02. 2020 dal veľmi jasne najavo, že predloženie dokladu o pripravenosti 

objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok 

slúžiacich k prevádzke 3. bloku potvrdzujúci pripravenosť uvedených zariadení na uvádzanie 

3. bloku do prevádzky pre etapy fyzikálneho i energetického spúšťania podľa prílohy č. 1 bod 
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C písm. s) atómového zákona a v súlade s prílohou č. 4 k atómovému zákonu časť B diel 

I oddiel A ods. 5 a ods. 7 je obligatórnou podmienkou pre vydanie povolenia na uvádzanie 3. 

bloku do prevádzky a súvisiacich povolení. 

ÚJD SR považuje vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000, ktoré je uvedené v bode b) 

o nemožnosti účasti verejnosti na rozhodovacom procese za neopodstatnené. 

Poznámka: podmienka A.1 nie je súčasťou tohto rozhodnutia, pretože spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., ukončila v plnom rozsahu skúšky zariadení a systémov, ktoré boli uvedené 

ako neukončené v pôvodnej podmienke A.1 návrhu rozhodnutia zverejneného dňa 

15. 02. 2020. 

 

Ad c)  Vo vzťahu k tejto pripomienke ÚJD SR uvádza, že vo fáze zverejnenia návrhu rozhodnutia 

a jeho podkladov nešlo o samotné vydanie rozhodnutia (obsahujúce viacero druhov povolení), 

ale iba jeho návrhu a podkladov, ktoré mal ÚJD SR v čase jeho zverejnenia k dispozícii. ÚJD 

SR vychádzal z už vyššie spomenutého ustanovenia čl. 6 ods. 2 písm. b) Aarhuského 

dohovoru, v zmysle ktorého má zainteresovaná verejnosť právo byť informovaná o podstate 

možných rozhodnutí alebo o návrhu rozhodnutia v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa 

životného prostredia. Účelom zverejnenia bolo umožnenie účasti verejnosti na rozhodovacom 

procese vo všetkých jeho fázach, včítane možnosti participácie verejnosti už pri návrhu 

rozhodnutia, ako aj jeho podstate a tomu prislúchajúcej možnosti uplatnenia svojich 

pripomienok. Nijakým spôsobom by teda počínanie ÚJD SR nemalo byť interpretované ako 

brániace uplatneniu práva verejnosti participovať na rozhodovacom procese. Práve naopak, 

ÚJD SR sa takýmto počínaním snažil čo najlepšie priblížiť k právnemu stavu, ktorý garantuje 

Aarhuský dohovor a vnútroštátna právna úprava, ktorá v ustanovení § 33 ods. 2 správneho 

poriadku ukladá správnemu orgánu povinnosť „[...] dať účastníkom konania a zúčastneným 

osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.“ 

Taktiež nemožno v nijakom ohľade interpretovať zverejnenie návrhu rozhodnutia a jeho 

podkladov ako samotné vydanie rozhodnutia v správnom konaní. Je preto vylúčené, že by 

ÚJD SR plnením povinnosti, vyplývajúcej mu ako správnemu orgánu zo zákona, ukrátil 

zainteresované subjekty o možnosť zúčastniť sa na rozhodovacom procese. ÚJD SR taktiež 

dodáva, že účastníci konania a široká verejnosť boli včas informovaní o termíne zverejnenia 

podkladov k návrhu rozhodnutia, ktoré predchádzali vydaniu samotného rozhodnutia vo veci, 

na ktoré sa vzťahujú možnosti jeho napadnutia a preskúmania v režime správneho súdnictva. 

Z toho je zrejmé, že zainteresovanej verejnosti nič nebránilo v tom, aby uplatnila svoje právo 

k nahliadnutiu do zvyšnej požadovanej dokumentácie v administratívnom spise na správnom 

orgáne v čase, keď ju mal správny orgán k dispozícii. ÚJD SR nespochybňuje obmedzené 

možnosti uskutočnenia procesného úkonu počas trvanie núdzového stavu z dôvodu šírenia 

COVID-19, avšak uvádza, že možnosť k nahliadnutiu do administratívneho spisu existovala 

nepretržite počas celého trvania správneho konania. ÚJD SR počas trvania núdzového stavu 

v Slovenskej republike dokonca nijakým spôsobom neobmedzil možnosť nahliadať do spisu 

a v prípade záujmu zo strany zainteresovaných subjektov a ďalšej verejnosti by správny úkon 

pri dodržaní náležitých protiepidemiologických opatrení umožnil. Berúc do úvahy skutočnosť, 

že ÚJD SR neobdržal žiadosť o nahliadnutie do administratívneho spisu pred ani počas trvania 

núdzového stavu má za to, že zainteresované subjekty neprejavili záujem na oboznámení sa 

s celým jeho obsahom.  

Vo vysvetľujúcej poznámke č. 3 k bodu 9.s) návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený dňa 

15. 02. 2020 na webovom sídle ÚJD SR, na ktorú sa odvoláva organizácia GLOBAL 2000, je 

uvedené iba konštatovanie, že“...predpokladané budúce rozhodnutie vo veci bude vydané ... 

až keď bude preukázané... že neexistujú také nedorobky a nedostatky, ktoré by mohli 

ovplyvniť jadrovú bezpečnosť.“. Toto konštatovanie je citáciou z vyhlášky č. 430/2011 Z. z. 

(príloha č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5 a ods. 7 vyhlášky č. 430/2011 Z. z.). K bodu 9.s) je 
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uvedené v tom kontexte, že ÚJD SR by považoval nedokončenie niektorých testov 

v neaktívnych podmienkach práve za taký nedorobok a nedostatok, ktorý ovplyvňuje jadrovú 

bezpečnosť. ÚJD SR týmto textom vyjadril jednoznačnú požiadavku na úplné dokončenie 

testovania zariadení a systémov 3. bloku v neaktívnych podmienkach pred zavezením prvej 

palivovej kazety do reaktora 3. bloku. V tabuľke, ktorá je súčasťou bodu 9.s) zverejneného 

návrhu rozhodnutia (doklady o pripravenosti na uvádzanie do prevádzky) dokonca ÚJD SR 

zverejnil vo veľkom rozsahu informácie o aktuálnom stave realizácie programov neaktívneho 

vyskúšania zariadení a systémov 3. bloku k momentu zverejnenia návrhu rozhodnutia (15. 

02. 2020). Cieľom zverejnenia aktuálneho stavu realizácie programov neaktívneho vyskúšania 

bolo dať účastníkom konania a verejnosti čo najúplnejšiu informáciu o stave ich realizácie. Je 

treba zdôrazniť, že práve výsledky realizácie programov neaktívneho vyskúšania sú 

podstatným informačným zdrojom pre vypracovanie Záverečnej správy 3. blok k uvádzaniu 

do prevádzky. Súčasne chcel ÚJD SR zverejnením zoznamu programov neaktívneho 

vyskúšania a ich aktuálneho statusu oznámiť účastníkom konania a verejnosti, že 3. blok sa 

nachádza v záverečnom štádiu dokončovania týchto skúšok, čo vyplýva explicitne z vysokého 

stupňa ich finalizácie k dátumu zverejnenia návrhu rozhodnutia.  

Ad d.1)  K uvedenému vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 ÚJD SR ako správny orgán uvádza 

nasledovné skutočnosti: 

- Informácie o projekte MO34 boli pre verejnosť zverejnené v Správe o navrhovanej 

činnosti pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.  

(júl 2009). 

- Dokumentáciu správneho konania č. 1.1 a ostatných správnych konaní, ktoré súvisia 

so žiadosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 

jadrového zariadenia MO34 do prevádzky (správne konania č. 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 

3.2 a 3.3) s odstránenými citlivými informáciami podľa ich definície v § 3 ods. 16 a 17 

atómového zákona, zverejnil ÚJD SR od 16. 03. 2017 do 30. 06. 2017 v prenajatých 

priestoroch v Mochovciach. 

- Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním 

objektov 3. bloku a v rozsahu objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok, ktoré sú 

potrebné k prevádzke 3. bloku v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predčasné 

užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. ÚJD SR 

oznámil účastníkom konania a verejnosti termín ústneho pojednávania spojeného 

s miestnym zisťovaním písomne vrátane verejnej vyhlášky. ÚJD SR zverejnil podrobnosti 

o organizácii predmetného miestneho zisťovania na svojom webovom sídle. Na 

procesnom úkone sa zúčastnili účastníci konania, vrátane zástupcov spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a.s., zástupcu organizácie GLOBAL 2000 a zástupcov územnej 

samosprávy, ako aj zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy. Na ohliadke sa mohol 

zúčastniť  ktorýkoľvek účastník konania a tiež verejnosť a získať požadované informácie 

o projekte MO34. 

- ÚJD SR zverejnil na svojom webovom sídle dokument PpBS - zhrnutie základných 

údajov, v ktorom sú v rozsahu 189 strán dané k dispozícii verejnosti základné údaje 

o jadrovom zariadení MO34, jeho území a okolí. Súčasťou tohto dokumentu sú aj 

informácie o systémoch pre riadenie ťažkých havárií vrátane príslušnej fotografickej 

dokumentácie. Tento dokument uvádza údaje o vplyve prevádzky jadrového zariadenia 

MO34 na životné prostredie. 

ÚJD SR nesúhlasí z uvedených dôvodov s tvrdením organizácie GLOBAL 2000, podľa 

ktorého verejnosť nemá informácie o Atómovej elektrárni Mochovce, ako sa odlišuje 

od starších elektrární a ako spĺňa súčasné bezpečnostné  požiadavky pre zmiernenie 

dopadu prevádzky a ťažkých havárií na životné prostredie. ÚJD SR konfrontuje projekt 

MO34 s platnými požiadavkami legislatívy. 

Ad d.2, ad e)  K uvedeným vyjadreniam organizácie GLOBAL 2000 ÚJD SR ako správny orgán 

uvádza nasledovné: príslušná podmienka Záverečného stanoviska EIA MO34 znie 

nasledovne: „3.1 Po udelení povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky 
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zabezpečiť splnenie všetkých podmienok uvedených v rozhodnutiach ÚJD SR č. 246/2008, 

č. 266/2008 a č. 267/2008, po vydaní povolenia ÚJD SR na uvádzanie do prevádzky  

a prevádzku MO 34 zabezpečiť splnenie všetkých podmienok uvedených v príslušných 

povoleniach ÚJD SR“. Odpočet plnenia podmienok rozhodnutí ÚJD SR č. 246/2008 zo dňa 

14. 08. 2008, ktoré bolo  potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR č. 291/2014 

zo dňa 23. 05. 2014 a rozhodnutí ÚJD SR č. 266/2008 a č. 267/2008 je uvedený v odôvodnení 

tohto rozhodnutia. MO34 je zabezpečená proti nárazu malého lietadla samostatným 

stavebným projektom, ako aj dokumentáciou opisujúcou činnosť personálu v prípade vzniku 

výskytu iniciačnej udalosti – náraz malého lietadla na jadrové zariadenie MO34. Riešenie 

situácie pri ohrození elektrárne dopravným lietadlom je podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

č. 575/2001 Z. z. v kompetencii Ministerstva obrany Slovenskej republiky, cit. „zabezpečenie 

nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky“. Ďalšia činnosť ozbrojených síl 

týkajúcej sa problematiky narušenia vzdušného priestoru je uvedená v § 4 zákona č. 321/2002 

Z. z. Projektová dokumentácia zabezpečenia MO34 voči nárazu malého lietadla podlieha 

režimu, ktorý je upravený zákonom č. 215/2004 Z. z. preto nebola sprístupnená verejnosti.  

 

Ad f)  K uvedenému vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 ÚJD SR ako správny orgán uvádza 

nasledovné - projekt 3. a 4. bloku plní požiadavky príslušných rozhodnutí ÚJD SR 

č. 246/2008 zo dňa 14. 08. 2008, ktoré bolo potvrdené druhostupňovým rozhodnutím ÚJD SR 

č. 291/2014 zo dňa 23. 05. 2014 a rozhodnutí ÚJD SR č. 266/2008 a č. 267/2008. Odpočet 

plnenia podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, potvrdeného rozhodnutím č. 291/2014, 

a rozhodnutí č. 266/2008 a č. 267/2008 je uvedený v odôvodnení tohto rozhodnutia. WENRA 

Safety Objectives for New Reactors sú platné od roku 2010 a na projekt MO34 sa vzťahujú 

ako referencie na identifikáciu rozumne uskutočniteľných bezpečnostných vylepšení (angl. 

reference for identifying reasonably practicable safety improvements). Projekt MO34 spĺňa 

dôležité bezpečnostné ciele z dokumentu WENRA Safety Objectives for New Power Reactors 

vrátane riešenia ťažkých havárií spojených s tavením jadrového paliva. Pred začatím dostavby 

blokov bol vykonaný rozsiahly program repasií zariadenia 3. a 4. bloku (vrátane opráv 

u výrobcov). Stavebné objekty a vybrané zariadenia a systémy/komponenty sú predmetom 

programov riadeného starnutia. ÚJD SR preveruje všetky informácie od zamestnancov 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a ich dodávateľov (podľa organizácie GLOBAL 2000 

ide o „whistleblowerov“) a na odstránenie potvrdených nedostatkov nariadil primerané 

nápravné opatrenia. 

 

Ad g)   K uvedenému vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 ÚJD SR uvádza nasledovné: MO34 má 

uzatvorený okruh systému chladenia s chladiacimi vežami. Spotreba chladiacej vody, ktorá sa 

čerpá z rieky Hron, je pre takýto systém chladenia pomerne nízka. Atómová elektráreň 

Mochovce má pre prípad zníženia množstva odoberanej vody z rieky Hron stanovené postupy 

pre prevádzkový personál. Doplňovanie vody do chladiacich okruhov je možné z hľadiska 

plnenia ich bezpečnostnej funkcie zabezpečiť i z rezervných zdrojov. Atómová elektráreň 

Mochovce má pre tento účel stanovené postupy, ktoré boli vyskúšané na blokoch č. 1, 2 a 3 

Mochovce ako súčasť stres-testov po havárii v jadrovej elektrárni Fukušima. 

 

Ad h.1 až h.5) K uvedeným vyjadreniam organizácie GLOBAL 2000 k.1) až k.5) ÚJD SR uvádza 

nasledovné: podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli zverejnené 

na webovom sídle ÚJD SR a CUET dňa 15. 02. 2020 ako podklady, ktorých zverejnením 

v predmetných správnych konaniach sa realizuje § 33 ods. 2 správneho poriadku, kde sa 

účastníkom konania poskytla možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 

k jeho podkladu a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Súčasťou týchto 

podkladov je i kapitola č. 13 PpBS MO34 (Vplyv MO34 na životné prostredie, rev. 17). 

V uvedenej revízii kapitoly č. 13 PpBS MO34 sú odstránené nedostatky, ktoré identifikoval 
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ÚJD SR pri hodnotení predmetnej kapitoly ako súčasti podkladov v predchádzajúcich 

správnych konaniach.  

ÚVZ SR vydal povolenie na uvoľňovanie rádioaktívnych látok, ktoré vznikajú pri prevádzke 

blokov 1, 2 a 3 Mochovce spod administratívnej kontroly ich vypúšťaním do životného 

prostredia č. OOZPŽ/4603/2019 zo dňa 25. 09. 2019, v ktorom uvádza, že základným 

autorizovaným limitom pre obmedzenie ožiarenia obyvateľov v okolí jadrového zariadenia 

spôsobeného rádioaktívnymi látkami vypustenými spod administratívnej kontroly do ovzdušia 

a povrchových vôd pri prevádzke blokov 1, 2 a 3 Mochovce je efektívna dávka  

reprezentatívnej osoby 75 μSv za kalendárny rok: 

- efektívna dávka 70 μSv za kalendárny rok pre výpuste do ovzdušia, 

- efektívna dávka 5 μSv za kalendárny rok pre výpuste do povrchových vôd – rieky Hron. 

ÚVZ SR súčasne stanovil spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., povinnosť používať 

na modelové hodnotenie ožiarenia obyvateľov spôsobeného vypustenými rádioaktívnymi 

látkami spod administratívnej kontroly do životného prostredia počas normálnej prevádzky 

blokov 1, 2 a 3 Mochovce presne špecifikovaný výpočtový kód. ÚVZ SR v svojom 

rozhodnutí súčasne určil ročné referenčné úrovne pre vypúšťanie rádionuklidov do ovzdušia 

a do hydrosféry. Tieto ročné referenčné úrovne sú určené tak, aby aj pri ich prípadnom 

dosiahnutí bola zabezpečená niekoľkonásobná rezerva do hodnoty autorizovaného limitu. 

ÚVZ SR svojim rozhodnutím súčasne stanovil vyšetrovacie úrovne pre rádionuklidy 

vypúšťané do ovzdušia v Bq/deň a do hydrosféry v Bq/m3 a povinnosť pre spoločnosť 

Slovenské elektrárne, a.s., zabezpečiť vykonanie presne špecifikovaných preventívnych 

činností pri dosiahnutí ročných referenčných úrovní výpustí a vyšetrovacích úrovní. Ďalej 

ÚVZ SR stanovil zoznam rádionuklidov, ktoré je potrebné pred ich uvoľnením do životného 

prostredia monitorovať a požiadavky na toto monitorovanie. 

Požiadavky, ktoré plynú z rozhodnutia ÚVZ SR (č. OOZPŽ/4603/2019) sú zapracované 

do limít a podmienok pre MO34 rozhodnutím ÚJD SR č. 205/2020 zo dňa 17. 07. 2020. 

Do PpBS MO34 budú požiadavky z rozhodnutia ÚVZ SR (č. OOZPŽ/4603/2019) 

zapracované pri najbližšej plánovanej revízii PpBS MO34. 

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k.1): ÚJD SR k tomuto vyjadreniu uvádza, že 

hodnoty reálnych výpustí do atmosféry a do hydrosféry sú v tabuľkách predmetnej 

kapitoly PpBS uvedené pre referenčné bloky EMO 1,2 vrátanie ich porovnania s ročnými 

referenčnými údajmi v období rokov 1998 až 2014. Údaje o limitných hodnotách 

(aktuálne ročných referenčných úrovniach) pre bloky 3 a 4 Atómovej elektrárne Jaslovské 

Bohunice a pre vyraďovanú Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice bloky 1 a 2 sú 

uvedené iba v prílohe a slúžia na porovnanie lokalít. 

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k.2): ÚJD SR k tomuto vyjadreniu uvádza, že 

otázka organizácie GLOBAL 2000 smeruje k relatívne nízkym hodnotám reálnych 

výpustí do atmosféry pre bloky EMO 1,2 pri ich porovnaní s ročnými referenčnými 

úrovňami (nesprávne „limitnými“ hodnotami). Ročné referenčné úrovne sú nastavené 

pomerne vysoko, avšak súčasne konzervatívne tak, aby ani pri ich dosiahnutí nedošlo 

k prevýšeniu autorizovaného limitu. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., je však 

povinná analyzovať všetky anomálie a dosiahnutie tzv. vyšetrovacích úrovní.  

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k.3): ÚJD SR k tomuto vyjadreniu uvádza, že 

ročné referenčné úrovne pre výpuste trícia závisia od mnohých faktorov, ktoré sú 

rozdielne pre lokality Mochovce a Jaslovské Bohunice (napr. rôzny recipient, rôzna 

hustota osídlenia v mieste zaústenia vypúšťania do príslušného recipienta a iné). 

Z uvedených dôvodov ani nemôžu byť ročné referenčné úrovne pre rôzne lokality 

rovnaké. 

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k.4): ÚJD SR k tomuto vyjadreniu uvádza, že 

ročné referenčné úrovne, ktoré boli stanovené pre dva bloky lokality Mochovce (EMO 

1,2) a ktoré sú platné pre 3. bloky lokality Mochovce (1., 2. a 3. blok) sú spravidla 
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v pomere 2:3. Je to spôsobené tým, že trasa uvoľňovania rádioaktívnych látok 

do hydrosféry pre všetky 3 bloky spoločná a ventilačné komíny oboch elektrární sú 

relatívne blízko a majú rovnakú výšku. Vstupné údaje do výpočtu autorizovaného limitu 

ožiarenia pre obmedzenie ožiarenia obyvateľov a teda aj pre stanovenie ročných 

referenčných úrovní sú pre všetky tri bloky rovnaké. 

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k.5): ÚJD SR k tomuto vyjadreniu uvádza, že 

v kapitole č. 13.1.4 PpBS MO34 sú údaje o rádiologickom vplyve výpustí trícia 

do hydrosféry uvedené korektne. Nie je v nej žiadna zavádzajúca informácia.  

Ad h.6) K uvedenému vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 ÚJD SR uvádza nasledovné: 

v Záverečnom stanovisku EIA MO34 je bod 3.2 Odporúčaných podmienok pre etapu 

výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti uvedený nasledovne: „3.2 Pokračovať 

v poskytovaní informácií a organizovaní odborných seminárov v oblastiach spoločného 

záujmu v jadrovej bezpečnosti s expertmi Rakúskej republiky v rámci príslušnej dvojstrannej 

slovensko-rakúskej dohody v rámci Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, Euratom 

koordinovaného ÚJD SR a akceptovať dosiahnuté závery z týchto odborných konzultácií.“ 

Prístup verejnosti k týmto informáciám sa riadi ustanoveniami bilaterálnej dohody medzi 

vládami oboch krajín. 

Ad i) ÚJD SR k vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 uvádza, že zodpovednosť prevádzkovateľa 

jadrového zariadenia je v režime občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu 

limitovaná. Limitácia zodpovednosti je jedným z kľúčových princípov, na ktorých je súčasný 

zodpovednostný režim postavený. Princíp limitovanej zodpovednosti zakotvujú medzinárodné 

dohovory rovnako Viedenského, ako aj parížskeho systému. Slovenská republika je zmluvnou 

stranou Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu 

spôsobenú jadrovou udalosťou, uverejneného v Zbierke zákonov SR pod Oznámením 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 70/1996 Z. z. (ďalej len „Viedenský 

dohovor“). 

  ÚJD SR ďalej uvádza, že zodpovednosť prevádzkovateľa jadrového zariadenia za jadrovú 

škodu limitujú aj iné krajiny Európskej únie, napriek tomu, že sú združené v inom systéme 

ako Slovenská republika. Ide o krajiny parížskeho systému, v rámci ktorého síce Parížsky 

dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z roku 1960 (ďalej len 

„Parížsky dohovor“) a Dodatkový protokol k Parížskemu dohovoru o zodpovednosti tretej 

strany v oblasti jadrovej energie z roku 1963 (ďalej len „Bruselský protokol“) umožňujú vyšší 

limit zodpovednosti ako ustanovuje Viedenský dohovor, avšak oba tieto dohovory aj po ich 

revízii  umožňujú dosiahnutie limitu zodpovednosti do výšky 1,5 miliardy EUR. Revidovaná 

verzia Parížskeho dohovoru z roku 2004 a Bruselského protokolu z roku 2004 však ani do dňa 

vydania tohto rozhodnutia nevstúpila do platnosti. Z hľadiska ucelenia informácií, sa však 

ÚJD SR pre účely tohto správneho konania bude zaoberať výlučne medzinárodnou zmluvou, 

ktorou je Slovenská republika viazaná. 

Viedenský dohovor v čl. V ods. 1 rámcovo stanovuje, že štát môže obmedziť zodpovednosť 

prevádzkovateľa jadrového zariadenia, avšak minimálna výška limitu krytia zodpovednosti by 

mala predstavovať sumu 5 miliónov USD za každú jadrovú udalosť. Podľa čl. V ods. 3 

Viedenského dohovoru sa účtovacia jednotka USD uvedená vo Viedenskom dohovore rovná 

hodnote USD vyjadrenej v zlate k 29. aprílu 1963, t. j. 35 USD za jednu trójsku uncu čistého 

zlata. Výška limitu zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia v zmysle výpočtu 

podľa čl. V Viedenského dohovoru je zakotvená v § 5 zákona č. 54/2015 Z. z. Predmetné 

ustanovenie stanovuje limit zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia slúžiaceho 

na energetické účely najviac do výšky 300 000 000 EUR. ÚJD SR ďalej uvádza, že doklad 

preukazujúci splnenie podmienky zabezpečenia finančného krytia zodpovednosti žiadateľa 

o povolenie v zákonom požadovanej výške je súčasťou predloženej dokumentácie ako bolo 

uvedené v bode 11. 
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Organizácia GLOBAL 2000 v kontexte výšky krytia zodpovednosti žiadateľa o povolenie 

prevádzkovateľa ďalej uviedla zahraničný zdroj, ktorý vychádza z výpočtov francúzskej IRSN 

(Technical Support Organisation) pre prípadnú jadrovú udalosť. K uvedenému zdroju je 

potrebné uviesť, že používa výpočty výlučne v kontexte jadrovej udalosti vo francúzskych 

jadrových elektrárňach a článok nerieši prípadnú udalosť, ktorá by sa vyskytla inde v Európe, 

ako na to poukazuje GLOBAL 2000. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že výpočty sa viažu 

na jadrovú udalosť v rozsahu udalosti vo Fukušime, spôsobenú prívalovou vlnou tsunami 

a havárie v Černobyle. ÚJD SR vzal pripomienky organizácie GLOBAL 2000 na vedomie, 

avšak vzhľadom na právnu nezáväznosť odkazu, ktorý nezakladá subjektom tohto správneho 

konania žiadne povinnosti, ÚJD SR neprislúcha k tejto problematike zaujímať stanovisko 

a z uvedených dôvodov na ňu nebude prihliadať. Zákonnou povinnosťou žiadateľa je podľa 

§ 8 ods. 1 zákona č. 54/2015 Z. z. povinnosť predložiť ÚJD SR doklad o zabezpečení 

finančného krytia zodpovednosti za jadrovú škodu v konaní o vydanie povolenia 

v požadovanej forme. V zmysle platnej právnej úpravy si žiadateľ splnil zákonom stanovenú 

povinnosť a predložil ÚJD SR požadovaný doklad preukazujúci finančné krytie 

zodpovednosti za jadrovú škodu tak ako bolo uvedené v bode 11 návrhu rozhodnutia.  

Na základe toho je možné uzavrieť, že sa pripomienka vznesená organizáciou GLOBAL 2000 

netýka nesplnenia zákonných požiadaviek žiadateľom nevyhnutných pre vydanie povolenia, 

ani pochybenia zo strany správneho orgánu.  

Z uvedeného vyplýva, že pripomienka GLOBAL 2000 k finančnému krytiu zodpovednosti 

žiadateľa za jadrovú škodu nie je vecne podložená. 

Ad j)   ÚJD SR v tejto súvislosti uvádza, že tvrdenie organizácie GLOBAL 2000 je zavádzajúce 

a neodzrkadľuje skutočný stav jeho komunikačnej politiky. ÚJD SR v predmetnej odpovedi 

k Národnej správe v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti na strane 25 uviedol, že 

pri informovaní verejnosti o rozhodnutiach a dôležitých informáciách postupuje v súlade 

so správnym poriadkom a ustanoveniami Aarhuského dohovoru. Na základe toho ich nielen 

zverejňuje na svojom webovom sídle, ale taktiež ich doručuje zainteresovaným zahraničným 

subjektom formou elektronickej pošty. ÚJD SR nie je známy dôvod, ktorý by naznačoval, že 

spôsob komunikačnej stratégie, na ktorú organizácia GLOBAL 2000 poukazuje je v rozpore 

s myšlienkou transparentnosti, ktorej sa ÚJD SR drží pri komunikácii s verejnosťou.  

Výbor pre súlad v minulosti konštatoval nesúlad prístupu ÚJD SR k nakladaniu s citlivými 

informáciami, avšak predmetný prípad sa netýkal spôsobu oznamovania rozhodnutí 

a dôležitých informácii prostredníctvom webového sídla ÚJD SR, tak ako to vo svojom 

vyjadrení uviedla organizácia GLOBAL 2000. Taktiež je potrebné doplniť toto tvrdenie 

o skutočnosť, že ÚJD SR pristúpil k niekoľkým zásadným regulačným úpravám a zmene 

v prístupe k nakladaniu s citlivými informáciami za účelom dosiahnutia súladu s princípmi 

Aarhuského dohovoru. Vo svojej poslednej revízii k druhej správe o pokroku Slovenskej 

republiky dokonca samotný Výbor pre súlad konštatoval značné zlepšenia zo strany 

Slovenskej republiky, v ktorom ocenil kroky podniknuté zo strany ÚJD SR pri úprave 

Smernice o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií v dokumentáciách pre 

sprístupnenie verejnosti. Výbor pre súlad taktiež označil samotnú druhú správu o pokroku 

Slovenskej republiky (Second Progress Report), za jasnú, podrobnú a dobre štruktúrovanú, 

s poskytnutím podporných dokumentov v anglickom aj slovenskom jazyku, ktoré podľa slov 

Výboru pre súlad slúžia záujmom transparentnosti. 1 

                                                           
1  Second progress review of the implementation of decision VI/8i on compliance by Slovakia with its 

obligations under the Convention, str. 4, dostupné na webovom sídle: 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/MoP6decisions/VI.8i_Slovakia/Correspondence_

with_Party/Second_progress_report/Second_progress_review_on_VI.8i_Slovakia_adopted.pdf 
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ÚJD SR sa preto nestotožňuje s tvrdeniami organizácie GLOBAL 2000 a ponecháva 

hodnotenie súladu právneho stavu s ustanoveniami Aarhuského dohovoru Výboru pre súlad. 

ÚJD SR sa preto touto pripomienkou nebude ďalej v predmetnom rozhodnutí zaoberať. 

 

Vo vyjadrení spoločnosti MBL zo dňa 06. 04. 2020 sa uvádzajú nasledovné skutočnosti: 

 

Spoločnosť MBL nadviazala vo svojom vyjadrení k podkladom pre rozhodnutie 

na komunikáciu s ÚJD SR vo veci žiadosti o sprístupnenie informácie (ďalej len „infožiadosť“) 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 211/2000 Z. z.“). Pripomienky k podkladom pre rozhodnutie sa týkali štyroch okruhov. 

A. Spoločnosť MBL uviedla, že je zmluvným partnerom žiadateľa – spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., a vykonávala časť prác na seizmickom zodolnení 3. bloku a z uvedeného 

dôvodu je aj autorom príslušnej dokumentácie o vykonaných prácach. V uvedenej súvislosti 

spoločnosť MBL vo vyjadrení uviedla, že spomínaná dokumentácia je predmetom zádržného 

práva na zabezpečenie pohľadávky preukázanej Oznámením o uplatnení zádržného práva 

zo dňa 18. 06. 2018 pod zn. MS/094/2018, ktoré tvorilo prílohu k vyjadreniu. Prvá 

pripomienka sa týkala originality dokumentácie k prácam seizmického zodolnenia 3. a/alebo 

4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Spoločnosť MBL poukázala na odpovede ÚJD SR, 

ktoré boli predmetom infožiadostí zo dňa 30. 07. 2019 a 11. 03. 2020. V uvedenej záležitosti 

ÚJD SR poskytol informáciu, že „K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné predložiť 

originálnu dokumentáciu, prípadne notársky overené kópie zhodujúce sa s originálom, nie 

s kópiou predloženou notárovi na overenie.“. V nadväznosti na odpoveď ÚJD SR spoločnosť 

MBL vzniesla pochybnosť, že v rámci kolaudačného konania neboli ÚJD SR predložené 

originály, resp. overené kópie dokumentácie k prácam seizmického zodolnenia. Taktiež bolo 

v tejto súvislosti uvedené, že žiadateľ vo veci správneho konania nedisponuje originálmi 

požadovanej dokumentácie, nakoľko tá je predmetom zádržného práva vyplývajúceho 

zo zmluvy o dielo uzavretej medzi spoločnosťou MBL a spoločnosťou Solesi S.p.A. 

B. Druhá pripomienka sa týkala existencie zádržného práva k dokumentácii, ktorá podľa 

spoločnosti MBL nemala byť v dispozičnom práve žiadateľa ani spoločnosti Solesi S.p.A. 

V súvislosti s druhou pripomienkou bolo opätovne uvedené, že dokumentácia, ktorú žiadateľ 

ÚJD SR v kolaudačnom konaní predložil nie je originálom. 

C. Podľa vyjadrenia spoločnosti MBL môže spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., preukázať 

splnenie podmienky seizmického zodolnenia 3. bloku len v prípade, ak predloží ÚJD SR 

všetku dokumentáciu seizmického zodolnenia v jej originálnom vyhotovení alebo notárom 

úradne osvedčenej kópii. 

D. Spoločnosť MBL vo svojom vyjadrení striktne žiadala ÚJD SR, aby vykonal kroky smerujúce 

k zisteniu pravosti a úplnosti dokumentácie predloženej spoločnosťou Slovenské 

elektrárne, a.s.  

 

Vyjadrenie ÚJD SR k vyjadreniu spoločnosti MBL: 

 

 

Ad A)   ÚJD SR konštatoval, že v uvedenej záležitosti ide o obchodno-právny vzťah medzi 

spoločnosťami MBL a Solesi S.p.A., a z uvedeného dôvodu nie je otázka týkajúca sa 

zádržného práva predmetom správnych konaní č. 2.1, 2.2, 2.3.  

 

Ad B)   Nakoľko sa uvedené stanovisko týka protokolov, ktoré boli identifikované ako súčasť 

dokumentácie preukazujúcej seizmické zodolnenie 3. bloku, ÚJD SR pristúpil k overeniu 

stavu protokolov. Toto overenie bolo súčasťou inšpekcie ÚJD SR, ktorej výsledky sú 

vo vzťahu k predmetnej časti stanoviska spoločnosti MBL nasledovné:  

- Inšpektori ÚJD SR vykonali kontrolu protokolov, ktoré majú dokladovať kvalitu vykonaných 

prác na inštalácii kotviacich prvkov a prechodiek na 3. a 4. bloku podľa plánu kontrol 
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a skúšok. Náhodne vybrali na kontrolu niekoľko kotviacich platní/prechodiek, pre ktoré 

realizovala vŕtacie práce spoločnosť MBL. 

- Na základe kontroly inšpektori ÚJD SR konštatovali, že v dokumentácii odovzdanej 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., skutočne chýbajú originály protokolov, ktoré uvádza 

v prílohe oznámenia o uplatnení zádržného práva spoločnosti MBL. V sprievodnej technickej 

dokumentácii odovzdanej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., sa nachádza prehlásenie 

dodávateľa Solesi S.p.A, že originály sú zadržiavané dodávateľom prác spoločnosťou MBL. 

- Ostatné protokoly, ktoré súvisia s prácami na inštalácii kotviacich platní/prechodiek, sú 

k dispozícii v origináli v dokumentácii odovzdanej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 

alebo sú v origináli k dispozícii v spoločnosti Solesi S.p.A., na stavbe 3. a 4. bloku 

v Mochovciach. Tieto protokoly dokladujú vykonanie prác pred a po samotnom vŕtaní. 

 

Ad C)   ÚJD SR v nadväznosti na vyššie uvedené zistenia preveril, či existuje legislatívna 

požiadavka, z ktorej by mu vyplývala povinnosť preskúmať splnenie podmienky B.1 uvedenej 

v návrhu rozhodnutia prostredníctvom protokolov, ktorých pravosť vo svojom vyjadrení 

spochybňuje spoločnosť MBL. Povinnosť ÚJD SR v tomto ohľade vyplýva z ustanovení 

vyhlášky č. 430/2011 Z. z. a ustanovenia vyhlášky č. 58/2006 Z. z.   

 

Podľa Prílohy č. 4 časť B oddiel I A ods. 5 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. je držiteľ povolenia 

povinný pred začiatkom spúšťania skontrolovať pripravenosť jadrového zariadenia na spúšťanie 

spôsobom, že „preverí a protokolárne zaznamená splnenie kritérií úspešnosti pomontážnych skúšok 

systémov, konštrukcií a komponentov, [...]. Pokračovanie spúšťania je podmienené odstránením 

nedorobkov a nedostatkov, ktoré by mohli ovplyvniť jadrovú bezpečnosť.“ Podľa Prílohy č. 4 časť B 

oddiel I písm. A ods. 7 vyhlášky č. 430/2011 Z. z. sú dokladmi o pripravenosti jadrového zariadenia 

na uvádzanie do prevádzky „protokoly pomontážnych skúšok systémov, zariadení a stavebných 

konštrukcií“. 

 

V zmysle vyššie uvedených vykonávacích predpisov ÚJD SR explicitne ani implicitne 

nevyplýva povinnosť overiť protokoly týkajúce sa samotnej montáže. Takáto povinnosť sa vzťahuje 

iba na tie protokoly, ktoré sa týkajú pomontážnych skúšok. Interné predpisy spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., ktoré upravujú povinnosť vypracovať „montážne protokoly“ nie sú záväzným 

dokumentom, ktorý by upravoval spôsob počínania dozorného orgánu nad jadrovou bezpečnosťou. Ide 

o interný dokument spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., ktorý nepodlieha procesu schvaľovania 

ÚJD SR.  

 

ÚJD SR ako správny orgán je v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku povinný „zistiť 

presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pri 

tom nie je viazaný len návrhmi účastníkov.“ V zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 správneho poriadku 

určuje rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie správny orgán. Vzhľadom na to, že 

právne predpisy upravujúce povoľovací (licenčný) proces uvádzania jadrového zariadenia 

do prevádzky nestanovujú ÚJD SR povinnosť vyhodnotiť seizmické zodolnenie na základe protokolov 

o montáži. ÚJD SR overil stav seizmického zodolnenia na základe metódy, ktorá využíva faktické 

údaje na zistenie pevnosti príslušných stavebných konštrukcií.  

- ÚJD SR akceptoval doplnkový spôsob preukázania odolnosti dotknutých stavebných 

konštrukcií, ktorý pozostáva z ich statického prepočtu pri použití konzervatívneho 

predpokladu, že pri každom vŕtaní podľa zadržaných protokolov bola porušená oceľová 

armovacia výstuž v plnom priereze, v súlade s projektom armovania. 

- Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR výsledky príslušných výpočtov, 

ktoré preukazujú statickú pevnosť a seizmickú odolnosť jednotlivých nosných stavebných 

konštrukcií, ako aj požadovanú seizmickú odolnosť predmetných stavebných objektov.  

 

Ad D)  Inšpektori ÚJD SR vykonali inšpekciu, ktorá bola zameraná na predmetné protokoly 

dokladujúce kvalitu vykonaných prác na inštalácii kotviacich prvkov a prechodiek na 3. a 4. 

bloku podľa plánu kontrol a skúšok. Táto kontrola bola vykonaná okrem iného i na základe 
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stanoviska spoločnosti MBL, ktoré bolo dňa 06. 04. 2020 doručené do elektronickej schránky 

ÚJD SR ako vyjadrenie k podkladom návrhu rozhodnutia. Výsledky tejto kontrolu sú zhrnuté 

vo vyjadrení ÚJD SR k stanovisku spoločnosti MBL v Ad C). 

 

ÚJD SR pre účely vydania povolenia na predčasné užívanie Atómová elektráreň Mochovce 

VVER 4x440 MW 3. stavba v rozsahu objektov a zariadení pre prevádzku 3. bloku a v rozsahu 

objektov a zariadení spoločných pre 3. a 4. blok slúžiacich k prevádzke 3. bloku akceptoval tento 

spôsob preukázania kvality dotknutých vrtov. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., navrhla v svojom vyjadrení k návrhu rozhodnutia 

zo dňa 08. 04. 2020 zmenu textu pôvodnej podmienky C.1: 

1) Zmenu odkazu – miesto § 78 ods. 1 uviesť odkaz na § 144a stavebného zákona.  

2) Opraviť chybu v 1. odstavci na str. 28/xx text: „...ktoré nesmú byť prevýšené“. 

 

Poznámka: podmienka C.1 nie je súčasťou tohto rozhodnutia, pretože spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., ukončila v plnom rozsahu technickú úpravu stabilného hasiaceho zariadenia, 

vykonala predpísané testy tohto zariadenia a predložila doklad o skúške funkčnosti stabilného 

hasiaceho zariadenia.  

 

ÚJD SR zastáva k vyjadreniu spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., nasledovné stanovisko: 

 

Ad. 1)  ÚJD SR považuje pôvodný odkaz na § 78 ods. 1 stavebného zákona za správny a s vyjadrením 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., nesúhlasí. 

 

Ad. 2)  Predmetné hodnoty sú skutočne iba vyšetrovacími úrovňami a na základe uvedeného ÚJD SR 

akceptoval uvedenú požiadavku spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. 

 

Spoločnosť MBL dňa 20. 10. 2020 doručila do elektronickej schránky ÚJD SR stanovisko 

a vyjadrenie k podkladom k vydaniu povolenia na prevádzku 3. bloku AE Mochovce návrhu 

rozhodnutia, ktoré bolo zaregistrované pod č. 7274/2020. Doručené vyjadrenie spoločnosti MBL 

spĺňalo formálne náležitosti podania v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 správneho poriadku. 

 

Vo svojom vyjadrení spoločnosť MBL uvádza, že vyhotovila dokumentáciu k zvarom, ktoré 

boli vykonané certifikovanými odbornými zváračmi spoločnosti MBL a zároveň aj dokumentáciu 

k skúškam nutným k dokončeniu a odovzdaniu jednotlivých prvkov. Spoločnosť MBL ďalej 

vo svojom stanovisku uvádza, že ako zhotoviteľ uvedených prác, a teda aj autor predmetnej 

dokumentácie, má jediný originál uvedenej dokumentácie vo svojej držbe z dôvodu uplatneného 

zádržného práva, pričom kópiu tejto dokumentácie nemá k dispozícii ani spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., ani Solesi S. p. A. S poukazom na ustanovenia vyhlášky č. 430/2011 Z. z. (Príloha č. 4 

časť B diel I. oddiel A ods. 5, 7) spoločnosť MBL uvádza, že splnenie podmienky seizmického 

zodolnenia 3. bloku Mochovce môže byť spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., preukázané 

výhradne pod podmienkou, keď bude ÚJD SR predložená všetka dokumentácia vzťahujúca sa 

k seizmickému zodolneniu 3. bloku, vrátane dokumentácie k vykonaným zvarom, v jej originálnom 

vyhotovení alebo notárom overenej kópii. 

 

ÚJD SR k vyjadreniu a stanovisku spoločnosti MBL uvádza nasledovné: 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila za účelom deklarovania kvality prác pri 

realizácii kotviacich prvkov dokumentáciu (protokoly z nedeštruktívnych kontrol) v súlade s Plánom 

kontrol a skúšok. Vykonanie predpísaných nedeštruktívnych kontrol je potvrdené na to oprávnenými 

pracovníkmi s vyznačením druhu a platnosti ich oprávnení. Pre dokladovanie kvality vykonaných 

zvarových spojov predložila spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., zoznam zvarov, ktorý obsahuje 

základné údaje o zvaroch a ich realizácii a tiež zoznam zváračov, ktorí vykonali zváračské práce pri 

montáži, s vyznačením druhu a platnosti osvedčení a protokoly o kontrole kvality zvarových spojov. 
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Uvedený rozsah dokladovania kvality kontrolných činností podľa schváleného plánu kontrol a skúšok 

je plne v súlade s vyhláškou č. 431/2011 Z. z. Predložené protokoly majú povahu originálov. 

 

Podklady pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 boli opätovne zverejnené 

na webovom sídle ÚJD SR a na CUET ako podklady, ktorých zverejnením v predmetných správnych 

konaniach sa realizuje § 33 ods. 2 správneho poriadku, v rámci ktorého sa účastníkom konania 

poskytla možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu a k spôsobu jeho 

zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. ÚJD SR pristúpil k opätovnému zverejneniu podkladov 

pre rozhodnutie zvážiac nasledovné okolnosti: 

- Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 k zverejneniu podkladov pre rozhodnutie 

zo dňa 15. 02. 2020. 

- Relatívne veľký časový odstup medzi zverejnením podkladov pre rozhodnutie 

dňa 15. 02. 2020 a možným termínom pre jeho vydanie z hľadiska splnenia všetkých 

technických podmienok zo strany spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Oneskorenie splnenia 

technických podmienok pre vydanie samotného rozhodnutia bolo spôsobené ako opatreniami 

proti šíreniu nákazy koronavírusom COVID-19 v Slovenskej republike a ich aplikáciou 

v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a súvisiacim znížením tempa dokončovacích prác 

na 3. bloku, tak i potrebou vykonať rozsiahle dodatočné kontroly použitých materiálov na 3. 

bloku. 

- Vzhľadom na povahu činnosti, ktorá je predmetom povoľovacieho konania, účasť domácej 

i zahraničnej verejnosti v rozhodovacom procese, ako aj vplyv epidemiologickej situácie 

na plnenie podmienok rozhodnutia žiadateľom o povolenie, mal ÚJD SR za to, že by 

zainteresované subjekty mali mať možnosť opätovne sa oboznámiť s aktuálnym stavom 

plnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia vo vyššie uvedených správnych konaniach. 

 

Doplňujúce podklady pre rozhodnutie boli zverejnené nasledovne: 

- PpBS MO34 bola zverejnená dňa 02. 11. 2020. O zverejnení PpBS MO34 na webovom sídle 

ÚJD SR boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, 

ktorá bola zverejnená na CUET, na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový 

Tekov (list reg. č. 7507/2020) a na webovom sídle ÚJD SR. 

- Návrh rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia 

v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 dňa 22. 01. 2021. O zverejnení návrhu 

rozhodnutia na webovom sídle ÚJD SR boli účastníci konania a ostatné dotknuté orgány 

informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na CUET, na Obecných úradoch 

v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 432/2021) a na webovom sídle ÚJD 

SR. 

 

Zverejnením PpBS MO34 a návrhu rozhodnutia sa umožnila realizácia práva verejnosti najmä 

podľa čl. 6 ods. 2 a 3 Aarhuského dohovoru. Účastníkom konania bolo zverejnenie podkladov 

pre rozhodnutie v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 oznámené verejnou vyhláškou v súlade s § 8 

ods. 10 atómového zákona a § 26 správneho poriadku. 

 

Prvostupňový správny orgán požiadal listom reg. č. 8389/2020 zo dňa 03. 12. 2020 

predsedníčku ÚJD SR ako odvolací správny orgán v súlade s § 58 ods. 1 a § 61 ods. 2 správneho 

poriadku, v nadväznosti na § 49 ods. 2 správneho poriadku o predĺženie lehoty pre rozhodnutie 

v správnych konaniach č. 2.1, 2.2 a 2.3 o 6 mesiacov. Svoju žiadosť prvostupňový správny orgán 

odôvodnil prebiehajúcou rozsiahlou kontrolou kvality materiálov (potrubných dielov), ktoré boli 

požité na 3. bloku Mochovce. Túto kontrolu zabezpečuje spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., a jej 

dodávatelia. Proces vyhodnotenia a interpretácie výsledkov tejto kontroly je mimoriadne náročný 

na čas a odborné kapacity a nie je predpoklad, že by bol ukončený pred uplynutím lehoty pre vydanie 

rozhodnutia vo veci. Kontrolu kvality použitých materiálov (potrubných dielov) na 3. bloku vrátane jej 

podrobného vyhodnotenia je treba vykonať/dokončiť pred vydaním samotného rozhodnutia vo veci. 

Preukázanie požadovanej kvality materiálov (potrubných dielov) v súlade s platnými normami 
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a technickými podmienkami má mimoriadnu dôležitosť z hľadiska budúceho bezpečného uvádzania 

do prevádzky a prevádzky 3. bloku Mochovce: 

 

Predsedníčka ÚJD SR vyhovela žiadosti prvostupňového správneho orgánu a lehotu 

pre rozhodnutie predĺžila o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty pre rozhodnutie boli účastníci konania 

a ostatné dotknuté orgány informovaní verejnou vyhláškou, ktorá bola zverejnená na CUET, 

na Obecných úradoch v obciach Kalná nad Hronom a Nový Tekov (list reg. č. 8741/2020 

z 15. 12. 2020) a na webovom sídle ÚJD SR dňa 17. 12. 2020. 

 

K podkladom pre rozhodnutie v správnych konania č. 2.1, 2.2 a 2.3 vo veci žiadosti 

spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia (t. j. PpBS MO34 dňa 02. 11. 2020 

a Návrh rozhodnutia vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., o vydanie povolenia 

v správnych konaniach č. 2.1, č. 2.2 a č. 2.3 dňa 22. 01. 2021) sa vyjadrili dvaja účastníci konania:  

1. Spoločnosť MBL dňa 20. 02. 2021 doručila do elektronickej schránky ÚJD SR vyjadrenie 

k podkladom návrhu rozhodnutia, ktoré bolo zaregistrované pod reg. č. 1266/2021. Doručené 

vyjadrenie spoločnosti MBL spĺňalo formálne náležitosti podania v súlade s ustanovením § 19 

ods. 1 správneho poriadku.  

2. Organizácia GLOBAL 2000 doručila do elektronickej schránky ÚJD SR svoje stanovisko 

k návrhu rozhodnutia a jeho podkladom dňa 23. 02. 2021. Doručené vyjadrenie organizácie 

GLOBAL 2000 bolo zaregistrované pod reg. č. 1308/2021. Doručené vyjadrenie organizácie 

GLOBAL 2000 spĺňalo formálne náležitosti podania v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 

správneho poriadku. 

 

Spoločnosť MBL vo svojom vyjadrení zo dňa 20. 02. 2021 opakovane uviedla, že časť 

dokumentácie súvisiacej so seizmickým zodolnením 3. a 4. bloku MO34 je predmetom zádržného 

práva, ktoré si na ňu uplatňuje spoločnosť MBL, a teda touto dokumentáciou nemôže disponovať 

žiadateľ o vydanie povolenia – spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. Táto dokumentácia je dostupná 

u spoločnosti MBL, pričom spoločnosť MBL je ochotná ju vydať po úhrade jej pohľadávky. 

 

Vo vyjadrení spoločnosti MBL zo dňa 20. 02. 2021 sa uvádzajú nasledovné skutočnosti:  

- 1) Spoločnosť MBL cituje ustanovenie jej kapitoly č. 1.1 PpBS MO34, v ktorej sa uvádza, že: 

„Cieľom PpBS MO34 je preukázať plnenie požiadaviek na jadrovú bezpečnosť ... na základe 

posúdenia riešení navrhnutých v revidovanom úvodnom projekte a vykonávacom projekte 

MO34. Projekt elektrárne je povinný preukázať, že zariadenie spĺňa svoj projektový zámer.“ 

Ďalej uvádza (s odkazom na kapitolu 1.3 PpBS MO34), že projektant je jedinou osobou, ktorá 

je oprávnená schvaľovať zmeny v projektovej dokumentácii a ich súlad vo vzťahu 

k pôvodnému projektu. V tejto súvislosti uvádza, že: „projektant vydal technickú správu, ktorá 

jasne definuje, že všetky zmeny a posuny prác vykonávané na seizmickom zodolnení AE 

Mochovce sú zmenou oproti pôvodnému projektu ... a jediným subjektom, ktorý je oprávnený 

takéto zmeny objednať a schváliť je výhradne projektant.“ Odkazuje na konkrétnu 

dokumentáciu manažérstva kvality, ktorú vypracovala spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., 

resp. jej dodávatelia, ktorá stanovuje zásady a postupy pre vykonanie vŕtacích prác 

na seizmickom zodolnení zariadení a systémov MO34 a požiadavky na ich dokumentovanie 

(Popis činnosti skupiny designer on site EGPi a SE, Technologický postup – inštalácia platní, 

Collision management, Inštalácia platní, Plány kontrol a skúšok pre inštaláciu platní na betón 

a na oblícovku, ITP – priechodky a POM Inštalácia platní). 

Ďalej uvádza, že dokumenty „Vykonávací projekt, zosilnenie z titulu seizmicity – kotvenie 

a zosilnenie oceľových plošín“, „Vykonávací projekt seizmické zodolnenie budovy aktívnych 

pomocných prevádzok“, „Požiadavky na hodnotenie seizmickej odolnosti konštrukcií, 

systémov a komponentov JE Mochovce 3. a 4. blok“ a „Seizmické zodolnenie“ sú 

dokumentami, na ktoré odkazuje PpBS MO34 vo svojich kapitolách/podkapitolách 2.5.2.2, 

2.5.2.3, 2.5.2.5, 2.5.2.6 a 2.5.2.7. PpBS MO34 bola zverejnená ako súčasť podkladov pre 

rozhodnutie na webovom sídle ÚJD SR dňa 02. 11. 2020. 
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- 2) Zopakovanie vyjadrenia zo dňa 06. 04. 2020, ktoré je uvedené v bodoch A), B) a C) 

v odôvodnení tohto rozhodnutia v súlade s vyjadrením spoločnosti MBL k podkladom pre 

rozhodnutie zo dňa 06. 04. 2020.  

- 3) S odkazom na body 1) a 2) uvádza, že bez úplnej a originálnej dokumentácie nie je možné 

zhodnotiť dopady v prípade seizmickej udalosti na jadrovom zariadení a že nie je prípustné, 

aby bola originálna dokumentácia nahradená inou než pôvodnou originálnou formou. 

- 4) ÚJD SR nemohli byť predložené žiadne EFD modifikácie, ktoré: „... v podstate modifikujú 

pôvodný projekt, keďže sú predmetom zádržného práva...“, ktoré si uplatňuje spoločnosť 

MBL (pozn.: EFD – „engineering field disposition“ – ide o malé zmeny, ktoré nemajú dopad 

na úvodný projekt a pre ktoré je v systéme manažérstva kvality MO34 stanovený súvisiaci 

proces a spôsob jeho dokumentovania). 

- 5) Z uvedených skutočností v bodoch 1) až 4) spoločnosť MBL vyvodzuje, že keďže ÚJD SR 

nebola predložená kompletná dokumentácia dokladujúca vykonanie seizmického zodolnenia 

3. bloku MO34, nie je možné preukázať zmeny v pôvodnom projekte a ich vplyv 

na bezpečnosť prevádzky 3. bloku MO34 z dôvodu, že časť na to potrebnej originálnej 

dokumentácie zadržiava spoločnosť MBL. Podľa vyjadrenia MBL nie je možné 

vo vzniknutom stave preukázať plnenie požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia podľa 

§ 19 vyhlášky č. 58/2006 Z. z. v oblasti jeho seizmického zodolnenia.  

- 6) Spoločnosť MBL cituje ustanovenia (§ 81 ods. 1 a § 83 stavebného zákona a ustanovenia 

§ 8 ods. 3 a § 7 ods. 2 písm. d) atómového zákona a tvrdí, že ÚJD SR je povinný vyžiadať si 

predloženie kompletnej a originálnej dokumentácie a nemôže postupovať na základe 

posúdenia „alternatívnej“ dokumentácie, ak je k dispozícii: „... dokumentácia preukazujúca 

skutočné zhotovenie stavby, hoci túto dokumentáciu žiadateľ z vlastnej viny stavebnému 

úradu nepredložil z dôvodu zanedbania svojich povinností alebo povinností svojho dodávateľa 

na zaplatenie pohľadávky subdodávateľa za vykonanie prác na stavbe“. 

- 7) Uvádza, že spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., nemohla k ústnym pojednávaniam 

spojeným s miestnym zisťovaním predložiť originálnu dokumentáciu, pretože jej časť je 

zadržiavaná spoločnosťou MBL podľa oznámenia o uplatnení zádržného práva. Z uvedeného 

dôvodu vytýka návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený ako súčasť podkladov pre 

rozhodnutie vo veci dňa 22. 01. 2021 jeho nesprávnosť v bode 10 na str. 23. 

 

Na základe skutočností, ktoré sú uvedené v bodoch 1) až 7) spoločnosť MBL tvrdí, že PpBS 

MO34 nereflektuje všetky zákonom požadované náležitosti a že v nej absentujú fakty preukazujúce 

bezpečnosť stavby vo vzťahu k prácam na seizmickom zodolnení pre 3. a 4. blok MO34. Ďalej tvrdí, 

že návrh rozhodnutia je predčasný a ako taký  neobsahuje atómovým zákonom a stavebným zákonom 

stanovené požiadavky a obsahové náležitosti a neukladá žiadateľovi povinnosť splniť požiadavky, 

vznesené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť stavby a prevádzky 

3. bloku a na bezpečnosť osôb z hľadiska ochrany ich života a zdravia a ochranu životného prostredia.  

 

Organizácia GLOBAL 2000 vo svojom vyjadrení zo dňa 23. 02. 2021 uvádza: 

- 1) Výhradu voči tomu, že v doplnenom/novom návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený dňa 

22. 01. 2021 nie sú uvedené odpovede na vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 zo dňa 

15. 04. 2020. Toto vyjadrenie bolo predložené ÚJD SR k návrhu rozhodnutia vo veci 

zverejnenému dňa 15. 02. 2020. Organizácia GLOBAL 2000 však uvádza, že doplnený návrh 

rozhodnutia zverejnený dňa 22. 01. 2021 obsahuje podrobné zhrnutie ich vyjadrenia zo dňa 

15. 04. 2020. 

- 2) V doplnenom návrhu rozhodnutia zverejnenom dňa 22. 01. 2021 bolo uvedené, že nebola 

dokončená realizácia niektorých programov skúšok systémov (konkrétne 3P059, 8P116, 

8P117). Organizácia GLOBAL 2000 požaduje zrevidovať návrh rozhodnutia po tom, ako 

budú odskúšané všetky príslušné komponenty jadrového bloku vo výstavbe.  

- 3) Organizácia GLOBAL 2000 nesúhlasí so zverejnením iba predbežných výsledkov kontrol 

kvality potrubných komponentov na 3. bloku Mochovce, pretože konečné výsledky týchto 

kontrol nemohli byť zahrnuté do návrhu rozhodnutia zverejneného dňa 22. 01. 2021. 
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- 4) Organizácia GLOBAL 2000 poukazuje na vyšetrovanie Národnej kriminálnej agentúry 

(NAKA) vo veci spoločnosti Inžinierske stavby Košice (ďalej len „ISKE“). Táto spoločnosť 

sa podieľala na vrtoch pre seizmické zodolnenie zariadení MO34. Organizácia GLOBAL 2000 

poukazuje na potenciálnu nespoľahlivosť dokumentácie ISKE a požaduje dôsledný prístup 

ÚJD SR k overeniu, že proces vŕtania zodpovedal predpísaným postupom. 

- 5) Organizácia GLOBAL 2000 požaduje doplniť odpovede na svoje vyjadrenie zo dňa 

15. 04. 2020. Doplnila však, že nemá dosť informácií o štúdii PSA, o prostriedkoch pre 

riešenie konečného odvodu tepla ako reakcie na haváriu vo Fukušime a o haváriách, ktoré 

môžu postihnúť viac blokov. 

 

V závere vyjadrenia vyslovuje organizácia GLOBAL 2000 požiadavku, aby pre 3. blok 

Mochovce nebolo vydané povolenie a teda nebol uvedený do prevádzky. 

 

ÚJD SR k vyjadreniu spoločnosti MBL zo dňa 20. 02. 2021 uvádza nasledovné: 

 

ÚJD SR nemá zákonné oprávnenie skúmať, či je zadržiavanie časti dokumentácie o vŕtacích prácach, 

ktoré na stavbe MO34 vykonala spoločnosť MBL a uplatnenie si zádržného práva voči tejto 

dokumentácii zákonné alebo nie. Rovnako nemá oprávnenie skúmať dôvody, ktoré ako odôvodnenie 

svojho stanoviska k zadržaniu dokumentácie (uplatneniu si zádržného práva zo strany MBL) uvádzajú 

obe strany sporu. ÚJD SR berie obchodný spor medzi spoločnosťami MBL a Solesi S.p.A., 

na vedomie.  

 

ÚJD SR je však povinný skúmať, či chýbajúca dokumentácia preukazuje/môže preukazovať také 

vlastnosti stavieb, komponentov a zariadení, ktoré je potrebné dokladovať pre splnenie požiadaviek 

na jadrovú bezpečnosť. Táto povinnosť ÚJD SR jednoznačne vyplýva z atómového zákona – najmä 

z § 4 ods. 1 písm. a) až d), j), § 5 ods. 3 písm. c), f), g), k), v nadväznosti na § 7 a § 19 atómového 

zákona a tiež z § 81 stavebného zákona v nadväznosti  na ustanovenie § 121 ods. 2 písm. e) 

stavebného zákona. Rovnako musí ÚJD SR v správnom konaní vo veci žiadosti spoločnosti Slovenské 

elektrárne, a.s., o vydanie povolenia na uvádzanie 3. bloku MO34 do prevádzky a súvisiacich povolení 

dodržiavať § 32 a ďalšie ustanovenia správneho poriadku.  

 

Inšpektori ÚJD SR na základe Oznámenia o uplatnení zádržného práva zo dňa 18. 06. 2018 pod zn. 

MS/094/2018, ktoré zaslala spoločnosť MBL, vykonali kontrolu príslušnej dokumentácie. Táto 

kontrola potvrdila, že časť dokumentácie o vykonaných vrtoch spoločnosťou MBL, ktorá je uložená 

v priestoroch spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., je iba v kópiách potvrdených autorským dozorom. 

Pre protokoly o vŕtacích prácach, ktoré realizovala na 3. bloku spoločnosť MBL, a na ktoré si 

spoločnosť MBL uplatňuje zádržné právo, sa v pripojenom vyhlásení spoločnosti Solesi, S.p.A., 

uvádza, že originály boli vytvorené subdodávateľom – spoločnosťou MBL a tie, ktoré nie sú súčasťou 

sprievodnej technickej dokumentácie nemá spoločnosť Solesi, S.p.A., k dispozícii, pretože spoločnosť 

MBL si ich ponechala. 

 

Ad 1)  spoločnosť MBL uvádza korektné údaje z PpBS MO34, ktorá bola zverejnená ako súčasť 

podkladov pre rozhodnutie vo veci pre 3. blok. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že kapitola 1.1 

PpBS má názov „Úvod“, kapitola 2.5 „Dokumenty zahrnuté do odkazov“. Sekcia „Dokumenty 

zahrnuté do odkazov“ obsahuje zoznam dokumentov, na ktoré PpBS odkazuje. Bibliografický 

prehľad priložených dokumentov a odkazy na ne sú urobené vo vecne prislúchajúcej časti 

PpBS MO34 (Bezpečnostný návod ÚJD SR I.1.2/2014 Rozsah a obsah bezpečnostnej správy). 

Podrobný postup realizácie zmien vykonávacieho projektu a prípadne i úvodného projektu 

MO34 uvádza dokumentácia kvality spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., okrem iného 

Etapový program zabezpečovania kvality pre výstavbu a uvádzanie do prevádzky 

(MO34/EPZK-100), ktorý je schválený rozhodnutiami ÚJD SR č. 57/2019 zo dňa 27. 02. 2019 

(Príručka systému riadenia SE, a.s.) a č. 208/2019 zo dňa 08. 07. 2019. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., má teda stanovené procesy, ktoré presne definujú postupy riešenia odchýlok 

od projektu, vrátane zistených nedostatkov v dokumentácii. Tieto postupy sú odstupňované 
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v závislosti od závažnosti odchýlky. Jeden z príkladov uvádza spoločnosť MBL vo svojom 

vyjadrení v bode, ktorý je označený ako č. 5 (EFD-modifikácie). 

Ad 2) Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie spoločnosti MBL je uvedená v bodoch Ad A), B) a C) 

k vyjadreniu spoločnosti MBL k návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený dňa 15. 02. 2020. 

Toto vyjadrenie spoločnosti MBL, bolo doručené ÚJD SR dňa 06. 04. 2020 a bolo 

zaregistrované pod reg. č. 2436/2020. 

Ad 3) ÚJD SR je ako správny orgán viazaný princípom materiálnej pravdy, ktorý vyžaduje, aby 

rozhodnutia správnych orgánov vychádzali zo spoľahlivo zisteného stavu vecí (§ 46 správneho 

poriadku). ÚJD SR je ako správny orgán  na základe dôkazov navrhnutých účastníkmi 

konania, resp. zúčastnenými osobami povinný náležite zistiť všetky skutočnosti dôležité pre 

rozhodnutie. Z uvedeného vyplýva, že ÚJD SR má povinnosť nadobudnúť dostatočnú 

vedomosť o faktických okolnostiach prípadu, pričom tento stav musí byť preukázateľný 

a nepochybný. ÚJD SR je povinný zaoberať sa podaniami všetkých účastníkov konania. Ak 

spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ako účastník konania (žiadateľ o vydanie príslušných 

povolení) predkladá listinné dôkazy, ktorými preukazuje seizmické zodolnenie zariadení 

3. bloku, tak ÚJD SR je povinný sa týmito dôkazmi zaoberať. Spoločnosť Slovenské 

elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR dokumentáciu, ktorá preukazuje seizmické zodolnenie 

zariadení a systémov 3. a 4. bloku MO34 a súčasne preukazuje statickú pevnosť a seizmickú 

odolnosť jednotlivých nosných stavebných konštrukcií, ako aj požadovanú seizmickú odolnosť 

predmetných stavebných objektov. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila za týmto 

účelom aj výsledky deštruktívnych testov a iných meraní ako aj analýzu odolnosti nosných 

konštrukcií vypracovanú projektantom, ku ktorej má ÚJD SR vypracované nezávislé 

hodnotenie. Podľa hodnotenia ÚJD SR a jeho externej expertnej podpory táto preukazuje 

seizmické zodolnenie zariadení a systémov 3. a 4. bloku MO34 a súčasne statickú pevnosť 

a seizmickú odolnosť jednotlivých nosných stavebných konštrukcií, ako aj požadovanú 

seizmickú odolnosť predmetných stavebných objektov v miere, ktorá je ekvivalentná 

zadržiavaným vŕtacím protokolom. 

Ad 4) Spoločnosť MBL vo svojom vyjadrení uvádza, že spoločnosťou Slovenské elektrárne, a.s., 

nemohli byť predložené doklady o tzv. modifikáciách EFD, pretože ich zadržiava spoločnosť 

MBL. ÚJD SR vykonal kontrolu, ktorou nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali 

tomu, že by spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., chýbali niektoré doklady o vykonaných 

EFD modifikáciách. Uvedené tvrdenie spoločnosti MBL je tiež v rozpore s obsahom 

Oznámenia o uplatnení zádržného práva zo dňa 18. 06. 2018, v ktorom sa spoločnosť MBL 

nezmieňuje o uplatnení zádržného práva voči dokumentácii EFD. 

Ad 5), Ad 6), Ad 7) Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie spoločnosti MBL je uvedená v bodoch Ad 

B) a C) k vyjadreniu spoločnosti MBL k návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený dňa 

15. 02. 2020. Toto vyjadrenie spoločnosti MBL bolo doručené ÚJD SR dňa 06. 04. 2020 

a bolo zaregistrované pod reg. č. 2436/2020.  

 

ÚJD SR sa nestotožňuje s vyjadrením spoločnosti MBL vo vzťahu k PpBS MO34, návrhu 

rozhodnutia, ku ktorému sa spoločnosť MBL vyjadrila a nesúhlasí ani s jej tvrdením, že návrh 

rozhodnutia neukladá žiadateľovi povinnosť splniť požiadavky vznesené v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi na bezpečnosť stavby a prevádzky 3. bloku 

a na bezpečnosť osôb z hľadiska ochrany ich života a zdravia a ochranu životného prostredia. 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., spolu s projektantom vydokladovali plnenie 

požiadaviek na seizmické zodolnenie zariadení a systémov 3. a 4. bloku MO34 a súčasne 

preukázali statickú pevnosť a seizmickú odolnosť jednotlivých nosných stavebných 

konštrukcií, ako aj požadovanú seizmickú odolnosť predmetných stavebných objektov, čím 

plnenie zákonných požiadaviek naplnili. 

 

ÚJD SR k vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 zo dňa 23. 02. 2021 uvádza nasledovné: 

Ad 1) Odpovede ÚJD SR na vyjadrenia organizácie GLOBAL 2000 k podkladom pre rozhodnutie, 

ktoré boli zverejnené dňa 15. 02. 2020, dňa 02. 11. 2020 a dňa 22. 01. 2021 sú uvedené 
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v tomto rozhodnutí. Takýto spôsob vysporiadania sa s vyjadreniami účastníka konania, 

s podkladmi pre rozhodnutie je plne v súlade so správnym poriadkom. 

Ad 2)  Odpoveď ÚJD SR na vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 je uvedená v bode Ad a), 

odpovede ÚJD SR na vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 k návrhu rozhodnutia, ktorý bol 

zverejnený dňa 15. 02. 2020. Toto vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 bolo doručené ÚJD 

SR dňa 15. 04. 2020 ÚJD SR a bolo zaregistrované pod č. 2608/2020. 

Ad 3) ÚJD SR zverejnil na svojom webovom sídle predbežné výsledky kontroly kvality potrubných 

komponentov na 3. bloku Mochovce v záujme objektívneho informovania verejnosti 

a účastníkov konania o uvedenej aktivite. Zverejnenie predbežných výsledkov kontroly kvality 

potrubných komponentov na 3. bloku nebolo súčasťou podkladov pre rozhodnutie. V čase 

zverejnenia týchto predbežných výsledkov boli vykonané všetky potrebné merania kvality 

potrubných komponentov, ktoré by mohli mať akýkoľvek dopad na bezpečnú prevádzku 

bloku. Pred vydaním samotného rozhodnutia vo veci ÚJD SR zverejnil záverečné výsledky 

kontroly kvality potrubných dielov na 3. bloku Mochovce. Tieto záverečné výsledky 

neobsahujú žiadne podstatné zmeny oproti predbežným výsledkom.  

Ad 4) ÚJD SR vykonával kontroly vŕtacích prác pre seizmické zodolnenie zariadení 3. a 4. bloku 

MO34 od ich samotného začiatku. Na základe výsledkov kontrol ÚJD SR boli modifikované 

pracovné postupy vŕtacích prác a súvisiacich činností do najmenšej podrobnosti 

v dokumentácii manažérstva kvality spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., a ich dodávateľov. 

Pre riešenie prípadov potenciálne nespoľahlivej dokumentácie ISKE bola v roku 2018 

vypracovaná autorom úvodného projektu podrobná analýza, ktorá preukazuje statickú pevnosť 

a seizmickú odolnosť jednotlivých nosných stavebných konštrukcií, ktoré mohli byť 

potenciálne oslabené porušením výstuží pri prácach ISKE. Táto analýza vychádzala 

z inžinierskeho posúdenia takejto dokumentácie ISKE - priamo na mieste realizácie prác sa 

vyhodnotil možný dopad vŕtania na výstuž. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností nariadil 

ÚJD SR v roku 2021 opätovné prehodnotenie predmetnej dokumentácie ISKE a súvisiace 

doplnenie analýzy odolnosti nosných konštrukcií o všetky prípady, v ktorých nie je možné 

vylúčiť s úplnou istotou porušenie výstuže. Táto rozšírená analýza bola vypracovaná 

projektantom  a ÚJD SR zabezpečil vypracovanie jej hodnotenie nezávislou odbornou 

organizáciou. Toto nezávislé hodnotenie potvrdilo správnosť použitej metodiky i výsledky jej 

aplikácie. Nová (doplnená) analýza však nepriniesla žiadne zmeny v statickom posúdení 

nosných konštrukcií oslabených možným porušením výstuže oproti pôvodnej analýze z roku 

2018. Preukázaním dostatočnej pevnosti hermetickej zóny 3. bloku MO34 boli i výsledky 

integrálnej skúšky jej tesnosti a pevnosti pretlakom 150 kPa (voči atmosfére), ktoré preukázali 

veľmi dobrú tesnosť hermetických priestorov. Počas tejto skúšky bola preukázaná i vysoká 

pevnosť hermetickej obálky tenzometrickými meraniami. 

Ad 5) Odpovede ÚJD SR na vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 sú uvedené v bodoch Ad c), Ad 

d.1), Ad d.2, ad e), Ad f), Ad g), Ad h.1 až h.5, Ad h.6, Ad i) a Ad j) odpovedí ÚJD SR 

na vyjadreniu organizácie GLOBAL 2000 k návrhu rozhodnutia, ktorý bol zverejnený dňa 

15. 02. 2020. Vyjadrenie organizácie GLOBAL 2000 bolo doručené ÚJD SR dňa 15. 04. 2020 

ÚJD SR a bolo zaregistrované pod č. 2608/2020. Informácie o štúdii PSA sú k dispozícii 

v PpBS, ktorá bola zverejnená ako súčasť podkladov pre rozhodnutie dňa 02. 11. 2020 

(kapitola. 07.03 – Pravdepodobnostné analýzy). Informácie o prostriedkoch pre riešenie 

konečného odvodu tepla sú rovnako k dispozícii v PpBS, ktorá bola zverejnená ako súčasť 

podkladov pre rozhodnutie dňa 02. 11. 2020 (kapitola 07.03 – Systémy na zmierňovanie 

následkov ťažkých havárií). Spôsob riešenia havárií na viacerých blokoch na lokalite súčasne 

sa požívajú postupy podľa predpisov pre riešenie ťažkých havárií a sú vytvorené personálne 

zdroje organizácie havarijnej odozvy dostatočné pre zvládanie ťažkých havárií na viacerých 

blokoch v danej lokalite alebo na zvládanie ťažkej havárie na jednom bloku v kombinácii 

s núdzovým stavom iného bloku.  

 

V dňoch od 18. 11. 2019 do 05. 12. 2019 sa uskutočnila v Mochovciach misia MAAE 

pre OSART. Cieľom misie bolo preskúmať výkonnosť jadrovej elektrárne v oblasti prevádzkovej 

bezpečnosti v súlade s bezpečnostnými normami MAAE, vydať odporúčania a návrhy na ďalšie 
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zlepšenie a určiť osvedčené postupy, ktoré možno zdieľať s inými JE po celom svete. ÚJD SR 

poskytol inšpektorom MAAE potrebnú súčinnosť. Výsledkom misie pre-OSART bola správa, v ktorej 

tím misie identifikoval 22 nedostatkov, výsledkom čoho bolo 14 odporúčaní a 8 návrhov. Bol 

identifikovaný aj jeden prípad dobrej praxe. Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., prijala 

k odporúčaniam a návrhom z misie pre-OSART príslušné nápravné opatrenia, ktoré ÚJD SR vzal 

na vedomie. Záverečná správa z misie pre-OSART i súvisiace nápravné opatrenia boli zverejnené 

na webovom sídle spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. So zistenými odporúčaniami a návrhmi sa 

ÚJD SR stotožnil a priebežne kontroluje ich plnenie. Na základe vyhodnotenia stupňa plnenia opatrení 

z misie pre-OSART konštatuje ÚJD SR, že nebránia vydaniu povolenia na uvádzanie do prevádzky. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR listom zn. SE/2021/002201 

z 18. 01. 2021 informáciu o vypracovaní aktuálnej revízie dokumentu Záverečná správa 3. blok. 

Záverečná správa 3. blok dokladuje pripravenosť 3. bloku – zariadenia, personálu a dokumentácie 

na uvádzanie do prevádzky. Záverečná správa 3. blok vyhodnocuje výsledky skúšok zariadení 

a systémov v podmienkach neaktívneho vyskúšania, uvádza vyhodnotenie splnenia kritérií úspešnosti 

jednotlivých testov, čísla protokolov dokladujúcich plnenie kritérií úspešnosti neaktívnych testov 

zariadení, zoznam zostávajúcich nedorobkov a nedostatkov s uvedením termínu ich odstránenia, 

dôvodu ich pretrvávania a tiež preukázania, že neovplyvňujú jadrovú bezpečnosť ani jednotlivo a ani 

pri ich kumulatívnom pôsobení. Prevažná väčšina evidovaných nedorobkov a nedostatkov má 

evidenčný charakter a súvisí s tým, že nie sú dokončené práce na 4. bloku. Záverečná správa 3. blok 

dokladuje stav pripravenosti personálu na uvádzanie 3. bloku do prevádzky a pripravenosť 

prevádzkovej dokumentácie na uvádzanie do prevádzky. ÚJD SR vykonal formou inšpekcie 

v Mochovciach priebežné hodnotenie predchádzajúcich revízií Záverečnej správy 3. blok, vykonal 

hodnotenie zmien v aktuálnej revízii Záverečnej správy oproti jej predchádzajúcim revíziám 

a konštatuje, že Záverečná správa 3. blok je plnením požiadaviek vyhlášky č. 430/2011 Z. z., ktoré sú 

uvedené v jej prílohe č. 4 časť B diel I oddiel A ods. 5, 7, 9, oddiel G ods. 1, 2 a v § 7 ods. 2 písm. b), 

c) atómového zákona. 

 

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., predložila ÚJD SR Záverečnú správu z hodnotenia 

materiálov/hutných komponentov, ktoré sú použité na 3. bloku. V tejto správe sa konštatuje, že 

pri preverovaní kvality hutných komponentov bola dodržaná metodika, ktorú akceptoval ÚJD SR. 

Súhrnne boli vykonané kontroly 3410 hutných komponentov. Bolo zistených 61 prípadov zámeny 

materiálu a 293 prípadov odchýlky od normy (ďalej len „odchýlky“). Všetky zistené odchýlky boli 

náležite posúdené, vrátane laboratórneho určenia ich chemického zloženia a laboratórneho určenia ich 

mechanických vlastností v súlade s prijatou metodikou. Z dôvodu nevyhovujúceho chemického 

zloženia alebo nevyhovujúcich mechanických vlastností bolo vymenených 12 potrubných dielov. 

Testovanie chemického zloženia a mechanických vlastností v laboratóriu boli vykonané tak, aby ich 

výsledky spĺňali požiadavky § 8 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. ÚJD SR vykonal kontroly na základe 

podnetov, ktoré mu postupne zasielali iné orgány štátnej správy. Tieto podnety sa týkali rozsahu 

dokumentácie preukazujúcej plnenie požiadaviek projektu na kvalitu potrubných dielov, rizika korózie 

materiálov potrubných dielov, skladovania a inštalácie signalizačných a napájacích káblov, 

spoľahlivosti havarijných dieselgenerátorov, integrity elektrických ohrievačov kompenzátora objemu 

a niektorých iných oblastí. Všetky uvedené podnety boli dôkladne preskúmané a ak sa ukázali ako 

oprávnené, tak boli prijaté potrebné nápravné opatrenia. 

 

ÚJD SR zaslal listom reg. č. 2730/2021 spoločnosti MBL dňa 15. 04. 2021 výzvu 

na predloženie listín potrebných pre vykonanie dôkazov v súlade s § 37 správneho poriadku. Touto 

výzvou požiadal ÚJD SR spoločnosť MBL predložiť v lehote 10 dní od jej doručenia vŕtacie 

protokoly, ktoré dokladujú kvalitu vykonaných prác zo strany spoločnosť MBL v rozsahu: 

- objektov a miestností 3. bloku jadrového zariadenia Mochovce,  

- objektov a miestností spoločných pre 3. a 4. blok Mochovce, ktoré sú potrebné pre uvádzanie 

do prevádzky a prevádzku 3. bloku Mochovce.  
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9. Obec Malé Kozmálovce, Obecný úrad 1, 935 21 Tlmače 

10. Obecný úrad Nemčiňany, č. 128, 951 81 Nemčiňany 

11. Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1 

12. Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, 960 01 Zvolen  

13. Spoločnosť priateľov Slatinky, Poštová 6565/6, 917 01 Trnava 

14. VLK VÝCHODNÉ KARPATY, Ul. Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina 

15. Občianske združenie Za matku Zem, Radlinského 39, P. O. Box 93, 814 99 Bratislava 

16. Za matku Zem, Mlynské nivy 37, 824 91 Bratislava  

17. Ing. Jozef Križan, Adlerova 21, 040 22 Košice 

18. Ing. Jozef Pacala, Starý Tekov 

19. Mgr. Michal Jesenič, Súťažná 1, 821 08 Bratislava  

20. Obec Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 178, 935 21 Veľké Kozmálovce 

21. Dalibor Stráský, Žižkovo náměstí 80, 373 12 Borovany, Česká republika  

22. Mr. Jorgo Riss, Director, Greenpeace European Unit, Rue Belliard 199, 1040 Brussels, 

Belgium  

23. Mr. Jan Haverkamp, EU Policy campaigner dirty energy, Greenpeace European Unit, Rue 

Belliard 199, 1040 Brussels, Belgium 

24. Prof. Dr. Hubert Weiger, Bund e. V., Keiserin-Augusta-Allee 5, 10553 Berlin, Germany 

25. Office of the Lower Austrian Land Government, Department of Spatial Planning and EU 

Regional Policy, Landhausplatz 1, A-3109 St.Pölten, Austria 

26. Mag. Ulli Sima, Amtsfürende Stadratin für Umwelt von Wien Ratthaus A-1082 Wien, Austria 

27. Wiener Umweltanwaltschaft und Atomschutzbeaufragte der Stadt Wien, Muthgasse 62, 1190 

Wien, Austria 

28. Der Grüne Klub im Parlament 1017 Wien, Austria 

29. Dipl. Ing. Dr. Constance Sperka-Gottlieb, Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 

5010 Salzburg, Austria 

30. Ing. Kurt Fink, Amt der Steiermarkischen Landesregierung, Abteilung 13, Landhausgasse 7, 

8010 Graz, Austria 

31. Ms. Sandra Trenovatz, Hauptstrasse 35, Klostermarnberg, 7444 Mannersdorf a.d.R., Austria 

32. Mr. Harald Mark, Keseweg 73, A-6710 Nenzing, Austria 

33. Dr. Peter Weish, Das Forum Wissenschaft & Umwelt, Palmgasse 312, A - 1150 Wien, Austria 

34. Dipl. Ing. Josef Korber Höhenweg 32, 8044 Graz – Maria Trost, Austria 

35. Dipl. Ing. Dalibor Strasky, Amt der Oberösterreich Landesregierung, Anti-Atom-Beauftragter, 

Kärtnerstraße 10-12, 4021 Linz, Austria 

36. Dr. Waltraud Petek, Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, 

Stubenbastei 5, A-1010 Wien, Austria 

37. Mr. Wolfgang Goebel, Geisstussgasse 2, 1100 Wien, Austria 

38. Mr. Egger Konrad, Dr. Eduard Fugger Str. 11, 5083 St. Leonhard, Austria 

39. Mr. Lothar Berlich Grooden, Rillen Nr.5, 29584 Gross Thondorf, Germany 

40. Ms. Virág Pomozi Hungarian Ministry of Agriculture Department of Environmental 

Preservation Kossuth Lajos tér 11, H-1055 Budapest, Hungary  

41. Greenpeace Magyarország Egyesület, Barbara Stoll, Zászlós utca 54, 1143 Budapest (Zugló),  

Hungary 

42. Eliška Dvorská, Department of EIA and Integrated Prevention, Ministry of the Environment, 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10, Česká republika 

43. Ms. Katarzyna Twardowska, Deputy Director, Department of Environmental Impact 

Assessment, General Directorate for Environmental Protection, Wawelska St. 52/54, 00- 922 

Warsaw, Poland  

44. Mr. Michael Henzler, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, 

Rosenkavalierplatz 2, 81 925 München, Germany 

45. Ms. Julia Paul, Federal Ministry for the Environment, Building, Nature Conservation and 

Nuclear Safety Division G I 2, Stresemannstraße 128-130, 10117 Berlin, Germany 

46. Mr. Kristóf Horváth, Deputy Director General of HAEA, Hungarian Atomic Energy 

Authority,  Fényes Adolf utca 4., H-1036 Budapest, Hungary 
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47. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ing. Zdeněk Tipek, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 

1, Česká republika 

48. Mr. Michal Koc, Deputy Director, Chairman's Office, National Atomic Energy Agency of the 

Republic of Poland, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Poland 

49. Dr. Andreas Molin, Director, Directorate I/6, General Coordination of Nuclear Affairs, 

Federal Ministry Republic of Austria Sustainability and Tourism, Stubenbastei 5, 1010 

Vienna, Austria 

50. Ms. Ulrike Hartmann, Head of Unit “Energy”, Department III.6 – Environmental Protection, 

Energy, Transport and Telecommunication, Federal Ministry for Europe, Integration and 

Foreign Affairs, Minoritenplatz 8, 1014 Vienna, Austria 

51. Mr. Myhailo Gashev, First Deputy Chairman – Chief State Inspector on Nuclear and 

Radiation Safety of Ukraine, Division of International Co-operation and European Integration, 

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, 9/11 Arsenalna Street, Kyiv 010 11, 

Ukraine 

52. Division of Environmental Issues, Directorate General for Economic Cooperation, Ministry of 

Foreign Affairs, Mykhaylivska sqr. 1, 010 18 Kyiv, Ukraine 

53. Mag. David Reinberger, Muthgasse 62, 1190 Wien F1.29, Austria 

54. Mr. Jan Haverkamp, Oeverpad 379, 1068 PL Amsterdam, Netherlands 

55. Spoločnosť MBL spol. s. r. o., so sídlom Táborská 93, 615 00 Brno, Česká republika 

56. Ústredný portál verejnej správy SR 

57. Ústav jaderného výskumu Řež, a. s., divize EGP Praha, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8 

– Libeň, ČR 

 

Doručuje sa (elektronicky):  

1. Obec Nový Tekov, Obecný úrad Nový Tekov, 935 33 Nový Tekov + žiadosť o zverejnenie 

verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce  

2. Obecný úrad Kalná nad Hronom, Červenej armády ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom + 

žiadosť o zverejnenie verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce  

3. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra 

4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, dráhový a stavebný 

úrad, P. O. Box 100, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava  

5. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového 

hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava 1 

6. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 

Bratislava  

7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 

Nitra 

8. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, P. O. Box 45, 826 45 Bratislava  

9. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava 

10. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 

11. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  

12. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ulica Ľudovíta Štúra 

53, 943 03 Levice 

13. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 943 03 Levice  

14. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

15. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, 

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra  

16. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  

17. Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 

974 98 Banská Bystrica  

18. Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52  Bratislava 37 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 

38  Levice 
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20. Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ulica 

Ľudovíta Štúra 53, 934 03  Levice 

21. Okresný úrad Nitra, Odbor opravných prostriedkov, Štefánikova trieda 69, 949 01 

Nitra 
 

 

 

Doručuje sa na vedomie (listinne): 

1. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Stefánia út. 22-24, 1143 Budapest, 

Hungary 

2. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni, Armbrustergasse 24, A-1190 Wien, Austria 

3. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe, Pelléova 12, Praha 6, Česká republika 

4. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave, ul. Litewska 6, Warszawa, Poland 

5. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve, Yaroslaviv Val St, 34, 019 01 Kyiv, Ukraine 

 

 


