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Úrad  jadrového  dozoru  Slovenskej  republiky, 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 3328/2021, spis UJD SR 1680-2021 

 

 

 

 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 
Jaslovské Bohunice 360 

919 30 Jaslovské Bohunice 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako vecne príslušný 
správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku 

 

 

p r e r u š u j e  
 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 
360, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
odd. Sa, vložka č. 4649/B 
 

správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality: 
 

 PISM „Príručka integrovaného systému manažérstva“, vydanie č. 9, 

 EPZK-A1.3a4V „Etapový program zabezpečovania kvality pre III. a IV. etapu 
vyraďovania JE A1“, vydanie č. 4 

 EPZK-V1.2V Etapový program zabezpečovania kvality pre 2. etapu vyraďovania JE 
V1“, vydanie č. 4, 

 EPZK-FS KRAO „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku FS 
KRAO“, vydanie č. 6, 

 EPZK-MSVP „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku MSVP“, 

vydanie č. 7, 

 EPZK-RÚ RAO „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku RÚ RAO 
Mochovce“, vydanie č. 8 

 EPZK-TSÚ RAO „Etapový program zabezpečovania kvality pre prevádzku 
technológií na spracovanie a úpravu RAO“, vydanie č. 7, 
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 EPZK-IS RAO „Etapový program zabezpečovania kvality pre uvádzanie JZ IS RAO 
v lokalite Bohunice do prevádzky a prevádzku“, vydanie č. 3, 

 

schválenia dokumentácie systému odbornej prípravy zamestnancov: 

 

 ĽZ/VP/ZSM „Základná smernica Vzdelávanie a príprava zamestnancov“, vydanie 

č. 11,  

 ĽZ/VP/SM-01 „Smernica Systém odbornej prípravy zamestnancov“, vydanie č. 11, 

 Katalóg pracovných predpokladov k organizačnej štruktúre platnej od 1. 6. 2021 

 

a vydania súhlasu na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť podľa 

 

 JAVYS/PGR - 03/2021 „Príkaz generálneho riaditeľa Organizačná štruktúra a 
funkčná schéma Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. k 1.6.2021“, 

 OG/DP/SM-01 „Smernica Organizačný poriadok“, vydanie č. 7. 

 

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto 
zákona neplynú. 

 

Odôvodnenie. 
 

 

Úrad na základe žiadosti zn. 2021/02430/0120/Nád z 23. 3. 2021 začal dňom 25. 3. 2021 

správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality, systému 
odbornej prípravy zamestnancov a vydania súhlasu na realizáciu zmien s vplyvom na jadrovú 
bezpečnosť podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia. Schvaľované dokumenty vyplývajú zo 
zmeny organizačnej štruktúry Javys, a. s. k 1.6.2021. 

 

Úrad po posúdení dokumentácie zistil, že žiadosť neobsahuje záväzné stanovisko 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení 
zmeny navrhovanej činnosti podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
posudzovaní vplyvov“). Posúdiť nevyhnutnosť realizovať niektorý z procesných postupov 
posudzovania vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov nespadá do kompetencie úradu. Vzhľadom na uvedenú prekážku 
nedostatku právomoci musí úrad na túto skutočnosť hľadieť ako na predbežnú otázku, ktorá má 
významný dosah na konanie. Preto úrad podľa § 40 ods. 1 správneho poriadku dal MŽP SR 
listom 2374/2021 z 6. 4. 2021 podnet na preskúmanie žiadosti.   

 

Úrad bude pokračovať v správnom konaní podľa § 29 ods. 4 správneho poriadku, 
v závislosti od obsahu stanoviska MŽP SR. 

Podľa § 38 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov, ak úrad dostane záväzné stanovisko 
MŽP SR, v ktorom je zistený nesúlad návrhu so zákonom o posudzovaní vplyvov, toto konanie 
preruší a určí lehotu na zosúladenie návrhu so zákonom o posudzovaní vplyvov. Ak 
navrhovateľ v určenej lehote podanie nezosúladí, úrad konanie zastaví. 

Pri internom posúdení predloženej dokumentácie boli vznesené aj nasledovné 
pripomienky, ktoré je potrebné splniť, resp. odstrániť: 
1. Úrad žiada do 1. 6. 2021 dokončiť odbornú prípravu zamestnancov dotknutých 

organizačnou zmenou podľa § 5 ods. 4 vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. o odbornej 

spôsobilosti v znení neskorších predpisov a následne im vydať nové poverenia na výkon 
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pracovných činností podľa § 10 ods. 1 písm. j) atómového zákona č. 541/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a § 10 vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Predložená dokumentácia neobsahuje informáciu či zmena zaradenia niektorých 
zamestnancov, prípadne zrušenie pracovných pozícií, budú mať vplyv na štruktúru a 
obsadenosť zmien v Organizácii havarijnej odozvy pre jednotlivé jadrové zariadenia. 

Pre zabezpečenie plnenia požiadaviek § 28 odsek 6 atómového zákona č. 541/2004 Z. z. v 

znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky 55/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

žiadame o zaslanie písomného stanoviska k tejto veci. 
3. Žiadame predložiť na úrad elektronickú formu dokumentov PISM a všetkých EPZK 

s vyznačením zmien oproti predchádzajúcemu vydaniu, napr. farebne alebo sledovačom 
zmien. 

 

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

 

 

Poučenie. 
 

 

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu o prerušení správneho konania nemožno podať 
rozklad. 

 

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 
 

 

Trnava  7. 5. 2021 

 

 

 

 

 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 
poverená zastupovaním riaditeľa odboru systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií 
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v 
prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej 
elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na 
elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho 
poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, 
pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je 
posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za 
doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná 
vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia. 
 

Dátum vyvesenia: 
Odtlačok pečiatky podpis: 
 

 

 

Dátum doručenia: 
Odtlačok pečiatky a podpis: 
 

 

 

Dátum zvesenia: 
Odtlačok pečiatky a podpis:" 
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