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ÚRAD JADROVÉHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 

   

 

Číslo spisu 

UJD SR 1855-2022; 5832/2022  

 

 

Bratislava 

3. 8. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 218/2022   

  

Popis konania / Účastníci konania 

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 § 4 ods. 2 písm. a) bod 7 a § 28 ods. 11 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 

využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

Výrok 

schvaľuje 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024 so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 

919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, 

Vložka č. 10788/T, 

 

 

Vnútorný havarijný plán pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných 

rádioaktívnych odpadov (ďalej len „JZ FS KRAO“) 

 

podľa dokumentu: 

11-PLN-001 Vnútorný havarijný plán JZ FS KRAO, vydanie č. 3 

 

 

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 zákona svoje rozhodnutie na splnenie nasledovnej podmienky: 

 

1. Držiteľ povolenia je povinný spracovať analýzy zohľadňujúce vnútorné a vonkajšie ohrozenia 

a spolu s výstupmi z posudkov pre udalosti na jadrovom zariadení spôsobených extrémnymi 
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poveternostnými podmienkami doplniť a aktualizovať dokument 11-PLN-001 Vnútorný havarijný 

plán JZ FS KRAO tak, aby spĺňal požiadavky § 4 ods. 5 a ods. 6 písm. c) vyhlášky Úradu jadrového 

dozoru Slovenskej republiky č. 55/2016 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad 

nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o havarijnom plánovaní“).   

 Termín: 31.12.2023. 

 

Toto rozhodnutie ruší platnosť rozhodnutia úradu č. 50/2020 v celom rozsahu. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe žiadosti zo dňa 25.3.2022 zn. 2022/02608/5310/Glo začal dňom 30.3.2022 správne 

konanie vo veci schválenia vnútorného havarijného plánu pre jadrové zariadenie FS KRAO, podľa 

dokumentu 11-PLN-001 Vnútorný havarijný plán JZ FS KRAO, vydanie č. 3. Po kontrole predloženej 

dokumentácie úrad zistil, že v dokumentácii chýba rozhodnutie Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) o posúdení vplyvov navrhovanej zmeny na životné 

prostredie 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 o posudzovaní 

vplyvov“). Keďže posúdenie nevyhnutnosti realizovať niektorý z procesných postupov posudzovania 

vplyvov na životné prostredie pred realizáciou takejto zmeny podľa zákona o posudzovaní vplyvov 

nespadá do kompetencie úradu, požiadal úrad MŽP SR listom č. 2656/2022 zo dňa 11.4. 2022 o 

posúdenie vplyvov navrhovanej zmeny na životné prostredie a v súlade s § 29 ods. 1 správneho 

poriadku konanie prerušil Rozhodnutím č. 118/2022. Dňa 31.05.2022 prijal úrad k predmetnej 

dokumentácii súhlasné stanovisko od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a 

obnovil správne konanie vo veci schválenia predmetnej dokumentácie.  

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad prerokoval svoje pripomienky na pracovnom stretnutí so 

zástupcami žiadateľa JAVYS, a. s. dňa 13. 6. 2022 a upozornil žiadateľa, že v predloženej 

dokumentácii nie je zapracovaná požiadavka úradu z podmienky rozhodnutia č. 50/2020. Zároveň 

úrad upozornil žiadateľa, že je potrebné do Vnútorného havarijného plánu zapracovať výsledky analýz 

a posudkov pre udalosti na jadrovom zariadení spôsobených extrémnymi poveternostnými 

podmienkami s uvážením realizácie organizačných a technických opatrení v lokalite Mochovce. Úrad 

takisto vyzval žiadateľa na odstránenie nedostatkov v predloženej dokumentácii. 

Z uvedených dôvodov úrad vyzval žiadateľa upraviť podľa prerokovaných pripomienok obsah 

vnútorného havarijného plánu, a zároveň doplniť kapitolu C a prílohu č. 7 dokumentu 11-PLN-001 

Vnútorný havarijný plán JZ FS KRAO, tak aby plne spĺňala požiadavky § 4 ods. 5 a ods. 6 písm. c) 

vyhlášky o havarijnom plánovaní. Úrad, v súlade s § 29 ods. 1 správneho poriadku, prerušil 

rozhodnutím č. 188/2022 správne konanie. Žiadateľ po zapracovaní pripomienok doručil 29.7.2022 na 

úrad upravený dokument 11-PLN-001 Vnútorný havarijný plán JZ FS KRAO. Avšak k požiadavke 

doplnenia kapitoly C a prílohy č. 7 dodal žiadateľ v liste č. 2022/05066/5310/Glo  zo dňa 21.6.2022 

vyjadrenie, že dopracovať všetky potrebné analýzy, zrealizovať organizačné a technické opatrenia a 

zapracovať ich do vnútorného havarijného plánu, bude môcť dokončiť až začiatkom tretieho kvartálu 

2023. Úrad skontroloval zapracovanie pripomienok a uložil ako podmienku schválenia vnútorného 

havarijného plánu pre JZ FS KRAO spracovať nové analýzy a následné zapracovanie zmienených 

požiadaviek do dokumentu 11-PLN-001 Vnútorný havarijný plán JZ FS KRAO do 31.12.2023, tak 

ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Podmienka z rozhodnutia č. 50/2020 pri schvaľovaní predošlej verzie 11-PLN-001 Vnútorný 

havarijný plán JZ JAVYS, a. s. je transponovaná v podmienke uvedenej vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia a je rozšírená o požiadavky podľa textu vyššie. 

 

Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa požiadavky atómového zákona a 

vyhlášky úradu č. 55/2006 Z. z., okrem nedostatkov, ktorých odstránenie je požadované v podmienke 

uvedenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona 

nepodlieha poplatkovej povinnosti  podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov. 

 

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

rozhodnutia. 

 

  

  

Poučenie 

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad 

jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 v lehote 15 

dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné 

správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

RNDr. Mikuláš Turner 

generálny riaditeľ sekcie dozorných 

činností a medzinárodných vzťahov 

  

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách 

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská 

republika 

 

 

 

 

  


