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

Číslo: 3445/2022, spis UJD SR 2076-2022

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

ROZHODNUTIE č. 141/2022
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 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

schvaľuje
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360,
919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa,
Vložka č. 10788/T,
dokumentáciu systému manažérstva kvality - PISM „Príručka integrovaného systému
manažérstva“, vydanie č. 10,

a podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona
vydáva súhlas na realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť podľa OG/DP/SM-01
„Smernica Organizačný poriadok“, vydanie č. 8.

Toto rozhodnutie ruší platnosť PISM „Príručka integrovaného systému manažérstva“, vydanie č. 9
a OG/DP/SM-01 „Smernica Organizačný poriadok“, vydanie č. 7 schválených rozhodnutím úradu
č. 157/2021.
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Odôvodnenie
Úrad na základe žiadosti zn. 2022/03419/0100/Kot z 21. 4. 2022 začal dňom 25. 4. 2022
správne konanie vo veci schválenia dokumentácie systému manažérstva kvality a vydania súhlasu na
realizáciu zmien s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Zmeny v schvaľovaných dokumentoch sú formálneho charakteru a vyplývajú z ukončenia
implementácie normy ISO/IEC 20000-1:2018 pre systém manažérstva informačných technológií a
implementácie požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 pre systém riadenia informačnej bezpečnosti
do Integrovaného systému manažérstva spoločnosti JAVYS, a. s. Organizačná štruktúra JAVYS, a. s.
nie je touto zmenou dotknutá.
Vzhľadom na popis a charakter zmien, tieto nemajú vplyv na predmet navrhovanej činnosti,
nepredstavujú iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny, ktorý by menil fyzické a fyzikálne
aspekty lokality.
Po posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia systému manažérstva kvality
spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky § 25 atómového zákona, § 4 ods. 9, § 5, prílohy č. 2 časť C
vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.
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, Okružná 5, 918 64 Trnava 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.

V Trnave dňa 10. 05. 2022

Ing. Juraj Homola
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
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