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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: 3607/2022, spis: UJD SR 2179-2022 

 

 

 

 

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 4 9 / 2 0 2 2 
 

 

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 6 zákona č. 541/2004 Z. z.                  

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

s c h v a ľ u j e  
 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské 

Bohunice, Slovenská republika, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599, zapísanú v Obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T 

 

plán fyzickej ochrany, 

 

ktorým sa zabezpečuje fyzická ochrana pri preprave vyhoretého jadrového paliva (ďalej                 

len „VJP“), popísaný v dokumentoch 

 

„Plán fyzickej ochrany prepravy VJP z SE, a. s. Bratislava, lokalita Mochovce                        

do JAVYS, a. s., lokalita Jaslovské Bohunice“   

a 

„Plán fyzickej ochrany vnútroštátnej prepravy rádioaktívnych materiálov I. kategórie 

železničnou prepravou“.  

 

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

podmienky: 

1. Predložiť na úrad prieskum jednotlivých trás a ich technické, režimové a organizačné 

zabezpečenie počas prepravy (rekognoskáciu trás). 

Termín: najmenej 10 dní pred uskutočnením prepravy rádioaktívneho materiálu 
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Odôvodnenie 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 6.5.2022 č. 2022/03812/5000/Hor začal dňom 

9.5.2022 správne konanie vo veci schválenia plánu fyzickej ochrany podľa § 4 ods. 2 písm. a) 

bod 6 atómového zákona. Schválenie plánu fyzickej ochrany popísaného v dokumentoch 

„Plán fyzickej ochrany prepravy VJP z SE, a. s., Bratislava, lokalita Mochovce                                

do JAVYS, a. s., lokalita Jaslovské Bohunice“ a „Plán fyzickej ochrany vnútroštátnej 

prepravy rádioaktívnych materiálov I. kategórie železničnou prepravou“ je podľa § 7 ods. 5 

atómového zákona osobitnou podmienkou na vydanie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. j)                             

na prepravu rádioaktívnych materiálov, v tomto prípade na prepravu VJP zo spoločnosti 

Slovenské elektrárne, a. s., Atómové elektrárne Mochovce – závod do medziskladu 

vyhoretého jadrového paliva Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. 

Predmetom schválenia sú technické, režimové a organizačné opatrenia zabezpečenia 

fyzickej ochrany súvisiace so zabezpečením fyzickej ochrany pri preprave rádioaktívnych 

materiálov. 

Po posúdení žiadosti a priloženej dokumentácie úrad v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) 

bod 6 atómového zákona, vyhlášky úradu č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú                   

podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení vyhlášky úradu  

č. 105/2016 Z. z. a vyhlášky úradu č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany dospel k záveru, že rozsah a obsah 

predloženej žiadosti a dokumentácie spĺňa požiadavky vyžadované atómovým zákonom                     

a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

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 

do 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 17.5.2022 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

sekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných  


