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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:  4267/2021 spis UJD SR 2332-2021 

 

 

 

 

 

 

 Slovenské elektrárne, a. s. 
Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č .  1 9 5 / 2 0 2 1  
 

 

 

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 13 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 Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35 829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, číslo zápisu: Sa 2904/B, 

 

 

realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť  

podľa záznamu o organizačnej zmene i.č. „33A-2020-EBO, EMO-FO“ 

 

 

Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 31.05.2021 zn. SE/2021/018981/Ov začal dňom 
03.06.2021 správne konanie vo veci: 

 schválenia realizácie zmeny podľa § 2 písm. w) v rámci fyzickej ochrany SE-EBO, 

EMO.  
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Predmetom organizačnej zmeny i.č. „33A-2020-EBO,EMO-FO“ je nahradenie pozície 
Technik fyzickej ochrany novou typovou pozíciou Technik spoľahlivosti zariadení fyzickej ochrany 

s cieľom vytvoriť pracovnú pozíciu s rolou systémového inžiniera na útvaroch  Fyzickej ochrany 

EBO a EMO.  

Úrad na základe stanovísk dotknutých útvarov úradu a predložených dokumentov k žiadosti  
Predložené dokumenty:  

1. Záznam o organizačnej zmene 33A-2020-EBO,EMO-FO_UPR,  

2. Analýza práce, 
3. Profil typovej pracovnej pozície Technik spoľahlivosti zariadení fyzickej ochrany, 
4. Popis typovej pracovnej pozície Technik fyzickej ochrany, 
5. Nezávislé hodnotenie bezpečnosti navrhovanej zmeny, 
6. Plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.,  
7. Program prípravy personálu JE VnPM-INZI-4EN v2 zm1 AB0130 Fyzická ochrana, 

 

     tieto posúdil v súlade s požiadavkami vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky 
č. 104/2016 Z. z.Z.z. a dospel k záveru, že  dokumentácia  je v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 1 až 3 

písm. a) až g)  
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. 
 

 

 

 

Trnava 14. 6. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 
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