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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: 7264/2022, spis: ÚJD SR 2427-2021 

 

 

 

 

 Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské nivy 47 

82109 Bratislava 

 

 

R  O  Z  H  O  D  N  U  T  I  E  č .  2  6  7  /  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. f) bodu 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  

 

v y d á v a   s ú h l a s 

 

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35829052, so sídlom v Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, 

s miestom podnikania závod 1. a 2. blok elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce a 3. a 4. blok 

elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B 

 

na realizáciu zmeny úradom posúdenej dokumentácie, programov prípravy  

odborne spôsobilých zamestnancov v rozsahu: 

 

Programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov (ďalej len „PRG OSZ“) držiteľa 

povolenia na: 

• prevádzku jadrového zariadenia 1. a 2. bloku Atómovej elektrárne Mochovce 

v Mochovciach (ďalej len „JZ EMO“), 

• nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „RAO“) v JZ EMO v rozsahu 

posúdeného plánu nakladania s RAO v JZ EMO vrátane ich prepravy, 

• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v JZ EMO, 

• nakladanie s jadrovým materiálom v JZ EMO, 

(ďalej len „držiteľ povolení“). 

 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: výcvik na pracovnom mieste (ďalej len „VnPM“). 
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Programy prípravy (ďalej len „PRG“) v závislosti od kategórie zamestnancov zaradených 

podľa systému odbornej prípravy zamestnancov držiteľa povolení do jednotlivých 

organizačných útvarov: 

 

JZ EMO Organizačný útvar– B1000 Prevádzka 

Por. 

č. 

Číslo org. 

útvaru 
Názov programu prípravy PRG VnPM 

1. B1000 Strojník, verzia č. 3  

  a) Strojník jadrových zariadení PREV-1/STR 

  b) Strojník energetických zariadení PREV-1/STR 

  c) Operátor spoločnej dozorne PREV-1/STR 

2. B1000 Elektrikár, verzia č. 3  

  a) Elektrikár PREV-2/ELE 

  b) Manipulant elektrického velína PREV-2/ELE 

3. B1000 Mechanik SKR, verzia č. 3  

  a) Mechanik SKR PREV-3/MEC 

4. B1010-50 Technický zamestnanec, verzia č. 3 
 

 B1010 a) Inžinier (riadenia režimov, diagnostika, prípravy 

prevádzky) 
PREV-4/TEC 

  b) Technik (riadenia režimov, diagnostika, prípravy 

prevádzky) 

PREV-4/TEC 

 B1020 c) Technik (chemická kontrola, chemické režimy 

a špeciálne merania, analytická 

a prevádzková/chemická kontrola) 

PREV-4/TEC 

  d) Technológ chemická kontrola, chemické režimy a 

špeciálne merania, analytická a 

prevádzková/chemická kontrola) 

PREV-4/TEC 

 B1030 e) Technik palivového hospodárstva PREV-4/TEC 

  f) Operátor palivového hospodárstva PREV-4/TEC 

 B1050 g) Vedúci reaktorového bloku CRP PREV-4/TEC 

  h) Technik zaisťovanie PREV-4/TEC 

5. B1000 Riadiaci zamestnanec verzia č. 3  

  a) Majster PREV-5/RIA 

  b) Vedúci PREV-5/RIA 

 

Úrad týmto rozhodnutím súhlasí s realizáciou zmien PRG odborne spôsobilých 

zamestnancov (ďalej len „OSZ“) pre organizačné útvary prevádzky na JZ EMO.  

 

Týmto rozhodnutím sa ruší platnosť predošlých verzií PRG OSZ odsúhlasené 

rozhodnutím úradu č. 323/2019 a rozhodnutím úradu č. 206/2021. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe žiadosti Slovenských elektrární, a.s., zo dňa 30. 05. 2022 

zn. SE/2022/019198/Ga, ktorá bola zaregistrovaná na úrade dňa 01. 06. 2022 pod č. záznamu 

4110/2022 a je vedená v spise č. UJD SR 2427-2022, začal správne konanie vo veci vydania 

súhlasu na realizáciu zmeny úradom posúdenej dokumentácie, t. j. zmenu PRG OSZ pre útvary 

prevádzky JZ EMO držiteľa povolení podľa ods. 2 písm. f) bodu 2. atómového zákona. 

Žiadosť bola doplnené podaním Slovenských elektrární, a.s., zo dňa 20. 07. 2022 

zn. SE/2022/025443/Ga, ktoré bolo zaregistrované na úrade dňa 22. 07. 2022 pod č. záznamu 

5568/2022 a je vedená v tom istom spise č. UJD SR 2427-2022. 
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Úrad po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle § 24 atómového zákona a § 5 

vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky úradu č. 34/2012 Z. z. 

a vyhlášky úradu č. 410/2019 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) dospel k záveru, že predložená 

dokumentácia uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia spĺňa podmienky vyžadované 

atómovým zákonom a vyhláškou. 

 

Zmena PRG OSZ bola vykonaná z dôvodu pravidelného preskúmania dokumentácie a 

organizačnej zmeny 18-2022-EMO a následného prepracovania PRG OSZ. PRG OSZ uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia opisujú základný VnPM OSZ držiteľa povolení, ktorí sú 

zaradení do jednotlivých pracovných funkcií na základe výkonov pracovných činností 

s vplyvom na jadrovú bezpečnosť. Zmenené PRG OSZ sú v súlade so systémom odbornej 

prípravy zamestnancov držiteľa povolenia, ktorého posledná zmena bola odsúhlasená 

rozhodnutím úradu č. 304/2020 a rozhodnutím úradu č. 268/2021. 

 

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 podať proti tomuto rozhodnutiu 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 03. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

                                              Ing. Juraj Homola 

    generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 


