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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: 5958/2021, spis: ÚJD SR 2449-2021 

 

 

 

 

 

 VUJE, a.s. 

Okružná 5 

918 64 Trnava 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  2 5 9/ 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) bodu 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 VUJE, a.s., IČO: 31450474, so sídlom v Okružná 5, 918 64 Trnava, s miestom podnikania 

Školiace a výcvikové stredisko personálu JE, Sibírska 1, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T, 

 

 

realizáciu zmeny úradom schválenej dokumentácie programu prípravy vybraných 

zamestnancov v rozsahu: 

 

programu prípravy vybraných zamestnancov držiteľa povolenia na odbornú prípravu - 
lektorov pre výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore  

(ďalej len „RPS“) JZ EBO. 

 

Evidenčné číslo: PPV/V-2/I/LSV/P/C, revízia č. 3. 
Druh: periodická príprava. 
Fáza: výcvik na RPS 2021. 
Skupina: lektor výcviku na RPS JZ EBO. 
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Schválený program prípravy vybraných zamestnancov je platný do 31. 12. 2021. 
 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 16. 06. 2021 zn. 9973/2021 začal dňom 29. 06. 

2021 správne konanie vo veci schválenia programu prípravy vybraných zamestnancov, t.j. 
programu prípravy pre periodický výcvik na RPS JZ EBO pre lektorov pre výcvik na RPS JZ 
EBO, s evidenčním číslom PP/V-2/I/LSV/P/C v roku 2021, ktorá je zaregistrovaná v spise 

č. ÚJD SR 2449-2021 pod č. záznamu 4620/2021. Žiadosť bola doplnená podaním zo dňa 16. 
06. 2021 zn. 9987/2021 o správu s názvom „Vyhodnotenie kompetencií pre periodický výcvik 
na RPS JZ EBO pre pracovnú funkciu lektor výcviku na RPS JZ EBO, ktorá bola vypracovaná 

v zmysle Protokolu úradu č. 603/2020 v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. 
Doplnenie bolo zaevidované na úrade pod č. záznamu 4619/2021 dňa 29. 06. 2021. 

 

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle § 24 atómového zákona a § 4 

ods. 3 písm. b) a § 12 ods. 2 písm. b) bodu 4. 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. 

 

Tento program prípravy vybraných zamestnancov nadväzuje na plán odbornej prípravy 
lektorov výcviku na RPS JZ EBO na obdobie 2019-2021, ktorý je súčasťou systému odbornej 
prípravy zamestnancov VUJE, a. s., a ktorého zmena bola schválená rozhodnutím úradu 
č. 328/2018 zo dňa 07. 12. 2018 a rozhodnutím úradu č. 30/2021 zo dňa 12. 02. 2021. Program 

periodickej prípravy pre lektorov výcviku na RPS JZ EBO obsahuje témy a heslá pre výcvikové 
obdobie v roku 2021. Lektori pre výcvik na RPS JZ EBO vykonávajú odbornú prípravu 
vybraných zamestnancov držiteľov povolení pre prevádzku JZ EBO s cieľom plánovať 
a logicky predvídať zmeny režimu reaktorového bloku, včas a správne reagovať 
s prihliadnutím na prevádzkovú a jadrovú bezpečnosť ako aj plánovanú životnosť 
technologických zariadení, udržiavať projektovanú úroveň ekonomickej efektívnosti 
a prevádzkovej spoľahlivosti pri výrobe elektrickej energie i pri plánovaných opravách bloku. 

 

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.  
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 
preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

V Trnave 25. 08. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Ing. Peter Uhrík 

    generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
 

             v zastúpení 
 

           Ing. Juraj Homola 

   riaditeľ odboru rádioaktívnych odpadov  
      a vyraďovania jadrových zariadení   
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