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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: 5684/2022, v spise č. ÚJD SR 2512-2022 

 

 

 

 

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.  2 1 0 / 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. 1 písm. d) 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   p o v o l e n i e  
 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 

360, 919 30 Jaslovské Bohunice, s miestom podnikania 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísanú 

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10788/T 

 

 

 

na cestnú prepravu rádioaktívnych materiálov 

 

 

 

v prepravnom zariadení typu kontajner PK III/SUDY  

pre podmienky priemyselnej zásielky typu B(U) s možnosťou prepravy rádioaktívnych 

odpadov s obsahom štiepnych materiálov. 

 

 

Povolenie sa udeľuje na dobu do 27.07.2025. 
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Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 06.06.2022 zn. 2022/04656/2510/Ško, zaevidovanej 

úradom dňa 08.06.2022 pod ev. č. 4362/2022 a spisovým č. 2512-2022, začal  správne konanie 

vo veci vydania povolenia na cestnú prepravu rádioaktívnych materiálov (ďalej len „RAO“) 

v schválenom prepravnom zariadení typu PK III/SUDY pre podmienky priemyselnej zásielky 

typu B(U) s možnosťou prepravy rádioaktívnych odpadov s obsahom štiepnych materiálov. 

 

Prepravné zariadenie typu kontajner PK III/SUDY bolo typovo schválené rozhodnutím 

úradu č. 231/2019 na prepravu pevných a kvapalných rádioaktívnych odpadov pre podmienky 

zásielky typu B(U) doplneného o možnosť prepravy rádioaktívnych odpadov s obsahom 

štiepnych materiálov, ktorého platnosť je do 08.08.2024. Preprava bude uskutočňovaná 

v schválenom prepravnom zariadení PK III/SUDY, výr. č. 897 022, identifikačné označenie 

SK/003/B(U)F-96. Prepravy budú realizované v podmienkach výlučného použitia dopravnými 

prostriedkami vybavenými v súlade s Európskou dohodou o cestnej preprave nebezpečných 

vecí (ADR). 

 

Na prepravu rádioaktívnych odpadov v tomto prepravnom zariadení už vydal úrad 

v predchádzajúcom období povolenie podľa atómového zákona rozhodnutím č. 311/2019 

s platnosťou do 17.09.2022. 

 

Nakoľko nedošlo k zmenám týkajúcim sa predmetnej prepravy, bola posúdená 

aktuálnosť, platnosť a úplnosť dokumentácie predloženej v zmysle § 15 ods. 3 atómového 

zákona a súlad tejto dokumentácie s požiadavkami § 4 vyhlášky úradu č. 57/2006 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov. 

   

Osobitné podmienky pre vydanie povolenia na činnosť podľa § 5 ods. 3 písm. j) – 

preprava rádioaktívnych materiálov, uvedené v § 7 ods. 4, 5 a 8 atómového zákona spĺňa 

žiadateľ nasledovne:  

1. Dokumentácia systému manažérstva kvality – Program zabezpečenia kvality pri preprave 

rádioaktívnych materiálov - Smernica NO/RA/SM-02 – Preprava RAO a IRAO, vydanie č. 

12, ktorá je nadväzujúcou dokumentáciou k „PISM Príručka integrovaného systému 

manažérstva“, vydanie č. 10, schválenou rozhodnutím úradu č. 141/2022. 
 

2. Plán fyzickej ochrany – „Plán zabezpečenia fyzickej ochrany prepravy rádioaktívnych 

materiálov III. kategórie“, vydanie č. 3, schválený rozhodnutím úradu č. 171/2021. 
 

3. Havarijný dopravný poriadok – Predpis 8-PLN-018 „Havarijný dopravný poriadok – cestná 

preprava RM“, vydanie č. 2, posúdený úradom rozhodnutím č. 334/2021 a schválený 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodnutím č. 17/2022. 
 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že osoba uvedená 

v rozhodnutí spĺňa podmienky na vydanie povolenia na činnosť podľa § 5 ods. 3 písm. j), 

s prihliadnutím na § 15 ods. 2 atómového zákona, v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 
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Platnosť povolenia bola obmedzená v súlade s § 15 ods. 10 atómového zákona. 

 

 

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 27.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

v zastúpení 

 

Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

riaditeľka odboru systémov, 

komponentov a stavebných konštrukcií 

       


