Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27
pracovisko Okružná 5, 918 64 Trnava

Číslo: 6729/2021 spis UJD SR 2590-2021

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice

ROZHODNUTIE č. 283/2021
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

schvaľuje
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s. Jaslovské Bohunice 360, IČO: 35 946 024, so sídlom
v Jaslovských Bohuniciach, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T
realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť
v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy JAVYS, a. s. k 1. 12. 2021
Odôvodnenie
Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 12.07.2021 zn. 2021/05830/0120/Nád začal dňom
14.07.2021 správne konanie vo veci:
− schválenia realizácie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť v súvislosti so zmenou
organizačnej štruktúry a funkčnej schémy podľa § 4 odsek 2 písmeno a) bod 13.
atómového zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v dokumentácii ISM.
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Úrad rozhodnutím č. 252/2021 toto správne konanie prerušil a vyzval držiteľa povolenia
v lehote do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia s prihliadnutím na požiadavku § 8 ods. 8
atómového zákona, aby odstránil nedostatky podania.
Držiteľ povolenia, spoločnosť JAVYS, a. s. doplnil podanie dňa 10.09.2021 a predložil
vyjadrenie k rozhodnutiu úradu č. 252/2021. Predmetom doplnenej žiadosti o schválenie zmien
ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy
JAVYS, a. s. k 1.12.2021 boli nasledovné dokumenty:
1. Príloha č.1 Doplnenie vo veci realizácie zmien dokumentácie schválenej úradom v súvislosti
so zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy JAVYS, a.s. a 10 – FPZ – 811 Funkčné
povinnosti funkcie – technik likvidácie RaO – BL – zmenový,
2. Príloha č. 2 10 – FPZ – 810 Funkčné povinnosti funkcie – technik likvidácie
RAO – fragmentácie RAO a BL2 – zmenový,
3. Príloha č. 3 10 – FPZ – 812 Funkčné povinnosti funkcie SEZ – fragmentácie RAO a
BL – zmenový,
4. Príloha č. 4 10 – FPZ – 814 Funkčné povinnosti funkcie SEZ – ŠOV – zmenový,
5. Príloha č. 5 10 – FPZ – 813 Funkčné povinnosti funkcie Technik ŠOV – zmenový,
6. Príloha č. 6 10 – FPZ – 501 Funkčné povinnosti funkcie mechanik MaRZ – zmenový,
7. Príloha č. 7 Popis pracovnej pozície Technik správy – elektro vonkajších objektov,
8. Príloha č. 8 10 – FPZ – 401 Funkčné povinnosti funkcie prevádzkový elektrikár – A1 a TSÚ
RAO – zmenový,
9. Príloha č. 9 Technická správa „Overenie vplyvu zrušenia funkcie „mechanik MaRZ –
zmenový“ na jadrovú bezpečnosť držiteľa povolenia JAVYS, a. s.
Úrad na základe stanovísk dotknutých útvarov úradu a predložených dokumentov k žiadosti tieto
posúdil v súlade s požiadavkami vyhlášok č. 52/2006 Z. z. a vyhlášky č. 431/2011 Z. z. v znení
v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. a dospel k záveru, že je potrebné, aby predložená dokumentácia
bola doplnená a ďalšie pripomienky úradu a detailnejšie popisovala niektoré funkčné povinnosti
dotknutých profesií, napr. prevádzkového elektrikára A1 a TSÚ RaO – zmenového.
Úrad následne v spolupráci s inými útvarmi úradu a so zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s.
zorganizoval pracovné stretnutia, ktorých cieľom bolo vyjasnenie si požiadaviek na doplnenie
predložených dokumentov.
Úrad zápisom zo dňa 12.11.2021 požiadal zástupcov držiteľa povolenia, spoločnosť
JAVYS, a. s. na opätovné prepracovanie niektorých častí Technickej správy „Overenie vplyvu
zrušenia funkcie „mechanik MaRZ – zmenový“ na jadrovú bezpečnosť držiteľa povolenia JAVYS,
a. s.“, a prevádzkovej dokumentácie.
Držiteľ povolenia, spoločnosť JAVYS, a. s. dňa 15.11.2021 listom 2021/07305/0120/Nád
doplnil podanie o nasledovné dokumenty:
1. ZSM – Vzdelávanie a príprava zamestnancov,
2. SM – Systém odbornej prípravy zamestnancov,
3. ZSM – Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie,
4. ZSM – Riadenie delegovania právomocí,
5. Technická správa – „Overenie vplyvu zrušenia funkcie „mechanik MaRZ – zmenový“ na
jadrovú bezpečnosť držiteľa povolenia JAVYS, a. s.“
Následne dňa 24.11.2021 doplnil držiteľ povolenia, spoločnosť JAVYS, a. s. podanie o
nasledovné prepracované dokumenty :
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1. Technická správa „Overenie vplyvu zrušenia funkcie „mechanik MaRZ – zmenový“ na
jadrovú bezpečnosť držiteľa povolenia JAVYS, a. s.“,
2. Prevádzkový predpis – 15 FPZ- 401 vyd. č. 7,
3. Doklady o absolvovaní odbornej prípravy (protokoly o absolvovaní výcviku na pracovných
miestach).
Úrad na základe stanovísk dotknutých útvarov úradu a predloženej dokumentácie uvedenej
v predchádzajúcom texte odôvodnenia tieto posúdil v súlade s požiadavkami vyhlášky úradu č.
431/2011 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 25. 11. 2021

Ing. Peter Uhrík
generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností
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