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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 spisu 

UJD SR 3400-2022; 9918/2022  

 

 

Trnava 

23. 12. 2022  

  

 
 

ROZHODNUTIE č. 357/2022   

  

Popis konania / Účastníci konania 

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 (ďalej len „atómový zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

Výrok 

schvaľuje 

 

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T, so sídlom v Jaslovské Bohunice 360,  919 

30 Jaslovské Bohunice, (ďalej len „JAVYS, a. s.“)  

realizáciu zmien s vplyvom na JB: 

1. dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu dokumentov: 

a) JAVYS/PGR-09/2022 Organizačná štruktúra a funkčná schéma JAVYS, a. s. k 01. 01. 2023, 

b) OG/DP/SM-01, Organizačný poriadok, vydanie č. 9, 

c) PISM „Príručka integrovaného systému manažérstva“, vydanie č. 11. 

2. systému odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a. s. v rozsahu dokumentov: 

a) Základná smernica ĽZ/VP/ZSM "Vzdelávanie a príprava zamestnancov", vydanie č. 14,  

b) Smernica ĽZ/VP/SM-01 Systém odbornej prípravy zamestnancov vydanie č. 14, 

c) Katalóg pracovných predpokladov JAVYS, a. s. k 01. 01. 2023. 

3. limity  a podmienky bezpečného vyraďovanie v rozsahu dokumentov: 

a) 11-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ FS KRAO, vydanie č. 3, 

b) 10-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 5. 
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a podľa § 4, ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona 

 

vydáva súhlas  

 

na realizáciu zmien úradom posúdenej dokumentácie v rozsahu dokumentov:   

 

a) 11-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ FS KRAO“ vydanie č. 1, rev. č. 2, 

kapitola 10,  

b) 10-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ TSÚ RAO Bohunice“, vydanie č. 

4 , rev. č. 2, kapitola 10. 

 

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie nasledovných 

podmienok: 

 

1. Držiteľ povolenia, spoločnosť  JAVYS, a. s., zabezpečí poverenie na výkon pracovných 

činností odborne spôsobilého zamestnanca u 4 identifikovaných zamestnancov,  podľa ich doplnenia 

podania v zmysle rozhodnutia úradu č. 300/2022, po ich úspešnom ukončení základnej odbornej 

prípravy podľa § 10 ods. 1 písm. j) atómového zákona a § 10 ods. 2 až 5 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 

Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky ÚJD SR č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 

410/2019 Z. z.  

Termín: do 01. 09. 2023. 

2. Spoločnosť JAVYS, a. s. informuje úrad listinne o splnení podmienky č. 1  

Termín: do 15. 09. 2023. 

 

Týmto rozhodnutím sa ruší platnosť nasledovných dokumentov : 

„JAVYS/PGR-09/2021 Organizačná štruktúra a funkčná schéma JAVYS, a. s.“ k 01. 01. 2022, 

OG/DP/SM-01 Organizačný poriadok, vydanie č. 8, schválené rozhodnutím č. 283/2021 a  PISM 

„Príručka integrovaného systému manažérstva“, vydanie č. 10, schválené rozhodnutím úradu č. 

141/2022.  

11-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ FS KRAO, vydanie č. 2., rev. č. 3, 

schválené rozhodnutím a 11-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ FS KRAO“ 

vydanie č. 1, rev. č. 1, kapitola 10, dokumenty schválené rozhodnutím úradu 324/2021. 

10-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 4., rev. č. 2, 

schválené rozhodnutím úradu č. 106/2022. 

  „Systém odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a. s., v rozsahu základnej smernice ĽZ/VP/ZSM 

Vzdelávanie a príprava zamestnancov“ – vydanie č. 13 vrátane, ktorý bol schválený rozhodnutím 

úradu č. 119/2022 a Dokumentácia systému manažérstva kvality JAVYS, a. s., v rozsahu organizačnej 

štruktúry a jej opisu v Príkaze generálneho riaditeľa JAVYS/PGR-17/2021 Organizačná a funkčná 

schéma JAVYS, a. s. schválené rozhodnutím úradu č. 283/2021.  

Katalóg pracovných predpokladov JAVYS, a. s. k organizačnej štruktúre platnej od 01. 01. 2022 

schválený rozhodnutím č. 119/2022. 
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10-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ TSÚ RAO Bohunice“, vyd. č. 4 , rev. č. 1, 

kapitola 10,  dokument  schválený rozhodnutím úradu č. 107/2022.  

 

  

Odôvodnenie 

Dňa 30. 09. 2022 držiteľ povolenia, spoločnosť JAVYS, a. s. predložila listom č. 

2022/07323/0120/Nád  na úrad žiadosť o schválenie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť v 

dokumentácii ISM – zmena organizačnej a funkčnej schémy JAVYS, a. s. k 1.1.2023.  

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie zistil, že žiadosť bude potrebné doplniť o ďalšie 

dokumenty a informácie  na to, aby mohol vo veci rozhodnúť a preto navrhol držiteľovi povolenia, 

spoločnosti JAVYS, a. s. doplniť podanie o nasledovné dokumenty, informácie prípadne  písomné 

vysvetlenia:  

1. Doplnenie žiadosti o dokument Limity a podmienky (Ďalej len „LaP“ pre prípad zrušenia 

nasledovných pracovných funkcii 

a) Technik radiačnej bezpečnosti – FS KRAO- zmenový, 3x 

b) Technik chémie FS KRAO – zmenový, 1x  

Nakoľko žiadosť neobsahuje zmienku o zmene LaP,  čím je zapríčinené  nesplnenie požiadavky podľa 

§10 ods. 1 písm. b) a § 23 ods. 2 písm. i) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 9 vyhlášky ÚJD SR č. 

431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality  (ďalej  len "SMK") v znení neskorších predpisov.  

 

2. Doplniť podanie o správne identifikované vplyvy na jadrovú bezpečnosť podľa § 24 atómového 

zákona a § 3 vyhlášky ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení neskorších predpisov s 

prihliadnutím na požiadavku prílohy č. 1 písm. g) a p) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.  SMK v 

znení neskorších predpisov. Úrad upozorňuje, že pri vykonaní organizačnej zmeny nebol dodržiavaný 

odstupňovaný prístup v zmysle zásad mierového využívania jadrovej energie podľa § 3 ods. 4 

atómového zákona. Nakoľko po vykonaní organizačnej zmeny by nebolo dodržané pravidlo, že 

priamy nadriadený zamestnanec (vedúci zamestnanec) je tak isto odborne spôsobilým zamestnancom 

(ďalej len „OSZ“), ako sú jeho podriadení zamestnanci. Nedostatky sú uvedené v nasledovných 

prípadoch v navrhnutej organizačnej štruktúre: 

a) 0130 20001 – tím líder podpora a prevádzky IT (má dvoch OSZ a on sám nie je), 

b) 4200 10001 – tím líder obstarávania (má OSZ a on sám nie je), 

c) 4200 20001 – tím líder predaja a zmluvnej podpory (má dvoch OSZ a on sám nie je), 

d) 4300 20001 – tím líder dopravy a riadenia energie (má štyroch OSZ a on sám nie je). 

 

3. Doplniť podanie časovými analýzami prác zrušených pracovných funkcií s vplyvom na jadrovú 

bezpečnosť, či zostatkové pracovné funkcie nebudú preťažené získanými pracovnými činnosťami.  

 

4. Doplniť podanie o správne identifikované čísla útvaru a pozície pracovnej funkcie 0110.10201 

technik systémový inžinier – zabezpečovanie kvality (vznikla pravdepodobne formálna chyba, čo 

spočíva v tom, že jeho číslo útvaru a pozície figuruje aj v novej organizačnej štruktúre, ale chýba 

pozičné číslo 0110.10204 tej istej pracovnej funkcie). 
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5. Doplniť podanie o spresnenie, či nie je potrebné adekvátne zmeniť funkčné povinnosti alebo opis 

pracovnej funkcie 0110 10001 tím lídra ISM a zabezpečiť príslušnú fázu odbornej prípravy pre zmenu 

pracovnej funkcie, aby vedel adekvátne riadiť svojich podriadených. 

 

6. Doplniť podanie o vysvetlenie prečo v predloženej organizačnej zmene dôjde k presunu troch 

pracovných funkcií na útvare 2000, ide o nasledovné pracovné funkcie: 

 

0130.20802 technik správy - TPS MSVP, BSC 

0130.20801 technik správy - TPS BL 

0130.20804 technik správy - kamerových systémov 

ale v navrhnutej štruktúre už je len : 

2200.23303 technik správy MSVP (bez  BSC) a  

2200.23305 technik správy - kamerových systémov 

 

a podobne pri útvare 2000 je uvedené, že dôjde presunu z útvaru 0130 s nasledovným dopadom: 

 

2200 23303 technik správy - TPS MSVP 

2200 23304 technik správy - SKR TSÚ RAO a VVBK 

2200 23305 technik správy - kamerových systémov.  

 

Rovnako, ako v predošlom prípade sa v žiadosti píše, že dôjde k presunu ďalších pracovných funkcií v  

útvare 0100, ide o nasledovné pracovné funkcie: 

3300 28101 špecialista - riadenia technického rozvoja 

3300 28401 technik technickej dokumentácie a reprografie V1 

3300 28402 technik technickej dokumentácie V1 

3300 28404 technik technickej podpory - digitalizácia A1 

3300 28405 technik technickej podpory - digitalizácia V1 

3300 28406 technik technickej podpory OS A1 

3300 28407 technik technickej podpory V1 

3300 28408 technik riadenia technickej dokumentácie A1,  

ale v navrhnutej štruktúre už je len : 

0110 10601 koordinátor - technickej dokumentácie 

0110 10701 technik technickej dokumentácie   

0110 10702 technik podpory technickej dokumentácie 

0110 10703 technik archivácie technickej dokumentácie V1 

0110 10704 technik archivácie technickej dokumentácie A1 

0110 10705 technik digitalizácie technickej dokumentácie V1 
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0110 10706 technik digitalizácie technickej dokumentácie A1 

0110 10707 technik operatívnych schém 

Z evidentnej nejednoznačnosti úrad nevedel konštatovať, ktorá funkcia bola presunutá, zrušená, 

premenovaná prípadne, ktorá sa pretransformovala na inú.  

Spoločnosť JAVYS, a. s. dňa 25. 10. 2022 listom č. 2022/08007/0120/Nád doplnila žiadosť na základe 

pripomienok úradu o nasledovné dokumenty: 

a) 11-LAP-001„Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ FS KRAO“, vyd. č. 3,  

b) 11-BSP-001„Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ FS KRAO“, vyd. 1, rev. č. 2. 

kapitola 10 Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ FS KRAO, vyd. č. 1, rev. č. 2.  

c) Posúdenie návrhu na zmenu LAP JZ FS KRAO v zmysle § 9 písm. q) vyhlášky ÚJD SR č. 

431/2011 Z. z.  

Po spoločnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 25. 10. 2022  spoločnosť JAVYS, a. s. doplnila žiadosť 

listom č. 2022/08107/0120/Nád dňa 27.10. 2022 o upravené dokumenty: 

a) Organizačná štruktúra a funkčná schéma JAVYS, a. s. k 01. 01. 2023, 

b) Katalóg pracovných predpokladov JAVYS, a. s. k 01. 01. 2023,  

c) Údaje podľa § 9 ods. 3 Vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z. - doplnenie 2.  

Spoločnosť JAVYS, a. s. predložila listom č. 2022/08305/5300/Bet dňa 4. 11. 2022 žiadosť o 

schválenie realizácie zmeny dokumentov PP 10-LAP-001 "Limity a podmienky bezpečnej prevádzky 

JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 5.  V súlade so zaužívanou praxou uvedená žiadosť bola začlenená do 

prebiehajúceho správneho konania UJD SR 3400-2022.  

Dňa 11. 11. 2022 spoločnosť JAVYS, a. s.,  doplnila žiadosť o Zápis medzi ÚVZ SR a spoločnosťou 

JAVYS, a. s. zo dňa 7.11.2022, ktorý bol zaregistrovaný pod č. 8666/2022 do spisu.   

Úrad po posúdení všetkých predložených dokumentov a žiadostí dospel k záveru, že napriek 

upraveným dokumentom v správnom konaní toto obsahuje nedostatky vyplývajúce z požiadaviek § 10 

ods. 1 písm. e) f) a § 23 ods. 2 písm. a) a n) atómového zákona, ako aj podľa § 9 ods. 3 písm. d) 

vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov  a požaduje vyjasniť neúplné 

informácie, ktoré sú potrebné k správnemu posúdeniu v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku.  

 

Úrad na základe tejto skutočnosti prerušil toto správne konanie rozhodnutím úradu  

č. 300/2022 zo dňa 23. 11. 2022 s poučením, že  bude v správnom konaní pokračovať vtedy, keď 

nedostatky uvedené v rozhodnutí č. 300/2022 budú procesne vyriešené.  

 

Držiteľ povolenia,  spoločnosť JAVYS,  a. s. doplnil správne konanie  dňa 02. 12. 2022 listom č. 

2022/09123/0120/Nád a na úrad predložil nasledovné dokumenty, vyjadrenia a požadované analýzy :  

a) Zoznam dotknutej dokumentácie,  

b) Analýzu pracovných činností zrušených pracovných pozícií a identifikovaná odborná príprava,  

c) Odborná príprava realizovaná v nadväznosti na organizačnú zmenu,  

d) Zdôvodnenie plnenia cieľa LP 3.5.1.1,  

e) Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR,  

f) 10-BSP-001 Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ TSÚ RAO Bohunice, vyd. č. 4. rev. 

č. 2  
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g) 1 x CD.  

 

Úrad po posúdení predloženej dokumentácie v zmysle § 24  a § 25 atómového zákona, § 3 a § 5 ods. 3 

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

vyhlášky č. 410/2019 Z. z. , ako aj podľa § 4 ods. 2 a § 9 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z.  SMK v 

znení neskorších predpisov dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa podmienky 

vyžadované atómovým zákonom a vyhláškou o odbornej spôsobilosti a vyhláškou SMK. 

 

Na tento správny úkon v zmysle atómového zákona nie je vyžadovaný správny poplatok podľa zákona 

NR SR 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, Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 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. 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 

 

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

  

Informatívna poznámka - Tento dokument bol elektronicky podpísaný podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných 

službách 

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

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

republika 
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