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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: 8334/2021, spis UJD SR 3693-2021 
 

 

 

 

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. 3 2 8 / 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) bod 9 a 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 Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 

360, 919 30 Jaslovské Bohunice zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, 

oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T 

 

 

prevádzkový predpis s názvom 

 

 

• 13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 1, 

revízia č. 3, v navrhovanom znení  

 

 

a podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového zákona 

 

vydáva súhlas na  realizáciu zmeny 

 

• v dokumente 13-BSP-001 „Predprevádzková bezpečnostná správa pre JZ MSVP 

v Jaslovských Bohuniciach“, vydanie č. 1 v kapitole č. 3 predloženej ako revízia  č. 3. 
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Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 19.07.2021 zn. 2021/06008/5300/Bet začal dňom 

20.07.2021 správne konanie vo veci schválenia nového vydania prevádzkového predpisu  13-

LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 1, revízia č. 3 

a vydania súhlasu s realizáciou zmeny v dokumente 13-BSP-001 „Predprevádzková 

bezpečnostná správa pre JZ MSVP v Jaslovských Bohuniciach“, vydanie č. 1 (ďalej  len „PpBS 

MSVP“). 

 

Súčasťou žiadosti je aj schválenie zmien limitov a podmienok a súhlasov na realizáciu 

zmien v predprevádzkových bezpečnostných správach iných jadrových zariadení (JZ JE A1, 

TSÚ RAO, RÚ RAO, IS RAO a FS KRAO) Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. Úrad 

vydá rozhodnutie pre každé jadrové zariadenie samostatne. Toto rozhodnutie je pre JZ MSVP. 

 

Prevádzkový predpis 13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ 

MSVP“, vydanie č. 1, revízia č. 3 nadväzuje na prevádzkový predpis  13-LAP-001 „Limity 

a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 1, revízia č. 2 a tento predpis v plnom 

rozsahu nahradzuje. Zmena predpisu 13-LAP-001 spočíva v aktualizácii názvu funkcie 

„Technik radiačnej bezpečnosti“ na „Technik radiačnej bezpečnosti – MSVP, HVB“ 

v minimálnom obsadení zmeny pre REŽIM 1 a REŽIM 2. Zmeny PpBS MSVP boli vykonané 

v súvislosti s zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy. 

 

K žiadosti nebolo predložené záväzné stanovisko MŽP SR, preto úrad požiadal MŽP 

SR listom zn. 5324/2021 z 27.07.2021 o záväzné stanovisko. Úrad dňa 21.10.2021 prijal 

záväzné stanovisko MŽP SR č. 2229/2021-1.7./zg56735/2021 zo dňa 18.10.2021. MŽP SR, 

ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 a § 2 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) 

zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), 

vydal podľa § 38 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov záväzné stanovisko. V stanovisku je 

konštatované, že návrh na začatie povoľovacieho konania, predmetom ktorého je schválenie 

zmien limitov a podmienok a vydanie súhlasu na realizáciu zmeny v predprevádzkových 

bezpečnostných správach jadrových zariadení JAVYS, a.s. (JE A1, TSÚ RAO, FS KRAO, RÚ 

RAO, MSVP a IS RAO) je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní 

vplyvov, so záverečnými stanoviskami č. 2292/2015-3.4/hp zo dňa 27.11.2015, č. 2276/2014-

3.4/hp zo dňa 14.11.2014, č. 1940/2014-3.4/hp zo dňa 14.07.2014, č. 1065/2013-3.4./hp, 

č. 1604/2016-3.4/hp zo dňa 11.02.2016, č. 2069/2012-3.4./hp zo dňa 10.09.2012 

a rozhodnutiami a ich podmienkami vydanými podľa zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Podanie obsahuje plnenie § 9 ods. 3 vyhlášky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva 

kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. Podľa hodnotenia vplyvu zmeny na jadrovú 

bezpečnosť zmenou prevádzkového predpisu  13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej 

prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 1, revízia č. 3 nie sú ovplyvnené podmienky prevádzky JZ 

MSVP schválené rozhodnutím úradu č. 345/2020 zo dňa 23.12.2020 a rozhodnutia úradu 

č. 345/2020 zo dňa 23.12.2020. 

 

Na základe preskúmania dokumentácie úrad dospel k záveru, že prevádzkový predpis 

13-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej prevádzky JZ MSVP“, vydanie č. 1, revízia č. 3 

spĺňa podmienky vyžadované § 14 vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení 
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potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 

Z. z (až na chýbajúce bezpečnostné limity príp. limit – nedostatok zistený počas previerky 

periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti MSVP, ktorého odstránenie je nariadené  v 

opatrení z inšpekcie previerky periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti). Zmeny 

vykonané v prevádzkovom predpise PpBS MSVP spĺňajú podmienky vyžadované v § 19 

vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a 

spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým 

rozhodnutiam v znení vyhlášky ÚJD SR č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky ÚJD SR č. 102/2013 

Z. z. a žiadosť spĺňa požiadavky podľa § 9  ods. 3 písm. vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. 

z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č.  104/2016 Z. z. 

 

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. 

 

Trnava 23.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

           generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA  

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa (v 

prípade ÚJD SR zverejní sa) na dobu 15 dní na úradnej tabuli ÚJD SR, na Centrálnej úradnej 

elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na 

elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR na www.ujd.gov.sk. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Lehoty sa počítajú podľa § 27 správneho 

poriadku; do plynutia lehoty sa nepočíta prvý deň vyvesenia písomnosti na úradnej tabuli, 

pričom platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je 

posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, takže rozhodnutie sa považuje za 

doručené najbližší pracovný deň. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná 

vyhláška zvesená najskôr v deň nasledujúci po dni, ktorým nastala fikcia doručenia.  

 

 

 

 

Dátum vyvesenia:  

 

Odtlačok pečiatky podpis:  

 

 

Dátum doručenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 

 

Dátum zvesenia:  

Odtlačok pečiatky a podpis: 

 


