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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.  8 / 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. 2 písm. a) bod 1  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 

 

 

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, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice,  

 

 

prepravné zariadenie typu PK/SK, výrobného čísla 804 002 a 807 003, na prepravu 

rádioaktívnych materiálov pre podmienky zásielky typu A. 

 

 

Úrad prideľuje prepravnému zariadeniu identifikačné označenie SK/002/A-96. 

 

 

Rozhodnutie platí do 18.01.2027. 

 

 

      

Odôvodnenie 

 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 15.03.2021 zn. 2021/02132/2200/Ora začal dňom 

17.03.2021 správne konanie vo veci schválenia prepravného zariadenia typu PK/SK na prepravu 

kvapalných rádioaktívnych odpadov (ďalej len „RAO“) pre podmienky zásielky typu A.    
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V súlade s § 7 ods. 1 a 2 vyhlášky úradu č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov v znení neskorších predpisov, bola na úrad 

predložená dokumentácia na vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia PK/SK 

na prepravu kvapalných RAO pre podmienky zásielky typu A.  

 

Prepravné zariadenie - kontajner PK/SK, s výrobným číslom 804 002 a 807 003, určený  

na príjem, prepravu, homogenizáciu a vyčerpávanie kvapalných RAO, si zachováva pôvodné 

úradom pridelené identifikačné označenie SK/002/A-96. Na typové schválenie tohto prepravného 

zariadenia už úrad vydal v predchádzajúcom období podľa atómového zákona rozhodnutie  

č. 95/2017.  

 

Prepravný kontajner PK/SK je v zmysle § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. 

o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení neskorších predpisov zaradený medzi vybrané 

zariadenia bezpečnostnej triedy III. Rozhodnutím úradu č. 95/2017 úrad schválil dokumentáciu 

systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality 

vybraných zariadení JAVYS, a. s. obsiahnutých v pláne kvality „Plán kvality kontajner PK/SK“, 

arch. č. INMART-A216-063/2004, rev. 04, ktorá ostáva naďalej v platnosti.   

 

Platnosť schválenia typu prepravného zariadenia – PK/SK bola obmedzená v súlade  

s § 15 ods. 5 atómového zákona. 

 

      Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti 

tohto rozhodnutia. 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

V Trnave dňa 18.01.2022 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 


