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ROZHODNUTIE č. 311/2022   

  

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 (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Výrok 

schvaľuje 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 

Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 2904/B, 

realizáciu zmeny s vplyvom na jadrovú bezpečnosť podľa záznamu o organizačnej zmene 03-2022-

MO34_UPR. 

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou svoje 

rozhodnutie na splnenie nasledovných podmienok: 

1. SE, a. s., vykoná aktualizáciu katalógu typových pracovných pozícií JE k 01. 12. 2022  a 

následne ho zašle na úrad pre informáciu s termínom splnenia do 31. 12. 2022. 

2. SE, a. s., zaradí deväť nových typových pracovných funkcií s vplyvom na jadrovú bezpečnosť 

do príslušných kategórií odbornej prípravy s označením v ich opise a v dotknutých programoch 

odbornej prípravy odborne spôsobilých zamestnancov a podľa potreby aj v systéme odbornej prípravy 

zamestnancov držiteľa povolení a požiada úrad o schválenie realizácie zmeny podľa § 4 ods. 2 písm. 

a) bod 13 alebo vydanie súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 atómového 

zákona s termínom splnenia do 31. 01. 2023. 

 

  

Odôvodnenie 
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Úrad na základe Vašej žiadosti SE/2022/038252 z 9. 11. 2022 začal dňom 10. 11. 2022 správne 

konanie vo veci schválenia realizácie organizačnej zmeny v jadrovej elektrárni Mochovce 3. a 4. blok 

podľa výrokovej časti tohto rozhodnutia (ďalej len „MO34“). 

Úrad zaslal účastníkovi správneho konania dňa 23.11.2022 listom zn. 8876/2022 upovedomenie o 

návrhu rozhodnutia a výzvu na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia. Vyjadrenie účastníka 

správneho konania k návrhu rozhodnutia bolo doručené na úrad 24.11.2022 listom zn. 

SE/2022/039664. Vyjadrenie sa týkalo upravenia znenia textu podmienky č. 1. Upravenie znenia 

podmienky č. 1 úrad akceptoval a zapracoval do textu tohto rozhodnutia. 

Predmetom organizačnej zmeny je reorganizácia štruktúry MO34, ktorá reflektuje aktuálny stav 

projektu. Spočíva zo zníženia počtu úrovní riadenia a jeho diverzifikácie. Jej súčasťou je presun, 

zlúčenie ako aj zrušenie a vytvorenie nových útvarov a tým aj pracovných miest. Tým dôjde k 

optimalizácii a zefektívneniu procesov, presunu zdrojov v rámci útvarov, efektívnemu využívaniu 

zdrojov za účelom postupu v rámci stanovených priorít dôležitých z pohľadu ukončovania fázy 

realizácie a prechodu do fázy neaktívnych skúšok na MO34. Organizačná zmena nemá negatívny 

vplyv na jadrovú bezpečnosť a plnenie doterajších úloh útvarov na MO34. Organizačná zmena 

zabezpečí zjednodušenie a zefektívnenie riadenia s pozitívnym vplyvom na jadrovú bezpečnosť. V 

porovnaní s východiskovým stavom, organizačná zmena vytvára predpoklady na zvýšenie efektivity 

procesov v oblasti riadenia jednotlivých útvarov a zároveň lepšie využitie ľudských kapacít na MO34. 

V konečnom dôsledku príde k navýšeniu celkového počtu pracovných miest MO34 z 553 na 555. 

V súlade so smernicou SE/SM-141 „Riadenie organizačných zmien v SE, a. s.,“ je pripravovaná 

organizačná zmena hodnotená z hľadiska vplyvu na jadrovú bezpečnosť ako zmena typu C.  

Po posúdení dokumentácie predloženej k žiadosti úrad dospel k záveru, že v primeranom rozsahu 

spĺňa požiadavky § 25 ods. 1 atómového zákona a § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

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. 

 

Ing. Juraj Homola 

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia 

bezpečnosti a kontrolných činností 

  

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

službách 
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Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika 

 

 

 

 

  


