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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: 2838/2022, spis UJD SR 759-2022 
 

 

 

 

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. 1 0 6 / 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 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, 

 

 

zmeny v prevádzkových predpisoch s názvom: 

 

 

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

                        revízia č. 2, 

• 10-LAP-002 „Odôvodnenia limít a podmienok bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, 

                        vydanie č. 5, revízia č. 2, 

 

v navrhovanom znení. 
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Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo dňa 28.07.2021 zn. 2021/06222/5300/Bet začal dňom 

02.08.2021 správne konanie vo veci schválenia prevádzkových predpisov 10-LAP-001 „Limity 

a podmienky bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 4, revízia č. 2 a 10-LAP-002 

„Odôvodnenia limít a podmienok bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 5, 

revízia č. 2. 

 

Zmeny v prevádzkových predpisov 10-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej 

prevádzky JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 4, revízia č. 2 a 10-LAP-002 „Odôvodnenia limít 

a podmienok bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, vydanie č. 5, revízia č. 2 súvisia 

so žiadosťou o výkon AKV zariadenia na pretavovanie kovových RAO pochádzajúcich 

z vyraďovania JE A1 a JE V1 v rámci JZ TSÚ RAO. 

 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadosť má nedostatky 

podania podľa § 32 správneho poriadku vo väzbe na ustanovenie podľa § 9 vyhlášky ÚJD SR 

č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky ÚJD SR č. 104/2016 Z. z. 

Z predloženej dokumentácie nie je možne zistiť, akými odborne spôsobilými zamestnancami 

bude JAVYS, a.s., zariadenie pretavovania kovových RAO prevádzkovať, a tým nebolo možné 

zistiť dopad zmeny na kapitolu 4 predpisu 10-LAP-001 „Limity a podmienky bezpečnej 

prevádzky JZ TSÚ RAO“. Doplniť programy prípravy odborne spôsobilých zamestnancov 

o požiadavky na uvádzanie do prevádzky a prevádzku zariadenia na pretavovanie kovových 

RAO - PS 37 a doplniť údaje o počte stálych zamestnancov s uvedením ich odbornosti podľa 

§ 6 ods. 2 písm. i) atómového zákona a opísať ich plánovanú odbornú prípravu na zmenu 

jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 4 vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti 

v znení vyhlášky úradu č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky úradu č. 410/2019 Z. z. požadoval úrad 

v podmienke č. 3 rozhodnutia úradu č. 280/2021. Limity a podmienky TSÚ RAO nie je možné 

schváliť pred splnením uvedenej podmienky rozhodnutia č. 280/2021 a pred opísaním dopadu 

zmeny na kapitolu 4, konkrétne na najnižší možný počet zamestnancov na pracovisku 

v režime 5.  V predloženom hodnotení vplyvu na jadrovú bezpečnosť je uvedené, že realizácia 

AKV zariadení PS 37 bude prebiehať v súlade s požiadavkami vyhlášky ÚJD SR č. 30/2012 

Z. z. v znení vyhlášky č. 101/2016 Z. z., samotné hodnotenie vplyvu chýba. Úrad preto 

považoval hodnotenie vplyvu zmeny na JB  (§ 9 ods. 3 pís. b) vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 

Z. z.) za nedostatočné. Následne úrad prerušil správne konanie rozhodnutím č. 288/2021. 

 

Úrad dňa 19.11.2021 prijal žiadosť zn. 2021/09205/5300/Bet o predĺženie lehoty 

na doplnenie podania z rozhodnutia úradu č. 288/2021. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil, že 

vzhľadom na neukončený proces schvaľovania programov prípravy odborne spôsobilých 

zamestnancov a neukončený postup plánovanej odbornej prípravy zmeny pracovnej funkcie 

na JZ nie je možné nedostatky odstrániť v stanovenej lehote, preto žiada o predĺženie lehoty 

o ďalších 180 dní. Úrad po posúdení dôvodov s predĺžením lehoty súhlasil rozhodnutím 

č. 349/2021. 

 

Dňa 23.02.2022 úrad prijal doplnenie podania listom zn. 2022/01475/5300/Bet. 

Doplnením podania držiteľ povolenia odstránil nedostatky žiadosti. Doplnil minimálne 

obsadenie zmeny a splnil podmienku č. 3 rozhodnutia úradu č.  280/2021. Súhlas na realizáciu 

zmeny v programoch prípravy odborne spôsobilých zamestnancov úrad odsúhlasil rozhodnutím 

č. 72/2022. Držiteľ povolenia opísal odbornú prípravu a zaslal počet zamestnancov pre 

uvádzanie do prevádzky a prevádzku zariadenia na pretavovanie kovových RAO. 

 

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 
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bezpečnosť zariadenie na pretavovanie kovových RAO, ktoré vyvolalo zmenu LaP TSÚ RAO, 

vyhovuje podmienkam jadrovej ako aj radiačnej bezpečnosti. 

 

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

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

č. 2 a 10-LAP-002 „Odôvodnenia limít a podmienok bezpečnej prevádzky JZ TSÚ RAO“, 

vydanie č. 5, revízia č. 2 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 potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. 

a vyhlášky č. 102/2016 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 13.04.2022 

 

 

 

 

 

generálny riaditeľ sekcie  

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

v zastúpení  

 

Ing. Juraj Homola  

riaditeľ odboru  rádioaktívnych odpadov  

a  vyraďovania jadrových zariadení 

 

 


