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Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27, 

pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64  Trnava 

__________________________________________________________________________________________ 

Číslo:  838/2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.   3 4 / 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. c) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

u r č u j e 

 
 

Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, Slovenská 

republika, IČO: 35 946 024, DIČ: 2022036599, zapísanú v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4649/B 

 

 

na nakladanie s jadrovými materiálmi, konkrétne s: 

 

- Uranylacetátom, chemický vzorec UO2(CH3COO)22H2O, (ďalej len „uranylacetát“) v 

počte 5 nádob (3ks po 25g, 2ks väčšie balenia s neznámou hmotnosťou), 

  

  

 nachádzajúcimi sa v spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Prievidza  

 so  sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice (ďalej len „NsP Prievidza“). 

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. odoberie predmetný jadrový materiál v termíne 

do 30.4.2021. 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Tomášikova 22,  

821 02 Bratislava 
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Odôvodnenie 

  

 

Dňa 21.10.2020 bola na úrad doručená e-mailová správa zaevidovaná pod číslom 

7485/2020 od pracovníčky NsP Prievidza xxxxxxxxxxxxxxxxx oznamujúca nález 

uranylacetátu  na oddelení klinickej biochémie NsP Prievidza spolu so žiadosťou o stanovenie 

ďalšieho postupu vo veci. 

Úrad po obdržaní uvedenej informácie informoval listom č. 7594/2020 zo dňa 

5.11.2020 Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, odbor odhaľovania 

nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality.  

Dňa 24.11.2020 poskytol úrad NsP Prievidza listom č. 8093/2020 všetky informácie 

potrebné k vyriešeniu vzniknutej situácie.  

Následne bolo na úrad dňa 21.12.2020 listom riaditeľa NsP Prievidza zaevidovaným 

pod číslom 8889/2020 doručené oznámenie nálezu jadrového materiálu. Jadrový materiál – 

zlúčenina uranylacetát – bol nájdený v rámci likvidácie starých vyradených laboratórnych 

chemikálií. Uranylacetát bol používaný pred cca. tridsiatimi rokmi na oddelení klinickej 

biochémie na deproteináciu séra pri stanovení kyseliny močovej a nie  je k nemu žiadna 

dokumentácia. NsP Prievidza s materiálom neplánuje ďalej nijako nakladať a mieni ho 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s takýmto typom materiálu. Spoločnosť NsP Prievidza 

oslovila Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s., so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky 

na prepravu a ďalšie nakladanie s jadrovým materiálom až po jeho finálne uloženie.  

Následne úrad spoločnosť NsP Prievidza listom č. 265/2021 zo dňa 14.1.2021 

informoval, že ďalší postup vo veci bude stanovený po doručení odpovede Úradu kriminálnej 

polície, Prezídia Policajného zboru, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov 

a environmentálnej kriminality, ktorú úrad obdržal dňa 27.1.2021 listom č. PPZ-KP-OENV2-

2021/008279-005 zaevidovaným pod číslom 564/2021.  

 

Z daných zistení vyplýva, že pôvodca jadrového materiálu je NsP Prievidza, ktorá ho 

v minulosti aj využívala.   

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti úrad určil  podľa § 4 ods. 2 písm. c) bod 1. 

atómového zákona na nakladanie s uvedenými jadrovými materiálmi Jadrovú a vyraďovaciu 

spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.  

 

 

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

tohto rozhodnutia. 
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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. 

 

V Trnave dňa 4.2.2021 
 

 

 

 

 

                                                          Ing. Peter Uhrík 

generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie 

Nemocnica s poliklinikou Prievidza  
so  sídlom v Bojniciach 

Nemocničná 2  

972 01 Bojnice 


