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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: 8589/2021, spis: ÚJD SR 3206-2021 

 

 

 

 

 

 VUJE, a.s. 

Okružná 5 

918 64 Trnava 

 

 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  3 4 3 / 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. 1 písm. d) a § 5 ods. 3 písm. k) zákona  č. 541/2004 

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

v y d á v a 

 
 

 

pre VUJE, a.s., IČO: 31450474, so sídlom v Okružná 5, 918 64 Trnava, s miestom podnikania 

Školiace a výcvikové stredisko personálu JE, Sibírska 1, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T, 

 

 

povolenie na odbornú prípravu zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na: 

 

 

• prevádzku jadrového zariadenia 3. bloku Atómovej elektrárne Mochovce 

v Mochovciach (ďalej len „JZ MO3“), 

• nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „RAO“) v JZ MO3 v rozsahu 

posúdeného plánu nakladania s RAO v JZ MO3 vrátane ich prepravy, 

• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v JZ MO3, 

• nakladanie s jadrovým materiálom v JZ MO3, 

(ďalej len „budúci držiteľ povolenia na prevádzku JZ MO3“). 
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Časť A 

Odborná príprava vybraných zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku 

JZ MO3: 

 

1. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie teoretickej prípravy vybraných zamestnancov 

budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej pracovnej 

funkcie zaradených v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy zamestnancov 

budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3. 

 

2. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej 

spôsobilosti. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie prípravy na overenie odbornej spôsobilosti a overenie 

odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 

na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej pracovnej funkcie zaradených 

v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy zamestnancov budúceho držiteľa 

povolenia na prevádzku JZ MO3. 

 

3. 

Druh odbornej prípravy: periodická príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste vybraných 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3. 

 

4. 

Druh odbornej prípravy: príprava zamestnancov na zmenu pracovnej funkcie. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste vybraných 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3. 

 

 

Časť B 

Odborná príprava odborne spôsobilých zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 

na prevádzku JZ MO3. 

 

1. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie teoretickej prípravy odborne spôsobilých 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v II. a III.  kategórii podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3. 
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2. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej 

spôsobilosti. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie prípravy na overenie odbornej spôsobilosti a overenie 

odbornej spôsobilosti odborne spôsobilých zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 

na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej pracovnej funkcie zaradených 

v kategóriách II. a III. podľa systému odbornej prípravy zamestnancov budúceho 

držiteľa povolenia na prevádzku  JZ MO3. 

 

3. 

Druh odbornej prípravy: periodická príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste odborne spôsobilých 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v II. a III. kategórii podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku  JZ MO3. 

 

4. 

Druh odbornej prípravy: príprava na zmenu pracovnej funkcie. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste odborne spôsobilých 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO3 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v II. a III. kategórii podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku  JZ MO3. 

 

 

Časť C 

Odborná príprava vybraných zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na: 

• prevádzku jadrového zariadenia 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce 

v Mochovciach (ďalej len „JZ MO4“), 

• nakladanie s RAO v JZ MO4 v rozsahu posúdeného plánu nakladania s RAO v JZ 

MO4 vrátane ich prepravy, 

• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom v JZ MO4, 

• nakladanie s jadrovým materiálom v JZ MO4, 

(ďalej len „budúci držiteľ povolenia na prevádzku JZ MO4“). 

 

1. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie teoretickej prípravy vybraných zamestnancov 

budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej pracovnej 

funkcie zaradených v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy zamestnancov 

budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4. 

 

2. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej 

spôsobilosti. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie prípravy na overenie odbornej spôsobilosti a overenie 

odbornej spôsobilosti vybraných zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 
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na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej pracovnej funkcie zaradených 

v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy zamestnancov budúceho držiteľa 

povolenia na prevádzku JZ MO4. 

 

3. 

Druh odbornej prípravy: periodická príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste vybraných 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4. 

 

4. 

Druh odbornej prípravy: príprava zamestnancov na zmenu pracovnej funkcie. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste vybraných 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v kategóriách I. a F. podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku  JZ MO4. 

 

 

Časť D 

Odborná príprava odborne spôsobilých zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 

na prevádzku  JZ MO4. 

 

1. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie teoretickej prípravy odborne spôsobilých 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v II. a III. kategórii podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4. 

 

2. 

Druh odbornej prípravy: základná príprava. 

Fáza odbornej prípravy: príprava na overenie odbornej spôsobilosti a overenie odbornej 

spôsobilosti. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie prípravy na overenie odbornej spôsobilosti a overenie 

odbornej spôsobilosti odborne spôsobilých zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 

na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej pracovnej funkcie zaradených 

v kategóriách II. a III. podľa systému odbornej prípravy zamestnancov budúceho 

držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4. 

 

3. 

Druh odbornej prípravy: periodická príprava. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste odborne spôsobilých 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v II. a III. kategórii podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4. 
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4. 

Druh odbornej prípravy: príprava na zmenu pracovnej funkcie. 

Fáza odbornej prípravy: teoretická príprava. 

Požadovaná činnosť: Vykonávanie výcviku na pracovnom mieste odborne spôsobilých 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO4 v závislosti od typovej 

pracovnej funkcie zaradených v II. a III. kategórii podľa systému odbornej prípravy 

zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku  JZ MO4. 

 

Povolenia na odbornú prípravu zamestnancov budúceho držiteľa povolenia na prevádzku 

JZ MO3 a na prevádzku JZ MO4, uvedené v tomto rozhodnutí sa vydávajú na dobu 

piatich rokov do 05. 01. 2027. 

 

Úrad viaže podľa § 5 ods. 5 atómového zákona svoje rozhodnutie na splnenie 

nasledovných podmienok: 

 

1. VUJE, a.s., vypracuje a predloží na úrad plán revízie učebných textov slúžiacich 

pre teoretickú prípravu vybraných zamestnancov budúceho držiteľa povolenia 

na  prevádzku JZ MO3 a na prevádzku JZ MO4 vo všetkých druhoch odbornej 

prípravy so zámerom zapracovania získaných vedomostí a skúseností z uvádzania 

do prevádzky JZ MO3 a z 12 mesačnej prevádzky JZ MO3 so zdôvodnením. 

 

Termín: do 3 mesiacov od skončenia skúšobnej prevádzky JZ MO3. 

 

2. VUJE, a.s., vypracuje a predloží na úrad plán revízie učebných textov slúžiacich 

pre teoretickú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov budúceho držiteľa 

povolenia na prevádzku JZ MO3 a na prevádzku JZ MO4 vo všetkých druhoch 

odbornej prípravy so zámerom zapracovania získaných vedomostí a skúseností 

z uvádzania do prevádzky JZ MO4 a z 12 mesačnej prevádzky JZ MO4 

so zdôvodnením 

 

Termín: do 3 mesiacov od skončenia skúšobnej prevádzky JZ MO4. 

 

 

Odôvodnenie 

 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 23. 09. 2021 zn. 14331/2021 začal dňom 30. 09. 2021 

správne konanie vo veci vydania povolenia na odbornú prípravu zamestnancov budúceho 

držiteľa povolenia na prevádzku JZ MO34, ktorá je zaregistrovaná v spise: ÚJD SR 3206-2021 

pod č. záznamu 7038/2021.  

 

Úrad po posúdení predloženej žiadosti a dokumentácie v zmysle § 4 ods. 1 písm. d), § 5 

ods. 3 písm. k), § 6 až 8 a § 24 atómového zákona a § 11 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. (ďalej len „vyhláška“) dospel k záveru, že žiadateľ spĺňa podmienky vyžadované 

atómovým zákonom a vyhláškou na vydanie povolenia na odbornú prípravu zamestnancov 

držiteľa povolení na prevádzku JZ MO34 a na činnosti s nimi súvisiace podľa atómového 

zákona v rozsahu uvedenom vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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Úrad pri posudzovaní predloženej dokumentácie postupoval v zmysle § 6 až 8 

atómového zákona. 

 

Úrad pri posudzovaní predloženej dokumentácie dospel k záveru, že podklady podania 

predložené v rozsahu podľa § 6 ods. 1 a 2 atómového zákona spĺňajú požiadavky vyžadované 

zákonom a jeho vykonávacími predpismi. 

 

Úrad overoval splnenie všeobecných podmienok na vydanie povolenia podľa § 7 ods. 2 

atómového zákona v predloženej dokumentácii žiadateľa a dospel k záveru, že sú splnené 

požiadavky atómového zákona a jeho vykonávacích predpisov. 

 

Osobitné podmienky pre vydanie povolenia na činnosť podľa § 5 ods. 3 písm. k) 

atómového zákona uvedené v § 7 ods. 4 a § 24 atómového zákona a v § 11 vyhlášky spĺňa 

VUJE, a.s., nasledovne: 

 

• posledná zmena dokumentácie systému manažérstva kvality je schválená 

rozhodnutím úradu č. 229/2021 a č. 290/2021, 

• posledné realizácie zmeny systému odbornej prípravy zamestnancov sú 

schválené rozhodnutím úradu č. 328/2018 a č. 30/2021, 

• súhlasy na zmeny programov prípravy vybraných zamestnancov sú vydané 

rozhodnutiami úradu č. 303/2020 a č. 276/2021, 

• súhlasy na zmeny programov prípravy odborne spôsobilých zamestnancov 

sú vydané rozhodnutiami úradu č. 181/2020 a č. 294/2021, 

• technické vybavenie špecializovaného zariadenia je posúdené rozhodnutím 

úradu č. 64/2021, 

• odbornú spôsobilosť zamestnancov prevádzkovateľa špecializovaného 

zariadenia žiadateľ dokladoval žiadosťou č. 14331/2021 zo dňa 23. 09. 2021, 

ktorá je vedená na úrade pod č. záznamu 7038/2021 zo dňa 30. 09. 2021 v spise 

č. UJD SR 3206-2021. 

 

Platnosť povolenia uvedeného vo výrokovej časti tohto rozhodnutia je obmedzená 

v súlade s § 8 ods. 1 písm. d) a § 24 ods. 11 atómového zákona a požiadavkami vyhlášky. 

 

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 podať proti tomuto rozhodnutiu 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.  
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Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku 

preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku. 

 

V Trnave 03. 12. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Ing. Peter Uhrík 

    generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 

 

 

Toto oznámenie (8589/2021) má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 správneho 

poriadku a musí byť v zmysle § 26 správneho poriadku zverejnené po dobu 15 dní 

na elektronickej tabuli na webovom sídle ÚJD SR (www.ujd.gov.sk) v sekcii „Správne 

konanie“ a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej 

správy (www.slovensko.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, podpis   

 

 

 

Dátum zvesenia  

 

Odtlačok pečiatky, podpis 

 

 

http://www.ujd.gov.sk/
http://www.slovensko.sk/

