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Uľad jadľového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27,P. O. Box 24,820 07 Bľatislava27,

pľacovisko v Trnave, okľužná 5' 918 64 Tľnava

T)
ia ".U. 

-

dliĺ* ''..
podpls

'ŕ.

podpis

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s
Jaslovské Bohunice 360
919 30 Jaslovské Bohunice
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R0ZHODNUTIE č. 35 4l202l

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len ,,úrad"), ako vecne príslušný
správny orgán podľa $ 5 a $ 46 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v zneni neskorších predpisov, podľa $ 29 ods. 1 správneho poriadku

schval'uje

pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnost', a. s., ICo: 35 946 O24, zapisaná v obchodnom registri
okľesného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo l0788/T, so sídlom v Jaslovské Bohunice 360,
919 30 Jaslovské Bohunice, (ďalej len,,JAVYS, a. s.)

ľealizáciu zmien ovplyvňujúcich jadľovú bezpečnost'v dokumentácii ISM - zmena
oľganizačnej a funkčnej schémy JAvYs' a. s. k 1.1.2022.

T;ýmto rozhodnutím sa ruší platnosť dokumentov ,,Systém odboľnej prípravy
zamestnancov JAVYS, &' S., v rozsahu základnej smernice ĽZlvPlzsMYzďelávanie apríprava
zamestnancov" - vydanie č. l1 vrátane, ktorý bol schválený rozhodnutím úradu č. 1571202l
a Dokumentácia systému manažérstva kvality JAVYS, a. s.' v rozsahu organizačnej štruktúry
a jej opisu v Príkaze generálneho riaditeľa JAVYS/PGR-I71}}}I Organizačná a funkčná
schéma JAVYS, a. s. schválený rozhodnutím úradu č.283/202I.

,'l, Odôvodnenie.

Úrad na základ.e Vašej Žiadosti z 11. IO' 2O2I zn.2O2I/O816O/0120/Nád začal dňom
14. 10.202I správne konanie vo veci realizácie zmien úľadom schválenej dokumentácie' tj.
Zmenu systému odboľnej prípravy zamestnancov aZmenu organizačnej štruktúry ajej opisu
JAVYS,a.s.kI.l.2022podľa$4ods.2písm.a)bodu13,E24ods.7a$25ods.5atómového
zákona.
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Po posúdení predloženej žiadosti úrad zistil, že na:úrad bola pľedloženána schválenie
organizačiá Zmerta' ktorej konanie nebolo ešte právoplatné ukončené. Úrad na základe tejto

skutočnosti prerušil toto správne konanie rozhodnutím úradu č. 327l202I zo dÍĺa 1 1 .1 1 . 202l,
s poučením, že bude v správnom konaní pokračovať vtedy, keď bude procesne vyriešené
správne konanie UJD SR 2590 -202I.

Úľad pokračoval v tomto spľávnom konaní z vlastného podnetu, keď bola naplnená
podmienka vyplývajúca zrozhodnutia č:.32]12021 odo dňa 15' 12.202I podľa $ 29 ods' 4
správneho poriadku.

Žiadateľ predloŽil na úľad nasledovné dokumenty:
Časť A.
Systém odbornej prípravy zamestnancov JAVYS, a. s.' v rozsahu zák|adnej smernice
ĽZlvPlzsMYzdelávanie a prípľava zamestnancov - vydanie č. 12 vrátane:
1. Katalógu pracovných pľedpokladov k organizačnej štruktúre platnej ku dňu 01. 01 .2022, a

2' Smeľnice ĽZlvPls}y'r-Ol Systém odbornej prípravy zamestnancov - vydanie č' 12, ktoré
naďv azují na zák|adnú smerni cu.

Časť B.
Dokumentácia systému manažérstva kvality JAVYS, a. s.' v rozsahu organizačnej štruktúry
ajej opisu vPikaze generálneho riaditeľa JAVYS/PGR-|71202| Organizačná afunkčná
schéma JAVYS, a. s., k 1. 1. 2022

Urad po posúdení predloŽenej dokumentácie v zmysle $ 24 a $ 25 atómového zilkona,

$ 3 a $ 5 ods. 3 vyhláškyúradu č,.5212006Z.z. o odbornej spôsobilostiv znení vyhláškyúradu
č.34l20I2 Z. z. avyhlášky č' 41012019 Z. z. (ďalej len ,,vyhláška o odbornej spôsobilosti"),
akoajpodľa$4ods.2a$9vyhláškyúľaduč.43112011 Z.z.osystémemanažérstvekvality
v zneĺí vyhlášky úradu č. 10412016 Z. z. (ďaIej len ,,vyhláška o SMK") dospel kzáveru, že
predložená dokumentácia spÍňa podmienky vyŽadované atómovým zákonom a vyhláškou
o odbornej spôsobilosti a vyhláškou o SMK.

Na tento správny úkon v zmysle atómového zákoĺanie je vyžadovaný správny poplatok
podľa zákona NR SR č. I45lI995 Z' z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad ľozhodol tak, ako je uvedené vo výokovej časti
tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa $ 61 ods. 1 správneho poriadku je možné podať pľoti tomuto rozhodnutiu ľozklad
na Úrad jadľového dozoru Slovenskej republiky, okružná 5, 918 64 Tmava v lehote do 15 dní
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozkladmá odkladný účinok.

Toto ľozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku
pľeskúmateľné správnym súdom pod|]a" ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing Uhrík
generálny riaditeľ sekcie

hodnotenia bezpečnosti a kontľolných činností

V Trnave Í6.12.2021
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