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ROZHODNUTIE č. 347/2022   

  

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 3 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 Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, 919 

30 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, Vložka 

č. 10788/T, 

požiadavky na kvalitu vybraných zariadení (ďalej len „VZ“) obsiahnuté v dokumente 13-HMG-801 

„Program prevádzkových kontrol zariadení MSVP“, vydanie č. 3 

a kategorizáciu VZ do bezpečnostných tried (ďalej len „BT“) podľa 15-ZOZ-802 „Zoznam vybraných 

zariadení pre JZ JE A1, TSÚ RAO, MSVP a FS KRAO“, vydanie č. 8.  

Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia sa ruší sa platnosť dokumentu 15-ZOZ-802, vydanie 

č. 7 schváleného rozhodnutiami úradu č. 60/2022 a č. 229/2022 a dokumentu 13-HMG-801, vydanie č. 

2 schváleného rozhodnutím úradu č. 193/2021. 

 

  

Odôvodnenie 

Úrad na základe žiadosti zn. 2022/08624/2200/Ora z 16. 11. 2022 začal dňom 22. 11. 2022 správne 

konanie vo veci schválenia požiadaviek na kvalitu VZ a schválenie kategorizácie VZ do 

bezpečnostných tried podľa dokumentácie uvedenej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia..  

Dokumentácia 13-HMG-801, vydanie č. 3 bola vypracovaná z dôvodu doplnenia VZ dodaných v 

rámci realizácie projektu D4.1 modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP a projektu 
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„Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“. Dokumentácia 15-ZOZ-802, vydanie č. 8 bola vypracovaná 

z dôvodu vyradenia VZ prepravné kontajnery PK I/CHR a PK I/DOW po ukončení ich využívania a 

doplnenia nových VZ tieniaci kontajner a obalový súbor VJP kanister. 

Dotknuté VZ sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 

103/2016 Z. z. zaradené do bezpečnostnej triedy BT III alebo IV. 

Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že je v primeranom rozsahu v súlade s 

požiadavkami § 25 atómového zákona, § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení 

vyhlášky č. 103/2016 Z. z., § 8 a prílohy č. 7 písm. b), g), p) 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 

 

v zastúpení Ing. Ladislav Haluška 

riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 

  

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

službách 

 

Doručuje sa 

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská 

republika 

 

 

 

 

  


