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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: 707/2021 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E  č.  2 8 / 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. f) bod 2 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   s ú h l a s 
 
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 359 46 024, so sídlom Tomášikova 22, 
821 02 Bratislava, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice, zapísanú v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4649/B, 
 
 

na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania jadrového 
zariadenia JE A1 v rozsahu vybudovania čerpacieho systému kvapalného 

rádioaktívneho odpadu (KRAO) z Dlhodobého skladu (DS) JE A1, 

 

podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona 

 

s c h v a ľ u j e 
 

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek 
na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení: 
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 „Združený plán kvality pre duplikátorové hadice a potrubné komponenty 
v dlhodobom sklade v objekte č. 30 v zmysle § 6, ods. 2 vyhlášky ÚJD SR 
č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, ev. č. JAVYS/2410/VJEA1/ZPK 2/3.6.9/2020, 

 „Združený plán kvality pre armatúry v dlhodobom sklade v objekte č. 30  
v zmysle § 6, ods. 2 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, ev. 
č. JAVYS/2410/VJEA1/ZPK 3/3.6.9/2020, 

 „Združený plán kvality pre nádrže v dlhodobom sklade v objekte č. 30  
v zmysle § 6, ods. 2 vyhlášky ÚJD SR č. 431/2011 Z. z.“, rev. 00, ev. 
č. JAVYS/2410/VJEA1/ZPK 4/3.6.9/2020. 

 
 
 

Odôvodnenie 
 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 17. 12. 2020 zn. 2020/11138/2400/Gal začal dňom 
18. 12. 2020 správne konanie vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej 
jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania jadrového zariadenia JE A1 a schválenia dokumentácie 
systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie 
kvality vybraných zariadení.  

Po posúdení žiadosti úrad dospel k záveru, že žiadateľ predložením dokumentácie splnil 
požiadavku § 10 ods. 1 písm. l) atómového zákona, požiadavky § 9 ods. 3 vyhlášky úradu 
č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z. (ďalej 
len „vyhláška č. 431/2011 Z. z.“) a súčasne predložené plány kvality vybraných zariadení sú 
primerane v súlade s požiadavkami § 6 a prílohy č. 5 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.  

Predmetné vybrané zariadenia sú podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu 
č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. 
zaradené do BT III. 

Projekt zmeny sa týka vybudovania systému na odčerpávanie vznikajúceho KRAO 
pochádzajúceho z dekontaminácie vonkajšej časti puzdier DS (PDS) na ďalšie spracovanie 
technológiou koncentrácie na odparovacej stanici rádioaktívnych vôd v obj. 41 s následnou 
fixáciou rádioaktívneho koncentrátu na BSC RAO do cementovej matrice. Existujúci systém 
odčerpávania KRAO z bazéna DS umožňuje prečerpávanie kvapalného RAO iba do nádrží 
NPN, z ktorých je fixovaný do cementovej matrice na zariadení SUZA II. 

Predložené plány kvality boli vypracované z dôvodu plánovanej realizácie uvedenej 
zmeny na jadrovom zariadení JE A1 umožňujúcej redukciu objemu výsledného fixovaného 
RAO, ktorej realizácia je zmenou podľa § 2, písm. w) atómového zákona.  

Realizácia nakladania s PDS a s tým súvisiacim čerpaním KRAO z bazéna DS 
vzniknutým z dekontaminácie PDS pred spracovaním je uvedená v dokumente Plán III. a IV. 
etapy vyraďovania JE A1. V rámci povoľovania III. a IV. etapy vyraďovania JE A1 
z prevádzky boli tieto činnosti predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bolo k nim vydané Záverečné stanovisko 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 2292/2015-
3.4/hp a Záväzné stanovisko MŽP SR č. 38819/2016-1.7/hp. 

Vzhľadom k tomu, že uvedená činnosť nie je odchýlkou od Plánu III. a IV. etapy 
vyraďovania JE A1, bola MŽP SR posúdená a úrad už obidvomi vyššie uvedenými 
stanoviskami disponuje, nebolo potrebné v tomto konaní uvedené stanoviská k žiadosti 
predkladať. 
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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. 
 
 
V Trnave dňa 4. 2. 2021 
 
 
 
 
 

Ing. Peter Uhrík 
generálny riaditeľ sekcie 

hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností 
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