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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: 1438/2022, spis č. UJD SR 1396-2022 

 

 

 

 

 

                                                                             Slovenské elektrárne, a. s. 

Mlynské Nivy 47 

821 09 Bratislava 2 

 

 

R O Z H O D N U T I E  č.  7 9 / 2 0 2 2 

o  p r e r u š e n í   s p r á v n e h o    k o n a n i a 

 

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 § 29 Správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 zákona 

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (ďalej len „atómový zákon“) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

p r e r u š u j e  

 

 

pre Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 358 29 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47,  

821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania Atómové elektrárne Bohunice, závod, Jaslovské 

Bohunice, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, číslo zápisu: Sa 

2904/B 

 

 

správne konanie vo veci 

schválenia realizácie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť podľa záznamu  

o organizačnej zmene 39-2021-EBO-Správa zariadení  

 

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia  

s prihliadnutím na požiadavku § 10 ods. 1 písm. b) atómového zákona odstránili nasledovné 

nedostatky podania: 

1. Doplniť podanie o analýzu so zdôvodnením zrušenia pracovného miesta Systémový 

inžinier v skupine systémových a komponentových inžinierov SKR (A3031), ktoré je 

neobsadené od svojho vzniku 1.3.2019 z dôvodu nezrealizovanej delimitácie činností 

správy zariadení radiačnej ochrany z útvaru Bezpečnosti (zastavené správne konanie zo 

strany ÚVZ SR) a takisto o analýzu so zdôvodnením zrušenia pracovného miesta 
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Komponentový inžinier v skupine systémových a komponentových inžinierov elektro a 

stavieb (A3021). 

2. Doplniť analýzu so zdôvodnením zrušenia pracovného miesta Systémový inžinier v 

skupine systémových a komponentových inžinierov SKR (A3031) podľa bodu 1 o časť, 

ktorá sa bude venovať dokazovaniu, že na útvare A0120 naďalej pracuje dostatočný 

počet pracovníkov zabezpečujúcich činnosti podľa požiadaviek ÚVZ SR alebo kladné 

vyjadrenie ÚVZ SR k plánovanej zmene.   

 

Ak v stanovenej lehote nedostatky podania nebudú odstránené bude v súlade 

s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku správne konanie zastavené. 

Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto 

zákona neplynú.  

 

Odôvodnenie. 

Úrad na základe Vašej žiadosti zo 07. 02. 2022 zn. SE/2022/005311/Ďu začal dňom 

10. 02. 2022 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmeny ovplyvňujúcej jadrovú 

bezpečnosť, t. j. OZ 39-2021-EBO-Správa zariadení, podľa § 4 ods.2 písm. a) bodu 13 

atómového zákona. 

Po posúdení predmetnej žiadosti a dokumentácie úrad dospel k záveru, že predložená 

dokumentácia nespĺňa podmienky vyžadované atómovým zákonom a má nedostatky podania, 

ktoré sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a ktoré sú dôvodom pre prerušenie 

konania podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku.  

Úrad bude pokračovať v správnom konaní v súlade s § 29 ods. 4 správneho poriadku, 

ak účastník konania v určenej lehote v plnom rozsahu odstráni uvedené nedostatky podania. 

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 § 29 ods. 3 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu o prerušení konania 

nemožno podať rozklad.  

Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. 

 

 

Trnava  24. 2. 2022 

 

 

 

                                                                            Ing. Gabriela Martančíková, PhD. 

                                                                      riaditeľka odboru systémov, komponentov                                                                 

a stavebných konštrukcií 

 


