Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27,
pracovisko v Trnave, Okružná 5, 918 64 Trnava

___________________________________________________________________________
Číslo: 5734/2021; spis UJD SR 2590-2021

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

ROZHODNUTIE č.252/2021
o prerušení správneho

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 § 29 ods. 1 správneho poriadku
prerušuje
pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom v Jaslovské Bohunice
360, 919 30 Jaslovské Bohunice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T
správne konanie vo veci
realizácie zmien dokumentácie schválenej úradom v súvislosti so zmenou organizačnej
štruktúry a funkčnej schémy JAVYS, a.s.
Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia
s prihliadnutím na požiadavku § 8 ods. 8 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov odstránil nasledovné nedostatky podania:
1. Doplniť správny dátum nadobudnutia účinnosti organizačnej zmeny (pretože k dátumu
1.6. 2021 úrad schválil takúto zmenu rozhodnutím č. 157/2021).
2. Doplniť podanie o analýzu budúceho stavu dotknutého JZ, napr.
o dobe
zakonzervovania, pričom sa uvažuje o dobe odstavenia na 10-12 rokov, jeho kontrole
stavu, alebo ak to bude bez pravidelných kontrol, o zoznam pracovných činnosti, ktoré
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3.

4.

5.
6.

7.

bude potrebné vykonať na opätovné spustenie JZ pri zachovaní úrovne jadrovej
bezpečnosti.
Doplniť podanie o príslušnú dokumentáciu Integrovaného manažérskeho systému
(ďalej len „IMS“), podľa ktorej spoločnosť JAVYS, a.s. postupovala so zámerom, aby
vykonala všetky úkony na zmapovanie, vytvorenie a uchovanie potrebných vedomostí
u zrušených pracovných funkcií, pre potreby opätovného použitia v budúcnosti, t. j. pre
procesy riadenia vedomostí.
Doplniť podanie o detailný opis zrušenej pracovnej funkcie a dotknutých doplnených
pracovných funkcií podľa § 2 ods. 2 vyhlášky úradu č. 52/2006 Z. z. o odbornej
spôsobilosti v znení vyhlášky úradu č. 34/2012 Z. z. a vyhlášky úradu 410/2021 Z. z.
(ďalej len „vyhlášky“). Úrad nevie posúdiť, či boli všetky pracovné činnosti nahradené.
Doplniť podanie o informáciu, o všetkých dotknutých JZ, na ktorých zrušená pracovná
funkcia a následne pracovné funkcie vykonáva svoje pracovné činnosti.
Doplniť podanie o detailný opis tých pracovných funkcií, ktoré by mali prevziať
činnosti zrušenej pracovnej funkcie. Úrad nevie posúdiť, či by boli schopné vykonávať
túto činnosť, najmä z hľadiska časového zaťaženia za deň, za týždeň za rok a počas
havarijnej udalosti. Úrad navrhuje taktiež doplniť podanie o príslušné opisy vrátane
časovej analýzy a ich prípadné rozloženie prác na rôznych JZ.
Doplniť podanie o prepracovanú technickú správu VUJE, a.s., lebo úrad zastáva názor,
že najprv je potrebné odstrániť riziká a až potom uvažovať o zrušení pracovnej funkcie.
Náhrada zmenového zamestnanca za denného sa dotýka LaP príslušných zariadení
a vyvoláva príslušné riziká, ktoré sú obsiahnuté v podpornej správe VUJE, a.s.
Realizácia odstránenia rizík je neakceptovateľná, neobsahujú reálne návrhy riešení a ani
časové harmonogramy, medzi rizikami nie sú uvedené potrebné odborné prípravy
z dôvodu zmeny pracovných funkcií u možných preberajúcich pracovných funkcií.

Ak v stanovenej lehote nedostatok podania nebude odstránený bude správne konanie
v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené.
Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto
správneho poriadku neplynú.
Odôvodnenie.
Úrad na základe Vašej žiadosti z 12. 07. 2021 zn. 2021/05830/0120/Nád začal dňom
14. 07. 2021 správne konanie vo veci schválenia realizácie zmien úradom schválenej
dokumentácie v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry a funkčnej schémy JAVYS, a.s.
k 01.06. 2021.
Po posúdení predloženej dokumentácie úrad dospel k záveru, že žiadateľ musí svoje
podanie doplniť. Nedostatok podania je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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,
inak konanie zastaví. Počas prerušenia správneho konania neplynú lehoty podľa § 29 ods. 5
správneho poriadku.
Na tento správny úkon v zmysle atómového zákona nie je vyžadovaný správny poplatok
podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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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 12. 8. 2021
Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
riaditeľka odboru systémov, komponentov
a stavebných konštrukcií
v zastúpení
Ing. Tibor Sedlák
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