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Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07  Bratislava 27 

pracovisko Okružná 5, 918 64  Trnava 
 

 

Číslo: 133/2021 
 
 
 
 
 
        VUJE, a. s.  
        Okružná 5  
        918 64 Trnava  

 
 
 
 

R O Z H O D N U T I E  č.  3/ 2 0 2 1 
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 ods. 1 správneho poriadku resp. podľa § 8 ods. 7 
zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 

p r e r u š u j e  
 
 
 
pre VUJE,, a. s., IČO: 31450474, so sídlom v Okružná 5, 918 64 Trnava, s miestom podnikania 
Školiace a výcvikové stredisko personálu JE, Sibírska 1, 917 01 Trnava, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T,  
 
 

správne konanie vo veci  
schválenia programu prípravy vybraných zamestnancov s e. č. PP/V-2/I/O/P/C. 

 
 

Zároveň Vás vyzývame, aby ste v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
s prihliadnutím na požiadavku § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. a § 24 ods. 7 atómového zákona 
odstránil nasledovný nedostatok podania: 
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Doplniť podanie o dokument s názvom „Vyhodnotenie kompetencií pre periodický výcvik 
na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore (ďalej len „RPS“) jadrového zariadenia 1. 
bloku Atómovej elektrárne Bohunice (ďalej len „JZ EBO“) pre pracovnú funkciu stála osádka 
blokovej dozorne (ďalej len „SOBD“) a zmenový inžinier (ďalej len „ZI“) pre polrok 1/2021“, 
ktorý má byť vypracovaný po odstránení zistení v zmysle Protokolu úradu č. 603/2020 
v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s. 
 

Ak v stanovenej lehote nedostatok podania nebude odstránený, bude správne konanie 
v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené.  

 
 

Odôvodnenie 
 

Úrad na základe Vašej žiadosti z 30. 11. 2020 zn. 18602/2020 začal dňom 04. 12. 2020 
správne konanie vo veci schválenia programu prípravy vybraných zamestnancov, t.j. programu 
prípravy pre periodický výcvik na RPS JZ EBO pre pracovnú funkciu SOBD a ZI, s evidenčním 
číslom PP/V-2/I/O/P/C, pre polrok 1/2021, ktorá je zaregistrovaná v spise: ÚJD SR 879-2021 
pod č. záznamu 8421/2020.  

 
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 uvedený nedostatok 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. 
 
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. 
 
 V Trnave 20. 01. 2021 
 
 
 
 
 

Ing. Imrich Smrtník 
riaditeľ odboru jadrovej bezpečnosti 
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