
Politika kvality 
 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky vykonáva štátny dozor nad jadrovou 

bezpečnosťou jadrových zariadení s cieľom využívať jadrovú energiu v SR tak, aby nenastali 

riziká súvisiace s ohrozením zdravia obyvateľstva, poškodením majetku a životného 

prostredia. Naším mottom je: 

„Bezpečnosť je vždy prvoradá a musí prevážiť všetky ostatné požiadavky.“ 

 

Vedenie úradu si uvedomuje svoje vodcovstvo a záväzok a snaží sa prostredníctvom 

efektívneho manažérskeho systému a svojimi činnosťami plniť uvedené podmienky v plnom 

rozsahu. V záujme dosiahnutia tohto zámeru, eliminácie rizík a spokojnosti zainteresovaných 

strán prijíma nasledovné záväzky: 

• trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému úradu, oboznamovať zamestnancov 

s touto politikou kvality a zabezpečovať jej implementáciu, 

• stanoviť, plánovať realizáciu, kontrolovať plnenie a preskúmavať ciele kvality 

i protikorupčné ciele a zaistiť dostupnosť potrebných zdrojov pre manažérsky systém 

úradu, 

• jednoznačne a precízne stanoviť zodpovednosti, právomoci a kompetencie v procesoch 

a dokumentoch manažérskeho systému úradu, 

• trvalo udržiavať legislatívu a požiadavky na jadrovú bezpečnosť na úrovni súčasných 

dostupných a aplikovateľných vedeckých a technických poznatkov, 

• riadiť sa politikou, zásadami a stratégiou ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti, 

• rozvíjať povedomie zamestnancov o procesnom prístupe a riadení rizík, zaistiť dostupnosť 

informácií k zabezpečeniu efektívneho vykonávania procesov a činností úradu, 

• udržiavať vysokú kompetentnosť zamestnancov, ich motiváciu k ďalšiemu zvyšovaniu 

odbornej úrovne a iniciatívnemu plneniu úloh, aj s využitím vedomostných portálov, 

• vytvárať prostredie s motiváciou zamestnancov na odovzdávanie a zdieľanie vedomostí, 

• systematicky využívať medzinárodné skúsenosti v oblasti bezpečnosti využívania jadrovej 

energie, 

• uplatňovať princípy kultúry bezpečnosti v činnosti úradu a dozorovaných subjektov, 

• komunikovať so zainteresovanými stranami – byť otvorený voči verejnosti, médiám 

a dozorovaným subjektom, 

• zlepšovať systém riadenia informačnej bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, 

• posilňovať prevenciu korupcie, minimalizovať priestor na korupciu a vznik korupčných 

rizík, 

• identifikovať a riadiť riziká a príležitosti a hodnotiť ich účinnosť, pravidelne preskúmavať 

manažérsky systém úradu. 

 

Politika kvality je v rámci úradu zverejnená, komunikovaná, pochopená, preskúmavaná 

a dostupná pre všetky zainteresované strany. Je aplikovaná prostredníctvom merateľných 

cieľov kvality rozpracovaných pre príslušné procesy, útvary a funkcie úradu. 

 

Za vedenie úradu a jej zamestnancov 
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