ŠTATÚT
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Štatút Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „štatút“) na
základe zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podrobnejšie
vymedzuje pôsobnosť a úlohy Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len
„úrad“), ustanovuje zásady činnosti a zásady vnútornej organizácie úradu a jeho vzťahy
k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy a ďalším orgánom a
organizáciám.
(2) Úlohy a zásady činnosti úradu uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie
organizačného poriadku úradu.
Čl. 2
Postavenie úradu
(1) Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.1)
(2) Úrad je služobným úradom pre vykonávanie štátnej služby štátnych
zamestnancov, zamestnávateľom pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme a v iných pracovnoprávnych vzťahoch úradu.2)
(3) Úrad je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky.3)
(4) Úrad je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
(5) Sídlom úradu je Bratislava. Úrad má dislokované pracovisko v Trnave a
lokalitných inšpektorov v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach.
Čl. 3
Pôsobnosť úradu
(1) Úrad pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a
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 a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov a tohto štatútu.
(2) Úrad
a) vykonáva štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení,
b) vykonáva štátny dozor v oblasti využívania jadrovej energie, pri fyzickej ochrane a pri
havarijnom plánovaní,
c) kontroluje plnenie povinnosti podľa tohto zákona,
1

) §29 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.
2
) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3
) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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d) vydáva fyzickým osobám alebo právnickým osobám súhlas alebo povolenie na
využívanie jadrovej energie, kontroluje plnenie podmienok súhlasu alebo povolenia
a súhlas alebo povolenie zrušuje,
e) schvaľuje na účely havarijného plánovania veľkosť oblasti ohrozenia alebo spoločnej
oblasti ohrozenia jadrovým zariadením,
f) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôsobnosti atómového zákona, vrátane
plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými
je Slovenská republika viazaná, ako aj plnenie funkcie styčného miesta a plní v rozsahu
svojej pôsobnosti ďalšie oznamovacie povinnosti podľa §4 ods. 1 písm. f) atómového
zákona,
g) informuje susedné štáty, Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu a Európsku
komisiu, prípadne ďalšie orgány Európskej únie, o nezákonnom zmocnení sa jadrových
materiálov, rádioaktívnych žiaričov, nehodách a haváriách na jadrových zariadeniach na
území Slovenskej republiky (ďalej len „územie SR“) a o udalostiach pri preprave
rádioaktívnych materiálov na území SR,
h) jedenkrát ročne, vždy k 30. aprílu, predkladá správu o stave jadrovej bezpečnosti
jadrových zariadení na území SR a o svojej činnosti za uplynulý rok vláde Slovenskej
republiky a následne Národnej rade Slovenskej republiky,
i) informuje verejnosť o
1. nehodách a haváriách jadrových zariadení na území SR,
2. haváriách mimo územia SR,
3. závažných nedostatkoch zistených úradom v jadrových zariadeniach a opatreniach
prijatých na ich odstránenie,
4. udalostiach pri preprave rádioaktívnych materiálov,
5. ďalších skutočnostiach týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na
území SR,
j) vykonáva pôsobnosť stavebného úradu v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,4)
k) vedie štátny systém evidencie jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení.
Čl. 4
Hlavné úlohy úradu
(1) Úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti
jadrového dozoru, uskutočňuje túto politiku, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu
správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(2) Úrad v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá aj za úlohy obrany
a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu
a ochranu.
(3) Úrad vypracúva koncepciu štátnej politiky v oblasti jadrového dozoru
a v spolupráci s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi uskutočňuje túto politiku.
(4) Úrad v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace
s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov
a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú
z medzinárodných zmlúv, ako aj z členstva v medzinárodných organizáciách.
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) § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
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(5) Úrad pri výkone štátneho dozoru v oblasti svojej pôsobnosti plní najmä tieto
úlohy:
a) schvaľuje
1. typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych materiálov,
2. dokumentáciu systému kvality žiadateľov o povolenie a držiteľov povolenia,
3. požiadavky na kvalitu jadrových zariadení, kategorizáciu vybraných zariadení do
bezpečnostných tried a požiadavky na kvalitu vybraných zariadení,
4. systém odbornej prípravy zamestnancov držiteľov povolenia,
4. program prípravy vybraných zamestnancov,
5. predbežný plán fyzickej ochrany a plán fyzickej ochrany,
6. predbežné vnútorné havarijné plány a vnútorné havarijné plány,
7. predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky a limity a podmienky
bezpečnej prevádzky,
8. limity a podmienky bezpečného vyraďovania,
10. program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
11. hranice jadrového zariadenia a ich zmeny,
12. veľkosť oblasti ohrozenia alebo spoločnej oblasti ohrozenia jadrovým
zariadením a jej zmeny,
13. realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť,
b) ukladá
1. znížiť výkon alebo pozastaviť prevádzku alebo vyraďovanie jadrového zariadenia,
alebo jeho výstavbu,
2. pozastaviť nakladanie s jadrovými materiálmi, s rádioaktívnymi odpadmi alebo
s vyhoretým jadrovým palivom,
3. sankcie,
c) určuje
1. nového
držiteľa
povolenia
na
nakladanie
s jadrovými
materiálmi
a s rádioaktívnymi odpadmi, pri ktorých nie je známy pôvodca alebo pôvodca nie je
schopný s jadrovými materiálmi alebo s rádioaktívnymi odpadmi bezpečne
nakladať,
2. povinnosť inému držiteľovi príslušného povolenia vstúpiť do práv a povinností
týkajúcich
sa
bezpečného
nakladania
s
jadrovými
materiálmi
alebo s rádioaktívnymi odpadmi toho držiteľa povolenia, ktorého povolenie
zaniklo, vrátane možnosti čiastočného alebo úplného odobratia jadrových
materiálov alebo rádioaktívnych odpadov tomuto držiteľovi povolenia,
d) overuje
1. osobitnú odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení a vydáva, odoberá
alebo odníma im preukazy o osobitnej odbornej spôsobilosti,
2. odbornú spôsobilosť zamestnancov držiteľov povolení na odbornú prípravu
zamestnancov držiteľov povolení, ktorí vykonávajú odbornú teoretickú prípravu
a výcvik na simulátore pre vybraných zamestnancov, a vydáva, odoberá alebo
odníma im preukazy o odbornej spôsobilosti,
e) posudzuje
1. plány ochrany obyvateľstva krajov v oblasti ohrozenia,
2. havarijné dopravné poriadky,
3. dokumentáciu, ktorá je potrebná k jednotlivým druhom súhlasov alebo povolení,
a ktorú podľa atómového zákona neschvaľuje,
4. program prípravy odborne spôsobilých zamestnancov,
5. technické vybavenie špecializovaného zariadenia,
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f)

g)

h)

vydáva súhlas na
1. umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
2. realizáciu zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť,
3. vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti atómového zákona,
4. rozriedenie a spotrebu jadrových materiálov,
5. jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
6. skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
7. použitie nového typu jadrového paliva,
rozhoduje o tom,
1. či ide o jadrové zariadenie,
2. či ide o zmeny na jadrových zariadeniach podľa § 2 písm. u) alebo v) atómového
zákona,
3. či ide o jadrový materiál, špeciálny jadrový materiál alebo zariadenie,
vydáva ďalšie rozhodnutia podľa osobitných predpisov.5)
Čl. 5
Iné úlohy úradu

(1) Úrad sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády, týmto
štatútom a organizačným poriadkom úradu, vnútornými normatívnymi a operatívnymi
riadiacimi aktmi úradu, inšpekčným plánom úradu a plánom hlavných úloh úradu, ktorý
nadväzuje na plán práce vlády Slovenskej republiky a plán legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky.
(2) Úrad uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také
formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že
a) zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia
úloh,
b) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s
ktorými si vymieňa potrebné informácie a podklady a prerokúva s nimi opatrenia, ktoré
sa ich týkajú,
c) využíva podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy,
d) využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk, zapája ich najmä do
prác, ktoré sa týkajú vedeckovýskumnej podpory výkonu dozorných činností v jadrovej
energetike,
e) účelne využíva prostriedky výpočtovej techniky a formy tímovej práce,
f) zavádza a prehlbuje interný systém zabezpečovania kvality.
(3) Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh úradu zriaďuje predseda operatívnu
poradu predsedu a môže zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné poradné orgány. Poradné
orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou úradu.
(4) Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v odseku 1 a 2 upravuje organizačný
poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.
Čl. 6
5

) Napríklad § 16 zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
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Vzťahy úradu k ústredným orgánom štátnej správy

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)

Úrad ďalej plní úlohy a spolupracuje najmä s
Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,3) pri správe
majetku štátu,6), na úseku kontrolnej činnosti a vnútorného auditu,7) a v oblasti plnenia
úloh štátneho informačného systému,12)
Úradom vlády Slovenskej republiky na úseku kontrolnej činnosti,8)
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky na úseku obrany a Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky na úseku ochrany obyvateľstva,9)
Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky na úseku ochrany utajovaných
skutočností,10)
Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej
republiky na úseku medzinárodných vzťahov vrátane vzťahov Slovenskej republiky ako
člena Európskej únie,11)
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pri dozore nad
prepravou rádioaktívnych materiálov podľa §15 atómového zákona
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri príprave strednodobých koncepcií
štátnej vednej a technickej politiky, štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych
objednávok,13)
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na úseku ochrany pred účinkami
ionizujúceho žiarenia,14)
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na úseku dozorných
činností v jadrovej energetike,15) a na úseku uplatňovania štátnozamestnaneckých
vzťahov,2)
Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na úseku
územného plánovania a stavebného poriadku,4)
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v oblasti posudzovania
vplyvov na životné prostredie,16)
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti energetickej politiky
Slovenskej republiky s ohľadom na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení a pri
hospodárskej mobilizácii a koordinácii krízových plánov,
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pri vydávaní povolenia na výrobu elektriny
z jadrového paliva,17)
Úradom pre verejné obstarávanie v oblasti metodického usmerňovania pri obstarávaní
tovarov, služieb a prác,18)
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) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
7
) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
12
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
8
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.
9
) Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
10
) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11
) § 35 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z.
13
) § 6 ods. 1 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike
14
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších
predpisov,
15
) § 4 ods. 4 atómového zákona a § 5 ods. 3 písm. f) a § 16a zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce v znení
neskorších predpisov.
16
) zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.
17
) § 6 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike.
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o) Úradom vlády Slovenskej republiky a ostatnými ministerstvami a inými ústrednými
orgánmi štátnej správy pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Čl. 7
Organizácia a organizačná štruktúra úradu
(1) Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá predseda úradu, ktorého vymenúva
a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(2) Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a
povinností podpredseda úradu. Podpredsedu úradu na návrh predsedu úradu vymenúva a
odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(3) Konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov
je oprávnený vedúci služobného úradu (ďalej len „vedúci úradu). Vedúceho úradu vymenúva
a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.
(4) Úrad sa organizačne člení na sekcie, odbory, referáty, kanceláriu úradu a osobný
úrad. Sekcie sa členia na odbory.
(5) Na úrade sú tieto stupne riadenia
a) predseda,
b) podpredseda,
c) vedúci služobného úradu,
d) generálny riaditeľ sekcie,
e) riaditeľ odboru.
(6) Vnútornú organizačnú štruktúru úradu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy
organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovedností vedúcich zamestnancov
upravuje organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu .
(7) Práva a povinnosti zamestnancov úradu ustanovené zákonmi č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, bližšie určuje pracovný
poriadok úradu vydaný podľa § 82 Zákonníka práce.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Zmenu štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ak
a) došlo k zásadným zmenám pôsobnosti alebo úloh úradu
1. zrušením právnych predpisov alebo iných riadiacich aktov, na základe ktorých plní
úrad úlohy,
2. vydaním nových právnych predpisov, alebo iných riadiacich aktov, obsahujúcich
úlohy pre úrad,
3. presunom pôsobnosti úradu na iný ústredný orgán štátnej správy, alebo orgán
miestnej štátnej správy alebo územnú samosprávu,
b) má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti alebo zásadách organizácie úradu nad
rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.
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) Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
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Čl. 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky schválený uznesením vlády
č. 595/1998 zo dňa 3. 9. 1998.

Čl. 10
Účinnosť
Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 341/2005 zo dňa 4. 5.
2005 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.
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