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Štatút Rady ÚJD SR pre jadrovú bezpečnosť

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Rada Úradu jadrového dozoru SR pre jadrovú bezpečnosť (ďalej len „Rada“) sa zriaďuje 
ako poradný orgán predsedníčky ÚJD SR.

2. Pôsobnosť  Rady  sa  zameriava  na  posudzovanie  koncepcie  zabezpečovania  jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení Slovenska, na hodnotenie jej úrovne, ako aj na posúdenie 
vplyvu, ktorý má na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení štátny dozor vykonávaný 
ÚJD SR.

3. Rada  posudzuje  tiež  také  závažné  aspekty  činnosti  ÚJD SR,  ktoré  by  mohli  mať 
významný vplyv na hospodárstvo Slovenska, ako aj na postavenie Slovenskej republiky 
v Európskej únii alebo v rámci medzinárodných zväzkov a inštitúcií.

Článok 2
Rokovanie Rady

1. Zasadnutia Rady zvoláva predsedníčka ÚJD SR, prípadne tajomník Rady na jej pokyn.

2. Rokovanie  Rady vedie  predsedníčka  ÚJD SR.  Za  mimoriadnych  okolností  rokovanie 
Rady vedie ňou poverený člen Rady.

3. Pozvánka na zasadnutie, v ktorej je uvedené miesto, čas a program rokovania sú spolu 
s príslušnými podkladmi rozosielané v dostatočnom predstihu tak, aby sa s nimi členovia 
Rady mohli pred zasadnutím oboznámiť.

4. Rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičného počtu jej členov. Za prijatý sa 
považuje ten návrh, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

5. Zásadné stanoviská a návrhy prijíma Rada na záver rokovania.

6. Zápis z rokovania Rady vypracuje tajomník Rady.

7. Zápis obsahuje:
a) zoznam prítomných členov a prizvaných odborníkov;
b) stručný obsah a priebeh rokovania;
c) stanoviská a návrhy Rady k prerokovaným materiálom a témam.

8. Zápis  z rokovania rozosiela tajomník všetkým členom Rady.
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Článok 3
Rokovanie pracovnej skupiny

1. Na riešenie osobitných úloh Rada vytvorí pracovné skupiny zložené zo svojich členov 
a prizvaných odborníkov, pričom určí ich vedúcich.

2. Zasadnutie pracovnej skupiny organizuje a riadi vedúci pracovnej skupiny.

3. Stanoviská a návrhy pracovnej skupiny sa po prijatí Radou stanú súčasťou alebo prílohou 
k zápisu z rokovania Rady.

Článok 4
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnosť  2. septembra 2010

V Bratislave dňa  2. septembra 2010 Ing. Marta Žiaková, CSc.
predsedníčka ÚJD SR
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