
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky  
 

Ciele ÚJD SR a plán hlavných úloh na rok 2018 

 

Hlavné úlohy a ciele ÚJD SR sú stanovené na obdobie jedného kalendárneho roka a 

vyplývajú z programového vyhlásenia vlády, uznesení vlády, pôsobenia ÚJD SR ako 

ústredného orgánu štátnej správy a nezávislého dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, politiky 

ÚJD SR, zámerov a cieľov činnosti ÚJD SR v danom období, ako i  z medzinárodných 

záväzkov ÚJD SR v oblasti mierového využívania jadrovej energie a zo stratégie  

komunikácie s verejnosťou. 

 

 

Manažérsky systém 

 

Zabezpečiť plnenie zásad Národnej politiky a stratégie jadrovej bezpečnosti. 

 

Pri všetkých činnostiach dôsledne uplatňovať zásadu priority jadrovej bezpečnosti. 

 

Uplatňovať efektívne a účinné riadenie činností v súlade so zásadami kultúry bezpečnosti s 

cieľom udržať vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti pri všetkých jadrových činnostiach. 

 

 

Legislatíva  

 

Koordinovať a zabezpečovať práce na návrhu zmien kompetencií, prerozdelení výkonu 

dozorných činností a o organizačnom, legislatívnom, technickom, personálnom a finančnom 

zabezpečení presunu kompetencií pri výkone dozorných činností v oblasti radiačnej ochrany v 

zmysle nového zákona o radiačnej ochrane na základe záverov medzirezortnej odbornej 

komisie.  

  

Sledovať legislatívny proces v  SR s cieľom zabezpečiť vhodnú koordináciu aktivít 

ovplyvňujúcich kompetencie ÚJD SR a kompatibilitu právneho systému SR so systémom 

Európskej únie a medzinárodných zmlúv v oblasti mierového využívania jadrovej energie. 

 

Dôsledne sledovať a aktívne sa podieľať na riešení ťažiskových sporových prípadov na 

vnútroštátnej ako aj medzinárodnej úrovni. 

 

 

Dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, bezpečnosťou nakladania 

s rádioaktívnym odpadom, vyhoretým jadrovým palivom a jadrovými materiálmi  a dozor 

nad fyzickou bezpečnosťou jadrových zariadení a jadrových materiálov 

 

Zabezpečovať prípravu, vykonanie a vyhodnotenie inšpekcií. 

 

Posudzovať dokumentáciu súvisiacu s uvádzaním jadrovej elektrárne Mochovce 3,4 do 

prevádzky.  

 

Vydávať rozhodnutia o povolení činností tak, aby bolo zabezpečené plnenie legislatívnych 

požiadaviek a medzinárodných zmlúv. 

 

Zabezpečovať kontrolu pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Bohunice A-1 a jadrovej elektrárne 

Bohunice V-1. 
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Dozorovať implementáciu Akčného plánu pre realizáciu opatrení ako poučenia z udalosti na 

jadrovej elektrárni Fukušima Daiiči a zo záťažových testov . 

 

Zabezpečiť ukončenie periodického hodnotenia JE Bohunice V-2 ( vrátane prijatia opatrení na 

zvyšovanie bezpečnosti) a otvoriť proces periodického hodnotenia JE Mochovce 1, 2 

 

 

Zahraničná spolupráca 

 

Zabezpečovať úlohy a plniť záväzky vyplývajúce z členstva SR v Európskej únii hlavne vo 

vzťahu k Zmluve o Euratom-e.  

Plniť medzinárodné záväzky v oblasti mierového využívania jadrovej energie, najmä: 

 zabezpečiť účasť na Posudzovacom zasadnutí k Spoločnému dohovoru 

a aktualizácia Národnej správy SR v zmysle smernice 2011/70/Euratom, 

 zabezpečovať vysokú kvalitu bilaterálnej spolupráce s dôrazom na susedné 

štáty, 

 zabezpečovať úlohy vyplývajúce z členstva SR v MAAE/NEA/CTBTO, 

 zabezpečovať plnenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Dohody o 

uplatnení záruk na základe Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a jej 

dodatkového protokolu a Dohody o fyzickej ochrane jadrových materiálov 

 zabezpečiť výkon predsedu Riadiaceho výboru pre záťažové testy v Bielorusku 

v spolupráci s EK, zabezpečiť úlohy vyplývajúce z Tematického posudzovania 

(starnutie) v zmysle Smernice 2014/87/Euratom. 

Aktívne sa zapájať do činností medzinárodných organizácií (OSN/MAAE, OECD/NEA, 

CTBTO a pod.) a medzinárodných združení (WENRA, ENSREG, VVER Forum, NERS 

a pod.). 

 

Havarijná pripravenosť 

 

Zvyšovať úroveň havarijnej pripravenosti členov havarijného štábu ÚJD SR v súlade so 

smerovaním v EU a MAAE  v tejto oblasti. 

 

Plniť medzinárodné záväzky SR v oblasti havarijnej pripravenosti a včasného informovania 

verejnosti.  

 

 

Rozpočet 

 

Zabezpečovať realizáciu rozpočtu ÚJD SR v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

Zabezpečovať transparentnosť nakladania s verejnými  financiami. 
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Personálna politika 

 

Posilňovať proces riadenia ľudských zdrojov v súlade so Stratégiou riadenia ľudských 

zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 schválenou uznesením vlády SR č. 548 

zo 7. októbra 2015.  

 

Vytváraním podmienok na vzdelávanie (kontinuálne vzdelávanie a zvyšovaním kvalifikácie) 

zabezpečiť systematickú prípravu zamestnancov tak, aby boli schopní plniť úlohy stanovené 

služobným úradom.  

 

 

Informovanie verejnosti 

 

Budovať dôveru verejnosti k činnosti ÚJD SR prostredníctvom aktuálneho, objektívneho 

a zrozumiteľného informovania a obojstrannej otvorenej komunikácie. 

 

Klásť dôraz na dostupnosť informácií pre zamestnancov ÚJD SR k zabezpečeniu ich činnosti. 

 

 

Výskum, technická podpora 

 

Rozvíjať výskum a technickú podporu výkonu dozoru s cieľom: 

 

o zavádzať moderné prístupy do činností dozoru ( napr. využívanie informácií 

o riziku), presnejšej kvantifikácie bezpečnostných rezerv, 

o vyvíjať nové a potvrdzovať existujúce metódy, postupy a nástroje na 

hodnotenie bezpečnosti. 
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Vnútorná kontrola (101) 

 

101.1 Vykonať všetky kontrolné akcie stanovené v príkaze predsedníčky o zameraní 

kontrolnej činnosti ÚJD SR na I. a II. polrok 2018. 

Termín: do 30. 6. 2018 a do 31. 12. 2018 

Plnenie: V prvom polroku boli útvarom vnútorná kontrola uskutočnené 2 kontroly 

podľa príkazu predsedníčky: Kontrola plnenia uznesenia vlády SR o dodržiavaní 

Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Metodického 

pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Kontrola plnenia 

úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 2018. Následne bola 

vykonaná výberovým spôsobom pravidelná štvrťročná kontrola na základe uznesenia 

vlády SR č. 129/2000 bod B.2. Ďalej bola spracovaná ročná správa pre Úrad vlády SR 

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017.  

Zvyšné plánované aktivity útvaru vnútorná kontrola (2 kontroly) neboli v prvom 

polroku 2018 vykonané z dôvodu dlhodobej PN a následnej materskej dovolenky 

zodpovednej zamestnankyne. Uvedené činnosti boli postupne realizované novou 

zamestnankyňou, ktorá nastúpila na pozíciu vnútornej kontroly od 1. 9. 2018. 

V druhom polroku boli útvarom vnútorná kontrola uskutočnené 2 kontroly podľa 

príkazu predsedníčky: Kontrola plnenia uznesenia vlády SR o dodržiavaní Smernice 

na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Metodického pokynu na 

prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Kontrola plnenia úloh z 

uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 2018 a následne výberovým 

spôsobom pravidelná štvrťročná kontrola na základe uznesenia vlády SR č. 129/2000 

bod B.2. Priebežne boli uzatvárané neukončené úlohy z predchádzajúcich plánov 

hlavných úloh za rok 2016 a rok 2017. 

Kontroly, ktoré z objektívnych príčin neboli vykonané v I. polroku 2018: Kontrola 

plnenia Smernice o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach ÚJD SR  za 

rok 2017 a Kontrola vypisovania Záznamov o prevádzke motorových vozidiel za rok 

2017 v súlade so Smernicou S 120 010:15 boli presunuté na I. polrok 2019. 

Úloha splnená čiastočne. 
   

 

Vnútorný audit (103) 

 

103.1 Zaslať Ministerstvu financií a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky 

schválený plán vnútorného auditu na rok 2018. 

Termín: do 31. 01. 2018 

Plnenie: Schválený plán vnútorného auditu na rok 2018 bol odoslaný listami  č. 

7935/2017 z 20. 12. 2017 a 7936/2017 z 20. 12. 2017. 

Úloha splnená. 
 

103.2 Vypracovať a zaslať ročnú správu o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2017 

schválenú štatutárnym orgánom správcu kapitoly štátneho rozpočtu ministerstvu 

financií a výboru.  

Termín: do 28. 2. 2018 

Plnenie: Ročná správa o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2017 bola zaslaná 

listami č. 837/2018 z 12. 2. 2018 a č. 838/2018 z 12. 2. 2018. 

Úloha splnená. 
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103.3 Overiť splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku z vykonaných 

auditov v roku 2017 a vypracovať zápisy z dokumentárneho overenia.  

Termín: do 15. 2. 2018.   

Plnenie: Splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku z 

vykonaných auditov v roku 2017 bolo overené a  zápisy z dokumentárneho overenia 

č. 407/2018, č. 409/2018 a č. 7828/2017 boli vypracované z troch auditov, pri ktorých 

boli zistené nedostatky do uvedeného termínu.   

Úloha splnená. 

 
103.4  Vykonať vnútorné audity podľa ročného plánu vnútorných auditov na rok 2018.  

 Termín: do 31. 12. 2018 

Plnenie: Výkon vnútorných auditov v roku 2018 sa uskutočnil v súlade s plánom 

vnútorných auditov a kontrol na ÚJD SR na rok 2018. Audit č. 1/2018 - Hospodárenie 

s verejnými financiami bol vykonaný a ukončený prerokovaním Správy z vnútorného 

auditu č. 3042/2018 zo dňa 24. 5. 2018. Vnútorný audit č. 2/2018, ktorý sa týkal 

overenia obstarania, technického zhodnotenia, účtovania, zaraďovania a vyraďovania 

majetku ÚJD SR bol vykonaný. Návrh správy z vnútorného auditu č. 2/2018 bol 

zaslaný na odbor ekonomiky dňa 24. 7. 2018. Správa č. 5504/2018 z vykonaného 

auditu bola vypracovaná dňa 17. 9. 2018. Audit č. 3/2018 - Účtovníctvo a výkazníctvo 

s cieľom overiť dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné 

celky v znení neskorších predpisov a č. MF/18977/2015-31, ktorým sa ustanovuje 

usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií 

z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej 

správy bol ukončený prerokovaním správy č. 6209/2018 zo dňa 08. 10. 2018. Audit 

č. 4/2018 zameraný na ľudské zdroje a personalistiku, ktorého cieľom je overiť 

dodržiavanie zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce), zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a interných smerníc ÚJD SR prebieha na odbore 400 a 401 

a bude ukončený v januári 2019. 

Úloha splnená. 

 

 

Odbor ekonomiky (120) 

 

120.1  Predložiť rozpis rozpočtových prostriedkov kapitoly na rok 2018 na základe výdavkov 

schválených Národnou radou SR. Rozpis predložiť v elektronickej forme 

prostredníctvom Rozpočtového informačného systému podľa funkčnej a ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie platnej pre rok 2018 a podľa schválených 

programov vlády SR.  

Termín: do 3. 1. 2018 

Plnenie: V súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte na rok 2018 odbor 

ekonomiky vykonal rozpis výdavkov schválených Národnou radou SR pre ÚJD SR. 

Rozpis bol predložený v elektronickej forme prostredníctvom Rozpočtového 

informačného systému Ministerstvu financií SR, skontrolovaný bol dňa 24. 11. 2017 a 

následne bol Ministerstvom financií SR preklopený do informačného systému Štátnej 

pokladnice s možnosťou čerpania výdavkov už od 2. 1. 2018. 

Úloha splnená. 
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120.2 Vypracovať návrh záverečného účtu kapitoly ÚJD SR za rok 2017 v súlade so 

Smernicou Ministerstva financií SR. Predložiť návrh záverečného účtu kapitoly 

v rozsahu určenom Ministerstvom financií SR a pri dodržaní príslušných usmernení do 

výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR a na MF SR. 

Termín:  podľa určenia MF SR 

Plnenie: Návrh záverečného účtu kapitoly ÚJD SR za rok 2017 bol vypracovaný v 

súlade so Smernicou MF SR na vypracovanie záverečných účtov rozpočtových kapitol 

a štátnych fondov a predložený v elektronickej forme Ministerstvu financií SR dňa 

24. 4. 2018. Dňa 27. 4. 2018 bol materiál v elektronickej aj písomnej forme zaslaný na 

rokovanie vlády SR a do Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti bol 

odovzdaný dňa 25. 4. 2018. Pri vypracovaní návrhu záverečného účtu bol dodržaný 

legislatívny rámec, obsahová štruktúra a zameranie, hodnotiaca časť, ako aj tabuľková 

časť. Návrh záverečného účtu kapitoly ÚJD SR bol prerokovaný a schválený vo 

Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti dňa 7. 6. 2018. 

Úloha splnená. 

 

120.3 Spracovať ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmu zamestnancov ÚJD SR 

a následne podať ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej 

činnosti elektronicky cez portál Finančnej správy. 

 Termín: do 30. 4. 2018 

Plnenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnancov ÚJD SR bolo 

spracované vo februári 2018 a následne 9. 3. 2018 boli zamestnancom zrazené 

nedoplatky na dani alebo vrátené preplatky. Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o 

úhrne príjmov zo závislej činnosti  bolo vykonané a odoslané cez elektronický portál 

Finančnej správy dňa 10. 4. 2018. 

Úloha splnená. 

 

120.4 Spracovať konsolidačný balík za rok 2017 v súlade s Metodickým pokynom MF SR k 

štruktúre údajov z účtovníctva účtovnej jednotky  podľa § 22a zákona o účtovníctve  a 

Opatrením MF SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú 

podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o 

usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej 

správe. 

Termín: do 31. 3. 2018 

Plnenie: Konsolidácia za rok 2017 bola spracovaná v troch etapách. V prvej etape do 

23. 2. 2018 boli odsúhlasené vzájomne vzťahy v rámci konsolidovaného celku. V 

druhej etape bol spracovaný Konsolidačný balík za rok 2017 a predložený MF SR 

prostredníctvom IS CKS 20. 3. 2018. Dňa 4. 4. 2018 IS uzavrel konsolidáciu a dáta 

KB boli odoslané do modulu výkazníctva (automatom). 

Úloha splnená. 

 

120.5 Vypracovať návrh rozpočtu kapitoly ÚJD SR na roky 2019 - 2021 v súlade s vládnym 

návrhom Rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021. Predložiť návrh rozpočtu 

kapitoly v plnej programovej štruktúre na MF SR a do Výboru pre hospodárske 

záležitosti Národnej rady SR. 

Termín: do 15. 10. 2018 

Plnenie: Odbor ekonomiky v súvislosti s návrhom rozpočtu verejnej správy v súlade 

s Príručkou na prípravu rozpočtu a záväznými ukazovateľmi vykonal rozpis limitov 

príjmov a výdavkov na roky 2019 až 2021 navrhnutých MF SR pre ÚJD SR 

a predložil ho v elektronickej forme prostredníctvom Rozpočtového informačného 

http://www.vssr.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=0&FragmentId1=5010219&FragmentId2=5010225
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systému v stanovenej lehote MF SR. Rozpis rozpočtu spolu s komentárom bol dňa 

15. 10. 2018 predložený aj v písomnej forme MF SR a Výboru pre hospodárske 

záležitosti NR SR. Dňa 22. 11. 2018 bol návrh rozpočtu ÚJD SR na schôdzi Výboru 

pre hospodárske záležitosti NR SR prerokovaný a schválený.  

      Úloha splnená. 
 

120.6 Zabezpečiť realizáciu rozpočtu kapitoly na rok 2018 cez IS ESO s automatickým 

prepojením na Štátnu pokladnicu pri dôslednom dodržiavaní zákona o štátnej 

pokladnici a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Termín:  do  31. 12. 2018 

Plnenie: Realizácia rozpočtu kapitoly ÚJD SR bola zabezpečovaná v pracovných 

dňoch na dennej báze cez informačný systém ESO s automatickým prepojením na 

Štátnu pokladnicu, pri dôslednom dodržiavaní príslušných zákonov a všeobecne 

záväzných  právnych predpisov. 

Úloha splnená.    
 

120.7  Zabezpečiť povinné zverejnenie zmlúv ÚJD SR v Centrálnom registri zmlúv 

a informácií  z objednávok na  tovary, služby a práce a informácií  z došlých faktúr  na 

webovom sídle ÚJD SR v súlade so zákonom č. 546/2010, ktorý novelizoval 

Občiansky zákonník. 

Termín: do 31. 12. 2018  

Plnenie: Zverejňovanie zmlúv v CRZ je realizované tak, aby zmluvy nadobudli 

účinnosť čo najskôr po podpise zmlúv štatutárnym  orgánom a po ich elektronickom 

doručení od vecne príslušných gestorov na  odbor ekonomiky. 

Zverejňovanie údajov z vyhotovených objednávok na tovary, služby a práce a z 

došlých faktúr na webovom sídle úradu je realizované v zmysle zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 

údaje sa zverejňujú v štruktúrovanej a prehľadnej forme priebežne. 

Úloha splnená. 
 

120.8   Vykonať inventarizáciu nehmotného  majetku  za  rok  2018  cez  čiarové  kódy. 

           Termín: do 31. 12. 2018 

Plnenie: V priebehu roka bola vykonaná aktualizácia databázy majetku v IS ESO a 

súčasne bol majetok označovaný štítkom s čiarovým kódom. Avšak nepodarilo sa  

označiť všetok  majetok na  ÚJD SR čiarovým  kódom. Na základe aktualizácie 

databázy bol spracovaný zoznam majetku navrhnutého na vyradenie do konca roku 

2018. Inventarizácia  nehmotného majetku bola v závere roka zrealizovaná, avšak  

fyzicky  a nie  cez  čiarové kódy.  

Úloha splnená čiastočne.    

 
120.9 Aktualizovať smernice ÚJD SR v ekonomickej oblasti v súvislosti s novelizáciou 

príslušných zákonov.  

Termín:  31. 12. 2018 

Plnenie:  S účinnosťou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 boli na odbore ekonomiky s 

cieľom zabezpečenia efektívneho nakladania finančných prostriedkov s prihliadnutím 

na všetky prebiehajúce legislatívne zmeny zaktualizované 4 smernice: Smernica o 

využívaní telefónnych staníc a úhrade nákladov vzniknutých s ich prevádzkou v Úrade 

jadrového dozoru SR,  Smernica o postupoch pri verejnom obstarávaní, Smernica o 

organizovaní autoprevádzky v Úrade jadrového dozoru SR a Smernica o cestovných 

náhradách pri tuzemských pracovných cestách. 



 

8/35 

V oblasti ekonomickej agendy pri finančnom riadení boli dodržiavané právne 

predpisy, pravidlá a procesy spojené s rozpočtovým hospodárením smerujúce 

k plneniu schválených zámerov a cieľov. 

Úloha splnená. 

 

 

Kancelária ÚJD SR (130) 

 

130.1  Pripraviť materiál „Správa o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR 

a o činnosti ÚJD SR za rok 2017“ na rokovanie vlády SR a na rokovanie NR SR. 

Termín: 30. 4. 2018 

Plnenie: Správa o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti 

ÚJD SR za rok 2017 bola spracovaná v stanovenom termíne a vzatá na vedomie 

vládou SR dňa 23. 5. 2018. Správa bola dňa 24. 5. 2018 odovzdaná na prerokovanie 

do NR SR. 

Úloha splnená. 

 

130.2 Zabezpečovať v priebehu roku 2018 uplatnenie zákona č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom 

prístupe k informáciám v podmienkach ÚJD SR. 

Termín: priebežne 

Plnenie: V roku 2018 prišlo na ÚJD SR 8 žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o  slobodnom prístupe k informáciám. Z toho bolo 6 vybavených úplne a 2 čiastočne, 

pričom boli vydané 2 rozhodnutia o nesprístupnení informácie sčasti. 

Úloha splnená. 

 

130.3 Zabezpečovať otvorenú a transparentnú komunikáciu s médiami a verejnosťou 

v súvislosti s uvádzaním JE Mochovce 3,4 do prevádzky. 

 Termín: priebežne 

Plnenie: Informácie o situácii v súvislosti s uvádzaním JE Mochovce 3,4 do prevádzky 

boli priebežne počas celého roka 2018 zverejňované na webovej stránke ÚJD SR 

a rovnako sa poskytovali stanoviská k otázkam médií týkajúcich sa tejto problematiky. 

Z celkového počtu 18 otázok adresovaných úradu od médií sa 13 týkalo problematiky 

dostavby JE Mochovce 3,4. Okrem toho boli publikované 2 tlačové správy ÚJD SR, 

týkajúce sa uvedenej problematiky.  

Úloha splnená. 

 

130.4 Zapojiť sa do činnosti pracovnej skupiny OECD/NEA pre komunikáciu s verejnosťou 

(WGPC), ENSREG (skupina Transparency) a pravidelne sa zúčastňovať na 

zasadnutiach skupín. 

 Termín: priebežne 

Plnenie: Zástupkyňa ÚJD SR sa ako členka WGPC podieľala na tvorbe a spracovaní 

strategických materiálov podľa programu skupiny. Nominačný list do pracovnej 

skupiny ENSREG – WG3 – Improving in Transparency Arrangements s informáciou 

o zmene zástupcu ÚJD SR v skupine bol odoslaný. 

Úloha splnená. 
 

130.5  Zabezpečiť plnenie Stratégie komunikácie s verejnosťou do roku 2018. 

 Termín: trvale 

Plnenie: Stratégia sa plnila priebežne počas celého roka 2018. ÚJD SR bol 

prezentovaný ako objektívny, nezávislý a odborne fundovaný zdroj informácií, 
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poskytovaných prostredníctvom webového sídla, profilu na sociálnej sieti Facebook, 

emailovej adresy info@ujd.gov.sk, ako aj priamymi odpoveďami na otázky médií 

a širokej verejnosti a publikovaním tlačových správ k aktuálnym otázkam. Udržiavala 

sa komunikácia s poslancami, predstaviteľmi ústrednej štátnej správy a 

predovšetkým s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, najmä prostredníctvom 

ZRZ Mochovce a OIK Bohunice. Trvalá pozornosť bola venovaná informovaniu 

verejnosti a korektnosti publikovaných informácií. Vzhľadom na ukončenie obdobia 

platnosti stratégie bola závere roka pripravená Stratégia komunikácie s verejnosťou do 

roku 2023, ktorú schválila porada predsedníčky dňa 8. 1. 2019. 

Úloha splnená. 
 

 

SEKCIA DOZORNÝCH ČINNOSTÍ A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 

 

Spoločné úlohy sekcie 200 

 

200.1 Koordinovať práce a úlohy vyplývajúce z tematického posudzovania (starnutie) 

v zmysle Smernice 2014/87/Euratom smerom na EK a ostatné ČK EÚ vrátane výkonu 

funkcie predsedu Skupiny počas zasadnutia v máji.  

Termín: máj 2018 

            Plnenie: Boli zabezpečené všetky vnútroštátne úlohy vyplývajúce z tematického 

posudzovania starnutia JE. Boli zabezpečené aj všetky úlohy vyplývajúce z funkcie 

projektového manažéra pre programy starnutia. Niektoré činnosti pokračovali aj 

v druhom polroku 2018. Záverečná správa bola odsúhlasená na mimoriadnom 

zasadnutí ENSREG v októbri 2018. 

 Úloha splnená 

 

200.2 Koordinovať v rámci sekcie 200 aktivity súvisiace s JE Mochovce 3,4 v spolupráci so 

sekciou 300. 

Termín: priebežne 

Plnenie: Úlohy boli priebežne plnené po dohode so sekciou 300.  

Úloha splnená. 
 

200.3 Koordinovať v rámci sekcie 200 aktivity súvisiace s periodickým hodnotením JE 

Mochovce 1,2. 

Termín: priebežne 

Plnenie: SE, a. s., vypracovali hodnotiacu správu a následne ÚJD SR zahájil tímovú 

inšpekciu na previerku hodnotiacej správy. Úlohy boli priebežne plnené po dohode so 

sekciou 300.  

Úloha splnená. 
 

200.4 Koordinovať úlohy vyplývajúce z členstva v pracovných skupinách medzinárodných 

organizácií a v inštitúciách (MAAE, OECD/NEA, EK, ENSREG, WENRA RHWG) 

s využitím zástupcu ÚJD SR na SM SR vo Viedni. 

Termín: priebežne 

Plnenie: GR sekcie 200 sa priebežne zúčastňuje rokovaní relevantných expertných 

skupín (napr. Komisia pre bezpečnostné štandardy MAAE) resp. koordinuje tieto 

aktivity v spolupráci so zástupcami SR v jednotlivých expertných skupinách (nar. Vo 

vzťahu revízie tzv. Fundamental Safety Principles SF-1).  

Úloha splnená. 

mailto:info@ujd.gov.sk
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200.5 Koordinovať v spolupráci s MŽP SR a zahraničnými partnermi (napr. ČR, UK) práce 

v rámci expertnej skupiny na problematiku posudzovania vplyvov na životné 

prostredie počas dlhodobej prevádzky JE s využitím zástupcu ÚJD SR na SM SR vo 

Viedni. 

Termín: 

Plnenie:  Zástupca UJD SR (prostredníctvom SM SR Viedeň) sa priebežne 

zúčastňoval na rokovaní expertnej skupiny (napr. 20. – 21. 6. 2018 a 2. – 3. 10. 2018) 

a po koordinácii s MŽP SR a ďalšími krajinami s podobnými stanoviskami (UK, FR, 

CZ) sa podieľal na príprave spoločných pozícií. 

Úloha splnená. 
 

            

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí (210) 

 

210.1 Koordinovať a zabezpečovať úlohy a záväzky vyplývajúce z členstva SR v Európskej 

únii a v Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom) vrátane úloh 

vyplývajúcich zo zasadnutí medzirezortnej koordinačnej skupiny na koordináciu úloh 

vyplývajúcich z jednotlivých článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre 

atómovú energiu. 

Termín: priebežne 

Plnenie: Úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ/Euratom boli priebežne plnené 

účasťou zástupcov úradu v expertných skupinách Rady EÚ (napr. AQG), Európskej 

komisie (napr. INSC) a aktívnou účasťou na workshopoch a seminároch 

organizovaných Európskou komisiou (napríklad ENEF v júni 2018 a workshop 

v Luxembursku k výkonu misií IRRS a ARTEMIS v EÚ v novembri 2018).  

V roku 2018 zasadala Pracovná skupina Rady pre jadrové otázky jedenásťkrát. V I. 

polroku 2018 predsedalo Bulharsko (BG PRES), v II. Polroku Rakúsko (AT PRES). 

Na zasadnutiach bola podľa potreby zabezpečená účasť expertov ÚJD SR a poskytnuté 

vstupy a stanoviská, napríklad k iniciatíve AT PRES k návrhu Záverov Rady 

k výsledkom tematického posudzovania podľa smernice o jadrovej bezpečnosti. 

V súlade s mechanizmom spolupráce v rámci európskych záležitostí bolo podľa 

uznesenia vlády SR č. 627/2013 vypracované, predložené do medzirezortného 

pripomienkového konania a schválené riadne predbežné stanovisko k Návrhu 

nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť 

dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe 

Zmluvy o Euratome, ktorý bol predložený v súvislosti s prípravou nového finančného 

rámca EÚ. 

V rámci roka bola iniciovaná skupina krajín tzv. „like minded group“, ktorá svojou 

činnosťou reflektovala na avizovaný úmysel Európskej komisie zrevidovať články 

Zmluvy o Euratome v rámci oznámenia o budúcnosti politiky EÚ v oblasti energetiky 

a klímy, vrátane budúcnosti Zmluvy o Euratome. Táto iniciatíva zatiaľ nepokračuje. 

Zároveň sa sledovali rokovania k príprave viacročného finančného rámca EÚ po roku 

2020 a aj pokračujúce rokovania o Brexite, hlavne vo vzťahu k Zmluve o Euratome.  

Koordinovali sa úlohy a plnili záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o Euratome vo vzťahu 

k čl. 37 Zmluvy o Euratome. V apríli 2018 JAVYS, a. s. postúpil na ÚJD SR 

všeobecné údaje podľa čl. 37 Zmluvy o Euratome k Dobudovaniu skladovacej 

kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice so 

žiadosťou o ich notifikáciu Európskej komisii. Dokumentácia bola v spolupráci s ÚVZ 
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SR, MH SR, MŽP SR a odbormi 330, 220 a 240 posúdená, pričom bola vznesená 

požiadavka na jej prepracovanie a doplnenie. Po jej kompletizácii bude dokumentácia 

zaslaná Európskej komisii v priebehu roka 2019. V júli 2018 zaslal ÚJD SR cez Stále 

zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli dokumentáciu na notifikáciu podľa čl. 37 Zmluvy 

o Euratome vo veci Integrálneho skladu rádioaktívnych odpadov v Jaslovských 

Bohuniciach, ku ktorej Európska komisia zaujala kladné stanovisko v novembri 2018.  

Zasadnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny na koordináciu úloh vyplývajúcich 

zo Zmluvy o Euratome a strategickej Rezortnej koordinačnej skupiny boli 

koordinované a spoločné zasadnutie  sa uskutočnilo na ÚJD SR v dňoch 12. 6. a 3. 12. 

2018. Diskutované boli aktuálne otázky, napríklad transpozícia smernice Rady 

2013/59/Euratom, Brexit, výsledky prvého tematicky zameraného posudzovacieho 

zasadnutia podľa smernice Rady 2014/87/Euratom a ďalšie. Najbližšie zasadnutie je 

naplánované na jar 2019.  

Úloha splnená. 

  

210.2 Zastrešiť prípravné práce a zabezpečiť účasť na posudzovacom zasadnutí 

k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom 

a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Následne vypracovať 

a predložiť informáciu z posudzovacieho zasadnutia na rokovanie vlády SR. 

Termín: do 21. 5. 2018  

Termín (na predloženie info do vlády): do 24. 8. 2018 

Plnenie: Delegácia SR sa zúčastnila v dňoch 21. 5. – 1. 6. 2018 na 6. posudzovacom 

zasadnutí k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o 

bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom. Zástupcovia zmluvných štátov 

vysoko hodnotili kvalitu národnej správy, jej transparentnosť a množstvo 

poskytnutých informácií. 

Správa o priebehu a výsledkoch 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle Spoločného 

dohovoru  o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s 

rádioaktívnym odpadom bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 24. júla 2018. 

Úloha splnená. 

 

210.3 Zabezpečiť bilaterálne rokovania s Maďarskom, Slovinskom, Rakúskom, Poľskom,     

Českou republikou. 

Termín: 31. 12. 2018  

Plnenie: V dňoch 20. – 21. 3. 2018 sa v priestoroch Hotela Divoká voda v Bratislave - 

Čunove uskutočnilo pravidelné bilaterálne stretnutie dvoch štátnych orgánov dozoru 

nad jadrovou bezpečnosťou - Úradu jadrového dozoru SR a českého Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost (SÚJB) – v rámci výkonu spolupráce upravenej v Zmluve 

medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o spolupráci v oblasti štátneho 

dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení a štátneho dozoru nad 

jadrovými materiálmi. Počas priebehu stretnutia si účastníci – zástupcovia oboch 

úradov, ako aj prizvaní experti z odboru ochrany zdravia pred žiarením Úradu 

verejného zdravotníctva SR – vymenili informácie o najnovších aktivitách dozoru v 

oblasti legislatívy, inšpekčných a dozorných činností, o prevádzke a udalostiach na 

jadrových zariadeniach, informácie z oblasti radiačnej ochrany a prebrali aj otázky 

medzinárodnej spolupráce zamerané predovšetkým koordináciu postupu v pracovnej 

skupine na implementáciu Dohovoru o hodnotení vplyvu na životné prostredie 

presahujúceho štátne hranice (Dohovor z Espoo). Ďalšie bilaterálne stretnutie sa 

uskutoční budúci rok v Českej republike. 
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V dňoch 3. – 4. 5. 2018 sa v priestoroch maďarského štátneho dozoru nad jadrovou 

bezpečnosťou (Hungarian Atomic Energy Authority – HAEA) v Budapešti 

uskutočnilo pravidelné kvadrilaterálne stretnutie štyroch štátnych orgánov dozoru nad 

jadrovou bezpečnosťou - Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR), českého Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), slovinského orgánu nad jadrovou 

bezpečnosťou (URSJV) a maďarského orgánu pre atómovú energiu (HAEA). Tento 

rok bol organizátorom stretnutia maďarský partner HAEA. Počas priebehu stretnutia si 

zástupcovia všetkých zúčastnených orgánov vymenili informácie o vývoji a 

najnovších aktivitách v oblasti svojej pôsobnosti, udalostiach na jadrových 

zariadeniach a súvisiacich regulačných a vykonávacích aktivitách, regulačnej činnosti 

týkajúcej sa nových jadrových zariadení, bezpečnostných záležitostiach a otázkach 

týkajúcich sa ochrany, situácii na európskej a medzinárodnej úrovni (bilaterálne a 

multilaterálne vzťahy s inými štátmi a vzťahy s medzinárodnými organizáciami), 

otázkach komunikácie s verejnosťou a pod. Rovnako ako v predchádzajúcom roku sa 

táto udalosť využila aj ako konzultačné stretnutie konzorcia tvoreného zástupcami 

všetkých štyroch dozorov a konzultačnej spoločnosti ENCO k projektu EÚ na 

posilnenie kapacít, kompetencií a nezávislosti iránskeho dozorného orgánu nad 

jadrovou bezpečnosťou (EU-INSC Projekt „Enhancing the Capabilities of the Iranian 

Nuclear Regulatory Authority (INRA)).  Ďalšie kvadrilaterálne stretnutie sa uskutoční 

v roku 2019 v Slovinskej republike. 

V dňoch 7. – 8. 6. 2018 sa v rakúskom Eisenstadte konalo bilaterálne stretnutie 

Slovenskej republiky s Rakúskou republikou k spoločným témam týkajúcim sa otázok 

jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany (v zmysle medzivládnej bilaterálnej zmluvy 

medzi oboma štátmi). Slovenskú delegáciu viedla predsedníčka ÚJD SR Marta 

Žiaková. Zasadnutia sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec v Rakúskej republike a 

stály predstaviteľ SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách vo Viedni 

Peter Mišík. Predsedníčka ÚJD SR a veľvyslanec Mišík v úvode ocenili pravidelnú 

každoročnú organizáciu stretnutí a zdôraznili ich relevantnosť v kontexte vytvárania 

možností pre vzájomnú diskusiu, výmenu informácií a riešenie potenciálnych 

problémových otázok medzi oboma stranami. Veľvyslanec zároveň vyjadril 

pripravenosť poskytnúť plnú súčinnosť. Zasadnutie bolo venované slovenskému 

jadrovému programu, havarijnej pripravenosti a odozve, radiačnému monitoringu, 

nakladaniu s rádioaktívnym odpadom, právnym a administratívnym otázkam 

týkajúcim sa mierového využívania jadrovej energie a rakúskemu výskumnému 

jadrovému reaktoru. 

V dňoch 24. – 25. 10. 2018 sa v priestoroch Kaštieľa Mojmírovce konalo bilaterálne 

stretnutie medzi slovenským a poľským dozorom nad jadrovou bezpečnosťou – ÚJD 

SR a PAA. Organizátorom bilaterálneho stretnutia bol ÚJD SR. Delegáciu Slovenskej 

republiky viedla predsedníčka ÚJD SR a poľskú delegáciu viedla podpredsedníčka 

PAA (Ewa Paluch). Účastníci stretnutia si vymenili informácie o súčasnom vývoji 

aktivít dozorných orgánov, stave jadrových programov oboch štátov, vývoji legislatívy 

v oblasti jadrovej energetiky, súčasných právnych problémoch, prevádzke 

a udalostiach na jadrových zariadeniach a o medzinárodných aktivitách oboch dozorov 

so zameraním predovšetkým na regióny EÚ a V4.  Ďalšie bilaterálne stretnutie sa bude 

konať v roku 2019 v Poľsku.  

Úloha splnená. 
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210.4 Koordinovať plnenie národných a regionálnych projektov MAAE. 

 Termín: priebežne  

Plnenie: Plnili sa úlohy vyplývajúce z národného projektu MAAE SLR9015. Bolo 

vytipovaných a zaslaných sedem vedeckých návštev a stáží a v súčinnosti s MAAE sa 

pripravovala ich realizácia. Päť vedeckých návštev a stáží sa realizovalo v roku 2018 

(dve sa budú realizovať začiatkom roka 2019). V súvislosti s prípravou ďalšieho 

dvojročia technickej spolupráce MAAE (2020 – 2021) boli zaslané tri nové dizajny 

národných projektov (ÚJD SR, NOÚ a VUJE/JAVYS). V rámci regionálnych 

projektov MAAE boli zaslané nominácie na školenia a workshopy vyplývajúce z 

plánov jednotlivých projektov  podľa požiadaviek MAAE.  

Úloha splnená. 

 

210.5 Zabezpečiť úlohy súvisiace s členstvom SR v MAAE a zabezpečiť účasť SR na 

vrcholových rokovaniach organizovaných MAAE. 

 Termín: priebežne 

Plnenie: Bola zabezpečená účasť na zasadnutiach Rady guvernérov MAAE  v marci, 

v júni, v septembri a v novembri 2018, ako aj na zasadnutí Programového a 

rozpočtového výboru Rady guvernérov MAAE v máji 2018 a Výboru pre technickú 

pomoc a spoluprácu RG MAAE v novembri 2018. Delegácia SR sa zúčastnila na 62. 

zasadnutí Generálnej konferencie MAAE vo Viedni konanej v dňoch 17. – 21. 9. 

2018. Úlohu predsedu 62. zasadnutia Generálnej konferencie MAAE vykonávala 

predsedníčka ÚJD SR. V októbri 2018 bola pripravená a odovzdaná do vlády 

Informácia o priebehu a výsledkoch 62. zasadnutia Generálnej konferencie MAAE vo 

Viedni. V apríli i novembri 2018 sa zástupcovia odboru 210 zúčastnili na európskom 

zasadnutí NLO (national liaison officers) v Aténach a vo Viedni, na ktorých sa 

prediskutovali návrhy regionálnych projektov na roky 2020-2021, ako aj na 

Ministerskej konferencii pre jadrovú vedu a technológiu.  

Riadny členský príspevok  do MAAE za rok 2018: 461 856 EUR + 68 798 USD, 

príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE vo výške 131 924 EUR, ako aj 

národný participačný príspevok (NPC) vo výške 8 177 EUR boli uhradené včas 

a v plnom rozsahu.  

Ostatné úlohy súvisiace s členstvom SR  v MAAE boli priebežne plnené. 

 Úloha splnená. 

  

210.6 Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z činnosti dočasného sekretariátu Prípravnej 

komisie CTBTO. 

Termín: priebežne  

Plnenie: V roku 2018 ÚJD SR zabezpečoval plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov 

predchádzajúcich zasadnutí Prípravnej komisie CTBTO a z rokovaní jej pracovných 

skupín. Zástupcovia ÚJD SR sa v dňoch 12. – 23. 3. 2018 zúčastnili na 50. rokovaní 

Pracovnej skupiny B CTBTO („WGB-50“) vo Viedni, v dňoch 2. a 3. 7. 2018 na 50. 

rokovaní Prípravnej komisie CTBTO  („PC-50“) vo Viedni, v dňoch 27. 8. – 7. 9. 

2018 na 51. rokovaní Pracovnej skupiny B CTBTO („WGB-51“) vo Viedni a v dňoch 

7. – 9. 11. 2018 na 51. rokovaní Prípravnej komisie CTBTO („PC-51“) vo Viedni. 

Dňa 7. 2. 2018 sa zástupcovia ÚJD SR zúčastnili na 876. plenárnom zasadnutí OBSE 

(Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) vo Viedni, a to v kontexte 

predsedníctva SR vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu (FBS) OBSE počas prvých 

štyroch mesiacov roku 2018. Predsedníčka ÚJD SR predniesla na predmetnom fóre 

prejav, v ktorom zhrnula doterajšiu spoluprácu ÚJD SR s Prípravnou komisiou 
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CTBTO a deklarovala pripravenosť a záujem ÚJD SR pokračovať i naďalej v aktívnej 

spolupráci so CTBTO - predovšetkým prostredníctvom organizovania ďalších cvičení 

a kurzov pre budúcich inšpektorov. 

ÚJD SR sa aktívne zúčastňuje na procese prípravy na vstup zmluvy CTBT do platnosti 

a zástupcovia ÚJD SR sa aj v priebehu roka 2018 aktívne usilovali o to, aby Slovenská 

republika prispela k uskutočneniu budúcich výcvikových aktivít Prípravnej komisie 

CTBTO. Vo februári ÚJD SR zabezpečil návštevu Centra výcviku Lešť, ktorej sa 

zúčastnili aj zástupcovia CTBTO a predmetom ktorej bola obhliadka 

modernizovaných priestorov výcvikového centra. V reakcii na uskutočnenú návštevu 

CTBTO požiadalo Slovenskú republiku o vypracovanie predbežnej finančnej ponuky 

na hostenie dvoch poľných cvičení CTBTO na jar a jeseň v roku 2020 v dĺžke trvania 

dvakrát dva týždne – tzv. „Build-up Exercises“. ÚJD SR v spolupráci s Centrom 

výcviku Lešť, MO SR, MZVaEZ SR a Stálou misiou SR pri OSN a ostatných 

medzinárodných organizáciách vo Viedni vypracoval požadovanú finančnú ponuku, 

ktorá bola v júni 2018 oficiálne odovzdaná CTBTO. Dňa 24. 8. 2018 CTBTO zaslalo 

ÚJD SR list, ktorým oficiálne prijalo ponuku Slovenskej republiky na hostenie dvoch 

cvičení („Build-up Exercises“) pod záštitou CTBTO, ktorých konanie je plánované na 

jar a jeseň roku 2020 v Centre výcviku Lešť.  

ÚJD SR zaplatil za rok 2018 členský príspevok do CTBTO vo výške 92 799 USD a  

80 712 EUR. 

Úloha splnená. 

 

210.7 Koordinovať a zabezpečiť úlohy vyplývajúce z členstva SR v OECD/NEA s dôrazom 

na zabezpečenie úloh súvisiacich s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru. 

Termín: priebežne 

Plnenie: V dňoch 19. a 20. 4. 2018 sa uskutočnilo 136. zasadnutie Riadiaceho výboru 

(RV) Agentúry pre jadrovú energiu (OECD/NEA), ktoré viedla predsedníčka ÚJD SR 

ako predsedajúca Riadiacemu výboru OECD/NEA. Hlavnými bodmi programu tohto 

zasadnutia boli informácia o základných črtách pripravovaného programu práce 

a rozpočtu na roky 2019-2020, ktorý by mal byť schválený na nasledujúcom zasadnutí 

RV v októbri 2018; návrh na ustanovenie novej stálej technickej komisie pre 

vyraďovanie jadrových zariadení a zaoberanie sa pozostatkami z činností z minulosti 

vedúcich k ožiareniu a dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany (legacy management); 

aktualizácia mandátu komisie pre radiačnú ochranu a zdravie verejnosti (CRPPH) 

a aktualizácia mandátu komisie pre nakladanie s rádioaktívnym odpadom (RWMC). 

V dňoch 30. a 31. 10. 2018 sa konalo 137. zasadnutie Riadiaceho výboru OECD/NEA, 

ktoré viedla predsedníčka ÚJD SR. Kľúčovým bodom tohto  zasadnutia bola diskusia 

k navrhovanému Programu práce a rozpočtu OECD/NEA na roky 2019–2020 (PWB), 

ktorý sa na tomto zasadnutí mal prijať. PWB z dôvodu viacerých otvorených otázok 

prijatý nebol (stále prebiehajúci vývoj diskusií PWB OECD na Rade OECD, tlak 

niektorých členských štátov OECD/NEA na prechod na predchádzajúcu metodiku 

tvorby riadneho rozpočtu a preferencia iných členských štátov OECD/NEA, aby 

metodika OECD/NEA bola v súlade s doteraz neprijatým rozhodnutím Rady OECD 

ohľadom PWB OECD na roky 2019-2020). Po tom čo OECD Council neschválil ani 

9. 11. 2018 PWB pre Part I programy, SEKR NEA upravil NEA PWB podľa 

pripomienok ČK a na základe ZNG a tento dokument bol schválený písomnou 

procedúrou členmi RV dňa 21. 11. 2018. 

 Experti zo Slovenskej republiky sa aj naďalej aktívne zapájali do činnosti všetkých 

stálych technických výborov OECD/NEA, ako aj do činnosti množstva pracovných a 



 

15/35 

expertných skupín. Trvá aj zapojenie sa ÚJD SR do spoločných projektov 

OECD/NEA: Halden Reactor Project a THAI-3. 

Členské príspevky za rok 2018 do OECD/NEA (33 317 EUR) a do NEA Databank 

(10 537,37 EUR), na Halden Reactor Project (133 000 NOK) a projekt THAI-3 

(14 250 EUR) boli uhradené včas a v plnom rozsahu. 

 Úloha splnená. 

 

210.8 Pripravovať vykonanie misie ARTEMIS.    

Termín: priebežne 

Plnenie: V uplynulých rokoch sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí k 

problematike misie ARTEMIS, ktorých predmetom boli rôzne aspekty výkonu 

partnerských hodnotení ARTEMIS, okrem iného aj príprava metodického usmernenia 

a samotnej metodológie k vykonávaniu ARTEMIS. V novembri 2018 sa zástupca 

odboru 210 zúčastnil medzinárodného workshopu v Luxemburgu, na ktorom boli 

predstavené skúsenosti vybraných členských štátov EÚ s výkonom misií IRRS 

a ARTEMIS, a to ako samostatne (Poľsko), tak i v integrovanej podobe (Španielsko). 

V nadväznosti na získané poznatky boli o najnovšom vývoji v tejto oblasti 

informovaní zástupcovia jednotlivých rezortov na zasadnutí Medzirezortnej 

koordinačnej skupiny na koordináciu úloh vyplývajúcich z článkov Zmluvy o 

Euratome a strategickej RKS pre európske záležitosti, ktoré sa konalo dňa 3. 12. 2018 

na ÚJD SR. Na túto aktivitu nadväzuje aj vznesenie požiadavky zo strany NJF, aby 

bola misia ARTEMIS pozvaná už v prvom polroku roku 2021. Počas diskusie na pôde 

ÚJD SR bolo rozhodnuté, že vo vzťahu k misiám IRRS a ARTEMIS sa pôjde cestou 

samostatných misií s tým, že na začiatku roku 2019 sa spustia prípravné a koordinačné 

práce vo vzťahu k misii ARTEMIS. V zmysle smernice Rady 2011/70/Euratom je 

potrebné samotnú misiu ARTEMIS pozvať najneskôr do augusta 2023. 

Úloha splnená. 

 

210.9 Zabezpečiť vypracovanie národnej správy v zmysle smernice Rady 2011/70/Euratom 

a jej predloženie Európskej komisii. 

Termín: do 23. 8. 2018 

Plnenie: Národná správa SR spracovaná v zmysle smernice Rady 2011/70/Euratom 

prešla pripomienkovaním relevantnými útvarmi a následne bola dňa 12. 6. 2018 

schválená účastníkmi Medzirezortnej koordinačnej skupiny na koordináciu úloh 

vyplývajúcich z článkov Zmluvy o Euratome a strategickej RKS pre európske 

záležitosti zriadenej na ÚJD SR. Správa bola riadne a včas predložená Európskej 

komisii. 

Úloha splnená. 

 

210.10 Zastrešiť prípravu a priebeh posudzovacieho zasadnutia k medzinárodnému 

partnerskému hodnoteniu na špecifickú technickú tému (topical peer-review) v zmysle 

smernice Rady 2014/87/Euratom. 

Termín: 18. 5. 2018 

Plnenie: Delegácia SR sa zúčastnila v dňoch 14. – 18. 5. 2018 na workshope 

k medzinárodnému partnerskému hodnoteniu na špecifickú technickú tému (topical 

peer-review) v zmysle smernice Rady 2014/87/Euratom. Partnerské hodnotenie bolo 

zamerané na programy riadenia starnutia v členských štátoch Euratomu. Delegácia SR 
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na predmetnom zasadnutí prezentovala národnú správu pokrývajúcu všetky aspekty 

zadanej špecifickej technickej témy. 

Úloha splnená. 

 

 

Odbor havarijného plánovania, informatiky a prípravy personálu (220) 

 

220.1 Zabezpečiť technické prostriedky pre prácu členov havarijného štábu ÚJD SR v 

Centre havarijnej odozvy pri zohľadnení požiadaviek EÚ a MAAE na havarijnú 

odozvu. 

Termín: priebežne  

Plnenie: V priebehu roku 2018 boli na technických nástrojoch členov havarijného 

štábu ÚJD SR postupne vykonané úpravy. Všetky technické prostriedky v CHO sú 

pravidelne kontrolované, členovia havarijného štábu majú kedykoľvek možnosť prísť 

do CHO a preskúšať si nástroje na podporu rozhodovania. 

Úloha splnená. 
 

220.2 Plniť medzinárodné záväzky SR v oblasti havarijnej pripravenosti a včasného 

informovania verejnosti prostredníctvom systémov ECURIE, USIE a INES.  

Termín: priebežne  

Plnenie: Tieto záväzky sa kontinuálne plnia a v súlade s iniciatívou EK a MAAE.  

Odbor 220 sa aktívne zúčastňuje previerok a cvičení. Na národnej úrovni sa naďalej sa 

pokračuje na odstraňovaní nedostatkov, zistených počas cvičenia INEX 5, ktoré sa 

konalo v dňoch 3. a 4. 12. 2015. V roku 2018 ÚJD SR pripomienkoval analýzu 

radiačnej monitorovacej siete a návrh zákona o radiačnej ochrane v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania. V dňoch 24. až 26. 10. 2018 sa úrad 

zapojil do medzinárodnej konferencie Medicína katastrof, ktorá bola venovaná prvým 

zasahujúcim pri udalosti na jadrovom zariadení. ÚJD SR zároveň zabezpečil účasť 

zahraničného lektora z MAAE, ktorý prezentoval skúsenosti, postupy a opatrenia 

MAAE. ÚJD SR sa zúčastnil 9. 11. cvičenia Európskej komisie -ECUREX a cvičení 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu konkrétne 8. 3. ConvEx-2a,  11. 10. 

cvičenie ConvEx-1b a 27. 11. ConvEx 2c. 

V  roku 2018 neboli hlásené žiadne udalosti do systému INES.  

Úloha splnená. 

 

220.3 Zvyšovať úroveň havarijnej pripravenosti členov havarijného štábu ÚJD SR v súlade 

so smerovaním v tejto oblasti v EU a MAAE 

Termín: priebežne  

Plnenie: Členovia havarijného štábu sú povinní pravidelne sa zúčastňovať školení, 

nácvikov a cvičení, kde si môžu precvičiť prácu s nástrojmi na podporu rozhodovania 

v CHO. V súlade s plánom vzdelávania zamestnancov ÚJD SR prebehlo v  roku 2018 

cvičenie havarijného štábu v nadväznosti na súčinnostné a zmenové havarijné cvičenie 

jadrových zariadení V2 v Bohuniciach (v dňoch 25. 10. a 22. 11.) a EMO 1,2 

v Mochovciach (v dňoch 8. 3. a 8. 11.). 

V dňoch 28. 6. a 11. 7. (predsedovia a asistenti), 14. a 21. 6. (skupina logistickej 

podpory), 7. a 27. 6. (skupina spravodajstva), 17. a 31. 5. (skupina reaktorovej 

bezpečnosti), 24. 5. a 20. 6. (skupina radiačnej ochrany) a 29. 5. (skupina mobilnej 

dozimetrie) prebehli pravidelné školenia odborných skupín HŠ ÚJD SR. Z dôvodu 

zakomponovania nových legislatívnych požiadaviek do podporných SW, boli pre 

skupinu radiačnej ochrany realizované ešte špecializované školenia 22. 10. a 24. 10.   
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V súvislosti s personálnymi zmenami boli pravidelne vykonávané zmeny a doplnenia 

členov havarijného štábu ÚJD SR, ktorí absolvovali vstupné školenia pre konkrétnu 

pozíciu v HŠ. 

Úloha splnená. 
 

220.4 Spolupráca na spracovaní Plánu ochrany obyvateľstva na národnej úrovni (národný 

havarijný plán) s Ministerstvom vnútra SR ako spracovateľom a koordinátorom plánu 

a ďalšími relevantnými rezortnými orgánmi. 

Termín: priebežne  

Plnenie: V súčasnosti je práca medzirezortnej pracovnej skupiny zo strany MV SR 

pozastavená. 

Práca PS pozastavená 

 

220.5 Zabezpečovať postupný prechod informačno-komunikačných technológií ÚJD SR do 

dátového centra štátu. 

Termín: do 31. 12. 2018 

Plnenie: Úloha sa plní priebežne podľa požiadaviek MF SR a Úradu podpredsedu 

vlády pre investície a informatizáciu. 

Úloha splnená. 
 

220.6 Zabezpečovať postupný prechod formy komunikácie medzi Úradom jadrového dozoru 

SR s fyzickými osobami a právnickými osobami pri výkone agendy Úradu jadrového 

dozoru SR, vytvoriť a zosúladiť technické predpoklady na plynulý výkon 

elektronizácie štátnej správy. 

Termín: priebežne  

Plnenie: Projektový tím ÚJD SR pre elektronizáciu štátnej správy pripravuje 

nepretržite prechod agendy na plné využívanie elektronických služieb eGov fyzickými 

osobami a právnickými osobami, ako aj orgánmi štátnej správy medzi sebou. ÚJD SR 

je pripojený na register právnických osôb. Začali rokovania o pripojení na registre 

fyzických osôb, kataster a register trestov. Začal sa proces prípravy elektronickej 

registratúry. Ostatné aktivity projektového tímu eGov sú popísané v správach, ktoré 

projektový tím predkladá štvrťročne na poradu vedenia. 

Úloha splnená. 
 

 

Legislatívno-právny odbor (230) 

 

230.1 Zúčastňovať sa na rokovaniach odbornej komisie zloženej na základe uznesenia vlády 

SR č. 517/2017 zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného 

zdravotníctva SR a Úradu jadrového dozoru SR na prípravu návrhu zmien 

kompetencií, prerozdelenia výkonu dozorných činností a o organizačnom, 

legislatívnom, technickom, personálnom a finančnom zabezpečení presunu 

kompetencií pri výkone dozorných činností v oblasti radiačnej ochrany v zmysle 

nového zákona o radiačnej ochrane a prípravu návrhu finančnej udržateľnosti 

zabezpečenia radiačnej ochrany. 

Termín: priebežne, kontrolný termín: 31. 3. 2018, 30. 6. 2018, 30. 9. 2018, 

31. 12. 2018 

Plnenie: Prvé zasadnutie odbornej komisie sa uskutočnilo 16. 1. 2018. Na uvedenom 

zasadnutí nebol schválený žiaden ďalší postup. Po viacerých urgenciách Ministerstvo 

zdravotníctva SR rozhodlo, že požiada vládu SR o zrušenie úloh z uznesenia vlády SR 



 

18/35 

č. 517/2017. Dňa 9. 1. 2019 vláda SR prerokovala a schválila na svojom zasadnutí 

materiál - Návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 517 z 8. 

11. 2017 k návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Uznesením vlády SR č. 5/2019 z 9. 1. 2019 bola zrušená úloha v bode B.2. 

uznesenia č. 517 z 8. 11. 2017 pre ministerku zdravotníctva a predsedníčku Úradu 

jadrového dozoru SR, predložiť na rokovanie vlády návrh zmien kompetencií, 

prerozdelení výkonu dozorných činností a o organizačnom, legislatívnom, 

technickom, personálnom a finančnom zabezpečení presunu kompetencií pri výkone 

dozorných činností v oblasti radiačnej ochrany v zmysle nového zákona o radiačnej 

ochrane na základe záverov medzirezortnej odbornej komisie a návrh finančnej 

udržateľnosti zabezpečenia radiačnej ochrany a tiež bola zrušená úloha v bode B.3. 

uznesenia č. 517 z 8. 11. 2017 pre ministerku zdravotníctva a predsedníčku Úradu 

jadrového dozoru SR v nadväznosti na závery rokovania vlády k návrhu prerozdelenia 

kompetencií a dozorných činností, pripraviť implementáciu týchto záverov v zmysle 

vládou schváleného materiálu. 

Úloha sa plnila a po rokovaní vlády SR z objektívnych dôvodov stratila 

opodstatnenie. 

 

 

230.2 Spolupracovať na návrhu materiálu do vlády obsahujúceho návrh zmien kompetencií, 

prerozdelenie výkonu dozorných činností a organizačné, legislatívne, technické, 

personálne a finančné zabezpečenie presunu kompetencií pri výkone dozorných 

činností v oblasti radiačnej ochrany v zmysle nového zákona o radiačnej ochrane na 

základe záverov medzirezortnej odbornej komisie a návrh finančnej udržateľnosti 

zabezpečenia radiačnej ochrany. 

Termín: priebežne, kontrolný termín: 31. 3. 2018, 30. 6. 2018, 30. 9. 2018, 

31. 12. 2018 

Plnenie:  V roku 2018 sa ešte nezačalo s prípravou materiálu. Po viacerých urgenciách 

Ministerstvo zdravotníctva SR rozhodlo, že požiada vládu SR o zrušenie úloh 

z uznesenia vlády SR č. 517/2017. ÚJD SR spolupracoval na formulácii zrušenia úloh 

z uznesenia vlády SR č. 517/2017. Úloha bola zrušená uznesením vlády SR č. 5/2019. 

Úloha sa plnila a po rokovaní vlády SR z objektívnych dôvodov stratila 

opodstatnenie. 

 

230.3 Zabezpečiť ďalší legislatívny proces pri tvorbe novely vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. 

z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie z dôvodu 

zadefinovania styčného miesta. 

Termín: do 31. 1. 2018 

Plnenie: Po euroúniovom pripomienkovom konaní v zmysle smernice 2015/1535 a 

pripomienkovom konaní  podľa článku 30 – 33 Zmluvy Euratom  bola novela 

vyhlášky vyhlásená v Zbierke zákonov pod číslom 9/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 2. 

2018 

Úloha splnená. 

 

230.4 Zabezpečiť ďalší legislatívny proces pri návrhu vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam 

špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky. 

Termín: 31. 03. 2018 

Plnenie: Po euroúniovom pripomienkovom konaní v zmysle smernice 2015/1535 s 

ukončením 22. 2. 2018 a pripomienkovom konaní  podľa článku 30 – 33 Zmluvy 
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Euratom  bola vyhláška publikovaná v Zbierke zákonov pod číslom 76/2018 Z. z. 

s účinnosťou od  1. 4. 2018. 

Úloha splnená. 

 

230.5 Pokračovať v činnosti Medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky 

občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody, zorganizovať aspoň dve 

zasadnutia. 

Termín: priebežne  

Plnenie: V roku 2018 sa uskutočnili 2 zasadnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny 

na riešenie problematiky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody pracovnej 

skupiny (9. 4. 2018 a 8. 10. 2018). Odbor 230 v súčasnosti neeviduje žiaden posun v 

oblasti občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody na svetovej ani európskej 

úrovni. Ďalšie zasadnutie tejto komisie je plánované na 15. 4. 2019, v prípade 

výraznejších zmien v danej oblasti, bude stretnutie zvolané skôr. Naďalej sa sleduje 

vývoj a zmeny v aktuálnom poistnom krytí SE, a. s. 

Úloha splnená. 

 

230.6 Koordinovať a zabezpečovať práce na vydávaním bezpečnostných návodov v roku 

2018, s výhľadom do roku 2020. Na základe požiadaviek odborných útvarov, 

zabezpečiť predloženie plánu vydávania BNS a koordinovať práce v oblasti technickej 

normalizácie súvisiacej s pôsobnosťou ÚJD SR. 

Termín:  priebežne podľa plánu vydávania bezpečnostných návodov 

Plnenie: Plán vydávania bezpečnostných návodov ÚJD SR v roku 2018 s výhľadom 

do roku 2020 bol schválený dňa 19. 3. 2018. Vo februári 2018 ÚJD SR vydal 

bezpečnostný návod BNS I.4.5/2018 Požiadavky na bezpečnosť jadrových zariadení 

vo vzťahu k prírodným rizikám. 

Úloha splnená. 

 

230.7 Aktívne sledovať a dôsledne sa zapájať do legislatívneho procesu v SR s cieľom 

zabezpečiť vhodnú koordináciu aktivít ovplyvňujúcich kompetencie ÚJD SR. Za tým 

účelom v prípade nutnosti zasielať a obhajovať zásadné pripomienky k návrhom 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré zakladajú potenciálne kompetenčné 

spory s ÚJD SR resp. oslabujú jeho pôsobnosť a právomoc. 

Termín: priebežne 

Plnenie: V rámci medzirezortných pripomienkových konaní ÚJD SR v roku 2018 

uplatnil viac ako 500 stanovísk k návrhom právnych predpisov. Medzi najdôležitejšie 

pripomienkované návrhy právnych predpisov patril návrh zákona o Národnom 

jadrovom fonde, rozporové konania k predpisom o kybernetickej bezpečnosti, ochrane 

osobných údajov a podobne. 

Úloha splnená. 

 

230.8 Aktívne sa zúčastňovať na práci Nuclear Law Committee v rámci OECD/NEA, 

pričom je nevyhnutné sa pravidelne zúčastňovať na zasadnutí, na požiadanie 

poskytovať súčinnosť, pripravovať požadované materiály a prispievať do Nuclear Law 

Bulletin. 

Termín: priebežne  

Plnenie: V 1. polroku 2018 sa konalo jedno zasadnutie Nuclear Law Committee 

v dňoch 14. - 15. 03. 2018. Z pohľadu ÚJD SR bol vysoko hodnotený najmä workshop 

zorganizovaný v SR v dňoch 18. – 20. 10. 2017. Rovnako bol zaslaný príspevok do 

Nuclear Law Bulletin No. 100 o aktuálnom stave legislatívy v SR. Druhé zasadnutie 
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NLC sa konalo v dňoch 21. – 22. 11. 2018. Na uvedenom zasadnutí zástupca ÚJD SR 

prijal poďakovanie za uskutočnenie medzinárodného workshopu o občianskoprávnej 

zodpovednosti. 

Úloha splnená. 

 

230.9 Poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc ostatným útvarom ÚJD SR pri riešení 

aktuálnych legislatívno-právnych otázok, vybraných medzinárodných otázok a taktiež 

vykonávať ostatnú právnu agendu vo vlastnej kompetencii. 

Termín: priebežne  

Plnenie: Legislatívno-právny odbor  trvalo poskytoval počas roku 2018 potrebnú 

súčinnosť a pomoc všetkým ostatným útvarom pri riešení aktuálnych problémov 

a otázok. Ide o činnosť najmä pri posudzovaní návrhov rozhodnutí, návrhov 

obchodných zmlúv, návrhov interných operatívnych a normatívnych riadiacich aktov. 

Významnou mierou sa odbor 230 podieľa na činnosti a záveroch E-GOV tímu. Ďalšou 

významnou aktivitou bolo vypracovanie vyjadrenia ÚJD SR k žalobe Global 2000 vo 

veci nesprístupnenia citlivých informácií na Krajskom súde v Bratislave.  

Úloha splnená. 

 

230.10 Poskytovať súčinnosť MŽP SR pri postupe SR vo vzťahu k Aarhuskému dohovoru 

a Compliance Committee vo veci pokračovania prípadu ACCC/C/2013/89 a poskytnúť 

súčinnosť pri príprave Správy o pokroku SR obsahujúcu opatrenia podniknuté a 

výsledky dosiahnuté pri implementácii odporúčaní ACCC. 

 Termín: do 1. 10. 2018 a priebežne 

 Plnenie: Legislatívno-právny odbor v roku 2018 poskytoval priebežne súčinnosť 

Ministerstvu životného prostredia SR vo vzťahu k rozhodnutiu v prípade 

ACCC/C/2013/89. Odbor 230 vypracoval Progress Report k uvedenému prípadu. 

1. 10. 2018 zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR Progress Report sekretariátu 

ACCC. 

 Úloha splnená. 
 

230.11 Zúčastňovať sa na rokovaniach Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre zastupovanie 

SR pred súdmi EÚ na MS SR a Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre zastupovanie 

SR pred EK v predsúdnej fáze na MZVaEZ SR a poskytovať súčinnosť v zmysle 

štatútu týchto skupín. 

Termín: priebežne 

Plnenie: Zástupca legislatívno-právneho odboru sa v roku 2018 zúčastnil na 4 

zasadnutiach koordinačných skupín. Medzirezortná koordinačná skupina pre 

zastupovanie pred súdmi EÚ na MS SR počas roka 2018 zasadala dvakrát, a to 26. 7. 

2018 a 25. 10. 2018. Medzirezortná koordinačná skupina pre zastupovanie SR pred 

EK na MZVaEZ SR zasadala dvakrát, a to 26. 6. 2018 a 13. 12. 2018. V roku 2018 

nebol evidovaný žiaden aktívny prípad, v ktorom by SR vystupovala v oblasti 

pôsobnosti ÚJD SR. 

Úloha splnená. 

 

230.12 Podieľať sa na aktivitách sekcie 200 súvisiacich s uvádzaním do prevádzky JE 

Mochovce 3,4 v spolupráci so sekciou 300. 

Termín: priebežne 

Plnenie: Zástupcovia legislatívno-právneho odboru sú členmi Poradnej komisie 

predsedníčky ÚJD SR pre uvádzanie JE Mochovce 3,4 do prevádzky. V súčasnosti 

prebiehajú aktívne rokovania členov tejto komisie, posledné rokovanie sa uskutočnilo 
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27. 11. 2018. V decembri 2018 odbor 230 začal pracovať na rozkladových konaniach 

k rozhodnutiu ÚJD SR č. 277/2018 a k rozhodnutiu ÚJD SR č. 298/2018. 

Úloha splnená. 

 

 

Odbor bezpečnostných analýz a technickej podpory (240) 

 

240.1 Posudzovať dokumentáciu predkladanú na ÚJD SR v rámci správnych konaní so 

zameraním sa na deterministické hodnotenie bezpečnosti. Vykonávať nezávislé alebo 

doplňujúce bezpečnostné analýzy deterministického hodnotenia bezpečnosti. 

Termín: 30. 6. 2018, 15. 12. 2018 

Plnenie: Počas roku 2018 prebiehalo posudzovanie dokumentácie súvisiacej so 

zmenami v PpBS JE Mochovce 3,4, uvádzaním do prevádzky veľkokapacitných 

fragmentačných a dekontaminačných zariadení JE V1 a dobudovaním skladovacej 

kapacity medziskladu vyhoretého jadrového paliva v lokalite Jaslovské Bohunice ako 

aj ďalšej dokumentácie predloženej na ÚJD SR v rámci správnych konaní. Posúdenia 

sa vykonávajú systematicky a v čo najväčšej úplnosti. Výsledky posúdenia sú 

zdokumentované v písomných stanoviskách odboru, resp. v technických správach. 

Vykonané boli výpočty vybraných ťažkých havárií s výpočtovým programom 

MELCOR, verzia v2.2, pre JE V2 pre aktuálne palivové vsádzky. Spracovaná bola 

technická správa 240-01/2018.   

Úloha splnená. 
 

240.2 Posudzovať dokumentáciu predkladanú na ÚJD SR v rámci správnych konaní so 

zameraním sa na pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti. Vykonávať nezávislé 

alebo doplňujúce analýzy pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti. 

Termín: 30. 6. 2018, 15. 12. 2018 

Plnenie:  V roku 2018 odbor 240 posudzoval a vypracoval stanoviská na základe 

požiadaviek odborných útvarov ÚJD SR k dokumentáciám zameraným na 

pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti resp. hodnotenie rizika. Odbor 240 

posudzoval dočasnú zmenu prevádzkových predpisov (LaP) umožňujúcu realizáciu 

plánovanej údržby zdroja zaisteného napájania II. kategórie počas výkonovej 

prevádzky bloku na JE V2. Posudzovali sa aj trvalé zmeny prevádzkových predpisov 

(LaP) na JE MO12. Zmeny boli navrhnuté z dôvodov opráv formálnych chýb 

a preklepov, zosúladenia s inými vykonávanými postupmi a s platnou PpBS, 

doplnenia informácií na základe prevádzkových skúseností a odstránenia 

nejednoznačných informácií. Odbor 240 posudzoval aj dočasnú zmenu LaP týkajúcu 

sa poistných ventilov kompenzátora objemu, analýzu rizík počas realizácie 

vyraďovania JE V-1 a údržbu DG počas výkonovej prevádzky. 

Ďalej odbor 240 vypracoval stanovisko k dokumentu „Analýza vonkajšieho ohrozenia 

a zostavenie kriviek ohrozenia lokality JE Mochovce – Analýza ohrozenia lokality JE 

Mochovce neseizmickými prírodnými externými udalosťami“, ktorý bol predložený na 

ÚJD SR v rámci plnenia záväzku SE, a. s. MO34 „vypracovať analýzu externých 

udalostí do konca roka 2017“. Uskutočnilo sa pracovné stretnutie k pripomienkam 

odboru 240. Finálna verzia analýzy ohrozenia lokality JE Mochovce neseizmickými 

prírodnými externými udalosťami bude súčasťou pravdepodobnostného hodnotenia 

bezpečnosti. 

Úloha je splnená. 
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240.3 Rozvíjať manažérsky systém ÚJD SR. Uplatňovať efektívne a účinné riadenie činností 

v súlade so zásadami kultúry bezpečnosti s cieľom udržať vysokú úroveň jadrovej 

bezpečnosti pri všetkých jadrových činnostiach. 

Termín: 30. 6. 2018, 15. 12. 2018 

Plnenie: V priebehu roka 2018 sa vykonávali vnútorné audity podľa plánu vnútorných 

auditov a prebehla aktualizácia registra rizík. Sú prijaté a zavádzané opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov. Začalo sa s implementáciou požiadaviek 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti do manažérskeho systému úradu. 

Riadenie činností úradu sa vykonáva podľa požiadaviek relevantných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, nariadení vlády, medzinárodných zmlúv, ktorými je 

SR v oblasti pôsobnosti úradu viazaná a normatívnych a operatívnych riadiacich aktov 

úradu. Uplatňované je efektívne a účinné riadenie činností úradu. 

Úloha splnená. 
 

240.4 Aktívne sa zapojiť a riešiť úlohy vyplývajúce z účasti ÚJD SR v združení jadrových 

dozorov krajín EÚ a Švajčiarska – WENRA RHWG. 

Termín: 30. 6. 2018 a 15. 12. 2018 

Plnenie: Reprezentanti ÚJD SR v skupine RHWG na harmonizáciu požiadaviek na 

jadrové reaktory (angl. „Reactor Harmonisation Working Group“) sa aktívne zapájajú 

do riešenia kľúčových úloh v zmysle priorít WENRA.  

RHWG v zmysle požiadavky WENRA pokračuje v skúmaní implementácie 

požiadaviek oblasti F v jadrových zariadeniach. Plnenie tejto úlohy bolo v druhom 

polroku 2018 zamerané na poskytnutie súhrnnej informácie o zrealizovaných 

vylepšeniach v JE v súvislosti s RL F4.8 až F4.18. Vyhodnotenie odpovedí členských 

krajín na dotazník k týmto položkám sa následne pri parametri „časovo primeraná 

implementácia“ (angl. “timely implementation”) zameria na proces, nie na dátum. 

Výsledky predbežnej analýzy budú prezentované na stretnutí RHWG v januári 2019. 

Pokračuje tiež diskusia k návrhom textov RLs pre spojenú oblasť TU – vonkajšie 

riziká (prírodné riziká a človekom vyvolané vonkajšie ohrozenia), ako aj pre spojenú 

oblasť SV – vnútorné riziká, do ktorých boli zapracované pripomienky od ENISS 

a MAAE. Vo viacerých prípadoch sa totiž zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu 

všetkých členov RHWG. 

Aj v druhom polroku 2018 sa ÚJD SR aktívne zapojilo do činnosti podskupiny pre 

problematiku praktickej eliminácie (WGPE). Cieľom bolo lepšie pochopiť a v prípade 

potreby ovplyvniť prebiehajúcu diskusiu o typoch situácii, resp. scenárov, pre ktoré je 

možné alebo je potrebné preukázať praktickú elimináciu a o požiadavkách na toto 

preukázanie. Na stretnutí WGPE v septembri pokračovala diskusia a príprava textu 

dokumentu k problematike praktickej eliminácie. Výsledkom stretnutia je finálny 

návrh dokumentu o kľúčových prvkoch a očakávaniach pri preukazovaní 

predchádzania skorým a veľkým únikom z JE, pri uplatnení pojmu praktická 

eliminácia (angl. „Demonstration of Avoidance of Early Releases and Large Releases 

for New Nuclear Power Plants using notion of Practical Elimination – Key Elements 

and Expectations“). Dokument bude ďalej predmetom diskusie a pripomienkovania 

v rámci RHWG, ENISS aj MAAE. 

Okrem uvedených špecifických úloh sa reprezentanti ÚJD SR aktívne zapájajú do 

tvorby, resp. pripomienkovania všetkých relevantných dokumentov (napr. 

pripomienky k návrhu aktualizovaných referenčných úrovní položky C – manažérsky 

systém), ktoré pripravuje RHWG. 

Úloha splnená.  
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240.5 Aktívne sa zapojiť a riešiť úlohy vyplývajúce z účasti ÚJD SR v pracovných 

skupinách a orgánoch OECD/NEA. 

Termín: 30. 6. 2018 a 15. 12. 2018 

Plnenie: V rámci OECD/NEA pracujú experti odboru 240 ako reprezentanti SR 

v pracovných skupinách WGAMA (WG on the Analysis and management of 

Accidents), WGRisk (WG on Risk Assessment), WGSC (WG on safety culture) a 

v orgáne CSNI (Committee on the Safety of Nuclear Installations).  

V septembri 2018 sa konalo 21. plenárne zasadanie pracovnej skupiny pre analýzy 

a riadenie havárií WGAMA. Stretnutie bolo zamerané na prezentovanie súčasného 

stavu riešenia existujúcich projektov OECD/NEA v oblasti analýz a riadenia havárií. 

Diskutovalo sa aj o plánoch a aktivitách v budúcnosti. Ťažiskom aktivít je oblasť 

termohydrauliky a ťažkých havárií. Reprezentant SR priebežne informuje relevantné 

organizácie v SR (STU; SE, a. s.; SNUS) o zaujímavých odborných podujatiach, ktoré 

sú organizované pod záštitou WGAMA alebo partnermi WGAMA (napr. o seminári 

SWINTH-2019, o možnosti zapojiť sa do aktivít v oblasti vzdelávania a tréningu, 

atď.).  

Pod hlavičkou WGAMA beží od roku 2016 spoločný experimentálny projekt THAI-3, 

do ktorého je zapojený aj ÚJD SR. V rámci tohto projektu sa na prelome septembra a 

októbra 2018 reprezentantka odboru 240 zúčastnila piateho zasadania skupiny na 

posudzovanie projektu (Program Review Group = PRG) a zasadania riadiaceho 

výboru projektu (MB = Management Board). Na zasadnutiach boli prerokované 

finančné a administratívno-organizačné otázky zabezpečenia projektu. Bol schválený 

návrh ďalšieho časového a obsahového harmonogramu pre experimentálny 

a analytický program. Uskutočnila sa aj prvá odborná diskusia o potenciálnom 

pokračovaní projektu formou fázy 4, alebo formou návrhu nového projektu. V rámci 

činnosti dobrovoľnej analytickej sekcie boli prezentované výsledky modelovania pre 

niekoľko experimentov. Odbor 240 na stretnutí predstavil výsledky napočítané 

programom COCOSYS pre experiment HR-49 v tzv. otvorenej fáze 

modelovania/výpočtu (t. j. modelovanie s poznaním výsledkov experimentálnych 

meraní). V druhom polroku 2018 sa zapojil aj do simulácie ďalšieho experimentu 

(experiment HD44 v tzv. slepej fáze, t. j. bez poznania výsledkov experimentálnych 

meraní).  

Pracovná skupina na kultúru bezpečnosti WGSC je organizovaná pri CNRA NEA 

a vznikla v roku 2017. Tretie pracovné stretnutie skupiny sa uskutočnilo začiatkom 

októbra 2018 v Paríži. Stretnutie bolo zamerané na spracovanie prieskumu stavu 

hodnotenia vodcovstva pre bezpečnosť a kultúry pre bezpečnosť na dozoroch, riešenie 

organizačno-manažérskych záležitostí a zapojenie WGSC do štruktúry a činnosti 

NEA, spracovanie návrhu integrovaného plánu činnosti pracovnej skupiny, rozdelenie 

a špecifikovanie zodpovedností. 

Úloha splnená. 
 

240.6 Koordinovať previerku periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti JE Mochovce 

1, 2  

Termín: 15. 12. 2018 

Plnenie: Podľa vyhlášky č. 33/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 106/2016 Z. z. každé 

ďalšie periodické hodnotenie vykoná držiteľ povolenia podľa aktuálneho stavu 

jadrového zariadenia ku dňu, v ktorom uplynie desať rokov odo dňa, ku ktorému bolo 

vykonané predchádzajúce periodické hodnotenie. Previerka periodického hodnotenia 

úradom sa vykonáva formou inšpekcie. V roku 2018 prebehlo úvodné stretnutie 

k uvedenej inšpekcii č. 306/2018 a následne spolupracujúce odbory úradu vykonávali 
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previerku jednotlivých oblastí periodického hodnotenia podľa svojho zamerania. Na 

základe týchto hodnotení, odbor 240 spracoval správu z previerky periodického 

hodnotenia JE EMO 1, 2 a zaslal pripomienky SE, a. s. Z dôvodu komplexnosti danej 

úlohy a prebiehajúcich inšpekcií, ktoré súvisia s periodickým hodnotením bude 

previerka pokračovať aj v roku 2019. 

Úloha splnená. 

 

240.7 Spolupracovať na plnení úloh vyplývajúcich z tematického posudzovania oblasti 

riadenia starnutia JE v SR, v zmysle smernice 2014/87/Euratom. 

Termín: 15. 12. 2018 

Plnenie: Začiatkom roku 2018 (január-február) odbor 240 finalizoval anglickú verziu 

národnej hodnotiacej správy o riadení starnutia JE v SR. Správa bola následne 

umiestnená/zverejnená na webovom sídle ÚJD SR. V januári začal aj proces 

komunikácie a zabezpečenia zákaziek/zmlúv s externými subjektami na podporu ÚJD 

v procese partnerskej previerky (TPR) národných hodnotiacich správ (NHS). V rámci 

rozbiehajúceho sa procesu TPR sa začala aj komunikácia so zodpovedným vedúcim 

pre oblasť riadenia starnutia kontajnmentu (Carlos Anta Redondo, CSN, Španielsko). 

Po doručení otázok a pripomienok k NHS Slovenska koordinoval odbor 240 

distribúciu otázok a spracovanie odpovedí príslušnými expertmi (SE, a. s., odbory 310, 

320 a 240 ÚJD SR). Odpovede boli v požadovanom termíne odoslané na sekretariát 

TPR.  

Riaditeľ odboru 240 sa zúčastnil na kontrolnom dni vo VUJE k spracovaniu 

podkladov na podporu procesu TPR - riadenie starnutia. V úlohe spravodajcu pre 

oblasť hodnotenia betónových konštrukcií spracoval návrh správy pre túto oblasť 

a odoslal ju španielskemu vedúcemu.  

K národným prezentáciám o TPR - riadenie starnutia zorganizoval odbor 240 

začiatkom mája konzultačné stretnutie (PP, GR200, GR300, 240) so špecialistami SE, 

a. s. Po finalizácii prezentácií ich odoslal na sekretariát ENSREG.  

Riaditeľ odboru 240 sa v dňoch 13. –18. 5. zúčastnil workshopu k TPR - riadenie 

starnutia v Luxemburgu (v úlohe spravodajcu pre oblasť hodnotenia betónových 

konštrukcií). Podľa výsledkov WS následne spracoval aktualizáciu správy z TPR pre 

EK, časť betónové konštrukcie.   

Odbor 240 poskytol podporu pri spracovaní odpovedí SR na predložený návrh zistení 

z workshopu k TPR. a koncom mája zorganizoval pracovné stretnutie k prerokovaniu 

národných odpovedi na zistenia TPR, ktoré boli adresované Slovensku. 

Následne sa v dňoch 6. – 7. 6. 2018 riaditeľ odboru 240 zúčastnil stretnutia k TPR 

v Luxemburgu, na ktorom sa spracovávala súhrnná správa z previerky. 

Úloha splnená. 

 

 

SEKCIA HODNOTENIA BEZPEČNOSTI A KONTROLNÝCH ČINNOSTÍ 

 

Spoločné úlohy sekcie 300 

 

300.1 Vykonať inšpekcie v zmysle schváleného inšpekčného plánu na rok 2018. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Inšpekcie z inšpekčného plánu na rok 2018 boli priebežne vykonávané 

inšpektormi ÚJD SR počas roka 2018 (155 plánovaných inšpekcií), 3 plánované 

inšpekcie boli z rôznych objektívnych príčin zrušené, 27 inšpekcií je v stave 

ukončovania. Okrem plánovaných inšpekcií bolo vykonaných 44 neplánovaných 
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inšpekcií. Z vykonaných plánovaných a neplánovaných inšpekcií (172 celkový počet 

inšpekcií) bolo inšpektormi vyhodnotených 10 protokolov so zisteniami. 

Inšpektori ÚJD SR sa v roku 2018 zúčastnili na nasledovných neplánovaných 

inšpekciách - záverečných akceptačných skúškach u výrobcu (FAT): 

Číslo Dátum Názov inšpekcie 

303/2018 15.2.2018 FAT inštalácie novej verzie hardvéru a softvéru 

systému vnútroreaktorovej kontroly 1. blok EMO  

419/2018 9.1.2018 FAT napájacích káblov BTIII pre MO34, VUKI a. s. 

Bratislava 

420/2018 23. - 25.1.2018 FAT Nízkonapäťových riadiacich ústrední 0,4 KV 

pre 4. blok MO34 Elettromeccanica Ciaurri S.r.l, 

Sava, Taliansko 

421/2018 31.1. – 2.2.2018 FAT Systém monitorovania bezpečnostných funkcií 

SPDS pre 4. Blok MO34, Siemens AG, Nemecko 

423/2018 5. 6. 2018, 29. 6. 

2018, 16. 7. 2018 

a 30. 7. 2018 

FAT Skrine SKR rozvádzačov DGS 3. blok MO34, 

VUJE Trnava 

424/2018 16.08.2018 FAT – rozvádzače NRS pre chemické analyzátory 

pre 3. a 4. blok JE MO34 

340/2018 21.8. - 23.8.2018 FAT skúšky systému RRCS, pre 2. blok JE EMO 

341/2018 3. 9. - 6. 9. 2018 FAT - Počítač nezávislej kontroly zavážacieho stroja 

pre 1. a 2. blok JE EMO 1,2 

426/2018 22.11.2018, 

5.12.2018 a 

18.12.2018 

FAT Skrine SKR rozvádzačov DGS 4. blok MO34, 

VUJE Trnava 

427/2018 4.12.2018 FAT  napájacích  a  ovládacích káblov  pre 4. blok 

JZ MO34 ( VUKI a. s.  Bratislava) 

 

Odbor 340 zrealizoval všetky špeciálne a rutinné inšpekcie plánované na rok 2018. 

Zároveň inšpektori odboru participovali na tímových inšpekciách, kde bola ich účasť 

požadovaná. V hodnotenom období bola vykonaná aj jedna neplánovaná inšpekcia 

v súvislosti s udalosťou na linke VICHR. 

Úloha splnená. 

 

 

Odbor jadrovej bezpečnosti (310) 

310.1 Hodnotiť, analyzovať a určovať nápravné opatrenia pri bezpečnostne významných 

udalostiach v prevádzke jadrových zariadení a na základe informácií zo systému IRS 

MAAE. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: V roku 2018 boli zorganizované štyri rokovania Skupiny analýzy udalostí 

(SAU), na ktorých bolo analyzovaných 13 prevádzkových udalosti v EBO, EMO a v 

JAVYS za obdobie 1. 1. 2018 až 31. 10. 2018. Na základe rozhodnutia SAU boli 

vykonané dve neplánované kontroly. Jedna v SE-EBO ako reakcia na nesprávny 

postup držiteľa povolenia pri uvádzaní systému havarijného doplňovania do 

prevádzky v rámci previerky pripravenosti predmetného systému. Druhá v SE-EMO 

ako reakcia na nesprávne využívaný systém spätnej väzby z udalostí na iných 

jadrových zariadeniach.  

Na základe informácií zo systému IRS boli prerokované 2 udalosti na zahraničných 

JE. Jednalo sa o udalosť na JE Kalinin, Ruská federácia, skrat v transformátore 750kV 
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spojený s požiarom transformátora a udalosť na JE Kola, Ruská federácia, netesnosť 

poistného ventilu kompenzátora objemu počas skúšky. 

Úloha splnená. 

 

310.2 V spolupráci s odborom 240 systematicky kontrolovať implementáciu Akčného plánu 

ako poučenia z udalostí na JE Fukušima Daiiči a zo záťažových testov v oblasti 

seizmického zodolnenia JE Mochovce 1,2, SAM a zodolnenia voči extrémnym 

externým klimatickým vplyvom pre bloky JE Mochovce 3,4.  

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: V 1. polroku boli vykonané inšpekcie na mobilné prostriedky používané 

počas ťažkých havárií (EMO a EBO) – bez zistení. SE písomne informovali úrad 

o stave seizmického zodolnenia blokov EMO, úrad vyhodnotil žiadosť SE a uvážiac 

dôvody uvedené držiteľom povolenia vydal rozhodnutie, ktorým zmenil podmienku 

rozhodnutia na prevádzku EMO. V EBO (4. blok) i EMO (2. blok) boli vykonané 

inšpekcie zamerané na previerku systémov dochladzovania bloku po seizmickej 

udalosti, ktoré boli ukončené bez zistení. Inšpekcia v MO34, ktorá je zameraná na stav 

plnenia opatrení z akčného plánu opatrení po Fukušime je rozpracovaná, zatiaľ nie je 

dokončená. Súčasťou tejto inšpekcie je i kontrola plnenia opatrení pre riadenie 

ťažkých havárií (SAM) a opatrení voči extrémnym externým klimatickým vplyvom. 

Úloha splnená. 

 

310.3 Systematicky kontrolovať plnenie opatrení z LTO JE Bohunice V2. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie:  Odbor 310 ako súčasť hodnotenia v procese PHJB V2 v roku 2017 zaslal na 

SE písomné požiadavky na odstránenie nedostatkov v programoch riadenia starnutia. 

SE dokladovali v 4. štvrťroku 2018 odstránenie všetkých uvedených nedostatkov. 

Úrad vykonal hodnotenie odstránenia nedostatkov a akceptoval písomne ich 

odstránenie. SE zaslali na úrad priebežné hodnotenie plnenia úloh LTO V2 v 1. 

polroku 2018. Úrad písomne akceptoval stav plnenia úloh LTO V2. Následne si 

inšpektori odboru 310 v spolupráci s inšpektormi odboru 320 overili plnenie opatrení 

počas inšpekcie 218/2018 (Kontrola prevádzky po výmene paliva na 3. a 4. bloku). Jej 

súčasťou bola kontrola plnenia opatrení z procesu LTO V2. Aj keď bola inšpekcia 

218/2018 ukončená protokolom, v oblasti plnenia opatrení dlhodobej prevádzky V2 

neboli žiadne zistenia. 

Úloha splnená. 

 

310.4 Riadiť proces hodnotenia dokumentácie a kontroly pripravenosti JE Mochovce 3,4 

k uvádzaniu do prevádzky.   

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Boli ukončené kontroly 402 a 422/2018 a 404/2018 v MO34, prebieha 

kontrola 411/2018. Inšpektori odboru 310 v spolupráci s externou podporou ÚJD SR 

v MO34 a inšpektormi 320 priebežne sledujú postup funkčných skúšok zariadení 3. 

bloku a hodnotia jeho pripravenosť na uvádzanie do prevádzky z pohľadu 

pripravenosti technologických zariadení, personálu i dokumentácie. Výstupy z kontrol 

sú používané ako podklady pre rozhodnutia úradu vo veci vydania povolení na 

uvádzanie MO34 do prevádzky. Napr. poznatky z inšpekcií 402 a 404/2018 boli 

použité ako podklady pre vydanie rozhodnutí pre nakladanie s čerstvým jadrovým 

palivom. 

Úloha splnená. 
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Odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií (320) 

 

320.1 Zabezpečiť účasť inšpektorov odboru pri realizácii kolaudačných konaní stavebných 

objektov JE Mochovce 3, 4. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Konanie na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a predčasné 

užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba SO 

800/1-02 Budova reaktorov II. HVB,  miestnosť č. 407 Sklad čerstvého paliva úspešne 

prebehlo a úrad vydal 29.10.2018 rozhodnutie č. 298/2018. Ostatné čiastkové konania 

pre stavebné objekty Mochovce 3. blok na predčasné užívanie stavby sa budú 

realizovať v roku 2019. 

Úloha splnená. 

 

320.2 Posúdiť predloženú dokumentáciu súvisiacu s výstavbou 4. bloku JE Mochovce 3, 4. 

Na základe výsledkov posúdenia a inšpekčnej činnosti pripraviť stanoviská a príslušné 

rozhodnutia ÚJD SR. 

Termín: 31. 12. 2018  

Plnenie: Predložená dokumentácia súvisiaca s výstavbou 4. bloku JE Mochovce 3, 4 je  

posudzovaná priebežne. Po posúdení a inšpekčnej činnosti boli pripravené stanoviská 

a príslušné rozhodnutia. K 31. 12. 2018 bolo v roku 2018 vydaných 126 rozhodnutí  

pre JE Mochovce 3, 4.  

Úloha splnená. 

 

320.3 Zabezpečiť účasť inšpektorov odboru na realizovaných pomontážných a tlakových 

skúškach bezpečnostných systémov a vybraných zariadení zaradených do prvej, druhej 

a tretej bezpečnostnej triedy JE Mochovce 3, 4. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Inšpektori sa za sledované obdobie zúčastnili na 354 kontrolách zhody, z 

celkového ohláseného počtu 444. Vybrané zariadenia boli súčasťou 319 kontrol. 12 

kontrol bolo ukončených ako nevyhovujúce. 

Úloha splnená. 

  
 

320.4 Posúdiť predloženú dokumentáciu o kvalifikácii personálu, zariadení a postupov pre 

nedeštruktívne skúšanie. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Kvalifikácia systémov pre nedeštruktívne skúšanie v Slovenských 

elektrárňach, a. s., sa realizuje v súlade s požiadavkami príslušných ustanovení 

vyhlášky ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. a 

bezpečnostného návodu ÚJD SR č. BNS II.5.4/2009. V 1. polroku 2018 bola ÚJD SR 

posúdená nasledovná kvalifikačná dokumentácia: 

1. PG-1/2017 Kvalifikácia skúšobného zariadenia a postupu skúšania heterogénneho 

zvaru ø 140 mm nátrubku superhavarijného napájania PG ultrazvukom. Skúšobné 

zariadenie skúšobný systém ZIRCON, reťazový skener RS2 – D140, postup 

skúšania „Prevádzková inštrukcia 0-PI/8178 – Metodika pre skúšanie 

heterogénneho zvaru ø 140 nátrubku superhavarijného napájania PG VVER 440 

ultrazvukom“. 

2. QP-02/2017 – Doplnková kvalifikácia personálu „Skúšanie TNR VVER 440 

z vnútornej strany ultrazvukovou metódou – sizing systémom Saphirplus“. 
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3. QP-1/2017 - Doplnková kvalifikácia personálu „Skúšanie teplovýmenných rúrok 

parogenerátorov jadrových elektrární VVER 440 metódou vírivých prúdov“. 

Úloha splnená. 

 

 

Odbor jadrových materiálov (330) 

 

330.1 Posúdiť dokumentáciou súvisiacu s prepravami vyhoretého jadrového paliva z JE 

Mochovce 1,2  do MSVP. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Preprava VJP z EMO 1, 2 prebehla v marci 2018, odbor 330 posúdil všetku 

dokumentáciu, ktorú priložil JAVYS z žiadosti o povolenie na prepravu VJP. Na 

prepravu bolo vydané povolenie rozhodnutím ÚJD SR č. 63/2018.  

Úloha splnená. 

 

330.2  Posúdiť dokumentáciu súvisiacu s prípravou výstavby novej kapacity na skladovanie 

VJP. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Odbor 330 priebežne konzultuje s JAVYS prípravu projektu rozšírenia 

skladovacej kapacity VJP v lokalite Jaslovské Bohunice. Zatiaľ nebola na úrad 

oficiálne predložená žiadna dokumentácia k projektu. Predpoklad je, že prvá 

dokumentácia bude na úrad predložená v prvom polroku 2019. 

Úloha splnená. 

 

330.3 Zabezpečovať včasné plnenie povinností vyplývajúcich ÚJD SR zo zárukovej dohody 

a jej dodatkového protokolu. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Odbor 330 pravidelne v termíne posiela na MAAE a EK správy vyplývajúce 

z platnej zárukovej dohody a jej dodatkového protokolu (INFCIRC/193). 

Úloha splnená. 

 

330.4  Zabezpečiť a zrealizovať  rokovania medzirezortnej pracovnej skupiny na aktualizáciu 

určenia hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály 

v rámci projektového ohrozenia štátu. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Medzirezortná pracovná skupina na aktualizáciu určenia hrozby jadrovým 

zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového 

ohrozenia štátu sa schádza podľa potreby, reagujúc na zmeny bezpečnostnej situácie. 

V roku 2018 sa skupina stretla dvakrát.  

Úloha splnená. 

 

330.5  Aktualizovať materiál „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia 

a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“. 

 Termín: 31. 3. 2018 

 Plnenie: Materiál „Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia 

a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu“ bol aktualizovaný 

a 29. 3. 2018 doručený na ÚV.  

Úloha splnená. 
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Odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení (340) 
 

340.1 Posúdiť predloženú dokumentáciu a pripraviť príslušné rozhodnutia a stanoviská v 

súvislosti s pokračovaním vyraďovania JE A-1 a JE V-1. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Po posúdení dokumentácie bolo v rámci činností III. a IV. etapy vyraďovania 

JE A-1 vydané rozhodnutie so súhlasom na realizáciu zmeny v rozsahu využívania 

potrubnej čerpacej trasy chrompiku z nádrže NPN-3 na linku VICHR. Bolo tiež 

vydané súhlasné stanovisko k realizácii komplexného vyskúšania ZFK po modifikácii 

systému homogenizácie. V rámci prevádzky manipulačnej a skladovacej nádrže 

(MSN) bol vydaný súhlas na výmenu zátky č. 1 na tieniacej doske a na výmenu 

merania výšky hladiny v tejto nádrži. Odbor ďalej vydal súhlasné stanoviská 

k zdrenážovaniu obsahu PDS č. 60 a PDS s obsahom kalov po dowtherme do MSN 

ako i k návrhu spracovania výsledných KRaO s obsahom dowthermu. 

V súvislosti s pokračovaním vyraďovania JE V-1 boli vydané rozhodnutia na 

realizáciu projektov demontáže nádrží a systémov v BAPP, na uvádzanie 

veľkokapacitných fragmentačných a dekontaminačných zariadení do prevádzky a na 

realizáciu demontáže veľkorozmerových komponentov. Odbor pripravil aj stanoviská 

k projektu oddelenia MSVP od JE V-1, k modifikácii záverečných projektov 

vyraďovania, k návrhu demontáže TNR, k zriadeniu pracovísk suchého rezania PG 

v boxoch a strojovni ako i k modifikácii systému prívodu chladiacej vody a demi 

vody. 

Úloha splnená. 

 

340.2  Posúdiť predloženú dokumentáciu a pripraviť príslušné rozhodnutia a stanoviská 

v súvislosti so zmenami realizovanými počas prevádzky jadrových zariadení na 

nakladanie s RAO. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Na základe žiadostí boli vydané rozhodnutia súvisiace s vybudovaním linky 

na predspracovanie RaO v obj. 44/20 a s úpravou uzla dávkovania do spaľovne BSC, 

vo väzbe na realizáciu projektu spracovania RaO z JE Caorso. Následne bolo vydané 

aj rozhodnutie umožňujúce aktívne skúšky týchto zariadení. Bolo pripravené 

rozhodnutie so súhlasom na zmeny zariadení TSÚ RaO, ktoré boli vyvolané 

v dôsledku oddelenia MSVP od JE V-1. Boli odsúhlasené zmeny v koncepčnom pláne 

vyraďovania TSÚ RaO. Vzhľadom na uvedenie skladu RaO v obj. 641 do prevádzky 

bol vydaný súhlas s realizáciou príslušných zmien v PpBS pre TSÚ RaO. Bolo tiež 

vydané rozhodnutie umožňujúce modifikáciu a doplnenie zariadení TSÚ RaO za 

účelom projektu optimalizácie kapacít spaľovania. 

Pre FS KRaO bolo vydané rozhodnutie so súhlasom na realizáciu zmien v PpBS pre 

toto jadrové zariadenie, ktoré vzišli z potreby úprav dokumentácie identifikovanej 

počas ostatného PHJB. 

V súvislosti s procesom navyšovania max. aktivity RaO skladovaných v IS RaO, bolo 

pripravené stanovisko k notifikačnej správe pripravenej v zmysle čl. 37 Zmluvy 

EURATOM. 

Počas prevádzky RÚ RaO boli v hodnotenom období vydané rozhodnutia na realizáciu 

zmien v LaP a PpBS. Okrem toho odbor pripravil stanovisko k preloženiu prekrytia 

úložiska veľmi nízko aktívnych RaO pre účely zabezpečenia jeho kontinuálneho 

využívania. 

Úloha splnená. 
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340.3 Posúdiť predloženú dokumentáciu a pripraviť príslušné rozhodnutia a stanoviská 

v súvislosti s prepravou RAO. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: V sledovanom období boli po posúdení predloženej dokumentácie vydané 

rozhodnutia o typovom schválení prepravných zariadení na prepravu RaO. Išlo 

o kontajnery PK I/dow, PK II/kaly a PK III/sudy. Pre účely realizácie projektu 

spracovania RaO z JE Caorso bol kontajner ISO 20´ schválený ako prepravné 

zariadenie pre podmienky zásielky typu PZ-2. 

Zároveň boli vydané povolenia na prepravu RaO v prepravných zariadeniach PK 

I/dow, PK III/sudy, VBK a PK/SK. 

V rámci medzinárodnej prepravy RaO (projekt Caorso) bolo vydané rozhodnutie 

o povolení časti tejto prepravy realizovanej na území SR. Takisto bol vykonaný 

licenčný proces pre túto medzinárodnú prepravu podľa požiadaviek smernice Rady 

2006/117/EURATOM, vrátane prípravy stanovísk formou predpísaných štandardných 

formulárov. 

Úloha splnená. 

 

 

SLUŽOBNÝ ÚRAD (400) 

400.1 Zabezpečiť zapojenie služobného úradu do centrálneho informačného systému štátnej 

služby podľa časového harmonogramu spúšťania jednotlivých registrov a 

poskytovanie a využívanie údajov v nich uvedených.  

  Termín: priebežne 

Plnenie: Jednotlivé registre Úrad vlády SR spúšťa postupne. Podstatná časť 

Centrálneho informačného systému štátnej správy je stále ešte len vo fáze verejného 

obstarávania tohto systému, takže zatiaľ služobný úrad monitoruje jeho prípravu. 

Služobný úrad sa zapojil a v roku 2018 využíval register výberových konaní, register 

úspešných absolventov,  register nadbytočných štátnych zamestnancov.  

Úloha splnená. 

400.2 Zaviesť systemizáciu štátnozamestnaneckých miest v súlade s § 23 zákona č. 55/2017 

Z. z. o štátnej službe a vykonávacej vyhlášky č. 302/2017 Z. z. 

 Termín: 31. 3. 2018 

Plnenie: Vzhľadom na účinnosť § 23 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe od 

1.1.2018, odkedy je služobný úrad povinný plniť povinnosť systemizácie avšak nie je 

dostupný elektronický nástroj na jej vykonanie (t. j. register štátnozamestnaneckých 

miest), je systemizácia vedená v listinnej podobe od 1. januára 2018 priebežne vrátane 

zachytenia všetkých zmien v spise č. 404-2019 (pôvodne 702-2018).  

Úloha splnená. 

400.3 Zabezpečiť implementáciu služobného hodnotenia v podmienkach služobného úradu v 

súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.  

 Termín: 31. 1. 2018 

 Plnenie: Smernica o hodnotení zamestnancov (S 400 002:18) bola vypracovaná 

v januári 2018 a schválená na porade predsedníčky dňa 23. 1. 2018. Zároveň osobný 

úrad pripravil pre vedúcich zamestnancov databázu IPOP v rámci IBM Notes, ktorá 

uľahčuje vyhotovenie hodnotenia zamestnanca a zároveň slúži zamestnancom ako 

evidencia ich služobných hodnotení.  
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Informácia o výsledkoch hodnotenia zamestnancov za kalendárny rok 2017 bola 

predložená na porade predsedníčky dňa 15. 5. 2018. Odmeny za výsledky v hodnotení 

boli priznané a vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac máj 2018. 

 Úloha splnená. 
 

400.4 Zabezpečiť zverejnenie všetkých voľných ŠZM miest v registri výberových konaní a 

všetkých pracovných miest na webovej stránke úradu príp. na pracovných portáloch 

zameraných na pracovné príležitosti. 

 Termín: priebežne 

Plnenie: Celkom bolo od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v registri výberových konaní 

vyhlásených 22 vnútorných a vonkajších výberových konaní (13 užších a 9 vonkajších 

výberových konaní) vo všetkých prípadoch obsadzovania štátnozamestnaneckých 

miest v roku 2018. Vzhľadom na nízky počet prihlásených uchádzačov pristúpil 

služobný úrad k zverejňovaniu voľných štátnozamestnaneckých miest v prípadoch, ak 

ide o dočasnú štátnu službu, opätovne aj  na portáli www.profesia.sk.Všetky výberové 

konania sú naďalej zverejňované aj na webovej stránke www.ujd.gov.sk.  

Úloha splnená. 

 

400.5 Ustanoviť štátnozamestnanecké miesta vhodné pre absolventov. 

 Termín: 28. 2. 2018 

Plnenie: Úrad vlády SR pripravil metodické usmernenie pre obsadzovanie vhodných 

miest pre absolventov, ktoré však bolo doručené až dňa 23. 3. 2018 listom č. 11771-

5290/2018/OŠS zo dňa 22. 3. 2018. V zmysle usmernenia má služobný úrad 

povinnosť v systemizácii štátnozamestnaneckých miest podľa prevádzkových 

možností určiť 2 miesta vhodné pre absolventov. Ak by služobný úrad v priebehu roka 

plánoval obsadiť absolventské miesta je povinný vyhlásiť druhú časť hromadného 

výberového konania a pozvať úspešných uchádzačov z prvého kola hromadného 

výberového konania.  

V priebehu roka 2018 služobný úrad neobsadzoval štátnozamestnanecké miesto 

vhodné pre absolventa, preto zatiaľ žiadne druhé kolo hromadného výberového 

konania z absolventov nerealizoval.   

Úloha splnená. 

 

400.6 Uplatniť princíp celoživotného vzdelávania zamestnancov ako prostriedok získavania 

nových vedomostí, rozvoja schopností a zručností  

 Termín: priebežne 

 Plnenie: V súlade s § 162 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov osobný úrad vypracoval plán kontinuálneho 

vzdelávania zamestnancov Úradu jadrového dozoru SR na rok 2018, ktorý bol 

23. 2. 2018 schválený generálnou tajomníčkou služobného úradu a dňa 13. 3. 2018 bol 

predložený aj na poradu predsedníčky úradu. 

Na základe uvedeného plánu a podľa aktuálnych vzdelávacích potrieb a ponúk sa 

priebežne realizuje kontinuálne vzdelávanie zamestnancov služobného úradu, ktorého 

vyhodnotenie sa vykoná do 15. 2. 2019.  

Úloha splnená. 

 

400.7 Venovať zvýšenú pozornosť jazykovému vzdelávaniu zamestnancov. 

 Termín: priebežne 

http://www.profesia.sk/
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Plnenie: V priebehu roka 2018 sa realizovalo intenzívne jazykové vzdelávanie 

zamestnancov jednak  v štátnom jazyku a jednak v cudzích jazykoch (angličtina, 

ruština a francúzština).  

Jazykové vzdelávanie zamestnancov v štátnom jazyku organizoval osobný úrad 

jednorazovými školiacimi aktivitami priamo na pôde úradu v Bratislave a Trnave 

(Jazyková kultúra, 8. 2. 2018 a 28. 2. 2018 - 47 zamestnancov úradu, Jazyková 

kultúra II, 11. 10. 2018 a 18. 10 2018 – 54 zamestnancov, Školenie terminologickej 

komisie, 15. 11. 2018 - 7 zamestnancov). 

Jazykové vzdelávanie zamestnancov v cudzom jazyku organizoval osobný úrad pre 

zamestnancov v anglickom jazyku a ruskom jazyku formou pravidelných skupinových 

kurzov priamo na pôde úradu v Bratislave a Trnave (50 zamestnancov navštevuje 

výuku anglického jazyka a 17 zamestnancov navštevuje výuku ruského jazyka). 

Okrem toho bolo pre dvoch zamestnancov úradu zabezpečené vzdelávanie vo 

francúzskom jazyku organizované a hradené čiastočne cez Ministerstvo zahraničných 

vecí a európskych záležitostí. 

Úloha splnená. 

 

400.8  Venovať zvýšenú pozornosť tým zamestnancom, ktorí nevykonávali štátnu službu 

dlhšie obdobie (napr. čerpanie materskej dovolenky a pod.). 

 Termín: priebežne 

Plnenie: Zamestnancom, ktorí dlhšie obdobie nevykonávali štátnu službu a vrátili sa 

v roku 2018 (ide prípady návratu z rodičovskej dovolenky), osobný úrad zasielal 

ponuky na vzdelávanie, ktoré by im pomohli doplniť a aktualizovať vedomosti 

v oblasti výkonu ich pracovnej činnosti. 

Úloha splnená. 

 

400.9 Aktualizovať, resp. vypracovať nové riadiace akty ÚJD SR v nadväznosti na 

novelizáciu zákonov v pracovnoprávnej oblasti. 

Termín: priebežne 

Plnenie: V roku 2018 boli v súlade s novým zákonom o štátnej službe aktualizované:   

 Služobný predpis, ktorým sa určujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie 

služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové 

vozidlo (2x), 

 Smernica o hodnotení zamestnancov, 

 Smernica upravujúcu podrobnosti týkajúce sa plnenia povinností zamestnávateľa 

podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 125/2016 Z. z.  

Okrem toho bola dojednaná Kolektívna zmluva ÚJD SR na roky 2019-2020. 

Úloha splnená. 

 

 

Osobný úrad (401) 

 

401.1 Zrealizovať valorizáciu platov štátnych zamestnancov v súlade s nariadením vlády SR 

č.  358/2017 Z. z. a valorizáciu platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v súlade s nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 

2018. 

Termín: do 31. 1. 2018 
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Plnenie: K 1. januáru 2018 bolo valorizovaných 16 tarifných platov zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a 109 tarifných platov štátnych zamestnancov. 

Úloha splnená. 
 

401.2 Zrealizovať úpravy platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme v súlade s platnými právnymi predpismi o odmeňovaní (napr. 

služobná prax, príplatok za výkon činnosti mentora, príplatok za vedenie služobného 

motorového vozidla a pod.).  

Termín: mesačne k termínu výplaty miezd 

Plnenie: Úpravy funkčných platov sa realizovali priebežne počas celého roka z 

dôvodu priznania služobnej praxe, priznania a odňatia príplatku za mentoring, 

priznania a odňatia príplatku za vedenie služobného motorového vozidla, priznania a 

zvýšenia osobného príplatku a pod. 

Úloha splnená. 

 

401.3 Vypracovať plán kontinuálneho vzdelávania na rok 2018. 

 Termín: do 28. 2. 2018 

Plnenie: Služobný úrad vypracoval v súlade s § 162 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov plán kontinuálneho 

vzdelávania zamestnancov Úradu jadrového dozoru SR na rok 2018. Plán 

kontinuálneho vzdelávania zamestnancov Úradu jadrového dozoru SR na rok 2018 

schválila generálna tajomníčka služobného úradu Mgr. Zuzana Pišteková dňa 

23. 2. 2018. 

Na rokovanie porady predsedníčky, konanej dňa 19. 3. 2018 bol predložený 

informatívny materiál: Plán kontinuálneho vzdelávania zamestnancov Úradu 

jadrového dozoru SR na rok 2018, ktorý predsedníčka ÚJD SR zobrala na vedomie. 

Úloha splnená. 
 

401.4 Spracovať plán čerpania dovoleniek zamestnancov ÚJD SR na rok 2018, vyhodnotiť 

čerpanie dovoleniek v roku 2017 a formou informácie predložiť na rokovanie porady 

predsedníčky.  

Termín: do 15. 5. 2018 

Plnenie: Na rokovanie porady predsedníčky, konanej dňa 15. 6. 2018 bol predložený 

materiál: Informácia o čerpaní dovolenky v roku 2017 a návrh plánu čerpania 

dovolenky na rok 2018. Predsedníčka ÚJD SR zobrala na vedomie informáciu 

o čerpaní dovolenky v roku 2017 a schválila návrh čerpania dovolenky na rok 2018.  

Úloha splnená. 

 

401.5 Vypísať a zrealizovať výberové konania na voľné štátnozamestnanecké 

miesta, zabezpečiť obsadenie voľných pracovných miest pri výkone práce 

vo verejnom záujme v súlade so schváleným rozpočtom. 

 Termín: priebežne   

Plnenie: V kalendárnom roku 2018 bolo vypísaných 22 výberových konaní, z toho 

13x užšie vnútorné výberové konanie (prihlásiť sa mohli iba štátni zamestnanci 

služobného úradu ÚJD SR) a 9x vonkajšie výberové konanie (prihlásiť sa mohli štátni 

zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do 

štátnej služby). V roku 2018 bolo zrealizovaných 20 výberových konaní. 

Výberové konania boli vypísané pre odbory/útvary: 

VK/2018/234 (užšie vnútorné) – odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, 

VK/2018/652 (vonkajšie) - odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, 
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VK/2018/999 (užšie vnútorné) – odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení, 

VK/2018/1290 (vonkajšie) – kancelária úradu, 

VK/2018/1335 (vonkajšie) - odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení, 

VK/2018/2621 (užšie vnútorné) – vnútorná kontrola, 

VK/2018/2912 (vonkajšie) – vnútorná kontrola, 

VK/2018/3252 (užšie vnútorné) - kancelária úradu, 

VK/2018/3432 (vonkajšie) - kancelária úradu, 

VK/2018/3621 (užšie vnútorné) – referát zvláštnych úloh, 

VK/2018/3846 (vonkajšie) – referát zvláštnych úloh, 

VK/2018/4436 (užšie vnútorné) – odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií,  

VK/2018/4603 (vonkajšie) – odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií, 

VK/2018/4604 (užšie vnútorné) – odbor  rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení, 

VK/2018/4916 (užšie vnútorné) – odbor  rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení, 

VK/2018/5500 (užšie vnútorné) – odbor havarijného plánovania a informatiky,  

VK/2018/5730 (vonkajšie) – odbor havarijného plánovania a informatiky, 

VK/2018/6743 (užšie vnútorné) – sekcia dozorných činností a medzinárodných vzťahov, 

VK/2018/7338 (vonkajšie) – sekcia dozorných činností a medzinárodných vzťahov, 

VK/2018/8415 (užšie vnútorné) – odbor jadrovej bezpečnosti,  

VK/2018/8418 (užšie vnútorné) - odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, 

VK/2018/8475 (užšie vnútorné)  – odbor  rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení. 

Do výberových konaní sa prihlásilo spolu 69 uchádzačov, výberových konaní sa 

zúčastnilo 37 uchádzačov. 

Úloha splnená. 

 

401.6 Zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov, 

vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a obdobných pracovno-

právnych vzťahov (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody 

o brigádnickej práci študentov).  

Termín: priebežne 

Plnenie: V období od 01.01.2018 do 31.12.2018: 

Počet zamestnancov prijatých do dočasnej štátnej služby: 5 (Ing. Marko Novák, CSc., 

Mgr. Roman Pekarík, PhD., Ing. Jarmila Dominová, Ing. Erika Kernová, Mgr. 

Katarína Ambrozyová) 

Počet zamestnancov prijatých do stálej štátnej služby: 3 (Ing. Vladimír Paučo, Mgr. 

Boris Biksadský, Ing. Jana Kuzmová) 

Počet zamestnancov, s ktorými bol skončený štátnozamestnanecký pomer: 5 (Ing. 

Dávid Kováč, Mgr. Michal Brath, Ing. Dušan Švorc, Mgr. Juraj Beňo, PhD.,              

Ing. Michal Lenický) 

Počet zamestnancov, s ktorými bol skončený pracovný pomer: 1 (Ing. Jozef Chren) 

Počet dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: 46 

Úloha splnená. 

 

401.7 Zabezpečiť školenie na zvýšenie úrovne ovládania slovenského spisovného jazyka. 

Termín: do 30. 9. 2018  

Plnenie: V dňoch 8. 2. 2018 v Trnave a 28. 2. 2018 v Bratislave osobný úrad 

v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania zorganizoval 

školenie/vzdelávaciu aktivitu: „Jazyková kultúra“, s lektorkou PhDr. Sibylou 

Mislovičovou. Vzdelávacej aktivity sa v Trnave zúčastnilo 23 zamestnancov a 

v Bratislave 24 zamestnancov. 
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V druhom polroku 2018 osobný úrad zorganizoval následné školenie „Jazyková 

kultúra II“, ktoré opätovne viedla lektorka PhDr. Sibyla Mislovičová. Školenia sa 

v Bratislave (11. 10. 2018) zúčastnilo 26 zamestnancov a v Trnave (18. 10. 2018)                 

28 zamestnancov. Dňa 15. 11. 2018 bolo s PhDr. Sibylou Mislovičovou 

zorganizované školenie členov terminologickej komisie, ktorého sa zúčastnilo 7 

zamestnancov. 

Úloha splnená. 

 

401.8 Aktualizovať, príp. vypracovať normatívne riadiace akty ÚJD SR v nadväznosti na 

zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Termín: 31. 12. 2018 

Plnenie: Na porade predsedníčky konanej dňa 23. 1. 2018 boli schválené uvedené 

riadiace akty:  

- Služobný predpis, ktorým sa určujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie 

služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové 

vozidlo 

- Smernica o hodnotení zamestnancov. 

Osobný úrad aktualizoval aj smernicu upravujúcu podrobnosti týkajúce sa plnenia 

povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (schválená poradou predsedníčky 

dňa 8. 3. 2018). Osobný úrad zároveň finalizuje Služobno-pracovný poriadok v zmysle 

zákona č. 55/2017 Z. z. 

Úloha sa priebežne plní. 

 

401.9 Zabezpečiť manažérske vzdelávanie podľa § 188 zák. č. 55/2017 Z. z. pre štátnych 

zamestnancov, ktorí vykonávali k 1. 6. 2017 funkciu vedúceho zamestnanca 

(nevzťahuje sa na vedúceho zamestnanca, ktorý absolvoval manažérske vzdelávanie 

najneskôr tri roky pred nadobudnutím účinnosti zák. č. 55/2017 Z. z.). 

 Termín: 31. 5. 2018 

Plnenie: Všetci štátni zamestnanci, ktorí vykonávali funkciu vedúceho zamestnanca k 

1. 6. 2017 absolvovali manažérske vzdelávanie v súlade s § 188 zákona č. 55/2017 Z. 

z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. do 31. 5. 2018. 

Všetci vedúci zamestnanci, ktorí začali vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca po 

1. 6. 2017 absolvovali manažérske vzdelávanie v súlade s § 113 ods. 1 písm. i), t. j. v 

lehote do 6-tich mesiacov od začatia vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca.  
 

V termíne od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 sa vedúci štátni zamestnanci zúčastnili 

manažérskeho vzdelávania v nasledujúcich oblastiach:  

základné manažérske zručnosti – 15 vedúcich zamestnancov, 

riadený výberový rozhovor – 2 vedúci zamestnanci, 

vedenie hodnotiaceho rozhovoru – 4 vedúci zamestnanci, 

koučovací rozhovor v práci manažéra – 3 vedúci zamestnanci, 

komunikačné zručnosti – 1 vedúci zamestnanec,   

časový manažment – 3 vedúci zamestnanci. 

Úloha splnená. 

 


