
PR E DB E ŽNÁ  I N FO R MÁC IA  

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov  

a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

 

 

 

1. Pripravovaný právny predpis: 

 

Návrh vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo 

havárie v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh vyhlášky“). 

 

 

2. Základné ciele právnej úpravy: 

 

Účelom návrhu vyhlášky je reagovať na zákon č. 363/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“), 

ktorý nadobudol účinnosť 12.10.2021. Uvedená novela atómového zákona bola predložená do 

Národnej rady Slovenskej republiky ako poslanecká novela a text bol schválený v 3. čítaní 

dňa 21. 09. 2021.   

 

Navrhovaná vyhláška reflektuje na zmenu pri vydávaní povolení a súhlasu pre umiestňovanie 

jadrového zariadenia. Do prijatia novely zákona pri umiestňovaní jadrového zariadenia 

vydával úrad súhlas. Po prijatí novely sa bude pre jadrové zariadenia s jadrovým reaktorom 

vydávať povolenie a súhlas sa bude vydávať pre nereaktorové jadrové zariadenia. V súvislosti 

s touto zmenou je potrebné  upresniť žiadosť o schválenie návrhu veľkosti oblasti ohrozenia, 

špecifikovať podrobnosti podkladov k žiadosti o schválenie veľkosti oblasti ohrozenia alebo 

jej zmien a stanoviť aj minimálnu veľkosť oblasti ohrozenia. 

 

Nadobudnutie účinnosti právnej úpravy pripravovanej v návrhu vyhlášky sa navrhuje 1. 

augusta 2022. 

 

3. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: 

 

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či 

návrhov v intenciách základných cieľov pripravovanej právnej úpravy podľa bodu 2.  

 

Kontaktné údaje: 

Úrad jadrového dozoru SR 

Odbor legislatívno-právny 

Bajkalská 27 

820 07 Bratislava 

email: michaela.biharyova@ujd.gov.sk   

 

 

4. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: 

 

Marec 2022 

mailto:michaela.biharyova@ujd.gov.sk

