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Z Á  K O N

z 9. sep tem bra 2004

o mie ro vom vy u ží va ní jad ro vej ener gie (ató mo vý zá kon)
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov 

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la
na tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ
ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met zá ko na

Ten to zá kon upra vu je
a) pod mien ky mie ro vé ho vy u ží va nia jad ro vej ener gie,
b) pod mien ky vý ko nu štát nej sprá vy, štát ne ho do zo ru

a pô sob nos� Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „úrad”) v ob las ti jad ro vej bez peč -
nos ti jad ro vých za ria de ní, pri mie ro vom vy u ží va ní
jad ro vej ener gie, ako aj pri pre pra ve a na kla da ní
s jad ro vý mi ma te riál mi, s rá dio ak tív ny mi od pad mi
a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom, fy zic kej ochra ne
jad ro vých za ria de ní, jad ro vých ma te riá lov, vy ho re -
té ho jad ro vé ho pa li va a fy zic kej ochra ne pri pre pra ve 
jad ro vých ma te riá lov, rá dio ak tív nych od pa dov a vy -
ho re té ho jad ro vé ho pa li va (ïa lej len „pre pra va rá dio -
ak tív nych ma te riá lov”) a pri ha va rij nom plá no va ní,

c) ka te go ri zá ciu jad ro vých ma te riá lov, pod mien ky na -
kla da nia s jad ro vý mi ma te riál mi,

d) pod mien ky na kla da nia s rá dio ak tív ny mi od pad mi
a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom,

e) pod mien ky jad ro vej bez peč nos ti,
f) pod mien ky ove ro va nia oso bit nej od bor nej spô so bi -

los ti za mest nan cov dr ži te ¾ov po vo le ní pod ¾a § 5 ods.
3 a od bor nej spô so bi los ti za mest nan cov dr ži te -
¾ov po vo le ní pod ¾a § 5 ods. 3,

g) sys tém ha va rij nej pri pra ve nos ti,
h) zod po ved nos� za ško du spô so be nú jad ro vou uda los -

�ou,
i) prá va a po vin nos ti fy zic kých osôb a práv nic kých

osôb pri mie ro vom vy u ží va ní jad ro vej ener gie,
j) sank cie za po ru še nie po vin nos tí vy plý va jú cich z toh -

to zá ko na.

§ 2

Vy me dze nie nie ktorých poj mov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie 
a) bez ú hon ným ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de ný

pre úmy sel ný trest ný čin ale bo pre trest ný čin, kto -
ré ho skut ko vá pod sta ta sú vi sí s pred me tom sú hla su 
ale bo po vo le nia pod ¾a § 5,

b) fy zic kou ochra nou sú bor tech nic kých, re ži mo vých

ale bo or ga ni zač ných opat re ní pot reb ných na za brá -
ne nie a zis te nie ne opráv ne ných čin nos tí s jad ro vý mi
za ria de nia mi, jad ro vý mi ma te riál mi, špe ciál ny mi
ma te riál mi a za ria de nia mi, pri na kla da ní s rá dio ak -
tív ny mi od pad mi, vy ho re tým jad ro vým pa li vom, pri
pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov, ako aj ne opráv -
ne né ho vnik nu tia do jad ro vé ho za ria de nia a vy ko na -
nia sa bo tá že, 

c) ha va rij nou pri pra ve nos �ou schop nos� roz vi nú� a rea -
li zo va� čin nos ti a opat re nia, kto ré vedú k zis te niu
a účin né mu zdo la niu ne hôd ale bo ha vá rií na jad ro -
vých za ria de niach ale bo pri pre pra ve rá dio ak tív nych
ma te riá lov a k účin né mu po tla če niu ich mož nos tí
ohroz e nia ži vo ta, zdra via ale bo ma jet ku oby va te¾ -
stva a ži vot né ho pros tre dia, pri čom táto schop nos�
musí by� zdo ku men to va ná v ha va rij nom plá ne, 

d) in šti tu cio nál ny mi rá dio ak tív ny mi od pad mi rá dio ak -
tív ne od pa dy vzni ka jú ce pri prá ci so zdroj mi io ni zu -
jú ce ho žia re nia s vý nim kou vy ho re té ho jad ro vé -
ho pa li va a rá dio ak tív nych od pa dov z jad ro vých
za ria de ní,

e) jad ro vou bez peč nos �ou stav a schop nos� jad ro vé -
ho za ria de nia ale bo pre prav né ho za ria de nia a ich
ob slu hy za brá ni� ne kon tro lo va né mu roz vo ju štiep -
nej re �a zo vej re ak cie ale bo ne do vo le né mu úni ku rá -
dio ak tív nych lá tok ale bo io ni zu jú ce ho žia re -
nia do pra cov né ho pros tre dia ale bo do ži vot né ho
pros tre dia a ob me dzo va� ná sled ky ne hôd a ha vá rií
jad ro vých za ria de ní ale bo ná sled ky uda los tí pri pre -
pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov,

f) jad ro vým za ria de ním sú bor sta veb ných ob jektov
a tech no lo gic kých za ria de ní,
1. kto rých sú čas �ou je jad ro vý re ak tor ale bo jad ro vé

re ak to ry, 
2. na vý ro bu ale bo spra co va nie jad ro vých ma te riá -

lov ale bo skla do va nie jad ro vých ma te riá lov s množ -
stvom väč ším ako je den efek tív ny kg, 

3. na spra co va nie, úpra vu ale bo skla do va nie rá dio -
ak tív nych od pa dov,

4. na uk la da nie rá dio ak tív nych od pa dov z jad ro vých 
za ria de ní, in šti tu cio nál nych rá dio ak tív nych od -
pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va; za jad -
ro vé za ria de nie sa ne po va žu jú kon taj ne ry a kry ty, 
v kto rých sa jad ro vý ma te riál po u ží va ako tie nia ci
ma te riál na rá dio ak tív ne žia ri če, ani prie sto ry,
v kto rých sa tie to kon taj ne ry a kry ty skla du jú, 

g) li mi ta mi a pod mien ka mi bez peč nej pre vádz ky ale -
bo bez peč né ho vy ra ïo va nia do ku ment, kto rý ob sa -
hu je prí pust né hod no ty pa ra met rov za ria de ní jad ro -
vé ho za ria de nia, de fi nu je jeho pre vádz ko vé re ži my
ale bo re ži my jeho vy ra ïo va nia,
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h) na kla da ním s
1. jad ro vý mi ma te riál mi ich vý ro ba, spra co va nie,

pre pra co va nie, trans mu tá cia, ma ni pu lá cia,  vy -
užívanie, skla do va nie,

2. rá dio ak tív ny mi od pad mi zber, trie de nie, skla do -
va nie, spra co va nie, úpra va, ma ni pu lá cia, uk la -
da nie rá dio ak tív nych od pa dov z jad ro vých za ria -
de ní, úpra va a uk la da nie in šti tu cio nál nych
rá dio ak tív nych od pa dov,

3. vy ho re tým jad ro vým pa li vom jeho skla do va nie,
pre pra co va nie, trans mu tá cia, ma ni pu lá cia a uk -
la da nie,

i) pre pra vou rá dio ak tív nych ma te riá lov pre prav né
ope rá cie, vrá ta ne čin nos tí spo je ných s na lo že ním
a vy lo že ním, z mies ta pô vo du jad ro vých ma te riá lov,
rá dio ak tív nych od pa dov z jad ro vých za ria de ní ale -
bo vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va na mies to ur če -
nia a pre prav né ope rá cie z mies ta úpra vy in šti tu cio -
nál nych rá dio ak tív nych od pa dov na úlo ži sko,

j) pre vádz kou jad ro vé ho za ria de nia čin nos ti vy ko ná -
va né v jad ro vom za ria de ní na do siah nu tie ur če né -
ho úče lu, na kto rý bolo jad ro vé za ria de nie vy bu do -
va né,

k) rá dio ak tív ny mi od pad mi aké ko¾ vek ne vy u ži te¾ né
ma te riá ly v plyn nej, kva pal nej ale bo pev nej for me,
kto ré pre ob sah rá dio nuk li dov v nich ale bo pre úro -
veň ich kon ta mi ná cie rá dio nuk lid mi ne mož -
no uvies� do ži vot né ho pros tre dia, 

l) skla do va ním rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re -
té ho jad ro vé ho pa li va umies tne nie rá dio ak tív nych
od pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va do prie -
sto rov, ob jektov ale bo do za ria de ní umož ňu jú cich
ich izo lá ciu, kon tro lu a ochra nu ži vot né ho pros tre -
dia s úmys lom ich ná sled ne vy be ra�, 

m) špe cia li zo va ným za ria de ním za ria de nie, kto ré pre -
vádz ku je fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba na zá -
kla de ude le né ho po vo le nia na od bor nú prí pra vu za -
mest nan cov dr ži te ¾ov po vo le ní, 

n) uk la da ním rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re té -
ho jad ro vé ho pa li va umies tne nie rá dio ak tív nych od -
pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va do úlo ži ska 
rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro vé -
ho pa li va, 

o) ukon če ním pre vádz ky jad ro vé ho za ria de nia stav
jad ro vé ho za ria de nia, keï sa je ho vy u ží va nie na pô -
vod ný účel skon či lo a ten to pro ces je ne vrat ný; pre
úlo ži sko rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re té ho
jad ro vé ho pa li va pla tí, že ukon če ním pre vádz ky jad -
ro vé ho za ria de nia je stav, keï sa skon či lo umies t ňo -
va nie rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re té ho jad -
ro vé ho pa li va do úlo ži ska, 

p) úlo ži skom rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re té -
ho jad ro vé ho pa li va jad ro vé za ria de nie pod ¾a pís me -
na f) štvr té ho bodu umož ňu jú ce izo lá ciu rá dio ak tív -
nych od pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va,
kon tro lu a ochra nu ži vot né ho pros tre dia (ïa lej len
„úlo ži sko”),

q) vy bra ný mi za ria de nia mi sys té my, kon štruk cie, kom -
po nen ty ale bo ich čas ti vrá ta ne ich prog ra mo vé ho vy -

ba ve nia dô le ži té z h¾a di ska jad ro vej bez peč nos ti jad -
ro vé ho za ria de nia, za ra de né do bez peč nost ných tried 
pod ¾a svoj ho výz namu pre jad ro vú bez peč nos�, ako aj 
pod ¾a bez peč nost nej funk cie sys té mu, kto ré ho sú sú -
čas �ou, a pod ¾a zá važ nos ti ich prí pad nej po ru chy, 

r) vy ho re tým jad ro vým pa li vom ožia re né jad ro vé pa li -
vo tr va lo vy bra né z jad ro vé ho re ak to ra, 

s) vy ra ïo va ním čin nos ti po ukon če ní pre vádz ky, kto -
rých cie ¾om je vy ňa tie jad ro vé ho za ria de nia ok rem
úlo ži ska z pô sob nos ti toh to zá ko na, 

t) vy u ží va ním jad ro vej ener gie 
1. umies tňo va nie jad ro vých za ria de ní, vý stav ba jad -

ro vých za ria de ní, uvá dza nie jad ro vých za ria de ní
do pre vádz ky, pre vádz ka jad ro vých za ria de ní ale -
bo vy ra ïo va nie jad ro vých za ria de ní z pre vádz ky
(ïa lej len „vy ra ïo va nie”) a uza tvo re nie úlo žísk rá -
dio ak tív nych od pa dov a vy ho re té ho jad ro vé ho pa -
li va, 

2. zme ny na jad ro vých za ria de niach a ove ro va nie
sys té mov jad ro vých za ria de ní ale bo čas tí tých -
to sys té mov, 

3. na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi, so špe ciál ny -
mi ma te riál mi a za ria de nia mi, s vy ho re tým jad ro -
vým pa li vom a s rá dio ak tív ny mi od pad mi vrá ta ne
ich tvor by, 

4. od bor ná prí pra va za mest nan cov dr ži te ¾ov po vo le -
nia pod ¾a § 5 vy ko ná va ná v špe cia li zo va ných za -
ria de niach,

5. pre pra va rá dio ak tív nych ma te riá lov,
u) zme na mi na jad ro vom za ria de ní ovplyv ňu jú ci mi jad -

ro vú bez peč nos� po čas vý stav by, uvá dza nia do pre -
vádz ky, pre vádz ky, vy ra ïo va nia, uzat vá ra nia úlo ži -
ska ale bo po uza tvo re ní úlo ži ska, kto ré mož no
rea li zo va� len po pred chá dza jú com sú hla se ale -
bo schvá le ní úra du a v oso bit ných prí pa doch aj
po sta no vi sku Eu róp skej ko mi sie, zme ny
1. vy bra ných za ria de ní, kto ré sú no si te¾ mi ich bez -

peč nost nej funk cie ale bo kto rý mi sa me nia ich
vlast nos ti vo vz�a hu k bez peč nost nej funk cii,

2. do ku men tá cie po sú de nej ale bo schvá le nej úra -
dom,

3. kto rých ná sled kom je zme na li mít a pod mie nok
pod ¾a pís me na g),

v) zme na mi na jad ro vom za ria de ní po čas jeho vý stav -
by, uvá dza nia do pre vádz ky, pre vádz ky, vy ra ïo va -
nia, uzat vá ra nia úlo ži ska a po uza tvo re ní úlo ži ska,
kto ré pod lie ha jú pred chá dza jú ce mu ohlá se niu a po -
sú de niu úra du, také zme ny, kto ré nie sú uve de né
v pís me ne u), av šak ak budú rea li zo va né, môže dôjs�
k ovplyv ne niu jad ro vej bez peč nos ti. 

§ 3

Zá sa dy mie ro vé ho vy u ží va nia jad ro vej ener gie

(1) Jad ro vá ener gia sa môže vy u ží va� len na mie ro vé
úče ly a v sú la de s me dzi ná rod ný mi zmlu va mi, kto rý mi
je Slo ven ská re pub li ka via za ná.1) 
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1) Na prí klad vyh láš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 61/1974 Zb. o Zmlu ve o ne ší re ní jad ro vých zbra ní, vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných
vecí č. 62/1974 Zb. o Zmlu ve o zá ka ze umies tňo va nia jad ro vých zbra ní a iných zbra ní hro mad né ho ni če nia na dne morí a oce á nov
a v jeho pod ze mí.



(2) Vy u ží va� jad ro vú ener giu na iné ako mie ro vé úče ly 
sa za ka zu je.

(3) Vy u ží va nie jad ro vej ener gie musí by� odô vod ne né
prí no som, kto rý vy vá ži prí pad né ri zi ká z ta kýchto čin -
nos tí, naj mä pri po rov na ní s iný mi spô sob mi, kto rý mi
mož no do siah nu� rov na ký účel. 

(4) Pri vy u ží va ní jad ro vej ener gie musí by� pred nost -
ne kla de ný dô raz na bez peč nost né as pek ty pred všet -
ký mi ostat ný mi as pek tmi ta kýchto čin nos tí. 

(5) Pri vy u ží va ní jad ro vej ener gie sa musí do siah nu�
taká úro veň jad ro vej bez peč nos ti, spo ¾ah li vos ti, bez -
peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci a bez peč nos ti tech -
nic kých za ria de ní, ochra ny zdra via pred io ni zu jú cim
žia re ním,2) fy zic kej ochra ny, ha va rij nej pri pra ve nos ti
a ochra ny pred po žiar mi, aby ri zi ko ohroz e nia ži vo ta,
zdra via, pra cov né ho ale bo ži vot né ho pros tre -
dia bolo pod ¾a do stup ných zna los tí také níz ke, aké
mož no ro zum ne do siah nu�, pri čom ne smú by� pre kro -
če né li mi ty ožia re nia.2) Pri zís ka ní no vých výz namných
in for má cií o ri zi ku a dô sled koch vy u ží va nia jad ro vej
ener gie sa musí uve de ná úro veň pre hod no ti� a mu -
sia sa pri ja� pot reb né opat re nia na spl ne nie pod mie nok 
pod ¾a toh to zá ko na. 

(6) Vy u ží va� jad ro vú ener giu bez sú hla su ale -
bo bez po vo le nia je za ká za né.

(7) Vy ko ná va� skú šob né vý bu chy jad ro vej zbra ne ale -
bo iné jad ro vé vý bu chy, pod po ro va� ale bo zú čas tňo va�
sa na vy ko ná va ní aké ho ko¾ vek skú šob né ho vý bu chu
jad ro vej zbra ne ale bo iné ho jad ro vé ho vý bu chu je za ká -
za né.

(8) Za ka zu je sa pre pra vo va� rá dio ak tív ne od pa dy do
a) mies ta na chá dza jú ce ho sa juž ne od 60. stup ňa juž -

nej ze me pis nej šír ky,
b) štá tu, kto rý je sig na tá rom me dzi ná rod nej zmlu vy,3)

a kto rý nie je člen ským štá tom Eu róp skej únie (ïa lej
len „člen ský štát“), ak ne jde o spät ný do voz rá dio ak -
tív nych od pa dov vznik nu tých z ma te riá lov vy ve ze -
ných z toh to štá tu na účely ich spra co va nia ale -
bo pre pra co va nia v Slo ven skej re pub li ke,

c) tre tie ho štá tu, kto rý nemá pod ¾a sta no vi ska prí sluš -
né ho or gá nu štá tu pô vo du rá dio ak tív nych od pa -
dov tech nic ké, práv ne ale bo ad mi nis tra tív ne  pro -
striedky na bez peč né na kla da nie s rá dio ak tív ny mi
od pad mi.

(9) Uk la da nie rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re -
té ho jad ro vé ho pa li va môže na zá kla de po vo le nia úra du 
vy ko ná va� len práv nic ká oso ba ne zá vis lá od pô vod cu
rá dio ak tív nych od pa dov, za lo že ná ale bo zria de ná Mi -
nis ter stvom hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo hos po dár stva“).

(10) Za ka zu je sa, aby rá dio ak tív ne od pa dy ale bo vy ho -

re té jad ro vé pa li vo na úze mí Slo ven skej re pub li ky uk la -
da li iné oso by ako práv nic ká oso ba pod ¾a od se ku 9. 

(11) Kaž dý, kto na kla dá so špe ciál ny mi ma te riál mi
a špe ciál ny mi za ria de nia mi, je po vin ný ozná mi� za ča tie 
a roz sah tých to čin nos tí úra du. 

(12) Kaž dý, kto vy rá ba oba lo vé sú bo ry pre ožia re né
ale bo vy ho re té jad ro vé pa li vo ale bo vy ko ná va vý stav bu
ho rú cich ko môr, ale bo vy ko ná va vý skumné a vý vo jo vé
čin nos ti sú vi sia ce s kon ver ziou jad ro vých ma te riá lov,
s obo ha co va ním, s vý ro bou pa li vo vých člán kov, s re ak -
tor mi, s kri tic ký mi sú bor mi, s pre pra co va ním a na kla -
da ním s vy so ko ak tív ny mi a stred ne ak tív ny mi rá dio ak -
tív ny mi od pad mi ob sa hu jú ci mi oso bit né štiep ne
ma te riá ly, je po vin ný ozná mi� za ča tie a roz sah tých -
to čin nos tí úra du a Eu róp skej ko mi sii. 

(13) Po dro bnos ti o roz sa hu, ob sa hu a spô so be ozna -
mo va nia pod ¾a od se kov 11 a 12 usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

DRU HÁ ČASŤ
ŠTÁT NA SPRÁ VA, ŠTÁT NY DO ZOR

A PÔ SOB NOSŤ ÚRA DU

§ 4

Pô sob nos� úra du

(1) Úrad
a) vy ko ná va štát ny do zor nad jad ro vou bez peč nos �ou

jad ro vých za ria de ní,
b) vy ko ná va štát ny do zor v ob las ti vy u ží va nia jad ro vej

ener gie, pri fy zic kej ochra ne a pri ha va rij nom plá no -
va ní, 

c) kon tro lu je pl ne nie po vin nos tí pod ¾a toh to zá ko na,
d) vy dá va fy zic kým oso bám ale bo práv nic kým oso bám

sú hlas ale bo po vo le nie pod ¾a § 5 ods. 2 a 3, kon tro lu -
je pl ne nie pod mie nok sú hla su ale bo po vo le nia a sú -
hlas ale bo po vo le nie zru šu je,

e) schva ¾u je na úče ly ha va rij né ho plá no va nia ve¾ kos�
ob las ti ohroz e nia ale bo ve¾ kos� spo loč nej ob las ti
ohroz e nia jad ro vým za ria de ním,

f) za bez pe ču je me dzi ná rod nú spo lu prá cu v ob las ti pô -
sob nos ti toh to zá ko na vrá ta ne pl ne nia zá väz kov Slo -
ven skej re pub li ky vy plý va jú cich z me dzi ná rod ných
zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná,
ako aj pl ne nie funk cie styč né ho miesta4) a plní v roz -
sa hu svo jej pô sob nos ti ïal šie ozna mo va cie po vin nos -
ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5) 

g) in for mu je su sed né štá ty, Me dzi ná rod nú agen tú ru
pre ató mo vú ener giu a Eu róp sku ko mi siu, prí pad ne
ïal šie or gá ny Eu róp skej únie, o ne zá kon nom zmoc -
ne ní sa jad ro vých ma te riá lov, rá dio ak tív nych žia ri -
čov, ne ho dách a ha vá riách na jad ro vých za ria de -
niach na úze mí Slo ven skej re pub li ky a o uda los tiach 
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2) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 12/2001 Z. z. o po žia dav kách na za bez pe če nie ra diač nej ochra ny.

3) 4. doho vor af ric kých, ka rib ských a ti cho mor ských kra jín a Eu róp ske ho hos po dár ske ho spo lo čen stva (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo -
lo čen stiev L 229, 17. 08. 1991).

4) Na prí klad Do ho vor o včas nom ozna mo va ní jad ro vej ha vá rie (ozná me nie  č. 327/2001 Z. z.), roz hod nu tie Rady 87/600/Eu ra tom zo dňa
14. de cem bra 1987 o opat re niach Spo lo čen stva pre včas nú vý me nu in for má cií v prí pa de ra diač nej mi mo riad nej si tu á cie (Úrad ný ves tník 
Eu róp skych spo lo čen stiev L 371, 30. 12. 1987).

5) Člá nok 37 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu. 



pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov na úze mí
Slo ven skej re pub li ky,

h) je den krát roč ne, vždy k 30. ap rí lu, pred kla dá sprá vu 
o sta ve jad ro vej bez peč nos ti jad ro vých za ria de ní
na úze mí Slo ven skej re pub li ky a o svo jej čin nos ti
za uply nu lý rok vlá de Slo ven skej re pub li ky a ná sled -
ne Ná rod nej rade Slo ven skej re pub li ky,

i) in for mu je ve rej nos� o 
1. ne ho dách a ha vá riách jad ro vých za ria de ní na úze -

mí Slo ven skej re pub li ky, 
2. ha vá riách mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky,
3. zá važ ných ne dos tat koch zis te ných úra dom v jad ro -

vých za ria de niach a opat re niach pri ja tých na ich
od strá ne nie,

4. uda los tiach pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá -
lov ok rem uta jo va ných sku toč nos tí pod lie ha jú -
cich ochra ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su,6)

5. ïal ších sku toč nos tiach tý ka jú cich sa jad ro vej
bez peč nos ti jad ro vých za ria de ní na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky,

j) vy ko ná va pô sob nos� sta veb né ho úra du v prí pa doch
uve de ných v oso bit nom pred pi se,7)

k) ve die štát ny sys tém evi den cie jad ro vých ma te riá lov,
špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní. 

(2) Úrad ïa lej
a) schva ¾u je 

1. typy pre prav ných za ria de ní na pre pra vu rá dio ak -
tív nych ma te riá lov,

2. do ku men tá ciu sys té mu kva li ty žia da te ¾ov o po vo -
le nie a dr ži te ¾ov po vo le nia, 

3. po žia dav ky na kva li tu jad ro vých za ria de ní, ka te -
go ri zá ciu vy bra ných za ria de ní do bez peč nost -
ných tried a po žia dav ky na kva li tu vy bra ných za -
ria de ní,

4. sys tém od bor nej prí pra vy za mest nan cov dr ži te -
¾ov po vo le nia, 

5. prog ram prí pra vy vy bra ných za mest nan cov,
6. pred bež ný plán fy zic kej ochra ny a plán fy zic kej

ochra ny,
7. pred bež né vnú tor né ha va rij né plá ny a vnú tor né

ha va rij né plá ny,
8. pred bež né li mi ty a pod mien ky bez peč nej pre vádz -

ky a li mi ty a pod mien ky bez peč nej pre vádz ky, 
9. li mi ty a pod mien ky bez peč né ho vy ra ïo va nia,

10. prog ram uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre -
vádz ky čle ne ný na eta py, 

11. hra ni ce jad ro vé ho za ria de nia a ich zme ny,
12. ve¾ kos� ob las ti ohroz e nia ale bo spo loč nej ob las ti

ohroz e nia jad ro vým za ria de ním a jej zme ny,
13. rea li zá ciu zmien pod ¾a § 2 písm. u),

b) ukla dá 
1. zní ži� vý kon ale bo po za sta vi� pre vádz ku ale bo vy -

ra ïo va nie jad ro vé ho za ria de nia, ale bo je ho vý -
stav bu, 

2. po za sta vi� na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi,
s rá dio ak tív ny mi od pad mi ale bo s vy ho re tým jad -
ro vým pa li vom, 

3. sank cie pod ¾a toh to zá ko na,

c) ur ču je
1. no vé ho dr ži te ¾a po vo le nia na na kla da nie s jad ro -

vý mi ma te riál mi a s rá dio ak tív ny mi od pad mi, pri
kto rých nie je zná my pô vod ca ale bo pô vod ca nie je 
schop ný s jad ro vý mi ma te riál mi ale bo s rá dio ak -
tív ny mi od pad mi bez peč ne na kla da�,

2. po vin nos� iné mu dr ži te ¾o vi prí sluš né ho po vo le -
nia vstú pi� do práv a po vin nos tí tý ka jú cich
sa bez peč né ho na kla da nia s jad ro vý mi ma te riál -
mi ale bo rá dio ak tív ny mi od pad mi toho dr ži te -
¾a po vo le nia, kto ré ho po vo le nie za nik lo z dô vo -
dov uve de ných v § 9 ods. 4, vrá ta ne mož nos ti
čias toč né ho ale bo úpl né ho odob ra tia jad ro vých
ma te riá lov ale bo rá dio ak tív nych od pa dov to mu -
to dr ži te ¾o vi po vo le nia,

d) ove ru je
1. oso bit nú od bor nú spô so bi los� za mest nan cov dr ži -

te ¾ov po vo le ní a vy dá va, odo be rá ale bo od ní ma im
pre u ka zy o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti,

2. od bor nú spô so bi los� za mest nan cov dr ži te ¾ov po -
vo le ní na od bor nú prí pra vu za mest nan cov dr ži te -
¾ov po vo le ní, kto rí vy ko ná va jú od bor nú te o re tic kú
prí pra vu a vý cvik na si mu lá to re pre vy bra ných za -
mest nan cov, a vy dá va, odo be rá ale bo od ní ma im
pre u ka zy o od bor nej spô so bi los ti,

e) po su dzu je
1. plá ny ochra ny oby va te¾ stva kra jov v ob las ti

ohroz e nia,
2. ha va rij né do prav né po riad ky,
3. do ku men tá ciu uve de nú v prí lo hách toh to zá ko -

na, kto rá je pot reb ná k jed not li vým dru hom sú -
hla sov ale bo po vo le ní, a kto rú pod ¾a toh to zá ko -
na ne schva ¾u je,

4. prog ram prí pra vy od bor ne spô so bi lých za mest -
nan cov,

5. tech nic ké vy ba ve nie špe cia li zo va né ho za ria de -
nia, 

f) vy dá va sú hlas na
1. umies tne nie stav by jad ro vé ho za ria de nia,
2. rea li zá ciu zmien pod ¾a § 2 písm. u), 
3. vy ňa tie jad ro vé ho za ria de nia z pô sob nos ti toh -

to zá ko na,
4. roz rie de nie a spot re bu jad ro vých ma te riá lov,
5. jed not li vé eta py uvá dza nia jad ro vé ho za ria de -

nia do pre vádz ky,
6. skú šob nú pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia,
7. po u žitie no vé ho typu jad ro vé ho pa li va, 

g) roz ho du je o tom,
1. či ide o jad ro vé za ria de nie, 
2. či ide o zme ny na jad ro vých za ria de niach  po -

d¾a § 2 písm. u) ale bo písm. v),
3. či ide o jad ro vý ma te riál, špe ciál ny ma te riál ale -

bo za ria de nie,
h) vy dá va ïal šie roz hod nu tia pod ¾a oso bit ných pred pi -

sov.8)

(3) Úrad pri vý ko ne štát ne ho do zo ru
a) vy ko ná va kon tro ly pra co vísk, pre vá dzok a ob -

jektov jad ro vých za ria de ní, pre vá dzok a ob jektov dr -
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6) Zá kon č. 215/2004 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
7) § 121 ods. 2 písm. e) zá ko na č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
8) Na prí klad § 16 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 127/1994 Z. z. o po su dzo va ní vply vov na ži vot né pros tre die v zne ní ne skor -

ších pred pi sov, zá kon č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



ži te ¾ov sú hla sov ale bo po vo le ní a pri tom kon tro lu je
pl ne nie po vin nos tí vy plý va jú cich z toh to zá ko na,
vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných
na jeho zá kla de, pre vádz ko vých pred pi sov vy da ných 
dr ži te ¾om po vo le nia, do dr žia va nie li mít a pod mie nok 
bez peč nej pre vádz ky a bez peč né ho vy ra ïo va nia,
sys té mu za bez pe čo va nia kva li ty, ako aj po vin nos ti
vy plý va jú ce z roz hod nu tí, opat re ní ale bo na ria de ní
vy da ných pod ¾a toh to zá ko na, 

b) kon tro lu je pl ne nie zá väz kov vy plý va jú cich z me dzi -
ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka
via za ná v ob las ti pô sob nos ti toh to zá ko na, 

c) kon tro lu je sys tém od bor nej prí pra vy za mest nan cov, 
prog ra my prí pra vy od bor ne spô so bi lých za mest nan -
cov, prog ra my prí pra vy vy bra ných za mest nan -
cov dr ži te ¾ov po vo le ní a kon tro lu je od bor nú spô so bi -
los� za mest nan cov, ako aj oso bit nú od bor nú
spô so bi los� za mest nan cov dr ži te ¾ov po vo le ní,

d) zis �u je na mies te stav, prí či ny a ná sled ky vy bra ných
po rúch, ne hôd ale bo ha vá rií na jad ro vom za ria de ní
ale bo uda los tí pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá -
lov; po čas vy šet ro va nia ne ho dy, ha vá rie ale bo uda -
los ti pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov iným
or gá nom zú čas tňu je sa ako ne o po me nu te¾ ný or gán
na tom to vy šet ro va ní, 

e) kon tro lu je vy ko ná va nie po vin ných pre hlia dok, re ví -
zií, pre vádz ko vých kon trol a skú šok vy bra ných za -
ria de ní z h¾a di ska jad ro vej bez peč nos ti, 

f) na ria ïu je od strá ne nie ne dos tat kov ovplyv ňu jú cich
jad ro vú bez peč nos�, fy zic kú ochra nu, ha va rij nú pri -
pra ve nos�,

g) hod no tí jad ro vú bez peč nos�, fy zic kú ochra nu a ha -
va rij nú pri pra ve nos� ne zá vis le od dr ži te ¾a po vo le nia,

h) kon tro lu je ob sah, ak tu a li zá ciu a pre cvi čo va nie ha -
va rij ných plá nov, kto ré schva ¾u je ale bo kto ré po su -
dzu je, a ško le nia o nich,

i) vy ko ná va miest ne zis �o va nie na pra co vis kách, v pre -
vádz kach a ob jektoch žia da te ¾ov o vy da nie sú hla su
ale bo po vo le nia a dr ži te ¾ov sú hla su ale bo po vo le nia
vrá ta ne kon tro ly do dr žia va nia sys té mu kva li ty.

(4) Úrad pí som nou do ho dou s Mi nis ter stvom prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky určí po -
dro bnos ti o spo lu prá ci v do zor nej čin nos ti v ob las ti vy -
u ží va nia jad ro vej ener gie.

§ 5

Vy u ží va nie jad ro vej ener gie

(1) Vy u ží va� jad ro vú ener giu mož no len na zá kla de
sú hla su ale bo po vo le nia vy da né ho úra dom fy zic kej
oso be ale bo práv nic kej oso be. 

(2) Sú hlas sa vy ža du je na umies tne nie stav by jad ro -
vé ho za ria de nia.

(3) Po vo le nie sa vy ža du je na

a) stav bu jad ro vé ho za ria de nia (ïa lej len „sta veb né po -
vo le nie”),

b) uvá dza nie jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky,
c) pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia,
d) eta pu vy ra ïo va nia, 
e) uza tvo re nie úlo ži ska a in šti tu cio nál nu kon tro lu,
f) na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad mi ale bo vy ho re -

tým jad ro vým pa li vom,
g) na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi v jad ro vom za -

ria de ní,
h) do voz ale bo vý voz jad ro vých ma te riá lov,
i) do voz ale bo vý voz špe ciál nych ma te riá lov a za ria de -

ní v sú la de s oso bit ným pred pi som,9)
j) pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov vrá ta ne me dzi -

ná rod nej pre pra vy; toto po vo le nie sa ne vz�a hu je
na oso bu, kto rá do pra vu vy ko ná va, ak nie je sú čas -
ne pre prav com, 

k) od bor nú prí pra vu za mest nan cov dr ži te ¾a po vo le -
nia pod ¾a pís men b) až g), 

l) spät nú pre pra vu rá dio ak tív nych od pa dov pod ¾a § 21 
ods. 11 písm. a),

m) do voz rá dio ak tív nych od pa dov pod ¾a § 21 ods. 11
písm. b),

n) na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi mimo jad ro vé -
ho za ria de nia.

(4) Sú hlas úra du pod ¾a od se ku 2 a po vo le nie úra du
pod ¾a od se ku 3 ne na hrá dza li cen ciu, po vo le nie, opráv -
ne nie ale bo osved če nie vy da né iný mi správ ny mi or gán -
mi pod ¾a oso bit ných pred pi sov.10)

(5) Úrad môže všet ky svo je roz hod nu tia via za� na spl -
ne nie pod mie nok v sú vis los ti s jad ro vou bez peč nos �ou, 
fy zic kou ochra nou, za bez pe čo va ním kva li ty ale bo ha -
va rij nou pri pra ve nos �ou. Tie to pod mien ky môže úrad
zme ni�, ak sa zme nia okol nos ti dô le ži té z h¾a di ska jad -
ro vej bez peč nos ti, fy zic kej ochra ny ale bo ha va rij nej
pri pra ve nos ti, za kto rých bolo roz hod nu tie vy da né, prí -
pad ne na zá kla de no vých po znat kov vedy a tech ni ky
ale bo na odô vod ne nú pí som nú žia dos� dr ži te ¾a sú hla su 
ale bo po vo le nia. 

§ 6

Žia dos� o sú hlas ale bo o po vo le nie 

(1) Žia dos� o sú hlas ale bo o po vo le nie musí ob sa ho -
va�,
a) ak ide o fy zic ké oso by, meno a priez vis ko, tr va lý po -

byt, evi denč né čís lo, ak už bolo úra dom pri de le né,
b) ak ide o práv nic ké oso by, ná zov, síd lo a iden ti fi kač -

né čís lo or ga ni zá cie, meno, priez vis ko, tr va lý po byt
oso by ale bo osôb, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom
ale bo jeho čle nom, evi denč né čís lo, ak už bolo úra -
dom pri de le né,

c) pred met, druh, roz sah a mies to čin nos ti, na kto rú
sa žia da sú hlas ale bo po vo le nie, spô sob jej za bez pe -
če nia, dobu, po čas kto rej chce žia da te¾ túto čin nos�
vy ko ná va�, a spô sob ukon če nia čin nos ti.
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9) Na ria de nie Rady (ES) č. 1334/2000 zo dňa 22. júna 2000 sta no vu jú ce re žim Spo lo čen stva pre kon tro lu ex por tov po lo žiek a tech no ló gie
s dvo ja kým po u ži tím v plat nom zne ní (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 159, 30. 06. 2000).

10) Na prí klad § 3 ods. 1 zá ko na č. 70/1998 Z. z. o ener ge ti ke a o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský
zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 95/2000 Z. z. o in špek cii prá ce a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.



(2) Sú čas �ou žia dos ti je 
a) do klad o bez ú hon nos ti fy zic kej oso by ale bo oso by,

kto rá je šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu -
tár ne ho or gá nu práv nic kej oso by, kto rým je vý -
pis z re gis tra tres tov nie star ší ako tri me sia ce,

b) ak ide o práv nic ké oso by, vý pis z ob chod né ho re gis -
tra ale bo iné ho ob dob né ho re gis tra ve de né ho v člen -
skom štá te nie star ší ako tri me sia ce, ak je práv nic ká 
oso ba pod ni ka te ¾om; ak ide o fy zic ké oso by, vý -
pis zo živ nos ten ské ho re gis tra ale bo iné ho ob dob né -
ho re gis tra ve de né ho v člen skom štá te nie star ší
ako tri me sia ce, ak je fy zic ká oso ba pod ni ka te ¾om,

c) spo lo čen ská zmlu va, za kla da te¾ ská lis ti na ale -
bo zria ïo va cia lis ti na, ak ide o no vo za lo že ný sub -
jekt, 

d) ak ide o žia dos� o sú hlas na umies tne nie úlo ži s -
ka ale bo ak ide o žia dos� o sta veb né po vo le nie
na úlo ži sko, do klad o vlast níc kom prá ve štá tu k po -
zem ku, na kto rom má by� úlo ži sko umies tne né ale -
bo pos ta ve né,

e) do klad o funk čnom tech nic kom vy ba ve ní žia da te -
¾a na po ža do va nú čin nos� a do klad, že žia da te¾ má
stá lych za mest nan cov s po ža do va nou od bor nos �ou,

f) do klad o za bez pe če ní na kla da nia s rá dio ak tív ny mi
od pad mi vrá ta ne jeho fi nanč né ho za bez pe če nia, ak
pri po vo ¾o va ných čin nos tiach majú vzni ka� rá dio ak -
tív ne od pa dy, 

g) do klad o vlast níc kej a or ga ni zač nej štruk tú re žia da -
te ¾a o sú hlas ale bo po vo le nie, ak je žia da te ¾om práv -
nic ká oso ba,

h) do ku men tá cia vy ža do va ná k žia dos tiam o jed not li vé
dru hy sú hla su ale bo po vo le ní uve de ná v prí lo hách
toh to zá ko na,

i) do ku men tá cia o poč te stá lych za mest nan cov s uve -
de ním ich od bor nos ti,

j) ak ide o žia dos ti pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11) do ku -
men tá cia vy ža do va ná oso bit ným pred pi som. 

§ 7

Pod mien ky na vy da nie sú hla su ale bo po vo le nia

(1) Vše obec ný mi pod mien ka mi na vy da nie sú hla su
ale bo po vo le nia fy zic kej oso be sú
a) spô so bi los� na práv ne úko ny,
b) bez ú hon nos�,
c) pre u ká za nie funk čné ho tech nic ké ho vy ba ve -

nia na po ža do va nú čin nos�,
d) pre u ká za nie dos ta toč né ho poč tu stá lych za mest -

nan cov s po ža do va nou od bor nos �ou. 

(2) Vše obec ný mi pod mien ka mi na vy da nie sú hla su
ale bo po vo le nia práv nic kej oso be sú
a) spô so bi los� na práv ne úko ny, bez ú hon nos� oso by,

kto rá je šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu -
tár ne ho or gá nu,

b) pre u ká za nie funk čné ho tech nic ké ho vy ba ve nia
na po ža do va nú čin nos�,

c) pre u ká za nie dos ta toč né ho poč tu stá lych za mest -
nan cov s po ža do va nou od bor nos �ou. 

(3) Oso bit ný mi pod mien ka mi vy da nia sú hla su  po -
d¾a § 5 ods. 2 sú 
a) po sú de nie hod no te nia vply vu jad ro vé ho za ria de -

nia na ži vot né pros tre die, ak tak usta no vu je oso bit -
ný pred pis,8) ako aj hod no te nie po ten ciál ne ho vply -
vu oko li té ho pros tre dia na jad ro vé za ria de nie,

b) schvá le nie po žia da viek na kva li tu jad ro vé ho za ria -
de nia,

c) schvá le nie ná vr hu hra níc jad ro vé ho za ria de nia,
d) schvá le nie ná vr hu ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro -

vým za ria de ním. 

(4) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) až g), j), k) je schvá le nie do ku -
men tá cie sys té mu kva li ty pre po vo ¾o va nú čin nos�. 

(5) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) až d), f), g), j) je schvá le nie pred -
bež né ho plá nu fy zic kej ochra ny ale bo plá nu fy zic kej
ochra ny. 

(6) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) až d), f), g), j) je schvá le nie ka te go -
ri zá cie vy bra ných za ria de ní do bez peč nost ných tried.

(7) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) je schvá le nie pred bež né ho vnú -
tor né ho ha va rij né ho plá nu jad ro vé ho za ria de nia (ïa lej
len „pred bež ný vnú tor ný ha va rij ný plán”).

(8) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. b) až d), f), g), j) je schvá le nie vnú tor -
né ho ha va rij né ho plá nu jad ro vé ho za ria de nia (ïa lej len 
„vnú tor ný ha va rij ný plán”), plá nov ochra ny oby va te¾ -
stva a ha va rij né ho do prav né ho po riad ku.

(9) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) až c), f), g) je schvá le nie pred bež -
ných li mít a pod mie nok bez peč nej pre vádz ky ale bo li -
mít a pod mie nok bez peč nej pre vádz ky .

(10) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. d) je schvá le nie li mít a pod mie nok
bez peč né ho vy ra ïo va nia.

(11) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) až e) je schvá le nie pred bež né -
ho vy me dze nia hra níc jad ro vé ho za ria de nia, ich vy me -
dze nia ale bo zmien.

(12) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. a) až e) je schvá le nie pred bež né -
ho vy me dze nia ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým za -
ria de ním, jej vy me dze nia ale bo zmien. 

(13) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. b) je schvá le nie prog ra mu uvá dza -
nia jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky čle ne né -
ho na eta py.

(14) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. b) až g) je spl ne nie kva li fi kač ných
po žia da viek vy bra ných za mest nan cov a od bor ne spô -
so bi lých za mest nan cov.

(15) Oso bit nou pod mien kou vy da nia po vo le nia  po -
d¾a § 5 ods. 3 písm. h) je uzav re tá ob chod ná zmlu va od -
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sú hla se ná Eu róp skou ko mi siou a zá ro veň je žia da te¾
ale bo fy zic ká oso ba, ale bo práv nic ká oso ba, pre kto rú
sa jad ro vý ma te riál do vá ža ale bo vy vá ža, dr ži te ¾om po -
vo le nia na na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi.

§ 8

Ná le ži tos ti a vy dá va nie sú hla su ale bo po vo le nia 

(1) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, v roz hod nu tí
o vy da ní sú hla su ale bo po vo le nia úrad
a) uve die iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a a pri de le né evi -

denč né čís lo,
b) vy me dzí pred met a roz sah sú hla su ale bo po vo le nia,
c) môže ur či� pod mien ky sú hla su ale bo po vo le nia,
d) môže uvies� ča so vo ale bo tech nic ky ohra ni če né ob -

do bie, na kto ré sa sú hlas ale bo po vo le nie vy dá va.

(2) Úrad môže vy da� sú hlas ale bo po vo le nie naj viac
na dobu de sia tich ro kov, ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak. Po vo le nie na pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia je
mož né vy da� aj opa ko va ne, pri čom jeho vy da nie je via -
za né na spl ne nie pod mie nok uve de ných v § 7, ako aj
pod mie nok uve de ných v § 23 ods. 2 a 7. Žia da te¾ o po -
vo le nie v tom to prí pa de pri kla dá k žia dos ti do ku men tá -
ciu uve de nú v prí lo he č. 1 bode C v pri me ra nom roz sa -
hu.

(3) Čin nos ti uve de né v sú hla se ale bo v po vo le ní môže
vy ko ná va� len oso ba uve de ná v sú hla se ale bo v po vo le -
ní (ïa lej len „dr ži te¾ po vo le nia”). 

(4) Úrad roz hod ne o vy da ní sú hla su ale bo po vo le -
nia po ove re ní, že žia da te¾ spl nil všet ky pod mien ky ur -
če né tým to zá ko nom a prí sluš ný mi vše obec ne zá väz ný -
mi práv ny mi pred pis mi vy da ný mi na jeho zá kla de.
Úrad po stu pu je v ko na ní o vy da nie sú hla su ale bo po vo -
le nia ne zá vis le od ko nania iné ho správ ne ho or gá nu.
Žia da te¾ je je di ným účast ní kom ko na nia.

(5) Žia da te¾ o vy da nie sú hla su ale bo po vo le nia je po -
vin ný umož ni� in špek to rom úra du a oso bám pri zva ným
úra dom vstup do ob jektov a prie sto rov žia da te ¾a a  po -
skytova� pot reb nú sú čin nos� pri vy ko ná va ní pre vier ky
spl ne nia pod mie nok na vy da nie sú hla su ale bo po vo le -
nia.

(6) Úrad roz hod ne o vy da ní sú hla su ale bo po vo le nia,
ak žia dos� ob sa hu je pred pí sa né ná le ži tos ti, ak je k nej
do lo že ná pred pí sa ná do ku men tá cia a žia da te¾ spĺ -
ňa pod mien ky v le ho tách
a) do 60 dní, ak ten to zá kon ïa lej ne us ta no vu je inak, 
b) do šty roch me sia cov, ak ide o umies tne nie stav by

jad ro vé ho za ria de nia ok rem úlo ži ska,
c) do šies tich me sia cov, ak ide o uvá dza nie jad ro vé -

ho za ria de nia do pre vádz ky a ak ide o eta pu vy ra ïo -
va nia,

d) do jed né ho roka, ak ide o sta veb né po vo le nie, ak ide
o umies tne nie a uza tvo re nie úlo ži ska a ak ide o opa -
ko va né po vo le nie na pre vádz ku jad ro vé ho za ria de -
nia pod ¾a od se ku 2.

(7) Le ho ty pod ¾a od se ku 6 za čí na jú ply nú� odo dňa do -
ru če nia úpl nej žia dos ti spo lu s úpl nou pred pí sa nou do -
ku men tá ciou; tie to le ho ty sa pri me ra ne pre dl žu jú o le -
ho ty, v kto rých koná Eu róp ska ko mi sia, ak sa vy ža du je

jej vy jad re nie, sta no vi sko ale bo sú hlas pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.5) 

(8) Ak úrad zis tí, že žia dos� nemá ná le ži tos ti pod ¾a § 6 
ods. 1, ale bo ak k žia dos ti nie sú pri lo že né do kla dy  po -
d¾a § 6 ods. 2, úrad vy zve žia da te ¾a v le ho te 30 dní od
do ru če nia žia dos ti, aby od strá nil ne dos tat ky žia dos ti
ale bo aby do pl nil chý ba jú ce do kla dy. Úrad vo vý zve
určí pri me ra nú le ho tu na od strá ne nie ne dos tat kov žia -
dos ti ale bo do pl ne nie chý ba jú cich do kla dov, naj me nej
však 30 dní. Úrad zá ro veň vo vý zve žia da te ¾a upo zor ní
na ná sled ky ne od strá ne nia ne dos tat kov žia dos ti ale -
bo ne do pl ne nia chý ba jú cich do kla dov pod ¾a od se ku 9.

(9) Ak žia da te¾ ne od strá ni ne dos tat ky žia dos ti ale -
bo ak ne do pl ní chý ba jú ce do kla dy v le ho te, kto rú ur čil
úrad, na priek tomu, že bol na mož nos� za sta ve nia ko -
na nia úra dom upo zor ne ný, úrad ko na nie za sta ví.

§ 9

Zme na, zru še nie ale bo
zá nik sú hla su ale bo po vo le nia 

(1) Ak ide o žia dos� o zme nu sú hla su ale bo po vo le -
nia, po stu pu je sa v ko na ní pri me ra ne pod ¾a § 6 až 8.

(2) Ak dr ži te¾ po vo le nia po ru ší svo je po vin nos ti ur če -
né tým to zá ko nom, vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi
pred pis mi vy da ný mi na jeho zá kla de ale bo pod mien ky
ur če né v sú hla se ale bo po vo le ní, môže úrad vy da ný sú -
hlas ale bo po vo le nie zme ni� ale bo zru ši�.

(3) Úrad môže zru ši� ale bo zme ni� sú hlas ale bo po vo -
le nie, ak jeho dr ži te¾ 
a) ne od strá ni ne dos tat ky zis te né úra dom v ter mí noch

ním sta no ve ných,
b) pí som ne po žia da o zru še nie ale bo o zme nu.

(4) Sú hlas ale bo po vo le nie za ni ká
a) u fy zic kých osôb smr �ou ale bo vy hlá se ním za mŕt ve -

ho,
b) dňom zá ni ku práv nic kej oso by, 
c) uply nu tím doby, na kto rú bolo vy da né,
d) roz hod nu tím úra du o jeho zru še ní.

§ 10

Po vin nos ti dr ži te ¾a po vo le nia 

(1) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný v roz sa hu sú hla su
ale bo po vo le nia 
a) za bez pe či� jad ro vú bez peč nos�, fy zic kú ochra nu,

ha va rij nú pri pra ve nos� vrá ta ne ich ove ro va nia, 
b) do dr žia va� úra dom po sú de nú ale bo schvá le nú do -

ku men tá ciu; od chý li� sa od tej to do ku men tá cie je
mož né po jej pred chá dza jú com opä tov nom po sú de ní 
ale bo schvá le ní úra dom,

c) sús tav ne a kom plex ne hod no ti� na pĺ ňa nie zá sad
uve de ných v § 3 ods. 3 až 5 a za bez pe čo va� uplat ňo -
va nie vý sled kov hod no te nia v pra xi,

d) do dr žia va� pod mien ky po vo le nia ale bo sú hla su, vy -
šet ri� bez od klad ne kaž dé po ru še nie tých to pod mie -
nok a pri ja� opat re nia na ná pra vu a za brá ne nie opa -
ko va niu ta ké ho to po ru še nia,

e) do dr žia va� li mi ty a pod mien ky bez peč nej pre vádz ky
ale bo li mi ty a pod mien ky bez peč né ho vy ra ïo va nia;
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ich po ru še nie, ne do dr ža nie ale bo pre kro če nie bez -
od klad ne ozná mi� úra du,

f) do dr žia va� tech nic ké a or ga ni zač né po žia dav ky ur -
če né vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi,

g) pos ky to va� in špek to rom úra du pri vý ko ne in špekč -
nej čin nos ti pot reb nú sú čin nos� pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,12) pos ky to va� in špek to rom osob né
ochran né pra cov né po môc ky na vý kon in špekč nej
čin nos ti, pos ky to va� pot reb nú sú čin nos� oso bám
pri zva ným úra dom na účel po sú de nia otá zok sú vi -
sia cich s vý ko nom in špekč nej čin nos ti, na vy žia da -
nie úra du pos kyt nú� po ža do va nú do ku men tá ciu
ale bo iné in for má cie spa da jú ce do pô sob nos ti úra -
du, a to aj mimo vý ko nu in špekč nej čin nos ti,

h) umož ni� na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi, s rá dio -
ak tív ny mi od pad mi a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom
len dr ži te ¾om po vo le ní na na kla da nie s nimi  po -
d¾a toh to zá ko na,

i) po ve ri� vý ko nom pra cov ných čin nos tí len oso by spĺ -
ňa jú ce pod mien ky uve de né v § 24 a u osôb vy ko ná -
va jú cich čin nos ti pod ¾a oso bit né ho predpisu6) za -
bez pe či� ove re nie pre ve re nia ich spô so bi los ti
pod ¾a toh to oso bit né ho pred pi su,

j) uhrá dza� úra du ná kla dy spo je né s ove ro va ním oso -
bit nej od bor nej spô so bi los ti,

k) ozna mo va� úra du bez od klad ne kaž dú zme nu  po -
d¾a § 2 písm. v),

l) pred kla da� úra du na od sú hla se nie ale bo schvá le nie
kaž dú zme nu pod ¾a § 2 písm. u) naj me nej je den me -
siac pred jej uva žo va nou rea li zá ciou,

m) in for mo va� ve rej nos� o hod no te ní sta vu jad ro vej bez -
peč nos ti,

n) ne od klad ne in for mo va� úrad o vy hlá se ní kon kur zu
ale bo za miet nu tí kon kur zu pre ne dos ta tok ma jet ku,

o) pred lo ži� úra du za ra de nie jad ro vé ho za ria de -
nia a jad ro vých ma te riá lov do prí sluš nej ka te gó rie
z h¾a di ska fy zic kej ochra ny,

p) vy pra co va� pred bež ný vnú tor ný ha va rij ný plán,
vnú tor ný ha va rij ný plán a ha va rij ný do prav ný po ria -
dok, ako aj pod kla dy pre plán ochra ny oby va te¾ -
stva a pre ha va rij ný do prav ný po ria dok,

q) pre u ká za te¾ ne a ne od klad ne ozná mi� úra du zá sa hy
sme ru jú ce k od vrá te niu ne ho dy, ha vá rie ale bo k od -
strá ne niu ich ná sled kov,

r) v sú la de so schvá le ným plá nom fy zic kej ochra ny
bez od klad ne pí som ne ozná mi� úra du vý kon le tec -
kej činnosti13) v ob jektoch jad ro vé ho za ria de -
nia a jeho bez pros tred nej blíz kos ti.

(2) Dr ži te¾ po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 3 písm. b) až e) je
po vin ný v dos ta toč nom pred sti hu pred ukon če ním
plat nos ti po vo le nia s pri hliad nu tím na le ho ty uve de né
v § 8 ods. 6 a 7 pred lo ži� úra du žia dos� a prí sluš nú do -
ku men tá ciu na vy da nie po vo le nia na po kra čo va nie čin -
nos ti.

(3) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný umož ni� in špek to rom

úra du, oso bám pri zva ným úra dom, ako aj opráv ne ným
oso bám me dzi ná rod ných or ga ni zá cií vy ko ná va jú cim
kon tro lu v sú la de s me dzi ná rod ný mi zá väz ka mi Slo ven -
skej re pub li ky vstup do ob jektov a prie sto rov jad ro vých
za ria de ní ale bo do prie sto rov, v kto rých sa na chá dza jú
jad ro vé ma te riá ly, a pos ky to va� pot reb nú sú čin nos� pri
vý ko ne ich čin nos ti. 

(4) Dr ži te¾ po vo le nia na pre pra vu rá dio ak tív nych ma -
te riá lov a or gá ny štát nej sprá vy zod po ve da jú ce za plá -
ny ochra ny oby va te¾ stva na úrov ni kra ja umož nia in -
špek to rom úra du, oso bám pri zva ným úra dom, ako aj
opráv ne ným oso bám me dzi ná rod ných or ga ni zá cií vy -
ko ná va jú cim kon tro lu v sú la de s me dzi ná rod ný mi zá -
väz ka mi Slo ven skej re pub li ky prí stup k do ku men tá cii,
do ob jektov a za ria de ní, na kto ré sa prí sluš né ha va rij né 
plá ny vz�a hu jú.

(5) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný odo vzdá va� úra du
úda je po ža do va né tým to zá ko nom a odo vzdá va� Eu róp -
skej ko mi sii ale bo iné mu prí sluš né mu or gá nu Eu róp -
skej únie úda je po ža do va né oso bit ný mi pred pis mi  po d¾a 
§ 13, ako aj ïal šie úda je vy ža do va né me dzi ná rod ný mi
zmlu va mi, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná
vo vz�a hu k Eu róp skej únii s oh¾a dom na ne ší re nie jad -
ro vých zbra ní. Sú čas ne je po vin ný úda je po ža do va né
oso bit ný mi predpismi14) za sie la� na ve do mie úra du.

(6) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný pí som ne ozná mi� úra -
du akú ko¾ vek zme nu sku toč nos tí, kto ré boli zá kla dom
na vy da nie sú hla su ale bo po vo le nia, ale bo akú ko¾ vek
sku toč nos�, kto rá by moh la vies� k zme ne ale bo zru še -
niu po vo le nia, a to v le ho te do 15 dní odo dňa jej vzni ku.

(7) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný pl ni� aj ïal šie po vin -
nos ti uve de né v tom to zá ko ne.

TRE T IA  ČASŤ

JAD RO VÉ MA TE RIÁ LY, ŠPE CIÁL NE
MA TE RIÁ LY A ZA RIA DE NIA A PRE PRA VA

RÁ DIO AK TÍV NYCH MA TE RIÁ LOV

§ 11

Jad ro vé ma te riá ly, špe ciál ne
ma te riá ly a za ria de nia

(1) Jad ro vé ma te riá ly sú ma te riá ly de fi no va né oso bit -
ný mi pred pis mi.15) 

(2) Špe ciál ne ma te riá ly a za ria de nia sú ma te riá ly
a za ria de nia de fi no va né oso bit ným pred pi som.9) 

(3) V po chyb nos tiach, či nie ktorá lát ka je jad ro vým
ma te riá lom ale bo či nie ktorý ma te riál a za ria de nie je
špe ciál nym ma te riá lom a za ria de ním, roz hod ne úrad.

(4) Špe ciál ne ma te riá ly a za ria de nia, kto ré spa da jú
pod do zor úra du, usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad. 
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12) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 10/1996 Z. z. o kon tro le v štát nej sprá ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.
13) Na prí klad § 44 zá ko na č. 143/1998 Z. z. o ci vil nom le tec tve (le tec ký zá kon) a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na

č. 37/2002 Z. z. 
14) Člá nok 79 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu.
15) Zmlu va o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu.

Na ria de nie Ko mi sie (Eu ra tom) č. 3227/76 zo dňa 19. ok tób ra 1976 tý ka jú ce sa ap li ká cie opat re ní v sys té me zá ruk Eu ra to mu v plat nom
zne ní (Úrad ný ves tník Eu róp ske ho spo lo čen stva L 363, 31. 12. 1976).



§ 12

Na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi

(1) Pre jad ro vé ma te riá ly, pri kto rých nie je zná my
vlast ník ale bo ich vlast ní ko vi za nik lo po vo le nie  po -
d¾a § 9 ods. 4 ale bo jad ro vé ma te riá ly boli na do bud nu té 
v roz po re s tým to zá ko nom, úrad roz hod nu tím určí iné -
ho dr ži te ¾a po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 3 písm. g) ale bo n)
na vy ko na nie ne vy hnut ných opat re ní. Pri úhra de vy na -
lo že ných ná kla dov dr ži te ¾o vi po vo le nia sa po stu pu je
pri me ra ne pod ¾a § 21 ods. 9. 

(2) Kaž dý, kto ná jde jad ro vý ma te riál ale bo iný ob -
dob ný rá dio ak tív ny ma te riál ale bo má po do zre nie, že
ide o jad ro vý ma te riál ale bo iný ob dob ný rá dio ak tív ny
ma te riál, je po vin ný ne od klad ne ozná mi� jeho ná -
lez úra du, Po li caj né mu zbo ru ale bo hlav né mu hy gie ni -
ko vi Slo ven skej re pub li ky.

(3) Kaž dý, kto zis tí stra tu ale bo od cu dze nie jad ro vé -
ho ma te riá lu ale bo iné ho ob dob né ho rá dio ak tív ne -
ho ma te riá lu ale bo má po do zre nie ale bo ve do mos� o po -
ško de ní jad ro vé ho ma te riá lu ale bo iné ho ob dob né ho
rá dio ak tív ne ho ma te riá lu, mo ni to ro va cích za ria de ní
ale bo plomb sle du jú cich stav a tok jad ro vých ma te riá -
lov, je po vin ný ne od klad ne ozná mi� túto sku toč nos�
úra du, Po li caj né mu zbo ru ale bo hlav né mu hy gie ni ko vi
Slo ven skej re pub li ky a Eu róp skej ko mi sii.

(4) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba v žia dos ti
o ude le nie po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 3 písm. g) ale bo n)
ok rem úda jov pod ¾a § 6 uve die 

a) dru hy jad ro vých ma te riá lov,

b) čin nos ti, na kto ré bude jad ro vé ma te riá ly po u ží va�. 

(5) Ak sa bude s jad ro vý mi ma te riál mi na kla da� v jad -
ro vom za ria de ní, k žia dos ti o ude le nie po vo le nia sa pri -
po ja úda je vy ža do va né oso bit ným pred pi som.16)

(6) Žia dos� o ude le nie po vo le nia pred lo ží fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba 

a) naj ne skôr šes� me sia cov pred pr vým príj mom jad ro -
vých ma te riá lov do jad ro vé ho za ria de nia,

b) naj ne skôr dva me sia ce pred pr vým príj mom jad ro -
vých ma te riá lov mimo jad ro vého za ria de nia.

(7) Po u ží va� jad ro vé ma te riá ly spô so bom, pri kto rom
sa spot re bu jú ale bo roz rie dia tak, že ich ne mož no spät -
ne zís ka�, ale bo pri kto rom pod stat ne zme nia svo ju for -
mu ale bo stav, ok rem po u ži tia jad ro vé ho pa li va v jad ro -
vom re ak to re mož no len s pred chá dza jú cim sú hla som
úra du a Eu róp skej ko mi sie.

(8) Po dro bnos ti o po žia dav kách pri na kla da ní s jad -
ro vý mi ma te riál mi usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 13

Evi den cia a kon tro la jad ro vých ma te riá lov

(1) Dr ži te¾ po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 3 písm. g) a n) je
po vin ný 
a) vies� o tých to ma te riá loch evi denč né zá zna my v roz -

sa hu po ža do va nom oso bit ný mi predpismi17) a pre -
vádz ko vé zá zna my, pred kla da� úra du sprá vy o zme -
ne in ven tá ra, 

b) pos ky to va� úra du kó pie do ku men tá cií, kto ré sú po -
ža do va né pod ¾a oso bit ných pred pi sov,16) 

c) usta no vi� zod po ved né ho za mest nan ca na ve de nie
evi denč ných a pre vádz ko vých zá zna mov o kon tro le
jad ro vých ma te riá lov a jeho meno, priez vis ko a ïal -
šie kon takt né úda je ohlá si� úra du a Eu róp skej ko -
mi sii, 

d) in for mo va� úrad a Eu róp sku ko mi siu o ne pl ne ní po -
vin nos tí vy plý va jú cich z oso bit ných pred pi sov.17) 

(2) Po dro bnos ti o ve de ní pre vádz ko vých zá zna mov,
po dro bnos ti o vy ko ná va ní in špekč nej čin nos ti úra dom, 
po dro bnos ti o vy pra cú va ní a pred kla da ní správ o zme -
ne in ven tá ra a o spô so be ohla so va nia a in for mo va -
nia o uda los tiach sú vi sia cich s čin nos �ou do zor ných
za ria de ní a s jad ro vý mi ma te riál mi usta no ví vše obec ne
zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 14 

Do voz ale bo vý voz jad ro vých ma te riá lov,
špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní

Na do voz ale bo vý voz jad ro vých ma te riá lov, špe ciál -
nych ma te riá lov a za ria de ní pod ¾a oso bit ných
predpisov18) vydá úrad po vo le nie fy zic kej oso be ale -
bo práv nic kej oso be na zá kla de pí som nej žia dos ti do lo že -
nej do ku men tá ciou pod ¾a prí lo hy č. 2 bodu B. Pri po vo ¾o -
va ní do vo zu a vý vo zu špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní
sa po stu pu je v sú la de s oso bit ný mi pred pis mi,9) pri čom
prí sluš ným or gá nom na úče ly vy ko ná va nia toh to pred pi -
su je mi nis ter stvo hos po dár stva. 

§ 15

Pre pra va rá dio ak tív nych ma te riá lov

(1) Pre prav ca rá dio ak tív nych ma te riá lov je fy zic ká
oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá pri pra vu je pre pra -
vu rá dio ak tív nych ma te riá lov, je v pre prav ných do ku -
men toch ozna če ná ako pre prav ca a je dr ži te ¾om po vo le -
nia na pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov.

(2) Pre pra vo va� rá dio ak tív ne ma te riá ly mož no len
na zá kla de po vo le nia na pre pra vu, kto ré vydá úrad pre -
prav co vi, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(3) Po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá -
lov vydá úrad po pred lo že ní pí som nej žia dos ti do lo že nej 
do ku men tá ciou uve de nou v prí lo he č. 2 bode A.

(4) Pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov mož no usku -
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16) Zmlu va o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu.
17) Ka pi to la 7 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu.
18) § 9 ods. 4 písm. c), § 14 ods. 4 písm. c) zá ko na č. 26/2002 Z. z. o pod mien kach a kon tro le do vo zu, vý vo zu a sprost red ko va te¾ ských čin -

nos tí tý ka jú cich sa to va ru a tech no ló gií pod lie ha jú cich me dzi ná rod ným kon trol ným re ži mom a o zme ne zá ko na č. 179/1998 Z. z. o ob -
cho do va ní s vo jen ským ma te riá lom a o do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne -
skor ších pred pi sov. 



toč ňo va� len v pre prav ných za ria de niach, kto rých typy
schvá lil úrad. Úrad roz hod ne o žia dos ti o schvá le nie
typu pre prav né ho za ria de nia v le ho te do 12 me sia -
cov od za ča tia ko na nia. Dr ži te¾ roz hod nu tia o schvá le -
nom type pre prav né ho za ria de nia je po vin ný ozná mi�
úra du vý rob né čís la pre prav ných za ria de ní. Po dro b -
nos ti o ná le ži tos tiach žia dos ti a o do kla doch, kto ré je
nut né k žia dos ti do lo ži�, usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

(5) Roz hod nu tie o schvá le ní typu pre prav né ho za ria -
de nia sa vy dá va naj viac na pä� ro kov.

(6) Pre prav ca je po vin ný ove ro va� zho du vlast nos tí
a pa ra met rov pre prav ných za ria de ní so schvá le ným ty -
pom a túto zho du pre u ka zo va�.19)

(7) Pre prav né za ria de nia na pre pra vu rá dio ak tív nych 
ma te riá lov, kto ré boli schvá le né ob dob ným spô so bom
v člen ských štá toch ale bo v nie ktorom zo štá tov Eu róp -
ske ho zdru že nia vo¾ né ho ob cho du, kto ré sú sú čas ne
zmluv nou stra nou Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie -
sto ru, sa po va žu jú za ty po vo schvá le né pod ¾a toh to zá -
ko na.

(8) Pre prav né za ria de nia na pre pra vu rá dio ak tív nych 
ma te riá lov, kto ré boli schvá le né ob dob ným spô so bom
v štá toch ne spa da jú cich pod od sek 7, môže úrad po va -
žo va� za ty po vo schvá le né pod ¾a toh to zá ko na.

(9) Pri pre prav ných za ria deniach ur če ných na pre -
pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov je sú čas �ou pod kla -
dov na roz hod nu tie úra du o ty po vom schvá le ní do ku -
men tá cia o skúš kach, kto ré sa vy ko na jú na ná kla dy
žia da te ¾a u opráv ne ných osôb na vy ko ná va nie ta -
kýchto skú šok.

(10) Po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá -
lov sa ude ¾u je pre kaž dú pre pra vu; to ne pla tí, ak ide
o pre pra vu toho is té ho dru hu rá dio ak tív nych ma te riá lov, 
pri tom is tom dru hu pre pra vy a tým is tým pre prav com,
keï mož no ude li� po vo le nie na pre pra vu až na je den rok,
ak ide o pre pra vu jad ro vých ma te riá lov ale bo vy ho re té -
ho jad ro vé ho pa li va, a na tri roky, ak ide o pre pra vu rá -
dio ak tív nych od pa dov. 

(11) Po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá -
lov nie je pot reb né na pre pra vu 
a) vý rob kov z ne o žia re né ho prí rod né ho a ochu dob ne -

né ho urá nu a ne o žia re né ho tó ria,
b) jad ro vých ma te riá lov, kto rých pre pra va za 12

po sebe idú cich ka len dár nych me sia cov ne pre siah -
ne
1. 500 kg pre prí rod ný ne o žia re ný urán,
2. 1 000 kg pre ne o žia re ný ochu dob ne ný urán a  ne -

ožiarené tó rium.

(12) Pre prav ca rá dio ak tív nych ma te riá lov je po vin ný
za bez pe či� ohlá se nie ich vstu pu ale bo vý stu pu z úze -
mia Slo ven skej re pub li ky do ale bo zo štá tov mimo Eu -
róp skej únie po hra nič né mu col né mu úra du a pred lo ži�
to mu to col né mu úra du ove re nú kó piu prí sluš né ho po -
vo le nia, a ak ide o tran zit, pri vstu pe ove re nú kó piu

plat né ho po vo le nia štá tu, do kto ré ho majú by� rá dio ak -
tív ne ma te riá ly zo Slo ven skej re pub li ky pre pus te né.
Bez spl ne nia tej to pod mien ky col ný úrad ten to to var
ne pre pus tí. Úda je uve de né v tých to do kla doch col ný
úrad ozná mi úra du. 

(13) Na pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov sa pri me -
ra ne vz�a hu jú usta no ve nia § 21 ods. 3. Pri pre pra ve rá -
dio ak tív nych ma te riá lov mu sia by� spl ne né po žia dav ky 
vy plý va jú ce z me dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo -
ven ská re pub li ka via za ná.20) 

(14) Po dro bnos ti o po žia dav kách pri pre pra ve rá dio ak -
tív nych ma te riá lov usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad.

§ 16

Pre pra va rá dio ak tív nych od pa dov
me dzi člen ský mi štát mi a do a zo Spo lo čen stva

(1) Dr ži te ¾om rá dio ak tív nych od pa dov je fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá má za ne v čase pred
ich pre pra vou práv nu zod po ved nos� a má ich v úmys le
pre pra vi� prí jem co vi. 

(2) Prí jem com rá dio ak tív nych od pa dov je fy zic ká oso -
ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rej sa rá dio ak tív ne od pa -
dy pre pra vu jú.

(3) Prí sluš ným or gá nom je or gán v kra ji ne pô vo du,
tran zi tu ale bo ur če nia, kto rý má pod ¾a vnút ro štát ne -
ho práv ne ho po riad ku prá vo mo ci v ob las ti vý ko nu do -
zo ru a kon tro ly pre pra vy rá dio ak tív nych od pa dov.

(4) Žia dos� o po vo le nie pre pra vy rá dio ak tív nych od -
pa dov do člen ských štá tov ale bo do štá tov, kto ré nie sú
člen ský mi štát mi (ïa lej len „iné štá ty”), pred kla dá úra -
du dr ži te¾ rá dio ak tív nych od pa dov na štan dar di zo va -
nom do ku men te, kto ré ho vzor je uve de ný v prí lo he č. 3
časti A.

(5) Dr ži te¾ rá dio ak tív nych od pa dov pri lo ží k žia dos ti
pod ¾a od se ku 4 vy hlá se nie, že si rá dio ak tív ne od pa dy
pre vez me spä�, ak ne bu de schop ný za bez pe či� ich pre -
pra vu prí jem co vi ale bo ak ne bu de mož né pre pra vu vy -
ko na� za pod mie nok ulo že ných prí sluš ný mi or gán mi
ïal ších štá tov. Ak sa budú rá dio ak tív ne od pa dy pre -
pra vo va� z iné ho štá tu, vy hlá se nie dr ži te ¾a rá dio ak tív -
nych od pa dov za bez pe čí ich prí jem ca. Vy hlá se nie bude
ob sa ho va� aj spô sob rie še nia fi nanč ných ná le ži tos tí
spo je ných so spät nou pre pra vou rá dio ak tív nych od pa -
dov.

(6) Po vo le nie na spät nú pre pra vu rá dio ak tív nych od -
pa dov, ak sa ich pre pra va ne do kon čí, vydá úrad.

(7) Úrad za šle žia dos� pod ¾a od se ku 4 na vy jad re nie
prí sluš ným or gá nom štá tu, v kto rom síd li prí jem ca rá -
dio ak tív nych od pa dov (ïa lej len „štát ur če nia”), a tran -
zit ných štá tov. 

(8) Jed nou žia dos �ou mož no po žia da� o po vo le nie
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19) Zá kon č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne -
ní ne skor ších pred pi sov.

20) Na prí klad vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 64/1987 Zb. o Eu róp skej do ho de o me dzi ná rod nej cest nej pre pra ve ne bez peč ných
vecí (ADR), vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 8/1985 Zb. o Do ho vo re o me dzi ná rod nej že lez nič nej pre pra ve (CO TIF). 



na via ce ro pre práv rá dio ak tív nych od pa dov pod ¾a od se -
ku 4, ak sú čas ne
a) majú rá dio ak tív ne od pa dy zhod né fy zi kál ne, che -

mic ké a rá dio lo gic ké vlast nos ti,
b) sa pre pra va vy ko ná me dzi rov na kým dr ži te ¾om a rov -

na kým prí jem com rá dio ak tív nych od pa dov a za hŕ -
ňa tie isté prí sluš né or gá ny,

c) rá dio ak tív ne od pa dy
1. vstú pia na úze mie člen ské ho štá tu z iné ho štá tu

cez ten istý hra nič ný prie chod,
2. vy stú pia z úze mia člen ské ho štá tu do iné ho štá tu

cez ten istý hra nič ný prie chod,
d) prí sluš né or gá ny štá tov zú čas tňu jú cich sa na pre -

pra ve ne roz hod nú inak.

(9) Úrad od po vie na žia dos� pod ¾a od se ku 4 za sla nú
prí sluš ným or gá nom člen ské ho štá tu, z kto ré ho dr ži te¾
rá dio ak tív nych od pa dov tie to od pa dy odo sie la (ïa lej
len „štát pô vo du”), na štan dar di zo va nom do ku men te,
kto ré ho vzor je uve de ný v prí lo he č. 3 časti B, do dvoch
me sia cov od do ru če nia žia dos ti.

(10) Ak je to pot reb né, úrad si môže vy žia da� od prí -
sluš né ho or gá nu štá tu pô vo du ïal ší me siac na po sú de -
nie žia dos ti pod ¾a od se ku 4.

(11) Ak úrad ne do sta ne vy jad re nie k žia dos ti za sla nej
pod ¾a od se ku 4 od prí sluš ných or gá nov štá tu ur če -
nia a tran zit ných štá tov v le ho tách uve de ných v od -
seku 9 ale bo 10, bude sa po va žo va� ich pos toj za sú -
hlas s pre pra vou rá dio ak tív nych od pa dov, ak tie to štá ty
vo pred ne in for mo va li Eu róp sku ko mi siu, že s ta -
kýmto po stu pom auto ma tic ké ho po vo ¾o va nia pre -
práv rá dio ak tív nych od pa dov ne súh la sia.

(12) Ak úrad žia dos� za miet ne ale bo vydá po vo le nie
s pod mien ka mi, uve die aj dô vo dy toh to za miet nu -
tia ale bo pod mie nok.

(13) Ak úrad vy dá va po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív -
nych od pa dov, kto rá má po dob ný cha rak ter ako pre -
pra va, kto rú už po vo lil prí sluš ný or gán člen ské ho štá tu 
ur če nia ale bo člen ské ho štá tu tran zi tu, úrad ne mô že
ulo ži� prís nej šie pod mien ky.

(14) Úrad vydá po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív nych
od pa dov do člen ských štá tov, až keï bude žia dos�  po -
d¾a od se ku 4 schvá le ná prí sluš ný mi or gán mi člen ské -
ho štá tu ur če nia a tran zit ných člen ských štá tov. O vy -
da ní toh to po vo le nia úrad in for mu je tie to prí sluš né
or gá ny na štan dar di zo va nom do ku men te, kto ré ho vzor
je uve de ný v prí lo he č. 3 časti C.

(15) Úpl ne vy pl ne né štan dar di zo va né do ku men ty
sa pri lo žia k sprie vod nej do ku men tá cii pri pre pra ve rá -
dio ak tív nych od pa dov do člen ských štá tov. Ak sa rá -
dio ak tív ne od pa dy pre pra vu jú po že lez ni ci, tie to štan -
dar di zo va né do ku men ty sa pred lo žia prí sluš ným
or gá nom dotk nu tých člen ských štá tov. Zoz nam zá sie -
lok musí zos ta vi� dr ži te¾ rá dio ak tív nych od pa dov pred
kaž dou pre pra vou na štan dar di zo va nom do ku men te
uve de nom v prí lo he č. 3 časti D. Ten to do ku ment spre -
vá dza rá dio ak tív ny od pad po čas pre pra vy. Po jej skon -
če ní je do ku ment pri lo že ný k ozná me niu o pri ja tí.

(16) Prí jem ca rá dio ak tív nych od pa dov z člen ských štá -
tov po tvr dí úra du do 15 dní od príj mu rá dio ak tív nych
od pa dov ich prí jem na štan dar di zo va nom do ku men te

uve de nom v prí lo he č. 3 časti E. Úrad za šle kó piu toh to
po tvr de nia prí sluš ným or gá nom dotk nu tých člen ských 
štá tov.

(17) Ak úrad ob dr ží od člen ské ho štá tu ur če nia po tvr -
de nie o príj me rá dio ak tív nych od pa dov pre pra vo va -
ných zo Slo ven skej re pub li ky, za šle kó piu toh to po tvr -
de nia pô vod né mu dr ži te ¾o vi rá dio ak tív nych od pa dov.

(18) Žia dos� o po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív nych
od pa dov z člen ských štá tov ale bo z iných štá tov pred -
kla dá úra du prí jem ca rá dio ak tív nych od pa dov na štan -
dar di zo va nom do ku men te uve de nom v prí lo he č. 3
časti A. Prí jem ca rá dio ak tív nych od pa dov sa v tom -
to prí pa de po va žu je za ich dr ži te ¾a a úrad po stu pu je
voči prí sluš ným or gá nom tran zit ných člen ských štá -
tov ako prí sluš ný or gán odo sie la jú ce ho člen ské ho štá -
tu únie na zá kla de jeho in for má cií.

(19) Ak rá dio ak tív ne od pa dy pre pra vo va né z iné -
ho štá tu prí jem co vi v inom štá te vstú pia na úze mie
člen ské ho štá tu cez úze mie Slo ven skej re pub li ky, po -
va žu je sa Slo ven ská re pub li ka za odo sie la jú ci člen ský
štát a úrad koná na zá kla de in for má cií pos kyt nu tých
oso bou zod po ved nou za pre pra vu rá dio ak tív nych od -
pa dov cez úze mie Slo ven skej re pub li ky.

(20) Úrad pri po su dzo va ní žia dos ti o po vo le nie
na pre pra vu rá dio ak tív nych od pa dov do iné ho štá tu in -
for mu je prí sluš ný or gán toh to štá tu, ak pre pra va rá -
dio ak tív nych od pa dov do ta ké ho to štá tu nie je vo pred
za ká za ná pod ¾a § 3 ods. 8, o pri pra vo va nej pre pra ve
a o vy da ní po vo le nia na pre pra vu; na ten to účel sa  po -
užije štan dar di zo va ný do ku ment uve de ný v prí lo he č. 3
časti B.

(21) Dr ži te¾ rá dio ak tív nych od pa dov, kto ré mu úrad
vy dal po vo le nie na ich pre pra vu do iné ho štá tu, pí som -
ne in for mu je úrad o príj me tých to rá dio ak tív nych od -
pa dov v štá te ur če nia do dvoch týž dňov od ich príj mu.
Pí som ná in for má cia ob sa hu je aj
a) in for má ciu o po sled nej col ni ci, kto rá pre pus ti la rá -

dio ak tív ne od pa dy cez hra ni cu člen ské ho štá tu
do iné ho štá tu,

b) vyhlá se nie prí jem cu, že rá dio ak tív ne od pa dy boli
pri ja té v mies te ur če nia, s uve de ním col ni ce, kto rá
pre pus ti la rá dio ak tív ne od pa dy na úze mie štá tu ur -
če nia.

(22) Ak úrad vy dal po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív -
nych od pa dov, umož ní ich spät nú pre pra vu po ich
spra co va ní ale bo úpra ve, ak ne bu de mož né rá dio ak tív -
ne od pa dy pre pra vi� ich prí jem co vi a budú spl ne né po -
žia dav ky usta no ve né vo vše obec ne zá väz nom práv nom
pred pi se, kto rý vydá úrad, a po žia dav ky vy plý va jú ce
z me dzi ná rod ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub -
li ka via za ná.20)

(23) Ak dr ži te¾ rá dio ak tív nych od pa dov nie je zá ro veň
pô vod com rá dio ak tív nych od pa dov, je ich pô vod -
ca opráv ne ný zmluv ne pre vies� zod po ved nos� za ne
na dr ži te ¾a rá dio ak tív nych od pa dov a v le ho te do 15 dní
od pod pí sa nia zmlu vy je po vin ný o tej to sku toč nos ti in -
for mo va� úrad.

(24) Štan dar di zo va né do ku men ty uve de né v prí lo he
č. 3 mu sia by� vy pl ne né v sú la de s po znám ka mi uve de -
ný mi v jed not li vých čas tiach tých to do ku men tov. 
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(25) Prí sluš ným or gá nom v Slo ven skej re pub li ke
na vy ko ná va nie po vo ¾o va nia a do zo ru pre práv rá dio ak -
tív nych od pa dov me dzi člen ský mi štát mi a do a zo Spo -
lo čen stva je úrad. Úrad za šle Eu róp skej ko mi sii svoj
ná zov a ad re su a všet ky pot reb né in for má cie pre rých lu 
ko mu ni ká ciu, ako aj jeho mož ný ne súh las s auto ma tic -
kým po stu pom schva ¾o va nia do 30 dní odo dňa na do -
bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na. Úrad za šle Eu róp -
skej ko mi sii akú ko¾ vek zme nu in for má cií pot reb ných
pre rých lu ko mu ni ká ciu bez od klad ne po ich vzni ku. 

(26) Úrad in for mu je Eu róp sku ko mi siu raz za dva ro -
ky, pr vý krát do 30 dní odo dňa na do bud nu tia účin nos ti 
toh to zá ko na, o 
a) uplat ne ní usta no ve ní od se kov 4 až 22,
b) pre pra vách rá dio ak tív nych od pa dov cez úze mie Slo -

ven skej re pub li ky.

ŠTVR TÁ  ČASŤ
JAD RO VÉ ZA RIA DE NIA

§ 17

Umies tne nie sta vieb jad ro vých za ria de ní

(1) Úrad roz hod ne o vy da ní sú hla su na umies tne nie
stav by jad ro vé ho za ria de nia na zá kla de pí som nej žia -
dos ti do lo že nej do ku men tá ciou uve de nou v prí lo he č. 1
bode A a na zá kla de vy jad re nia Eu róp skej ko mi sie  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.21) 

(2) Na po sú de nie vply vu jad ro vé ho za ria de nia na ži vot -
né pros tre die pod ¾a oso bit né ho pred pi su,8) ako aj po ten -
ciál ne ho vply vu oko li té ho pros tre dia na jad ro vé za ria de -
nie vydá úrad sta no vi sko na zá kla de žia dos ti do lo že nej
do ku men tá ciou uve de nou v prí lo he č. 1 bode A. 

(3) Po dro bnos ti o roz sa hu, ob sa hu a spô so be vy ho to -
ve nia do ku men tá cie uve de nej v prí lo he č. 1 bode A
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá úrad.

§ 18

Sta veb né po vo le nie
na stav by jad ro vých za ria de ní

(1) Na sta veb né ko na nie pre stav by jad ro vých za ria -
de ní sa vz�a huje oso bitný predpis22) a ten to zá kon.

(2) Stav bu jad ro vé ho za ria de nia môže usku toč ňo va�
len dr ži te¾ plat né ho sta veb né ho po vo le nia vy da né -
ho v sú la de s oso bit ným pred pi som.23)

(3) Úrad roz hod ne o vy da ní sta veb né ho po vo le -

nia na stav bu jad ro vé ho za ria de nia na zá kla de pí som -
nej žia dos ti sta veb ní ka o sta veb né po vo le nie do lo že nej
do ku men tá ciou vy ža do va nou oso bit ným predpisom11)
a do ku men tá ciou uve de nou v prí lo he č. 1 bode B. 

(4) Na stav by jad ro vých za ria de ní s oso bit ným zá sa -
hom do zem skej kôry, ako sú pod zem né úlo ži ská,
sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy,24) ak ten to zá kon ne us -
ta no vu je inak. 

(5) Po dro bnos ti o roz sa hu, ob sa hu a spô so be vy ho to -
ve nia do ku men tá cie uve de nej v prí lo he č. 1 bode B
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá úrad. 

§ 19

Uvá dza nie jad ro vých za ria de ní do pre vádz ky
a pre vádz ka jad ro vých za ria de ní

(1) Uvá dza� jad ro vé za ria de nie do pre vádz ky a pre -
vádz ko va� jad ro vé za ria de nie môže len dr ži te¾ po vo le -
nia na uvá dza nie do pre vádz ky a pre vádz ku. 

(2) Za čia tok uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre -
vádz ky je za ve ze nie pr vé ho pa li vo vé ho člán ku jad ro vé -
ho pa li va do jad ro vé ho re ak to ra, ako aj za ča tie na kla -
da nia s jad ro vý mi ma te riál mi ale bo rá dio ak tív ny mi
od pad mi, ale bo vy ho re tým jad ro vým pa li vom v jad ro -
vých za ria de niach, kto rých sú čas �ou nie je jad ro vý re -
ak tor.

(3) Po vo le nie na uvá dza nie jad ro vé ho za ria de -
nia do pre vádz ky vydá úrad po pred lo že ní pí som nej žia -
dos ti do lo že nej do ku men tá ciou uve de nou v prí lo he č. 1
bode C. Toto po vo le nie je sú čas �ou po vo le nia na pred -
čas né uží va nie stav by pod ¾a oso bit né ho pred pi su.25) 

(4) Sú hlas na ïal šiu eta pu uvá dza nia do pre vádz ky
vydá úrad po pred lo že ní pí som nej žia dos ti dr ži te ¾a po -
vo le nia pod ¾a od se ku 3 po po sú de ní sprá vy o vy hod no -
te ní pred chá dza jú cej eta py uvá dza nia jad ro vé ho za ria -
de nia do pre vádz ky.

(5) Pre vádz ka jad ro vé ho za ria de nia sa čle ní na skú -
šob nú pre vádz ku a pre vádz ku. 

(6) Sú hlas na skú šob nú pre vádz ku vydá úrad po pred -
lo že ní pí som nej žia dos ti do lo že nej sprá vou o vy hod no te ní 
uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky. Ten to sú -
hlas je sú čas �ou sú hla su na do čas né uží va nie stav by
na skú šob nú pre vádz ku pod ¾a oso bit né ho pred pi su.26)

(7) Po klad nom vy hod no te ní skú šob nej pre vádz ky
na ná vrh dr ži te ¾a po vo le nia úrad za čne ko la u dač né ko -
na nie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.27) 
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21) Člá nok 41 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu.
Na ria de nie Rady (Eu ra tom) č. 2587/1999 zo dňa 2. de cem bra 1999, kto rým sa vy me dzu jú in ves tič né pro jek ty, kto ré tre ba ozna mo va�
Eu róp skej ko mi sii v sú la de s člán kom 41 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 315, 09. 12. 1999).
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č. 1209/2000 zo dňa 8. júna 2000 o po dá va ní ozná me ní pod ¾a člán ku 41 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo -
čen stva pre ató mo vú ener giu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 138, 09. 06. 2000) v zne ní na ria de nia Ko mi sie (Eu ra tom)
č. 1352/2003 zo dňa 23. júla 2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 192, 31. 07. 2003).

22) § 43 až 85 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
23) § 66 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
24) Zá kon č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
25) § 83 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
26) § 84 ods. 1 a 2 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
27) § 84 ods. 3 zá ko na č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



(8) Dr ži te¾ po vo le nia musí za zna me ná va� a ucho vá -
va� úda je o pre vádz ke jad ro vé ho za ria de nia dô le ži té pre 
vy ra ïo va nie, kto ré sú uve de né v kon cepč nom plá ne vy -
ra ïo va nia. Sú čas ne je po vin ný za bez pe čo va� úče lo -
vo via za né pros tried ky na úhra du ná kla dov spo je ných
s vy ra ïo va ním.28)

(9) Po dro bnos ti o roz sa hu, ob sa hu a spô so be vy ho to -
ve nia do ku men tá cie uve de nej v prí lo he č. 1 bode C
a sprá vy pod ¾a od sekov 4 a 6 usta no ví vše obec ne zá väz -
ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 20

Vy ra ïo va nie

(1) Po ukon če ní pre vádz ky jad ro vé ho za ria de nia je
dr ži te¾ po vo le nia na pre vádz ku po vin ný za bez pe či� vy -
ra ïo va nie. Za vy ra ïo va nie zod po ve dá dr ži te¾ po vo le -
nia na eta pu vy ra ïo va nia. 

(2) Dr ži te¾ po vo le nia na pre vádz ku je po vin ný pred
plá no va ným od sta ve ním jad ro vé ho za ria de nia na úče l
ukon če nia pre vádz ky pred lo ži� do ku men tá ciu  po -
d¾a oso bit né ho predpisu8) a do pl ni� ju tak, aby vy ho vo -
va la po žia dav kám na ob sah kon cepč né ho plá nu vy ra -
ïo va nia.

(3) Po vo le nie na eta pu vy ra ïo va nia vydá úrad na zá -
kla de pí som nej žia dos ti do lo že nej do ku men tá ciou uve -
de nou v prí lo he č. 1 bode D.

(4) Ak vy ra ïo va nie vy ža du je vý stav bu a vy u ží va nie
no vých tech no lo gic kých cel kov na úze mí ohra ni če nom
hra ni ca mi vy ra ïo va né ho jad ro vé ho za ria de nia, pla -
tia pre pred kla da nie, po su dzo va nie a schva ¾o va nie do -
ku men tá cie pri me ra ne po žia dav ky pod ¾a § 18 a 19.

(5) Kon venč ný od pad z vy ra ïo va nia je ne rá dio ak tív -
ny od pad, kto rý vzni kol vý luč ne v pro ce se vy ra ïo va nia
a na kto rý sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.29)

(6) Úrad roz hod ne o vy ňa tí jad ro vé ho za ria de nia z pô -
sob nos ti toh to zá ko na na zá kla de pí som nej žia dos ti dr -
ži te ¾a po vo le nia na vy ra ïo va nie do lo že nej do ku men tá -
ciou uve de nou v prí lo he č. 1 bode F. 

(7) Po dro bnos ti o roz sa hu, ob sa hu a spô so be vy ho to -
ve nia do ku men tá cie uve de nej v prí lo he č. 1 bodoch D
a F usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá úrad.

PIATA ČASŤ

NA KLA DA NIE S RÁ DIO AK TÍV NY MI OD PAD MI
A S VY HO RE TÝM JAD RO VÝM PA LI VOM

§ 21

Na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad mi
a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom

(1) Za bez peč né na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad -
mi pred ich pre vza tím na úlo ži sko zod po ve dá pô vod -
ca rá dio ak tív nych od pa dov. 

(2) Úpra va rá dio ak tív nych od pa dov sú čin nos ti ve dú -

ce k vy tvo re niu for my vhod nej na ich pre pra vu a uk la -
da nie ale bo ich skla do va nie.

(3) S rá dio ak tív ny mi od pad mi sa musí na kla da� tak,
aby sa
a) za cho va la pod kri tic kos�,
b) za bez pe čil od vod zos tat ko vé ho tep la,
c) mi ni ma li zo va li účin ky io ni zu jú ce ho žia re nia na ob -

slu hu, oby va te¾ stvo a ži vot né pros tre die,2)
d) pri hlia da lo na vlast nos ti ovplyv ňu jú ce jad ro vú bez -

peč nos�, ako sú to xi ci ta, hor ¾a vos�, vý buš nos� a iné
ne bez peč né vlast nos ti. 

(4) Tvor ba rá dio ak tív nych od pa dov a na kla da nie s rá -
dio ak tív ny mi od pad mi sa mu sia ria di� tech nic ký mi
a or ga ni zač ný mi opat re nia mi tak, aby sa ich množ -
stvo a ak ti vi ta udr žia va li na naj niž šej ra cio nál ne do -
siah nu te¾ nej úrov ni.

(5) Za uk la da nie rá dio ak tív nych od pa dov z jad ro vé -
ho za ria de nia a in šti tu cio nál nych rá dio ak tív nych od pa -
dov vrá ta ne uza tvo re nia úlo ži ska a je ho in šti tu cio nál nej
kon tro ly zod po ve dá štát za pod mie nok usta no ve ných
tým to zá ko nom a ostat ný mi vše obec ne zá väz ný mi práv -
ny mi pred pis mi.

(6) Úlo ži sko rá dio ak tív nych od pa dov mož no umies tni� 
len na po zem ku, kto rý je vo vlast níc tve štá tu, v sú la de
so schvá le nou Kon cep ciou územ né ho roz vo ja Slo ven ska 
a ïal šou schvá le nou územ nop lá no va cou do ku men tá -
ciou. 

(7) Ná kla dy spo je né s na kla da ním s rá dio ak tív ny mi
od pad mi vrá ta ne ná kla dov na za bez pe če nie in šti tu cio -
nál nej kon tro ly po uza tvo re ní úlo ži ska uhrá dza pô vod -
ca rá dio ak tív nych od pa dov, ak oso bit ným zá ko nom nie
je usta no ve né inak.28) 

(8) Na na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad mi, pri kto -
rých nie je zná my pô vod ca ale bo pô vod ca nie je schop -
ný bez peč ne na kla da� s rá dio ak tív ny mi od pad mi, úrad
určí iné ho dr ži te ¾a po vo le nia na na kla da nie s rá dio ak -
tív ny mi od pad mi. V roz hod nu tí úrad vy me dzí roz sah
na kla da nia s tý mi to rá dio ak tív ny mi od pad mi. 

(9) Ná kla dy spo je né s na kla da ním s rá dio ak tív ny mi
od pad mi, pri kto rých nie je zná my pô vod ca, ale bo ná -
kla dy, kto ré vy na kla dá dr ži te¾ po vo le nia ur če ný úra -
dom pod ¾a od se ku 8, uhrá dza Štát ny fond lik vi dá cie
jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní a na kla da nia s vy ho re -
tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi. Ak
sa pô vod ca rá dio ak tív nych od pa dov zis tí do da toč ne, je
po vin ný uhra di� ná kla dy vznik nu té pri na kla da ní s rá -
dio ak tív ny mi od pad mi to mu to fon du. 

(10) Všet ky čin nos ti pri na kla da ní s rá dio ak tív ny mi
od pad mi mu sia sme ro va� k ich bez peč né mu ulo že niu. 

(11) Do voz rá dio ak tív nych od pa dov na úze mie Slo ven -
skej re pub li ky je za ká za ný ok rem prí pa dov, v kto rých je 
do dr ža ný pos tup pod ¾a § 16, a ok rem úra dom po vo le -
né ho do vo zu rá dio ak tív nych od pa dov,
a) kto ré vznik li pre pra co va ním a úpra vou rá dio ak tív -

nych ma te riá lov vy ve ze ných na ten to účel a ich spät -
ný do voz bol úra dom vo pred po vo le ný,

b) na účely ich spra co va nia ale bo úpra vy na úze mí Slo -
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28) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 254/1994 Z. z. o Štát nom fon de lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní a na kla da nia
s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi od pad mi v zne ní ne skor ších pred pi sov.

29) Zá kon č. 223/2001 Z. z. o od pa doch a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ven skej re pub li ky, ak vý voz ma te riá lu s alik vot nou ak -
ti vi tou je zmluv ne za bez pe če ný a úra dom po vo le ný.

(12) Usta no ve nia od se kov 1 až 11 sa pri me ra ne vz�a -
hu jú aj na na kla da nie s vy ho re tým jad ro vým pa li vom,
pri čom dr ži te¾ po vo le nia, kto rý vy ho re té jad ro vé pa li -
vo vy pro du ko val, zod po ve dá za na kla da nie s tým to vy -
ho re tým jad ro vým pa li vom až po jeho odo vzda nie
a jeho pre vza tie na úlo ži sko. 

(13) Po dro bnos ti o po žia dav kách na na kla da nie s vy ho -
re tým jad ro vým pa li vom s dô ra zom na jeho skla do va nie
a uk la da nie a na na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad mi
vrá ta ne ich tvor by, roz trie de nia rá dio ak tív nych od pa -
dov do tried a po dro bnos ti o po žia dav kách pri ich do vo -
ze, o po žia dav kách na roz sah a ob sah do ku men tá cie pri
na kla da ní s rá dio ak tív ny mi od pad mi, o po žia dav kách
na za ria de nia na na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad mi,
o po žia dav kách na evi den ciu na kla da nia s rá dio ak tív -
ny mi od pad mi usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad.

§ 22

Uza tvo re nie úlo ži ska
a in šti tu cio nál ne opat re nia

(1) Uza tvo re nie úlo ži ska sú ad mi nis tra tív ne a tech nic -
ké čin nos ti po ukon če ní umies tňo va nia rá dio ak tív nych
od pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va do úlo ži ska.

(2) In šti tu cio nál na kon tro la je sú bor čin nos tí, kto rý -
mi práv nic ká oso ba pod ¾a § 3 ods. 9 za bez pe ču je kon -
tro lu vstu pu na úze mie úlo ži ska a kon tro lu a údrž bu
funk čnos ti jeho ba riér po uza tvo re ní úlo ži ska v čase
usta no ve nom v bez peč nost nej do ku men tá cii.

(3) Po vo le nie na uza tvo re nie úlo ži ska a na in šti tu cio -
nál nu kon tro lu vydá úrad po pred lo že ní pí som nej žia -
dos ti dr ži te ¾a po vo le nia na pre vádz ku úlo ži ska do lo že -
nej do ku men tá ciou uve de nou v prí lo he č. 1 bode E.

(4) Dr ži te¾ po vo le nia vy ko ná va opat re nia na za bez pe -
če nie toho, aby sa po uza tvo re ní úlo ži ska
a) ucho vá va li zá zna my,
b) vy ko ná va la in šti tu cio nál na kon tro la úlo ži ska, 
c) vy ko nal ná prav ný zá sah, ak je to ne vy hnut né v prí -

pa de ne plá no va né ho úni ku rá dio ak tív nych lá tok. 

(5) Roz sah zá zna mov pod ¾a od se ku 4 písm. a) a roz -
sah in šti tu cio nál nej kon tro ly pod ¾a od se ku 4 písm. b)
určí úrad v pod mien kach po vo le nia.

(6) Po dro bnos ti o roz sa hu, ob sa hu a spô so be vy ho to -
ve nia do ku men tá cie uve de nej v prí lo he č. 1 bode E
usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý
vydá úrad.

ŠIESTA  ČASŤ
JAD RO VÁ BEZ PEČ NOSŤ, OD BOR NÁ SPÔ SO BI LOSŤ, 
ZA BEZ PE ČO VA NIE KVA LI TY, FY ZIC KÁ OCHRA NA,

PRE VÁDZ KO VÉ UDA LOS TI A HA VA RIJ NÁ
PRI PRA VE NOSŤ 

§ 23

Jad ro vá bez peč nos�

(1) Za jad ro vú bez peč nos� zod po ve dá dr ži te¾ po vo le -

nia. Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný za bez pe či� dos ta toč né
fi nanč né zdro je a ¾ud ské zdro je na za bez pe če nie jad ro -
vej bez peč nos ti vrá ta ne ne vy hnut nej in ži nier skej
a tech nic kej pod por nej čin nos ti vo všet kých ob las tiach
sú vi sia cich s jad ro vou bez peč nos �ou. Dr ži te¾ po vo le -
nia musí bez peč nost ným as pek tom ve no va� pred nost -
nú po zor nos� pred všet ký mi ostat ný mi as pek tmi po vo -
le nej čin nos ti. 

(2) Po čas pre vádz ky ale bo po čas vy ra ïo va nia jad ro vé -
ho za ria de nia je dr ži te¾ po vo le nia po vin ný vy ko ná va�
pra vi del né, kom plex né a sys te ma tic ké hod no te nie jad -
ro vej bez peč nos ti (ïa lej len „pe rio dic ké hod no te nie jad -
ro vej bez peč nos ti”) s pri hliad nu tím na ak tu ál ny stav po -
znat kov v ob las ti hod no te nia jad ro vej bez peč nos ti
a pri jí ma� opat re nia na od strá ne nie zis te ných ne dos tat -
kov. 

(3) Na vy ko ná va nie čin nos tí na jad ro vom za ria de ní,
naj mä na ob slu hu, údrž bu, kon tro lu a skúš ky vy bra ných 
za ria de ní, musí dr ži te¾ po vo le nia vy da� pre vádz ko vé
pred pi sy. Tie to pred pi sy mu sia by� v sú la de s pod mien -
ka mi po vo le nia. Dr ži te¾ po vo le nia musí tie to pred pi sy ak -
tu a li zo va� a do pĺ ňa� pod ¾a ak tu ál ne ho sta vu jad ro vé -
ho za ria de nia.

(4) Dr ži te¾ po vo le nia môže rea li zo va� zme ny na jad ro -
vom za ria de ní uve de né v § 2 písm. u) len po pred chá -
dza jú com od sú hla se ní ale bo schvá le ní úra dom a v prí -
pa doch uve de ných v oso bit ných pred pi soch21) aj po
sta no vi sku Eu róp skej ko mi sie.

(5) Dr ži te¾ po vo le nia môže rea li zo va� zme ny na jad ro -
vom za ria de ní uve de né v § 2 písm. v) len po ich pred -
chá dza jú com ohlá se ní úra du a po po sú de ní úra dom
pod ¾a § 4 ods. 2 písm. g) dru hé ho bo du.

(6) O zme nách na jad ro vom za ria de ní pod ¾a § 2 písm.
u) ale bo v) musí dr ži te¾ po vo le nia vies� samo stat nú evi -
den ciu.

(7) Pe rio dic ké hod no te nie jad ro vej bez peč nos ti je dr -
ži te¾ po vo le nia po vin ný vy ko ná va� v in ter va loch a v roz -
sa hu usta no ve nom vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som, kto rý vydá úrad. 

(8) Po dro bnos ti o po žia dav kách na jad ro vú bez peč -
nos� jad ro vých za ria de ní pri ich umies tňo va ní, pro jek -
to va ní, vý stav be, uvá dza ní do pre vádz ky, pre vádz ke,
vy ra ïo va ní a uza tvo re ní úlo ži ska, ako aj kri té riá pre
ka te go ri zá ciu vy bra ných za ria de ní do bez peč nost ných
tried usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto -
rý vydá úrad.

§ 24

Od bor ná spô so bi los�

(1) Od bor ná spô so bi los� je sú hrn od bor ných ve do -
mos tí, prak tic kých skú se nos tí, zna los tí vše obec ne zá -
väz ných práv nych pred pi sov a pre vádz ko vých pred pi -
sov vy da ných dr ži te ¾om po vo le nia, pot reb ných na vý kon 
pra cov ných čin nos tí za mest nan ca dr ži te ¾a po vo le nia.
Od bor ná spô so bi los� sa zís ka va úspeš ným ab sol vo va -
ním od bor nej prí pra vy v špe cia li zo va nom za ria de ní.

(2) Oso bit ná od bor ná spô so bi los� je sú hrn od bor -
ných ve do mos tí, prak tic kých skú se nos tí, zá sad ných
pos to jov a zna los tí vše obec ne zá väz ných práv nych
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pred pi sov a pre vádz ko vých pred pi sov vy da ných dr ži te -
¾om po vo le nia na za bez pe če nie jad ro vej bez peč nos ti,
kto rá je nut ná na vý kon pra cov ných čin nos tí s pria -
mym vply vom na jad ro vú bez peč nos�.

(3) Vy ko ná va� pra cov né čin nos ti, kto ré majú
vplyv na jad ro vú bez peč nos� jad ro vých za ria de ní,
môžu len od bor ne spô so bi lí za mest nan ci, kto rých od -
bor nú spô so bi los� pre ve ri la od bor ná ko mi sia zria de ná 
pre vádz ko va te ¾om špe cia li zo va né ho za ria de nia a vy -
da la im osved če nie o od bor nej spô so bi los ti.

(4) Vy bra ní za mest nan ci dr ži te ¾a po vo le nia na uvá -
dza nie jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky, pre vádz ku
jad ro vé ho za ria de nia ale bo vy ra ïo va nie sú za mest nan ci 
vy ko ná va jú ci pra cov né čin nos ti, kto ré majú pria my
vplyv na jad ro vú bez peč nos�, majú vy so ko škol ské vzde -
la nie dru hé ho stup ňa zís ka né v Slo ven skej re pub li ke
ale bo na úze mí člen ských štá tov,30) ukon či li od bor nú
prí pra vu, sú zdra vot ne spô so bi lí a psy chic ky spô so bi lí,
kto rých oso bit nú od bor nú spô so bi los� pre ve ri la skú -
šob ná ko mi sia zria de ná úra dom a úrad im vy dal pre u -
kaz o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti. 

(5) Pre u kaz o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti vydá
úrad na zá kla de žia dos ti dr ži te ¾a po vo le nia pod ¾a § 5
ods. 3 písm. b) až d) po spl ne ní kva li fi kač ných po žia da -
viek pod ¾a od sekov 2 a 4, pre u ká za ní zdra vot nej spô so -
bi los ti,31) psy chic kej spô so bi los ti, ukon če ní od bor nej
prí pra vy a úspeš nom vy ko na ní skúš ky pred skú šob -
nou ko mi siou zria de nou úra dom.

(6) Dr ži te¾ po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 3 písm. b) až g) a j)
je po vin ný za bez pe či� pra vi del né pre hliad ky za mest -
nan cov32) za me ra né na zdra vot nú spô so bi los� a psy -
chic kú spô so bi los�, ak je pot reb ná na vý kon pra cov -
ných čin nos tí za mest nan cov.

(7) Pre vádz ko va te¾ špe cia li zo va né ho za ria de nia môže 
vy ko ná va� od bor nú prí pra vu za mest nan cov dr ži te -
¾ov po vo le ní len na zá kla de po vo le nia. Od bor ná prí pra -
va sa vy ko ná va v sú la de so schvá le ným sys té mom prí -
pra vy pod ¾a prog ra mov prí pra vy.

(8) Po vo le nie pre vádz ko va te ¾o vi špe cia li zo va né ho za -
ria de nia vy dá va úrad na zá kla de pí som nej žia dos ti
po po sú de ní tech nic ké ho vy ba ve nia po u ží va né ho pri
tej to prí pra ve a od bor nej spô so bi los ti za mest nan -
cov žia da te ¾a o po vo le nie. 

(9) Za mest nan ci pre vádz ko va te ¾a špe cia li zo va né ho za -
ria de nia, kto rí vy ko ná va jú od bor nú te o re tic kú prí pra vu
vy bra ných za mest nan cov a ich vý cvik na si mu lá to re (ïa -
lej len „lek to ri“), môžu túto čin nos� vy ko ná va� len na zá -
kla de pre u ka zu o od bor nej spô so bi los ti v ob las ti da nej
od bor nej prí pra vy. Po dro bnos ti o ove ro va ní a pod mien ky
ove re nia od bor nej spô so bi los ti lek to rov usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

(10) Za mest nan ci pre vádz ko va te ¾a špe cia li zo va né -

ho za ria de nia, kto rí vy ko ná va jú od bor nú prí pra vu
vy bra ných za mest nan cov ale bo od bor ne spô so bi lých za -
mest nan cov po čas ich stá že a vý cvi ku na pra cov nom
mies te (ïa lej len „in štruk to ri“), môžu túto čin nos� vy ko -
ná va� po spl ne ní kva li fi kač ných po žia da viek usta no ve -
ných vo vše obec ne zá väz nom práv nom pred pi se, kto rý
vydá úrad. 

(11) Po vo le nie na od bor nú prí pra vu pod ¾a od se ku 8 vy -
dá va úrad na pä� ro kov.

(12) Ak ob čan člen ské ho štá tu s kva li fi ko va ným po vo -
la ním pod ¾a prí lo hy č. 4 má zá u jem o vo¾ né pra cov né
mies to v jad ro vých za ria de niach v Slo ven skej re pub li -
ke, ne mô že by� dis kri mi no va ný na zá kla de ná rod nos ti
ale bo štát nej prí sluš nos ti.

(13) Na úče ly toh to zá ko na sa kva li fi ko va ným po vo la -
ním pod ¾a prí lo hy č. 4 ro zu mie re gu lo va né po vo la nie
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,33) ak ten to zá kon ne us ta -
no vu je inak.

(14) Na úče ly toh to zá ko na oso bitným ško lením, na zá -
kla de kto ré ho zís ka ob čan člen ské ho štá tu oso bit né ve -
do mos ti z ob las ti jad ro vej ener gie pod ¾a prí lo hy č. 4,
sa ro zu mie re gu lo va né vzde lá va nie pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su,34) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(15) Na úče ly toh to zá ko na sa re gu lo va né vzde lá va nie
uzná va pod ¾a oso bit né ho pred pi su,35) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak.

(16) Od bor ná kva li fi ká cia v ob las ti jad ro vej ener ge ti ky
s vply vom na jad ro vú bez peč nos� na zá kla de uzna né -
ho re gu lo va né ho vzde lá va nia pod ¾a od se ku 14 je rov no -
cen ná s od bor nou spô so bi los �ou pod ¾a od se ku 1, ak
ten to zá kon ale bo oso bit ný predpis36) ne us ta no vu je
inak.

(17) Od bor ná kva li fi ká cia v ob las ti jad ro vej ener ge ti ky
s pria mym vply vom na jad ro vú bez peč nos� na zá kla de
uzna né ho re gu lo va né ho vzde lá va nia pod ¾a od se ku 14 je
rov no cen ná s oso bit nou od bor nou spô so bi los �ou  po -
d¾a od se ku 2, ak ten to zá kon ale bo oso bit ný predpis36)
ne us ta no vu je inak. 

(18) Po dro bnos ti o od bor nej prí pra ve, o čin nos tiach od -
bor ne spô so bi lých za mest nan cov a vy bra ných za mest -
nan cov dr ži te ¾ov po vo le ní pod ¾a § 5 ods. 3 písm. b) až g)
a j) a o ich po ve ro va ní na vý kon pra cov ných čin nos tí,
o pod mien kach ove ro va nia ich od bor nej spô so bi los ti
a oso bit nej od bor nej spô so bi los ti vrá ta ne vy dá va ní pre -
u ka zov o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti, o zria ïo va ní
od bor nej ko mi sie a skú šob nej ko mi sie, o do ku men tá cii
pot reb nej k žia dos ti o vy da nie po vo le nia pod ¾a od se ku 8, 
o po žia dav kách na lek to rov od bor nej prí pra vy a in štruk -
to rov od bor nej prí pra vy a o pod mien kach ove ro va nia ich 
od bor nej spô so bi los ti vrá ta ne vy dá va ní pre u ka zov o od -
bor nej spô so bi los ti usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad.
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30) § 3 ods. 1 zá ko na č. 477/2002 Z. z. o uzná va ní od bor ných kva li fi ká cií a o do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.

31) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov.
32) § 12 písm. j) a § 17o zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
33) § 2 písm. b) zá ko na č. 477/2002 Z. z. 
34) § 2 písm. c) zá ko na č. 477/2002 Z. z.
35) § 10 až 16 zá ko na č. 477/2002 Z. z.
36) Na prí klad § 17n zá ko na č. 272/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



§ 25

Za bez pe čo va nie kva li ty

(1) Dr ži te¾ po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 2 a 3 písm. a) až g), 
j) a k) je po vin ný vy tvo ri� pot reb nú or ga ni zač nú štruk -
tú ru, po stu py a zdro je na za bez pe čo va nie kva li ty jad ro -
vých za ria de ní (ïa lej len „sys tém kva li ty”). 

(2) Za ur če nie a do dr žia va nie po žia da viek na kva li tu
jad ro vých za ria de ní, vy bra ných za ria de ní, ich ka te go ri -
zá ciu do bez peč nost ných tried v ob las ti vy u ží va nia jad -
ro vej ener gie vrá ta ne do dá vok za ria de ní a slu žieb zod -
po ve dá dr ži te¾ po vo le nia.

(3) Po žia dav ky na kva li tu pod ¾a od se ku 2 mu sia zod -
po ve da� výz namu za ria de ní a výz namu čin nos tí z h¾a -
di ska jad ro vej bez peč nos ti.

(4) Do ku men tá ciu sys té mu kva li ty dr ži te ¾a po vo le -
nia, po žia dav ky na kva li tu jad ro vých za ria de ní, ka te go -
ri zá ciu vy bra ných za ria de ní do bez peč nost ných tried
a po žia dav ky na kva li tu vy bra ných za ria de ní schva ¾u je
úrad.

(5) Po dro bnos ti o po žia dav kách na do ku men tá ciu
sys té mu kva li ty dr ži te ¾a po vo le nia, ako aj po dro bnos ti
o po žia dav kách na kva li tu jad ro vých za ria de ní, po dro b -
nos ti o po žia dav kách na kva li tu vy bra ných za ria de ní
a po dro bnos ti o roz sa hu ich schva ¾o va nia usta no ví vše -
obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá úrad.

§ 26

Fy zic ká ochra na

(1) Ne opráv ne ná čin nos� s jad ro vý mi za ria de nia mi,
jad ro vý mi ma te riál mi, špe ciál ny mi ma te riál mi a za ria -
de nia mi, rá dio ak tív ny mi od pad mi ale bo vy ho re tým
jad ro vým pa li vom je čin nos� vy ko ná va ná bez prí sluš -
né ho po vo le nia ale bo vy ko ná va ná s cie ¾om po ško di�,
zni či�, ne zá kon ne na do bud nú� ale bo za šan tro či� jad ro -
vé ma te riá ly, špe ciál ne ma te riá ly a za ria de nia, rá dio -
ak tív ne od pa dy ale bo vy ho re té jad ro vé pa li vo.

(2) Sa bo táž je aký ko¾ vek úmy sel ný čin na mie re ný
pro ti jad ro vé mu za ria de niu ale bo jad ro vým ma te riá -
lom, špe ciál nym ma te riá lom a za ria de niam, rá dio ak -
tív nym od pa dom ale bo vy ho re té mu jad ro vé mu pa li vu
po čas na kla da nia s nimi ale bo pri ich pre pra ve, kto rý
môže pria mo ale bo ne pria mo ohroz i� úni kom rá dio ak -
tív nych lá tok ži vot, zdra vie ale bo ma je tok oby va te¾ -
stva ale bo ži vot né pros tre die. 

(3) Za fy zic kú ochra nu zod po ve dá dr ži te¾ po vo le -
nia v roz sa hu po vo le nej čin nos ti. 

(4) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný za bez pe či�, aby oso -
by, kto ré sa s jeho sú hla som zdr žu jú v jad ro vom za ria -
de ní ale bo sa po die¾a jú na čin nos tiach pod ¾a § 12 a 21,
ale bo sa po die¾a jú na pre pra ve rá dio ak tív nych ma te -
riá lov, do dr žia va li po žia dav ky fy zic kej ochra ny. 

(5) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný za bez pe či� pre ve re nie
a) bez ú hon nos ti osôb vstu pu jú cich do jad ro vé ho za ria -

de nia ale bo zú čas tňu jú cich sa na pre prave rá dio ak -
tív nych ma te riá lov ok rem

1. osôb, u kto rých sa bez ú hon nos� vy ža du je a  pre -
ukazuje na účel vý ko nu čin nos tí pod ¾a oso bit -
ných pred pi sov,37) a osôb nimi spre vá dza ných
ale bo 

2. osôb spre vá dza ných ur če ný mi za mest nan ca mi
dr ži te ¾a po vo le nia pod ¾a § 5 ods. 3 písm. b) až g)
a j),

b) bez ú hon nos ti a spo ¾ah li vos ti osôb pri chá dza jú cich
do sty ku s jad ro vý mi ma te riál mi I. a II. ka te gó rie,
osôb za bez pe ču jú cich fy zic kú ochra nu, osôb vstu -
pu jú cich bez spre vá dza nia ur če ný mi za mest nan ca -
mi dr ži te ¾a po vo le nia do vnú tor né ho prie sto ru jad ro -
vých za ria de ní,

c) zdra vot nej a psy chic kej spô so bi los ti všet kých osôb,
kto ré vý ko nom pra cov nej čin nos ti mô žu ma� vplyv
na jad ro vú bez peč nos�.

(6) Pri ne opráv ne nom vstu pe do jad ro vé ho za ria de -
nia, ne opráv ne nej čin nos ti na jad ro vom za ria de ní, ne -
opráv ne nej čin nos ti pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te -
riá lov ale bo hroz be usku toč ne nia ta kejto čin nos ti
pos ky tu je na po žia da nie dr ži te ¾a po vo le nia po moc
v roz sa hu svo jej pô sob nos ti Po li caj ný zbor ale bo Že lez -
nič ná po lí cia.

(7) Pri zis te ní sku toč nos tí pod ¾a od se ku 6 je dr ži te¾
po vo le nia po vin ný vy ko na� ne vy hnut né opat re nia a ne -
od klad ne in for mo va� Po li caj ný zbor ale bo Že lez nič nú
po lí ciu a úrad.

(8) Ak dr ži te¾ po vo le nia nie je schop ný za bez pe či� fy -
zic kú ochra nu jad ro vé ho za ria de nia, jad ro vých ma te -
riá lov, rá dio ak tív nych od pa dov ale bo vy ho re té ho jad ro -
vé ho pa li va v sú la de so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi
pred pis mi, so schvá le nou do ku men tá ciou a s pod mien -
ka mi po vo le nia, je po vin ný ju na zá kla de pre u ká za te¾ -
nej žia dos ti za bez pe či� v sú čin nos ti s Po li caj ným zbo -
rom. Po li caj ný zbor je po vin ný na zmluv nom zá kla de
ta kejto žia dos ti vy ho vie�.

(9) Po dro bnos ti o po žia dav kách na za bez pe če nie fy -
zic kej ochra ny vrá ta ne za ra de nia jad ro vé ho za ria de -
nia ale bo jad ro vé ho ma te riá lu do ka te gó rií na za bez pe -
če nie fy zic kej ochra ny usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 27

Pre vádz ko vé uda los ti na jad ro vom za ria de ní
a uda los ti pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov

(1) Pre vádz ko vá uda los� je uda los�, pri kto rej do -
šlo na jad ro vom za ria de ní k ohroz e niu ale bo po ru še niu
jad ro vej bez peč nos ti po čas uvá dza nia jad ro vé ho za ria -
de nia do pre vádz ky, po čas jeho pre vádz ky, po čas eta py
vy ra ïo va nia ale bo po čas uza tvo re nia úlo ži ska.

(2) Uda los� pri pre pra ve je uda los� pri pre pra ve rá dio -
ak tív nych ma te riá lov, kto rá spô so bi la ne sú lad s po žia -
dav ka mi na jad ro vú bez peč nos� pri pre pra ve rá dio ak -
tív nych ma te riá lov.

(3) Pre vádz ko vé uda los ti a uda los ti pri pre pra ve
sa de lia na
a) po ru chu, kto rá spô so bi la 
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37) Na prí klad zá kon č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



1. ohroz e nie jad ro vej bez peč nos ti bez pria me -
ho ohroz e nia pl ne nia bez peč nost ných funk cií, 

2. na ru še nie bez peč nost ných ba riér ale bo iných
bez peč nost ných opat re ní bez pria mych ná sled -
kov,

3. vy vo la nie ply nu tia li mít a pod mie nok bez peč nej
pre vádz ky a bez peč né ho vy ra ïo va nia,

4. po ru še nie limít a pod mie nok bez pria mych ná -
sled kov na pl ne nie bez peč nost ných funk cií,

5. ak ti vá ciu bez peč nost ných sys té mov ale bo ich ak -
ti vá ciu zo sku toč ných prí čin, ale bez pria mych
ná sled kov,

6. po ru še nie tech nic kých pod mie nok ale bo pre prav -
ných pred pi sov pri pre pra ve bez pria mych ná -
sled kov, 

7. iné na ru še nie spo ¾ah li vos ti za ria de ní vy ža du jú ce
ná prav né opat re nia na od strá ne nie ná sled kov, 

8. únik rá dio ak tív nych lá tok ale bo io ni zu jú ce ho žia -
re nia, pri kto rom nie sú pre kro če né li mi ty ožia re -
nia,2)

b) ne ho du, kto rá spô so bi la
1. ohroz e nie ale bo na ru še nie pl ne nia bez peč nost -

ných funk cií,
2. zly ha nie bez peč nost ných sys té mov ale bo ak ti vá -

ciu bez peč nost ných sys té mov zo sku toč ných prí -
čin, ktorá vy ža duje opat re nia na od strá ne nie ná -
sled kov, 

3. zá važ né na ru še nie ale bo zly ha nie bez peč nost -
ných ba riér,

4. únik rá dio ak tív nych lá tok ale bo io ni zu jú ce ho žia -
re nia s pre kro če ním li mít ožia re nia,2)

c) ha vá riu, kto rá spô so bi la únik rá dio ak tív nych lá tok,
kto rý vy ža du je uplat ne nie opat re ní na ochra nu oby -
va te¾ stva.

(4) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný 
a) vy pra co va� zá väz né po stu py na rie še nie uda los tí

pod ¾a od se ku 3, 
b) včas vy ko na� pre ven tív ne a za bez pe čo va cie opat re -

nia a bez od klad ne od stra ňo va� sta vy, kto ré by moh li
ohroz i� jad ro vú bez peč nos�, ži vot ale bo zdra vie osôb,

c) ohla so va� úra du ne dos tat ky zis te né pri pre vádz ke,
údrž be ale bo kon tro le, kto ré by moh li vies� k vzni ku
uda los tí pod ¾a od se ku 3,

d) ohla so va� uda los ti pod ¾a od se ku 3 úra du, a ak ide
o ne ho dy a ha vá rie pri uvá dza ní jad ro vé ho za ria de -
nia do pre vádz ky, pri pre vádz ke jad ro vé ho za ria de -
nia a jeho vy ra ïo va ní, aj Mi nis ter stvu vnút ra Slo -
ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvu zdra vot níc tva
Slo ven skej re pub li ky, zis �o va� ich prí či ny a vy ko ná -
va� ná prav né opat re nia, 

e) na zá kla de zis te ných prí čin vzni ku pre vádz ko vých
uda los tí a uda los tí pri pre pra ve uplat ňo va� opat re -
nia na za brá ne nie ich opa ko va niu, 

f) in for mo va� ve rej nos� o ne ho de, ha vá rii, opat re niach
na ochra nu zdra via a o čin nos tiach, kto ré je pot reb -
né vy ko na� v prí pa de ta kejto ne ho dy ale bo ha vá rie. 

(5) Ne ho du ale bo ha vá riu pri pre pra ve je dr ži te¾ po vo le -
nia po vin ný ohlá si� úra du, Mi nis ter stvu vnút ra Slo ven skej
re pub li ky, Mi nis ter stvu do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií

Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stvu zdra vot níc tva Slo -
ven skej re pub li ky. 

(6) Úrad zis �u je prí či ny a okol nos ti vzni ku ne hôd
a ha vá rií, ako aj vy bra ných po rúch. 

(7) Po dro bnos ti o spô so be ohla so va nia pre vádz ko -
vých uda los tí a uda los tí pri pre pra ve, po dro bnos ti
o zis �o va ní ich prí čin usta no ví vše obec ne zá väz ný práv -
ny pred pis, kto rý vydá úrad. 

§ 28

Ha va rij né plá no va nie a ha va rij ná pri pra ve nos� 

(1) Ha va rij né plá no va nie je sú bor opat re ní a po stu -
pov na zis �o va nie a zdo lá va nie ne hôd ale bo ha vá rií
na jad ro vých za ria de niach a na zis �o va nie a zmier ňo va -
nie a od stra ňo va nie ná sled kov úni ku rá dio ak tív nych
lá tok do ži vot né ho pros tre dia pri na kla da ní s jad ro vý mi 
ma te riál mi, s rá dio ak tív ny mi od pad mi ale bo s vy ho re -
tým jad ro vým pa li vom a pri pre pra ve rá dio ak tív nych
ma te riá lov.

(2) Ha va rij né plá ny sa de lia na 
a) pred bež ný vnú tor ný ha va rij ný plán, kto rý ob sa hu je

plá no va né opat re nia na úze mí jad ro vé ho za ria de -
nia ale bo via ce rých jad ro vých za ria de ní po -
čas jeho ale bo ich vý stav by, 

b) vnú tor ný ha va rij ný plán, kto rý ob sa hu je plá no va né
opat re nia na úze mí jad ro vé ho za ria de nia ale bo via -
ce rých jad ro vých za ria de ní, kto ré pre vádz ku je je den
dr ži te¾ po vo le nia, a väz bu na plán ochra ny oby va te¾ -
stva,38) 

c) plán ochra ny oby va te¾ stva, kto rý ob sa hu je opat re -
nia na ochra nu oby va te¾ stva v ob las ti ohroz e nia po -
čas úni ku rá dio ak tív nych lá tok do ži vot né ho  pro -
stredia, ako aj väz bu na vnú tor ný ha va rij ný plán, 

d) ha va rij ný do prav ný po ria dok, kto rý ob sa hu je opat -
re nia po čas ne ho dy ale bo ha vá rie pri pre pra ve rá dio -
ak tív nych ma te riá lov. 

(3) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný pri ja� pre ven tív ne
opat re nia, ako aj opat re nia na zdo la nie ale bo zmier ne -
nie ná sled kov ne hôd a ha vá rií jad ro vé ho za ria de nia
ale bo pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov. O opat -
re niach a po stu poch je dr ži te¾ po vo le nia po vin ný in for -
mo va� ve rej nos�. 

(4) Na za bez pe če nie po vin nos tí pod ¾a od se ku 3 je dr -
ži te¾ po vo le nia po vin ný zria di� oso bit né pra co vi s -
ko a vy tvo ri� pot reb nú or ga ni zač nú štruk tú ru. 

(5) Úrad schva ¾u je ve¾ kos� ob las ti ohroz e nia jad ro -
vým za ria de ním pre kaž dé jad ro vé za ria de nie na zá kla -
de žia dos ti v ko na ní o ude le nie prí sluš né ho po vo le nia.
Na zá kla de schvá le nej ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro -
vým za ria de ním kraj ské úra dy dotk nu té ha va rij ným
plá no va ním roz hod nu tím za ra dia obce do ob las ti
ohroz e nia. Ak je jed na oso ba žia da te ¾om o prí sluš né po -
vo le nie vo vz�a hu k via ce rým jad ro vým za ria de niam na -
chá dza jú cim sa na úze mí, pre kto ré bol vy pra co va ný aj
spo loč ný vnú tor ný ha va rij ný plán, po va žu jú sa tie -
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38) Na prí klad § 13 ods. 1 písm. i) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z. o ci vil nej ochra ne oby va te¾ stva v zne ní ne -
skor ších pred pi sov.



to jad ro vé za ria de nia za jed no jad ro vé za ria de nie a ob -
las� ohroz e nia je len jed na spo loč ná.

(6) Dr ži te¾ po vo le nia na uvá dza nie do pre vádz ky
a pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia ale bo vy ra ïo va nie je
po vin ný za bez pe či� sys té my mo ni to ro va nia jad ro vé -
ho za ria de nia, ako aj v ob las ti ohroz e nia. 

(7) Or gá ny štát nej sprá vy, obce, fy zic ké oso by a práv -
nic ké oso by dotk nu té ha va rij ným plá no va ním sú po -
vin né spo lu pra co va� pri vy prac úva ní ha va rij ných plá -
nov v rám ci svo jej pô sob nos ti a pos ky to va� si na vzá jom
pot reb né pod kla dy. 

(8) Žia da te¾ o vy da nie po vo le nia je po vin ný pred lo ži�
úra du na schvá le nie vnú tor ný ha va rij ný plán po jeho po -
sú de ní Mi nis ter stvom zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li -
ky naj ne skôr osem me sia cov pred plá no va ným za čiat -
kom uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky
a ná sled ne kaž dých pä� ro kov na opä tov né schvá le nie.

(9) Plá ny ochra ny oby va te¾ stva kra jov v ob las ti  ohro -
zenia sú po vin né kraj ské úra dy pred lo ži� úra du na po -
sú de nie naj ne skôr osem me sia cov pred plá no va ným
za čiat kom uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz -
ky a ná sled ne kaž dých pä� ro kov na opä tov né po sú de -
nie. 

(10) Žia da te¾ o vy da nie po vo le nia na pre pra vu rá dio ak -
tív nych ma te riá lov je po vin ný pred lo ži� ha va rij ný do -
prav ný po ria dok na po sú de nie úra du naj ne skôr šes�
me sia cov pred pr vým plá no va ným usku toč ne ním pre -
pra vy rá dio ak tív nych ma te riá lov a ná sled ne kaž dých
pä� ro kov na opä tov né po sú de nie.

(11) Dr ži te lia po vo le ní ale bo kraj ské úra dy sú po vin né
pred lo ži� ha va rij né plá ny na opä tov né po sú de nie ale -
bo schvá le nie v ter mí ne krat šom ako pä� ro kov, ak na sta li
zme ny jad ro vé ho za ria de nia pod ¾a § 2 písm. u), or ga ni zač -
nej štruk tú ry pod ¾a od se ku 4 ale bo pros tried kov ur če ných 
na zvlád nu tie ne ho dy ale bo ha vá rie jad ro vé ho za ria de -
nia ale bo pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov, zme ny
vo ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia, zme ny vo ve¾ ko sti spo loč nej
ob las ti ohroz e nia ale bo zme ny v za bez pe če ní pre pra vy rá -
dio ak tív nych ma te riá lov, ale bo zme ny na zá kla de vý sled -
kov cvi če ní a kon trol.

(12) Ha va rij ný plán 
a) pod ¾a od se ku 2 písm. c) schva ¾u je Mi nis ter stvo vnút -

ra Slo ven skej re pub li ky,
b) pod ¾a od se ku 2 písm. d) schva ¾u je Mi nis ter stvo do -

pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky.

(13) Schvá le né ha va rij né plá ny a schvá le né ve¾ ko sti
ob las tí ohroz e nia jad ro vým za ria de ním sú zá väz né pre
všet ky or gá ny štát nej sprá vy, obce, ako aj pre všet ky fy -
zic ké oso by a práv nic ké oso by dotk nu té ha va rij ným
plá no va ním.

(14) Dr ži te lia po vo le nia ale bo kraj ské úra dy mu sia po -
stu py pod ¾a ha va rij ných plá nov pred uve de ním jad ro -
vé ho za ria de nia do pre vádz ky ale bo pred usku toč ne -
ním pr vej pre pra vy rá dio ak tív nych ma te riá lov pre cvi či� 
a ná sled ne ich mu sia dr ži te lia po vo le nia ale bo kraj ské
úra dy v pra vi del ných in ter va loch pre cvi čo va�, cvi če -
nia vy hod no co va� a na zá kla de vý sled kov pri jí ma� ná -
prav né opat re nia.

(15) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný oboz ná mi� svo jich za -
mest nan cov s pred bež ným vnú tor ným ha va rij ným plá -
nom, s vnú tor ným ha va rij ným plá nom a za ško li� ur če -
ných za mest nan cov na vý kon funk cií pod ¾a prí sluš né ho
vnú tor né ho ha va rij né ho plá nu. Ostat né oso by na chá -
dza jú ce sa na úze mí jad ro vé ho za ria de nia s ve do mím dr -
ži te ¾a po vo le nia musí dr ži te¾ po vo le nia po u či� o ich po vin -
nos tiach po čas vzni ku ne ho dy ale bo ha vá rie. 

(16) Dr ži te¾ po vo le nia na pre pra vu rá dio ak tív nych ma -
te riá lov je po vin ný oboz ná mi� oso by po die¾a jú ce
sa na pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov s ha va rij ným 
do prav ným po riad kom a za ško li� ur če né oso by na vý -
kon funk cií pod ¾a ha va rij né ho do prav né ho po riad ku.
Ostat né oso by zú čas tňu jú ce sa na pre prave rá dio ak tív -
nych ma te riá lov musí dr ži te¾ po vo le nia po u či� o ich po -
vin nos tiach, ak vznik ne ne ho da a ha vá ria pri pre pra ve
rá dio ak tív nych ma te riá lov.

(17) Dotk nu té or gá ny štát nej sprá vy a obce sú po vin né 
oboz ná mi� ve rej nos� v ob las ti ohroz e nia s opat re nia mi
na ochra nu oby va te¾ stva pre prí pad ne ho dy ale bo ha -
vá rie jad ro vé ho za ria de nia ale bo ne ho dy a ha vá rie pri
pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov. 

(18) Dotk nu té or gá ny štát nej sprá vy a obce, ako aj
práv nic ké oso by a fy zic ké oso by sú po vin né zú čas tňo -
va� sa v roz sa hu a spô so bom ur če ným plá nom ochra ny
oby va te¾ stva ale bo ha va rij ným do prav ným po riad kom
na pre cvi čo va ní a usku toč ňo va ní ochran ných opat re ní
a v ur če nom roz sa hu aj na lik vi dá cii ná sled kov ne hôd
ale bo ha vá rií jad ro vých za ria de ní ale bo ne hôd ale -
bo ha vá rií pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov.

(19) Rea li zá ciu cvi če ní a hod no te nie prie be hu a ná -
sled kov ne hôd ale bo ha vá rií jad ro vých za ria de ní a pri
pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá lov a prí pra vu ná vr -
hov opat re ní ale bo od po rú ča ní na ïal ší pos tup za bez -
pe ču je úrad na svo jom pra co vi sku vy ba ve nom pot reb -
ný mi tech nic ký mi pros tried ka mi.

(20) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný na vlast né ná kla dy
a or gá ny štát nej sprá vy a ich pod ria de né or ga ni zá cie sú 
po vin né bez od plat ne pos ky to va� úra du vo for me, roz -
sa hu a spô so bom, ako sú po ža do va né úra dom, úda je
pot reb né na za bez pe če nie ha va rij nej pri pra ve nos ti,
na prí pra vu a rea li zá ciu cvi če ní, na hod no te nie ne hôd
ale bo ha vá rií na jad ro vých za ria de niach a pri pre pra ve
rá dio ak tív nych ma te riá lov a na prog nó zu ich vý vo -
ja, ako sú tech no lo gic ké úda je jad ro vých za ria de ní,
úda je z ra diač né ho mo ni to ro va nia, me te o ro lo gic ké
úda je a ïal šie úda je. 

(21) Po dro bnos ti o ob sa hu ha va rij ných plá nov, po dro b -
nos ti o po stu pe pri ich pred kla da ní a schva ¾o va ní, opat -
re niach, po stu poch a čin nos tiach vrá ta ne sta no ve nia
stup ňov zá važ nos ti uda los tí pod ¾a me dzi ná rod ných kri -
té rií, po dro bnos ti o in for mo va ní úra du a ve rej nos ti, po -
dro bnos ti o ná le ži tos tiach pod kla dov pot reb ných k žia -
dos ti o schvá le nie ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia, ve¾ ko sti
spo loč nej ob las ti ohroz e nia vrá ta ne ter mí nu pred lo že -
nia žia dos ti, po dro bnos ti o sys té moch mo ni to ro va nia,
po dro bnos ti o ško le niach, o pre cvi čo va ní a o ak tu a li zá cii 
ha va rij ných plá nov, po dro bnos ti o pos ky to va ných dá -
tach a ča so vom prie be hu ne ho dy ale bo ha vá rie na jad ro -
vých za ria de niach a pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te -

Čiastka 227 Zbierka zákonov č. 541/2004 Strana 4755



riá lov usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý 
vydá úrad.

SIEDMA ČASŤ

ZOD PO VED NOSŤ ZA JAD RO VÚ ŠKO DU A JEJ
FI NANČ NÉ KRY TIE

§ 29

Zod po ved nos� za jad ro vú ško du

(1) Na úče ly zod po ved nos ti za jad ro vú ško du sa  po -
užijú usta no ve nia me dzi ná rod nej zmlu vy, kto rou je
Slo ven ská re pub li ka via za ná.39) Usta no ve nia vše obec -
ných pred pi sov o zod po ved nos ti za škodu40) sa po u ži jú
len vte dy, ak me dzi ná rod ná zmlu va ale bo ten to zá kon
ne us ta no vu jú inak.

(2) Dr ži te¾ po vo le nia na uvá dza nie jad ro vé ho za ria de -
nia do pre vádz ky, pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia ok -
rem úlo žísk a dr ži te¾ po vo le nia na eta pu vy ra ïo va -
nia ale bo dr ži te¾ po vo le nia na pre pra vu rá dio ak tív nych
ma te riá lov je zod po ved ný za jad ro vú ško du pod ¾a me -
dzi ná rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via -
za ná pod ¾a od se ku 1.

(3) Ak je jed na oso ba dr ži te ¾om po vo le nia pod ¾a od se -
ku 2 pre via ce ro jad ro vých za ria de ní na chá dza jú cich
sa na úze mí, pre kto ré bol schvá le ný aj spo loč ný vnú -
tor ný ha va rij ný plán, po va žu jú sa tie to jad ro vé za ria de -
nia na úče ly zod po ved nos ti za jad ro vú ško du za jed -
no jad ro vé za ria de nie. Za jed no jad ro vé za ria de nie
ne mož no však po va žo va� viac jad ro vých za ria de ní na -
chá dza jú cich sa na tom is tom úze mí, kto rých pre vádz -
ko va te¾ mi sú rôz ni dr ži te lia po vo le nia, aj keï tie to za -
ria de nia na seba tech nic ky nad vä zu jú. 

(4) Pri ur čo va ní roz sa hu a spô so bu ná hra dy jad ro vej
ško dy sa po u ži jú usta no ve nia vše obec ných pred pi -
sov o zod po ved nos ti za ško du.40) Na ur če nie jad ro vej
ško dy sa po u ži jú pred pi sy plat né v dobe vzni ku jad ro -
vej uda los ti, kto rá jad ro vú ško du spô so bi la. Prá -
vo na ná hra du jad ro vej ško dy sa pre ml čí, ak ná rok
na jej ná hra du ne bol uplat ne ný v le ho te troch ro -
kov odo dňa, keï sa po ško de ný o uda los ti, kto rá vied -
la k jad ro vej ško de, a o tom, kto za ňu zod po ve dá, doz -
ve del ale bo mo hol doz ve die�, naj ne skôr však v le ho te
20 ro kov odo dňa vzni ku ta kejto uda los ti, prí pad ne
po uply nu tí plat nos ti po is te nia, ak bola plat nos� po is -
te nia dlh šia. 

(5) Jad ro vou ško dou je tiež ško da, kto rá vznik la vy -
na lo že ním ná kla dov na ne vy hnut né opat re nia na od -
vrá te nie ale bo zní že nie ožia re nia ale bo na ob no ve nie
pre do šlé ho ale bo ob dob né ho sta vu ži vot né ho pros tre -
dia, ak tie to opat re nia boli vy vo la né v dô sled ku jad ro vej 
uda los ti a po va ha veci to umož ňu je. 

(6) Dr ži te¾ po vo le nia pod ¾a od se ku 2 zod po ve dá
za jad ro vú ško du spô so be nú kaž dou jed not li vou jad ro -
vou uda los �ou, ak ide o

a) jad ro vé za ria de nia na ener ge tic ké úče ly do
75 000 000 EUR,

b) ostat né jad ro vé za ria de nia a pre pra vy rá dio ak tív -
nych ma te riá lov do 50 000 000 EUR.

§ 30

Fi nanč né kry tie zod po ved nos ti za jad ro vú ško du

(1) Dr ži te¾ po vo le nia je po vin ný za bez pe či� kry tie svo -
jej zod po ved nos ti za jad ro vú ško du do hod no ty usta no -
ve nej v § 29 ods. 6 po is te ním ale bo iným dru hom fi -
nanč nej zá bez pe ky. 

(2) Po is te nie sa uzat vá ra ale bo iná fi nanč ná zá bez pe -
ka sa usta no vu je zvláš� pre kaž dé jad ro vé za ria de nie
ale bo pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov po zoh ¾ad -
ne ní od se ku 4 a § 15 ods. 11.

(3) Kry tie zod po ved nos ti pre vádz ko va te ¾a za jad ro vú
ško du pod ¾a od se ku 1 musí tr va� po čas doby plat nos ti
po vo le nia pod ¾a § 29 ods. 2 a naj me nej 20 ro kov po jad -
ro vej uda los ti. 

(4) Z kry tia zod po ved nos ti za jad ro vú ško du sú vy ňa -
té jad ro vé uda los ti spô so be né ma lý mi množ stva mi jad -
ro vých ma te riá lov a rá dio ak tív nych od pa dov, pri kto -
rých sa ne pred po kla dá spô so be nie vzni ku jad ro vej
ško dy. Po dro bnos ti o ma xi mál nych li mi tách ta -
kýchto množ stiev usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá úrad. 

(5) Ak vznik ne jad ro vá uda los�, je dr ži te¾ po vo le -
nia po vin ný pí som ne ozná mi� v ob las ti ovplyv ne nej
 tou to uda los �ou pod ¾a zis te ní úra du a ostat ných dotk -
nu tých or gá nov, že za jad ro vú ško du spô so be nú to u -
to uda los �ou zod po ve dá. Toto pí som né ozná me nie
musí by� ve rej ne do stup né u dr ži te ¾a po vo le nia, na úra -
de a vo všet kých ob ciach v tej to ob las ti. 

ÔSMA ČASŤ
ŠTÁT NY DO ZOR, IN ŠPEKČ NÁ ČIN NOSŤ,
IN ŠPEK TO RI JAD RO VEJ BEZ PEČ NOS TI,

ME DZI NÁ ROD NÉ IN ŠPEK CIE,
SPRÁV NE DE LIK TY A PRIE STUP KY

§ 31

Vý kon štát ne ho do zo ru, in špekč ná čin nos�
a in špek to ri jad ro vej bez peč nos ti

(1) Úrad kon tro lu je do dr žia va nie toh to zá ko na a ostat -
ných vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy da -
ných na jeho zá kla de, ako aj do dr žia va nie roz sa hu
a pod mie nok uve de ných v roz hod nu tiach pod ¾a § 4 a pl -
ne nie opat re ní na od strá ne nie ne dos tat kov uve de ných
v pro to ko loch (ïa lej len „in špekč ná čin nos�”). In špekč -
nú čin nos� úrad vy ko ná va u dr ži te ¾ov po vo le ní a u osôb,
u kto rých je odô vod ne ný pred po klad, že vy u ží va jú jad ro -
vú ener giu na iné ako mie ro vé úče ly ale bo ne opráv ne ne
vy u ží va jú jad ro vú ener giu, ale bo u osôb, u kto rých je dô -
vod né po do zre nie, že po ru šu jú zá väz ky vy plý va jú ce
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z me dzi ná rod ných zmlúv, kto ré sa tý ka jú mie ro vé ho vy -
u ží va nia jad ro vej ener gie a kto rý mi je Slo ven ská re pub -
li ka via za ná. Úrad vy ko ná va kon tro lu aj u osôb, u kto -
rých vznik lo odô vod ne né po do zre nie z vy ko ná va nia
čin nos tí v ob las ti vy u ží va nia jad ro vej ener gie pod ¾a toh -
to zá ko na bez po vo le nia ale bo sú hla su.

(2) In špekč nú čin nos� vy ko ná va úrad po ve re ný mi
štát ny mi za mest nan ca mi (ïa lej len „in špek tor”). 

(3) In špek tor vy ko ná va in špekč nú čin nos� v štát no -
za mes tna nec kom po me re v prí sluš nom od bo re štát nej
služ by pod ¾a oso bit né ho predpisu37) v slu žob nom úra -
de, kto rým je úrad. In špek tor musí spĺ ňa� pred po klad
vzde la nia, na do bud nú� a pre u ká za� prí sluš né kom pe -
ten cie a úspeš ne vy ko na� in špek tor skú skúš ku, čím
spl ní oso bit ný kva li fi kač ný pred po klad. In špek to rom
v ob las tiach za hŕňa jú cich uta jo va né sku toč nos ti môže
by� len in špek tor, kto rý ok rem spl ne nia pred po kla -
dov na in špek to ra je na vy še opráv ne ný na oboz na mo -
va nie sa s uta jo va ný mi sku toč nos �a mi pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.6)

(4) Za mest na nec úra du, kto rý je pri pra vo va ný na
funk ciu in špek to ra v čase pred vy ko na ním in špek tor -
skej skúš ky, má pos ta ve nie in špek to ra — ča ka te ¾a. In -
špekč nú čin nos� môže vy ko ná va� len v sprie vo de a pod
do h¾a dom in špek to ra.

(5) In špek tor ská skúš ka sa skla dá z pí som nej a úst -
nej čas ti. In špek tor ská skúš ka sa vy ko ná va pred skú -
šob nou ko mi siou, kto rej čle nov vyme nu je pred se -
da úra du. Úče lom in špek tor skej skúš ky je ove ri�, či
in špek tor — ča ka te¾ po zná a je schop ný uplat ňo va�
pred pi sy pot reb né na vý kon in špekč nej čin nos ti v od -
bo re, v kto rom bude in špekč nú čin nos� vy ko ná va�.

(6) Vý sle dok in špek tor skej skúš ky skú šob ná ko mi -
sia ozná mi in špek to ro vi — ča ka te ¾o vi do 15 dní. O úspeš -
ne vy ko na nej in špek tor skej skúš ke úrad vydá in špek to -
ro vi — ča ka te ¾o vi osved če nie.

(7) Po úspeš ne vy ko na nej in špek tor skej skúš ke
na ná vrh pred se du skú šob nej ko mi sie pred se da úra du
pí som ne vyme nu je in špek to ra — ča ka te ¾a do funk cie in -
špek to ra a vydá mu pre u kaz in špek to ra. 

(8) Pred se da úra du a pod pred se da úra du ob dr -
žia pre u kaz in špek to ra dňom vy me no va nia do funk cie.

(9) In špek tor sa pri vý ko ne in špekč nej čin nos ti  pre -
ukazuje pre u ka zom in špek to ra. 

(10) In špekč ná čin nos� sa môže vy ko ná va� len spô so -
bom, kto rý ne ohro zu je zdra vie a bez peč nos� ¾udí a ži -
vot né pros tre die. 

(11) In špek tor je opráv ne ný 
a) vstu po va� ke dy ko¾ vek bez ob me dze nia do ob -

jektov dr ži te ¾ov po vo le ní a do prie sto rov jad ro vých
za ria de ní a do prie sto rov, v kto rých sa na chá dza jú
jad ro vé ma te riá ly, špe ciál ne ma te riá ly a za ria de -
nia ale bo sa na kla dá s rá dio ak tív ny mi od pad mi ale -
bo s vy ho re tým jad ro vým pa li vom, vy ko ná va� v nich
in špekč nú čin nos�, pre sved čo va� sa u od bor ne spô -
so bi lých za mest nan cov, vy bra ných za mest nan cov,
ak prá ve ne vy ko ná va jú čin nos� s pria mym vply vom
na jad ro vú bez peč nos�, o ich zna los tiach pred pi sov,
zis �o va� stav, prí či ny a ná sled ky pre vádz ko vej uda -

los ti a uda los ti pri pre pra ve rá dio ak tív nych ma te riá -
lov, ako aj kon tro lo va� stav ha va rij nej pri pra ve nos ti, 
vy ko ná va� kon tro lu do dr žia va nia jad ro vej bez peč -
nos ti, fy zic kej ochra ny, do dr žia va nia pre vádz ko vých 
pred pi sov, pre ve ro va� od bor nú spô so bi los� za mest -
nan cov dr ži te ¾a po vo le nia a zú čas tňo va� sa na vy šet -
ro va ní pre vádz ko vých uda los tí a uda los tí pri pre pra -
ve rá dio ak tív nych ma te riá lov,

b) vy ko ná va� kon tro lu, zú čas tňo va� sa na skúš kach
a vy ko ná va� úko ny s cie ¾om zis �o va�, či sa do dr žia -
va jú po žia dav ky vy plý va jú ce z toh to zá ko na, vše -
obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov vy da ných
na jeho zá kla de a pod mie nok uve de ných v roz hod -
nu tiach úra du a v pro to ko loch z in špekč nej čin nos ti,

c) po ža do va� pred lo že nie do ku men tá cie, zá zna -
mov ale bo iných do kla dov pot reb ných na vý kon in -
špekč nej čin nos ti a po ža do va� ich kó pie a pos kyt nu -
tie in for má cií a vy svet le ní,

d) po ozná me ní šta tu tár ne mu or gá nu dr ži te ¾a po vo le -
nia ale bo ním po ve re né mu za mest nan co vi odo be ra�
na roz bor ne vy hnut ne pot reb né množ stvo vzo riek
ma te riá lov ale bo mé dií, kto ré sa po u ží va jú ale -
bo sa s nimi ma ni pu lu je, ale bo odo be ra� vzor ky zo ži -
vot né ho pros tre dia,

e) po u ží va� tech nic ké pros tried ky na zho to ve nie fo to -
do ku men tá cie, vi deo do ku men tá cie a au dio do ku -
men tá cie pot reb nej na vý kon in špekč nej čin nos ti,
ak ich po u ži tie ne za ka zu jú oso bit né pred pi sy,6)

f) na ria di� za cho va nie za ria de ní, pra co vísk, sta vieb
a ob jektov ale bo ich čas tí v pô vod nom sta ve až
do skon če nia zis �o va nia ale bo na ria di� zdo ku men to -
va nie sta vu za ria de ní, pra co vísk, sta vieb a ob -
jektov ale bo ich čas tí v čase vý ko nu in špekč nej čin -
nos ti,

g) na ria di� vy ko na nie me ra ní, kon trol, skú šok a iných
úko nov pot reb ných na vý kon in špekč nej čin nos ti,

h) po pre ro ko va ní zis te ných ne dos tat kov so šta tu tár -
nym or gá nom práv nic kej oso by ale bo s oso bou
opráv ne nou šta tu tár nym or gá nom ale bo s fy zic kou
oso bou — dr ži te ¾om po vo le nia for mou pro to ko lu uk -
la da� opat re nia na od strá ne nie ne dos tat kov vrá ta ne
zá väz ných ter mí nov na ich spl ne nie, 

i) odob ra� pre u kaz o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti,
ak u vy bra né ho za mest nan ca zis tí také ne dos tat ky
v oso bit nej od bor nej spô so bi los ti ale bo v jeho čin -
nos ti, kto ré vied li k ohroz e niu ale bo by moh li vies�
k pria me mu ohroz e niu jad ro vej bez peč nos ti, ale -
bo odob ra� pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti, ak
u lek to ra zis tí také ne dos tat ky v od bor nej spô so bi -
los ti ale bo v jeho čin nos ti, kto ré vied li ale bo by moh li 
vies� k ne dos ta toč nej od bor nej prí pra ve vy bra ných
za mest nan cov dr ži te ¾ov po vo le ní.

(12) Odob ra tý pre u kaz o oso bit nej od bor nej spô so bi -
los ti ale bo pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti in špek tor
po stú pi na ïal šie ko na nie úra du. Úrad do jed né ho me -
sia ca od ich odob ra tia roz hod ne o ich od ňa tí ale bo vrá -
te ní. 

(13) Pre u kaz o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti ale -
bo pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti mož no od ňa�
na dobu ur či tú, naj viac však na dobu troch ro kov, ale -
bo na tr va lo. Na dobu ur či tú sa od ní ma, ak je pred po -
klad na zá nik dô vo dov, pre kto ré bol od ňa tý. Jeho vrá -
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te nie je pod mie ne né ove re ním oso bit nej od bor nej
spô so bi los ti ale bo od bor nej spô so bi los ti za mest nan -
ca a úspeš ným ab sol vo va ním skúš ky pred skú šob nou
ko mi siou ale bo od bor nou ko mi siou. Pri tr va lej stra te
fy zic kej spô so bi los ti ale bo psy chic kej spô so bi los ti dr ži -
te ¾a pre u ka zu o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti sa ten -
to pre u kaz od ní ma na tr va lo.

(14) Opráv ne nia in špek to ra pod ¾a od se ku 11 sa v pri -
me ra nom roz sa hu vz�a hu jú aj na miest ne zis �o va nie
v ko na ní o ude le nie sú hla su ale bo po vo le nia, ako aj
na vý kon kon tro ly u osôb, u kto rých vznik lo odô vod ne -
né po do zre nie z vy ko ná va nia čin nos ti pod ¾a toh to zá ko -
na bez po vo le nia ale bo sú hla su, ale bo u osôb, u kto -
rých je odô vod ne né pred po kla da�, že vy ko ná va jú
čin nos ti v ob las ti vy u ží va nia jad ro vej ener gie na iné
ako mie ro vé úče ly. 

(15) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, na vý kon in -
špekč nej čin nos ti sa vz�a hu jú zá klad né pra vid lá kon -
trol nej čin nos ti uve de né v oso bit nom pred pi se.41) 

§ 32

Za sta ve nie pre vádz ky jad ro vé ho za ria de nia

(1) Ak hro zí ne bez pe čen stvo z omeš ka nia ale bo pri
vzni ku zá važ ných sku toč nos tí dô le ži tých z h¾a di s -
ka jad ro vej bez peč nos ti, fy zic kej ochra ny ale bo ha va rij -
nej pri pra ve nos ti, úrad roz hod ne o ob me dze ní roz sa hu
ale bo plat nos ti po vo le nia ale bo ulo ží dr ži te ¾o vi po vo le -
nia vy ko na� ne vy hnut né opat re nia, prí pad ne roz hod ne
o za sta ve ní pre vádz ky jad ro vé ho za ria de nia. 

(2) Ak iný or gán roz hod ne o za sta ve ní pre vádz ky jad -
ro vé ho za ria de nia z iných dô vo dov, ako je ohroz e nie
bez peč nos ti, je ten to or gán po vin ný uhra di� dr ži te ¾o vi
po vo le nia ná kla dy pot reb né na za bez pe če nie jad ro vej
bez peč nos ti a prí sluš nú čas� ná kla dov Štát ne mu fon du 
lik vi dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní a na kla da -
nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi
od pad mi na vy ra ïo va nie jad ro vé ho za ria de nia, kto ré
v dô sled ku ta ké ho to roz hod nu tia vznik li.

§ 33

Me dzi ná rod né in špek cie

(1) Me dzi ná rod ná in špek cia je čin nos�, kto rú vy ko ná -
va jú me dzi ná rod ní in špek to ri na zá kla de me dzi ná rod -
ných zmlúv, kto rý mi je Slo ven ská re pub li ka via za ná.

(2) In špekč ný man dát je do ku ment opráv ňu jú ci me -
dzi ná rod ných in špek to rov vy ko ná va� in špek cie  po -
d¾a od se ku 1.

(3) Kaž dá fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba je po -
vin ná pos kyt nú� pot reb nú sú čin nos� me dzi ná rod ným
in špek to rom pri in špekč nej čin nos ti v roz sa hu zod po -
ve da jú com ich prá vam pod ¾a in špekč né ho man dá tu.

(4) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba dotk nu tá
me dzi ná rod nou in špek ciou má prá vo oboz ná mi�
sa s in špekč ným man dá tom.

(5) Me dzi ná rod ná in špek cia sa môže vy ko ná va� len
spô so bom, kto rý ne ohro zu je zdra vie a bez peč nos� ¾udí
a ži vot né pros tre die.

(6) Usta no ve nia od se kov 1 až 5 sa v pri me ra nom roz -
sa hu vz�a hu jú aj na ïal šie opráv ne né oso by po ve re né
Eu róp skou ko mi siou, kto ré vy ko ná va jú čin nos ti  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su.42) 

(7) Na medzi ná rod nej in špek cii sa môže zú čast ni� in -
špek tor úra du, a ak je kon tro la vy ko ná va ná oso ba mi
pod ¾a od se ku 6, aj zá stup co via mi nis ter stiev a iných
ústred ných or gá nov štát nej sprá vy v roz sa hu ich pô -
sob nos ti usta no ve nej oso bit ný mi pred pis mi.43) 

(8) Ak je to pot reb né na úče ly do siah nu tia cie ¾a ale -
bo vý ko nu me dzi ná rod nej in špek cie, úrad môže po žia -
da� o sú čin nos� Po li caj ný zbor a col né or gá ny. Úrad
v žia dos ti uve die, aký roz sah sú čin nos ti po ža du je. Po li -
caj ný zbor a col né or gá ny sú po vin né žia dos ti úra du
v roz sa hu svo jich opráv ne ní vy ho vie�. Ak hro zí ne bez -
pe čen stvo z omeš ka nia, je úrad opráv ne ný po žia da�
prí sluš ný súd o vy da nie pred bež né ho opat re nia na
vstup me dzi ná rod ných in špek to rov do ob jektov pred -
me tu me dzi ná rod nej in špek cie.

§ 34

Správ ne de lik ty a prie stup ky

(1) Úrad ulo ží po ku tu až do 50 000 000 Sk dr ži te ¾o vi
po vo le nia, kto rý po ru ší usta no ve nie § 3 ods. 2, 7, 8 ale -
bo 10. 

(2) Úrad ulo ží po ku tu až do 30 000 000 Sk práv nic kej
oso be, kto rá po ru ší usta no ve nie § 3 ods. 6. 

(3) Úrad ulo ží po ku tu až do 10 000 000 Sk dr ži te ¾o vi
po vo le nia za po ru še nie po vin nos tí vy plý va jú cich mu
z § 10 ale bo za ne do dr ža nie pod mie nok uve de ných v po -
vo le ní ale bo v sú hla se ale bo za ne vy ko na nie opat re ní
v ur če ných le ho tách ulo že ných roz hod nu tím úra du
ale bo ne vy ko na nie opat re nia in špek to ra na od strá ne -
nie ne dos tat kov pod ¾a § 31 ods. 11 písm. h).

(4) Úrad ulo ží po ku tu až do 1 000 000 Sk práv nic kej
oso be za ne spl ne nie po vin nos tí ulo že ných v § 3 ods. 11
a 12, § 12 ods. 2 a 3 a v § 33 ods. 3.

(5) Úrad ulo ží po ku tu až do 500 000 Sk dr ži te ¾o vi po -
vo le nia za ne oz ná me nie in for má cií výz namných pre vý -
kon štát ne ho do zo ru ale bo za ne oz ná me nie sku toč nos -
tí dô le ži tých z h¾a di ska jad ro vej bez peč nos ti, fy zic kej
ochra ny, ha va rij né ho plá no va nia ale bo za za ra de nie
za mest nan ca na vý kon čin nos tí, pre kto ré ne spĺ ňa pod -
mien ku od bor nej spô so bi los ti ale bo oso bit nej od bor nej
spô so bi los ti. 

(6) Prie stup ku sa do pus tí fy zic ká oso ba, kto rá po ru ší
usta no ve nie § 3 ods. 6 ale bo ne spl ní po vin nos ti ulo že né 
v § 3 ods. 11 a 12, v § 12 ods. 2 a 3 a v § 33 ods. 3. Úrad
ulo ží za tie to prie stup ky po ku tu do 100 000 Sk. V ko na -
ní o prie stup ku úrad po stu pu je pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su.44) 
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(7) Tomu, kto ne vy ko nal v ur če nej le ho te ná pra vu ne -
dos tat kov, za kto ré mu bola ulo že ná po ku ta, mož -
no ulo ži� ïal šiu po ku tu až do výš ky dvoj ná sob ku po ku -
ty, kto rú je mož né pod ¾a od se kov 1 až 5 ulo ži�. 

(8) Ko na nie o ulo že nie po ku ty pod ¾a od se kov 1 až 5
mož no za ča� do jed né ho roka odo dňa, keï úrad zis til
po ru še nie po vin nos ti, naj ne skôr však do troch ro -
kov odo dňa, keï k po ru še niu po vin nos ti do šlo. 

(9) Pri uk la da ní po ku ty a ur če ní jej výš ky pod ¾a od se -
kov 1 až 5 sa pri hlia da naj mä na zá važ nos�, spô sob, čas 
tr va nia a mož né ná sled ky po ru še nia po vin nos tí,
na spo lu prá cu a prí stup do zo ro va ných sub jek tov ale -
bo dotk nu tých fy zic kých osôb ale bo práv nic kých osôb
pri od stra ňo va ní ná sled kov ne dos tat kov a k pri ja tým
opat re niam. V odô vod ne ných prí pa doch môže úrad od
ulo že nia po ku ty upus ti�. 

(10) Ulo že ním po ku ty dr ži te ¾o vi po vo le nia ale bo iným
fy zic kým oso bám ale bo práv nic kým oso bám zos tá -
va ne do tknu tá ich trest ná zod po ved nos�, ako aj trest ná 
zod po ved nos� ich za mest nan cov. 

(11) Vý no sy z po kút sú príj mom Štát ne ho fon du lik vi -
dá cie jad ro vo e ner ge tic kých za ria de ní a na kla da -
nia s vy ho re tým jad ro vým pa li vom a rá dio ak tív ny mi
od pad mi.

DE VIATA ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ
A ZÁ VE REČ NÉ USTA NO VE NIA

§ 35

Vz�ah k správ ne mu po riad ku

Na ko na nie úra du sa vz�a hu je vše obec ný pred -
pis o správ nom konaní45) s vý nim kou le hôt usta no ve -
ných na vy da nie roz hod nu tia v ko na niach pod ¾a § 8
ods. 6 a § 15 ods. 4 a s vý nim kou ná le ži tos tí roz hod nu -
tia v ko na niach pod ¾a § 15 ods. 4, § 16 a 24. 

§ 36

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de né v prí lo -
he č. 5.

§ 37

Pre chod né usta no ve nia

(1) Plat nos� opráv ne ní vy da ných pod ¾a do te raj ších
pred pi sov za ni ká dňom účin nos ti toh to zá ko na ok rem
opráv ne ní na čin nos ti, kto ré sú uve de né v § 5 ods. 2 a 3
toh to zá ko na. Ostat né roz hod nu tia vy da né pod ¾a do te -
raj ších pred pi sov sa po va žu jú za roz hod nu tia vy da né
pod ¾a toh to zá ko na. 

(2) Ko na nia za ča té pred účin nos �ou toh to zá ko -
na sa do kon čia pod ¾a do te raj ších pred pi sov. Ko na -
nia o ude le nie opráv ne nia sa za sta vu jú dňom účin nos ti
toh to zá ko na. 

(3) Ak vy ko ná va nie nie ktorých čin nos tí v ob las ti  vy -
užívania jad ro vej ener gie nie je v sú la de s pod mien ka mi 
usta no ve ný mi tým to zá ko nom, je práv nic ká oso ba ale -
bo fy zic ká oso ba po vin ná bez od klad ne pre ro ko va�
s úra dom opat re nia na ich zo sú la de nie s tým to zá ko -
nom. Opat re nia sa mu sia vy ko na� v le ho te usta no ve nej
úra dom, naj ne skôr však do šies tich me sia -
cov odo dňa účin nos ti toh to zá ko na.

(4) Nové pre u ka zy in špek to rom pod ¾a toh to zá ko -
na úrad vydá do troch me sia cov od účin nos ti toh to zá -
ko na.

§ 38

Zru šo va cie usta no ve nia

Zru šu jú sa: 
1. zá kon č. 130/1998 Z. z. o mie ro vom vy u ží va ní

jad ro vej ener gie a o zme ne a do pl ne ní zá ko -
na č. 174/1968 Zb. o štát nom od bor nom do zo re
nad bez peč nos �ou prá ce v zne ní zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 256/1994 Z. z. a zá -
ko na č. 470/2000 Z. z., 

2. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 29/1999 Z. z., kto rou sa vy dá va zoz -
nam špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní, 

3. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 30/1999 Z. z., kto rou sa usta no vu jú
po dro bnos ti o ma xi mál nych li mi toch množ -
stiev jad ro vých ma te riá lov, pri kto rých sa ne pred -
po kla dá spô so be nie vzni ku jad ro vej ško dy, 

4. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 186/1999 Z. z., kto rou sa usta no vu jú
po dro bnos ti o za bez pe če ní fy zic kej ochra ny jad -
ro vých za ria de ní, jad ro vých ma te riá lov a rá dio ak -
tív nych od pa dov, 

5. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 187/1999 Z. z. o od bor nej spô so bi los ti
za mest nan cov jad ro vých za ria de ní v zne ní vy -
hláš ky Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 317/2002 Z. z., 

6. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 198/1999 Z. z. o evi den cii a kon tro le
jad ro vých ma te riá lov, 

7. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 245/1999 Z. z. o ha va rij nom plá no va ní
pre prí pad ne ho dy ale bo ha vá rie v zne ní vy hláš ky
Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re pub li ky
č. 318/2002 Z. z., 

8. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 246/1999 Z. z o do ku men tá cii jad ro -
vých za ria de ní pri ich vy ra ïo va ní, 

9. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 284/1999 Z. z. o po dro bnos tiach pre -
pra vy jad ro vých ma te riá lov a rá dio ak tív nych od -
pa dov, 

10. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 31/2000 Z. z. o uda los tiach na jad ro -
vých za ria de niach, 

11. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
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pub li ky č. 190/2000 Z. z., kto rou sa usta no vu jú
po dro bnos ti o na kla da ní s rá dio ak tív ny mi od pad -
mi a vy ho re tým jad ro vým pa li vom,

12. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 317/2002 Z. z. o po žia dav kách na sys té -
my kva li ty dr ži te ¾ov opráv ne ní a o zme ne a do pl ne -
ní vy hláš ky Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej
re pub li ky č. 187/1999 Z. z. o od bor nej spô so bi los -
ti za mest nan cov jad ro vých za ria de ní,

13. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 318/2002 Z. z. o bez peč nost nej do ku -
men tá cii jad ro vých za ria de ní a o zme ne a do pl ne -
ní vy hláš ky Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej
re pub li ky č. 245/1999 Z. z. o ha va rij nom plá no -
va ní pre prí pad ne ho dy ale bo ha vá rie,

14. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 121/2003 Z. z. o hod no te ní jad ro vej
bez peč nos ti,

15. vy hláš ka Úra du jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re -
pub li ky č. 167/2003 Z. z. o po žia dav kách na jad -
ro vú bez peč nos� jad ro vých za ria de ní.

Čl. II

Zá kon č. 50/1976 Zb. o územ nom plá no va ní a sta -
veb nom po riad ku (sta veb ný zá kon) v zne ní zá ko -
na č. 139/1982 Zb., zá ko na č. 103/1990 Zb., zá ko na
č. 262/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č.136/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 199/1995 Z. z., ná le zu Ústav né -
ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 286/1996 Z. z.,
zá ko na č. 229/1997 Z. z., zá ko na č. 175/1999 Z. z., zá -
ko na č. 237/2000 Z. z., zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko -
na č. 553/2001 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven -
skej re pub li ky č. 217/2002 Z. z., zá ko na č. 103/2003
Z. z., zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 417/2003
Z. z. a zá ko na č. 608/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 121 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) Úrad jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re pub li ky pri

stav bách jad ro vých za ria de ní a stav bách sú vi sia -
cich s jad ro vým za ria de ním na chá dza jú cich sa
v are á li ohra ni če nom hra ni ca mi jad ro vé ho za ria de -
nia.”.

2. V § 126 ods. 1 sa za slo vo „pros tre die“ vkla da jú slo -
vá „a o jad ro vej bez peč nos ti jad ro vých za ria de ní“.

3. V § 126 ods. 3 sa vy púš �a jú slo vá „sta veb né ho po -
vo le nia a ko la u dač né ho roz hod nu tia”.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá ko -
na č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko -
na č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko -
na č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z.,
zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá -
ko na č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko -
na č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko -
na č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z.,

zá ko na č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá -
ko na č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 217/2003 Z. z.,
zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 450/2003 Z. z., zá -
ko na č. 583/2003 Z. z., zá ko na č. 5/2004 Z. z., zá ko -
na č. 199/2004 Z. z., zá ko na č. 204/2004 Z. z., zá ko -
na č. 347/2004 Z. z., zá ko na č. 382/2004 Z. z.
a zá ko na č. 434/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

V sa dzob ní ku správ nych po plat kov XII. ČASŤ JAD -
RO VÁ BEZ PEČ NOSŤ znie:

„Po lo žka 195
Vy da nie roz hod nu tia o schvá le ní 

a) typu pre prav né ho za ria de nia na pre pra vu rá dio ak -
tív nych ma te riá lov 5 000 Sk

b) do ku men tá cie sys té mu kva li ty žia da te ¾ov o sú -
hlas ale bo po vo le nie ale bo dr ži te ¾ov sú hla su ale -
bo po vo le nia 5 000 Sk

c) po žia da viek na kva li tu jad ro vých za ria de ní, ka te go -
ri zá cie vy bra ných za ria de ní do bez peč nost ných tried 
a po žia da viek na kva li tu vy bra ných za ria de ní

5 000 Sk
d) sys té mu od bor nej prí pra vy za mest nan cov

5 000 Sk
e) prog ra mu prí pra vy vy bra ných za mest nan cov

1 000 Sk
f) plá nu fy zic kej ochra ny 5 000 Sk
g) pred bež né ho vnú tor né ho ha va rij né ho

plá nu 5 000 Sk
h) vnú tor né ho ha va rij né ho plá nu 5 000 Sk
i) li mi tov a pod mie nok bez peč nej pre vádz ky 5 000 Sk
j) li mi tov a pod mie nok bez peč né ho

vy ra ïo va nia 5 000 Sk
k) prog ra mu uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre -

vádz ky čle ne né ho na eta py 5 000 Sk
l) hra níc jad ro vé ho za ria de nia a ich zmien 5 000 Sk

m) ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým 
za ria de ním a jej zmien 5 000 Sk

n) rea li zá cie zmien ovplyv ňu jú cich jad ro vú bez peč nos�
1 000 Sk

Spl no moc ne nie
Ak ide o zme ny roz hod nu tí pod ¾a pís men a) až n),

správ ny or gán môže po pla tok zní ži� až na 50 % uve de -
nej sadz by.

Po lo žka 196
Vy da nie roz hod nu tia

a) o sú hla se na umies tne nie stav by jad ro vé ho za ria de -
nia 10 000 Sk

b) o sta veb nom po vo le ní na stav bu jad ro vé ho za ria de -
nia vrá ta ne miest ne ho zis �o va nia 10 000 Sk

c) o po vo le ní na uvá dza nie jad ro vé ho za ria de -
nia do pre vádz ky vrá ta ne miest ne ho zis �o va nia

10 000 Sk
d) o po vo le ní na pre vádz ku jad ro vé ho

za ria de nia 10 000 Sk
e) o po vo le ní na pre vádz ku jad ro vé ho za ria de nia po vy -

ko na ní sys te ma tic ké ho a kom plex né ho hod no te -
nia jad ro vej bez peč nos ti

10 000 Sk
f) o po vo le ní na eta pu vy ra ïo va nia 10 000 Sk
g) o po vo le ní na uza tvo re nie úlo ži ska a in šti tu cio nál nu

kon tro lu 10 000 Sk
h) o po vo le ní na na kla da nie s rá dio ak tív ny mi od pad mi

a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom 5 000 Sk
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i) o po vo le ní na na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi
5 000 Sk

j) o po vo le ní na do voz ale bo vý voz jad ro vých ma te riá -
lov, špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní 5 000 Sk

k) o po vo le ní na pre pra vu rá dio ak tív nych
ma te riá lov 5 000 Sk

l) o po vo le ní na od bor nú prí pra vu za mest nan cov dr ži -
te ¾a po vo le nia 5 000 Sk

m) o po vo le ní na spät nú pre pra vu rá dio ak tív nych od pa -
dov 5 000 Sk

n) o po vo le ní na do voz rá dio ak tív nych
od pa dov 5 000 Sk

o) o po vo le ní na na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi
mimo jad ro vé ho za ria de nia 1 000 Sk

Spl no moc ne nie
1. Ak ide o pí som né po da nie s ne ú pl nou ale bo ne vy -

ho vu jú cou do ku men tá ciou, môže správ ny or gán
zvý ši� po pla tok pod ¾a tej to po lo žky až o 50 % ur če -
nej sadz by.

2. Ak ide o zme ny roz hod nu tí uve de ných v po lo žke
196, môže správ ny or gán po pla tok zní ži� až
na 50 % uve de nej sadz by. 

Po lo žka 197
Vy da nie roz hod nu tia o po sú de ní ha va rij né ho do -

prav né ho po riad ku                                                                     5 000 Sk

Spl no moc ne nie
Ak ide o zme ny roz hod nu tia uve de né ho v po lo žke

197, môže správ ny or gán po pla tok zní ži� až na 50 %
uve de nej sadz by. 

Po lo žka 198 
Vy da nie roz hod nu tia o sú hla se

a) s rea li zá ciou zmien ovplyv ňu jú cich jad ro vú bez peč -
nos� 1 000 Sk

b) s po u ži tím no vé ho typu pa li va 3 000 Sk
c) na vy ňa tie jad ro vé ho za ria de nia z pô sob nos ti zá ko -

na 5 000 Sk
d) na roz rie de nie a spot re bu jad ro vých

ma te riá lov 3 000 Sk
e) na jed not li vé eta py uvá dza nia jad ro vé ho za ria de -

nia do pre vádz ky 3 000 Sk

Spl no moc ne nie
Ak ide o zme ny roz hod nu tí uve de ných v po lo žke 198,

môže správ ny or gán po pla tok zní ži� až na 50 % uve de -
nej sadz by.

Po lo žka 199
a) Vy da nie pre u ka zu o oso bit nej od bor nej spô so bi los ti

500 Sk
b) Pre dĺ že nie plat nos ti pre u ka zu o oso bit nej od bor nej

spô so bi los ti 200 Sk

c) Vy da nie pre u ka zu o od bor nej spô so bi los ti 1000 Sk
d) Pre dĺ že nie plat nos ti pre u ka zu o od bor nej

spô so bi los ti 500 Sk.“.

Čl. IV

Zá kon č. 95/2000 Z. z. o in špek cii prá ce a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 231/2002 Z. z., zá ko na č. 121/2004 Z. z. a zá ko -
na č. 215/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

Za § 16 sa vkla dá § 16a, kto rý znie: 

„§ 16a

Or gá ny štát nej sprá vy v ob las ti in špek cie prá ce, pri
vý ko ne do zo ru nad bez peč nos �ou a ochra nou zdra -
via pri prá ci a bez peč nos �ou tech nic kých za ria de ní
v jad ro vej ener ge ti ke, ko or di nu jú svo ju čin nos� s Úra -
dom jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re pub li ky,15a) kto rý
vy ko ná va štát ny do zor nad jad ro vou bez peč nos �ou.”.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 15a znie:
„15a) § 4 ods. 4 zá ko na č. 541/2004 Z. z. o mie ro vom vy u ží va ní

jad ro vej ener gie (ató mo vý zá kon) a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov.”. 

Čl. V

Zá kon č. 478/2002 Z. z. o ochra ne ovzdu šia a kto rým 
sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 401/1998 Z. z. o po plat koch
za zne čis �o va nie ovzdu šia v zne ní ne skor ších pred pi -
sov (zá kon o ov zdu ší) v zne ní zá ko na č. 245/2003 Z. z.
a zá ko na č. 525/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 sa vy púš �a od sek 2.
2. V § 2 pís me no b) znie:

„b) zne čis �u jú cou lát kou aká ko¾ vek lát ka vná ša ná ¾ud -
skou čin nos �ou pria mo ale bo ne pria mo do ovzdu šia, 
kto rá má ale bo môže ma� škod li vé účin ky na zdra vie
¾udí ale bo ži vot né pros tre die, ok rem lá tok, kto rých
uvá dza nie do ži vot né ho pros tre dia je upra ve né oso -
bit ným pred pi som,1)”.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie: 
„1) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.

o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov.
Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky
č. 12/2001 Z. z. o po žia dav kách na za bez pe če nie ra diač nej
ochra ny.”. 

Čl. VI

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004
s vý nim kou § 3 ods. 9 a 10, kto ré na do bú da jú účin nos�
1. ja nu ára 2007. 

Ivan Gaš pa ro vič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k zákonu č. 541/2004 Z. z.

DO KU MEN TÁ CIA JAD RO VÝCH ZA RIA DE NÍ
POT REB NÁ K JED NOT LI VÝM ROZ HOD NU TIAM 

A. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o sú hlas na umies tne nie stav by jad ro vé ho za ria de nia 
a) za dá va cia bez peč nost ná sprá va, 
b) za dá va cia sprá va o spô so be vy ra ïo va nia, 
c) pro jek to vý zá mer na fyzikálno-technické rie še nie jad ro vé ho za ria de nia v úrov ni za dá va cie ho pro jek tu,
d) za dá va cia sprá va o spô so be na kla da nia s rá dio ak tív ny mi od pad mi a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom,
e) po žia dav ky na kva li tu jad ro vé ho za ria de nia,
f) ná vrh hra níc jad ro vé ho za ria de nia,
g) ná vrh ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým za ria de ním,
h) hod no te nie vply vu jad ro vé ho za ria de nia na ži vot né pros tre die, ak tak usta no vu je oso bit ný pred pis,8) ako aj hod no -

te nie po ten ciál ne ho vply vu oko li té ho pros tre dia na jad ro vé za ria de nie.

B. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o sta veb né po vo le nie na stav bu jad ro vé ho za ria de nia
a) pred bež ná bez peč nost ná sprá va, kto rá pre u ka zu je pl ne nie zá kon ných po žia da viek na jad ro vú bez peč nos� na zá -

kla de úda jov, o kto rých sa uva žu je v pro jek te,
b) pro jek to vá do ku men tá cia pot reb ná k sta veb né mu ko na niu, 
c) pred bež ný plán na kla da nia s rá dio ak tív ny mi od pad mi, s vy ho re tým jad ro vým pa li vom vrá ta ne ich pre pra vy, 
d) pred bež ný kon cepč ný plán vy ra ïo va nia, 
e) ka te go ri zá cia vy bra ných za ria de ní do bez peč nost ných tried, 
f) pred bež ný plán fy zic kej ochra ny, 
g) do ku men tá cia sys té mu kva li ty a po žia dav ky na kva li tu jad ro vé ho za ria de nia a ich vy hod no te nie pod ¾a bodu A

písm. e), 
h) pred bež ný vnú tor ný ha va rij ný plán, 
i) pred bež né li mi ty a pod mien ky bez peč nej pre vádz ky,
j) pred bež ný prog ram kon trol jad ro vé ho za ria de nia pred jeho pre vádz kou, 

k) pred bež né vy me dze nie hra níc jad ro vé ho za ria de nia spres ne ním úda jov uve de ných v bode A písm. f),
l) pred bež né vy me dze nie ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým za ria de ním spres ne ním úda jov uve de ných v bode A

písm. g),
m) do ku men tá cia pod ¾a § 6 ods. 2 písm. j).

C. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o po vo le nie na uvá dza nie jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky
a pre vádz ku

a) li mi ty a pod mien ky bez peč nej pre vádz ky,
b) zoz nam vy bra ných za ria de ní s roz de le ním do bez peč nost ných tried,
c) prog ra my vy skú ša nia vy bra ných za ria de ní ur če né úra dom,
d) prog ram uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky čle ne ný na eta py, 
e) prog ram pre vádz ko vých kon trol vy bra ných za ria de ní,
f) do ku men tá cia sys té mu kva li ty a po žia dav ky na kva li tu jad ro vé ho za ria de nia a ich vy hod no te nie pod ¾a bodu B

písm. g), 
g) pre vádz ko vé pred pi sy ur če né úra dom,
h) vnú tor ný ha va rij ný plán, 
i) pred pre vádz ko vá bez peč nost ná sprá va, kto rá spre sňu je sprá vu uve de nú v bode B písm. a),
j) pre jad ro vé za ria de nia s jad ro vým re ak to rom prav de po dob nost né hod no te nie bez peč nos ti pre vádz ky pre od sta ve -

ný re ak tor a pre níz ke vý ko no vé hla di ny, ako aj pre plný vý kon re ak to ra, 
k) plán fy zic kej ochra ny vrá ta ne zmlu vy s Po li caj ným zbo rom pod ¾a § 26 ods. 8, ako aj opi su spô so bu vy ko ná va nia le -

tec kých činností13) v ob jektoch ale bo v blíz kos ti jad ro vé ho za ria de nia, 
l) plán na kla da nia s rá dio ak tív ny mi od pad mi a s vy ho re tým jad ro vým pa li vom vrá ta ne ich pre pra vy, 

m) kon cepč ný plán vy ra ïo va nia jad ro vé ho za ria de nia z pre vádz ky, 
n) do klad o za bez pe če ní fi nanč né ho kry tia zod po ved nos ti za jad ro vú ško du ok rem úlo ži ska,
o) sys tém od bor nej prí pra vy za mest nan cov,
p) prog ra my prí pra vy vy bra ných za mest nan cov,
q) prog ra my prí pra vy od bor ne spô so bi lých za mest nan cov,
r) do kla dy o spl ne ní kva li fi kač ných po žia da viek vy bra ných za mest nan cov a od bor ne spô so bi lých za mest nan cov,
s) do kla dy o pri pra ve nos ti jad ro vé ho za ria de nia na uvá dza nie do pre vádz ky, pre skú šob nú pre vádz ku správa o vy -
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hod no te ní uvá dza nia jad ro vé ho za ria de nia do pre vádz ky a pre tr va lú pre vádz ku správa o vy hod no te ní skú šob nej
pre vádz ky, 

t) plán ochra ny oby va te¾ stva kra jov v ob las ti ohroz e nia, 
u) vy me dze nie hra níc jad ro vé ho za ria de nia spres ne ním úda jov uve de ných v bode B písm. k), 
v) vy me dze nie ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým za ria de ním spres ne ním úda jov uve de ných v bode B písm. l),
w) do ku men tá cia pod ¾a § 6 ods. 2 písm. j). 

D. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o po vo le nie na eta pu vy ra ïo va nia 
a) li mi ty a pod mien ky bez peč né ho vy ra ïo va nia,
b) do ku men tá cia sys té mu kva li ty a po žia dav ky na kva li tu jad ro vé ho za ria de nia,
c) vnú tor ný ha va rij ný plán,
d) plán eta py vy ra ïo va nia,
e) kon cep cia vy ra ïo va nia pre ob do bie po skon če ní po vo ¾o va nej eta py vy ra ïo va nia, 
f) plán fy zic kej ochra ny vrá ta ne zmlu vy s Po li caj ným zbo rom pod ¾a § 26 ods. 8, ako aj opi su spô so bu vy ko ná va nia le -

tec kých činností13) v ob jektoch ale bo v blíz kos ti jad ro vé ho za ria de nia,
g) plán na kla da nia a pre pra vy rá dio ak tív nych od pa dov a plán na kla da nia s kon venč ným od pa dom z vy ra ïo va nia,
h) do klad o za bez pe če ní fi nanč né ho kry tia zod po ved nos ti za jad ro vú ško du, 
i) prog ram kon trol vy bra ných za ria de ní,
j) pre vádz ko vé pred pi sy ur če né úra dom,

k) sys tém od bor nej prí pra vy za mest nan cov,
l) prog ra my prí pra vy vy bra ných za mest nan cov,

m) prog ra my prí pra vy od bor ne spô so bi lých za mest nan cov,
n) do kla dy o spl ne ní kva li fi kač ných po žia da viek vy bra ných za mest nan cov a od bor ne spô so bi lých za mest nan cov,
o) plán ochra ny oby va te¾ stva kra jov v ob las ti ohroz e nia,
p) zme ny hra níc jad ro vé ho za ria de nia špe ci fi ká ciou úda jov uve de ných v bode C písm. u),
q) zme ny ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým za ria de ním špe ci fi ká ciou úda jov uve de ných v bode C písm. v),
r) ka te go ri zá cia vy bra ných za ria de ní do bez peč nost ných tried.

E. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o po vo le nie na uza tvo re nie úlo ži ska a na in šti tu cio nál nu kon -
tro lu

a) cel ko vé hod no te nie sta vu úlo ži ska a jeho pre vádz ky vrá ta ne opi su zmien a úprav úlo ži ska a ich bez peč nost né ho
hod no te nia,

b) cel ko vý in ven tár ulo že ných rá dio ak tív nych od pa dov,
c) plán uza tvo re nia úlo ži ska a in šti tu cio nál nej kon tro ly vrá ta ne bez peč nost ných roz bo rov,
d) prog ram mo ni to ro va nia vrá ta ne ná vr hu mož ných ná prav ných opat re ní,
e) sys tém od bor nej prí pra vy za mest nan cov,
f) prog ra my prí pra vy od bor ne spô so bi lých za mest nan cov,
g) do kla dy o spl ne ní kva li fi kač ných po žia da viek od bor ne spô so bi lých za mest nan cov,
h) do ku men tá cia sys té mu kva li ty a po žia dav ky na kva li tu jad ro vé ho za ria de nia,
i) zme ny hra níc jad ro vé ho za ria de nia špe ci fi ká ciou úda jov uve de ných v bode C písm. u),
j) zme ny ve¾ ko sti ob las ti ohroz e nia jad ro vým za ria de ním špe ci fi ká ciou úda jov uve de ných v bode C písm. v).

F. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o sú hlas na vy ňa tie jad ro vé ho za ria de nia z pô sob nos ti toh to
zá ko na

a) ko neč ný opis úze mia jad ro vé ho za ria de nia vy ra de né ho z pre vádz ky a všet kých prác vy ko na ných po čas vy ra ïo va -
nia,

b) sú hrnné úda je o množ stve a ak ti vi te ulo že ných ale bo dlho do bo skla do va ných rá dio ak tív nych od pa dov a o množ -
stve ostat ných od pa dov a ma te riá lov uvo¾ ne ných do ži vot né ho pros tre dia,

c) zoz nam úda jov, kto ré sa budú ucho vá va� po skon če ní vy ra ïo va nia s uve de ním času ucho vá va nia,
d) vý sled ky zá ve reč nej kon tro ly ra diač nej si tu á cie pod lo že né ne zá vis lým ove re ním vrá ta ne sta no vi ska do zor né ho or -

gá nu nad ra diač nou ochra nou.
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Prí lo ha č. 2
k zá ko nu č. 541/2004 Z. z.

A. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o po vo le nie na pre pra vu rá dio ak tív nych ma te riá lov
a) iden ti fi kač né úda je pre prav cu,
b) druh a množ stvo rá dio ak tív nych ma te riá lov ur če ných na pre pra vu,
c) pre pravná trasa,
d) pred po kla da ný dá tum pre pra vy,
e) bez peč nost ná do ku men tá cia:

1. prog ram ochra ny zdra via pred ne priaz ni vý mi účin ka mi io ni zu jú ce ho žia re nia,
2. do prav ný po ria dok vrá ta ne ha va rij né ho do prav né ho po riad ku,
3. do ku men tá cia sys té mu kva li ty pre pre pra vu,
4. plán za bez pe če nia fy zic kej ochra ny,

f) do klad o schvá le ní typu pre prav né ho za ria de nia,
g) do klad o za bez pe če ní fi nanč né ho kry tia zod po ved nos ti za jad ro vú ško du, ak sa vy ža du je,
h) ak ide o po vo le nie na tran zit jad ro vých ma te riá lov a vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va, do klad od prí sluš né ho or gá nu

štá tu odo sie la te ¾a, že je za bez pe če né ich spät né pre vza tie, po kia¾ sa tran zit ne do kon čí,
i) sú hlas na pre pra vu jad ro vých ma te riá lov a vy ho re té ho jad ro vé ho pa li va vy da ný prí sluš ný mi or gán mi štá tu pri jí -

ma te ¾a ale bo odo sie la te ¾a a tran zit ných štá tov pri me dzi ná rod nej pre pra ve,
j) vy hlá se nie prí sluš né ho or gá nu štá tu pri jí ma te ¾a, že jad ro vý ma te riál ale bo vy ho re té jad ro vé pa li vo sa bude po u ží -

va� v sú la de s oso bit ným pred pi som,46)
k) po vo le nie na do voz ale bo vý voz jad ro vé ho ma te riá lu,
l) plat ne uzav re tá ob chod ná zmlu va od sú hla se ná Eu róp skou ko mi siou, ak ide o jad ro vý ma te riál, ale bo ná vrh na

uzav re tie zmlu vy, ale bo zmlu va me dzi žia da te ¾om a jeho part ne rom s pres nou špe ci fi ká ciou špe ciál nych ma te riá -
lov a za ria de ní a ich množ stva ok rem plá no va nej pre pra vy množ stiev a ma te riá lov uve de ných v oso bit ných pred pi -
soch,47) 

m) po vo le nie na na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi ude le né fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be, kto rá jad ro vé ma -
te riá ly vy vá ža ale bo do vá ža.

B. Do ku men tá cia pot reb ná k pí som nej žia dos ti o po vo le nie na do voz a vý voz jad ro vých ma te riá lov, špe ciál -
nych ma te riá lov a za ria de ní pod ¾a § 14

a) iden ti fi kač né úda je žia da te ¾a, a to ak je fy zic kou oso bou, meno a priez vis ko, dá tum na ro de nia, ad re sa tr va lé ho po -
by tu, ak je práv nic kou oso bou, ná zov, síd lo, iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie, meno, priez vis ko a ad re sa tr va lé ho po -
by tu šta tu tár ne ho or gá nu ale bo jeho čle na,

b) druh a množ stvo jad ro vých ma te riá lov, špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní, kto ré majú by� do ve ze né ale bo vy ve ze -
né,

c) ná zov štá tu, do kto ré ho majú by� jad ro vé ma te riá ly, špe ciál ne ma te riá ly a za ria de nia vy ve ze né ale bo z kto ré ho
majú by� do ve ze né,

d) pred po kla da ný dá tum do vo zu ale bo vý vo zu,
e) pri do vo ze jad ro vých ma te riá lov po tvr de nie, že žia da te¾ o po vo le nie má po vo le nie na na kla da nie s jad ro vý mi ma te -

riál mi ale bo že má zmluv ne za bez pe če nú inú fy zic kú oso bu ale bo práv nic kú oso bu, kto rá je dr ži te ¾om po vo le nia na 
na kla da nie s jad ro vý mi ma te riál mi, kto rá bude s do ve ze ný mi jad ro vý mi ma te riál mi na kla da�,

f) pri vý vo ze jad ro vých ma te riá lov, špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní zá ru ka od štá tu pri jí ma te ¾a, že s jad ro vý mi
ma te riál mi, špe ciál ny mi ma te riál mi a za ria de nia mi sa ne bu de na kla da� v roz po re s po žia dav ka mi me dzi ná rod nej
zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná,1)

g) pri do vo ze jad ro vých ma te riá lov, špe ciál nych ma te riá lov a za ria de ní vy hlá se nie žia da te ¾a o po vo le nie, v kto rom sa
za vä zu je
1. ne po u ží va� uve de ný ma te riál ale bo za ria de nie na úče ly, kto ré by boli v roz po re s me dzi ná rod nou zmlu vou, kto -

rou je Slo ven ská re pub li ka via za ná,1) a na po má ha li by do siah nu tie akých ko¾ vek vo jen ských cie ¾ov,
2. za bez pe či� fy zic kú ochra nu uve de ných ma te riá lov a za ria de ní v sú la de s § 26,
3. ne odo vzda� uve de ný ma te riál ale bo za ria de nia inej fy zic kej oso be ale bo práv nic kej oso be bez sú hla su úra du.
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46) Vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 61/1974 Zb.
Vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 62/1974 Zb. 
Zmlu va o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva pre ató mo vú ener giu.
Na ria de nie Ko mi sie (Eu ra tom) č. 3227/76 zo dňa 19. ok tób ra 1976 tý ka jú ce sa ap li ká cie opat re ní v sys té me zá ruk Eu ra to mu
v plat nom zne ní (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 363, 31. 12. 1976).

47) Na ria de nie Ko mi sie č. 17/66/Eu ra tom zo dňa 29. no vem bra 1966, kto rým sa ude ¾u je vý nim ka na pre voz ma lých množ stiev rúd,
vý cho dis ko vých ma te riá lov a oso bit ných štiep nych ma te riá lov z pra vi diel ka pi to ly o do dáv kach (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 241, 28. 12. 1966) v zne ní na ria de nia Ko mi sie (Eu ra tom) č. 3137/74 zo dňa 12. de cem bra 1974 (Úrad ný ves tník
Eu róp skych spo lo čen stiev L 333, 13. 12. 1974).



Prí lo ha č. 3
k zá ko nu č. 541/2004 Z. z.

ŠTAN DAR DI ZO VA NÉ DO KU MEN TY POT REB NÉ NA PO VO ¼O VA NIE PRE PRÁV
RÁ DIO AK TÍV NYCH OD PA DOV ME DZI ČLEN SKÝ MI ŠTÁT MI, DO A ZO SPO LO ČEN STVA

Štan dar di zo va né do ku men ty pod ¾a tej to prí lo hy mu sia by� zho to ve né čier nou tla čou na bie lom pa pie ri s hmot nos -
�ou naj me nej 40 g/m2 a s ta kou pev nos �ou, že pri nor mál nom po u ží va ní sa ne bu de ¾ah ko tr ha� ale bo kr či�. Štan dar -
di zo va ný do ku ment musí ma� roz me ry 210 × 297 mm s ma xi mál nou to le ran ciou dĺž ky — 5 mm, resp. + 8 mm.
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 Registra né .: ......................................................................  

(vyplnia orgány  zodpovedné za vydanie 

povolenia na prepravu) 

ŽIADOS  O POVOLENIE NA PREPRAVU 

POZNÁMKA 

Žiadate  musí vyplni  kolónky 1 až 16 a potom musí posla  úplný štandardizovaný dokument ( asti A až E) príslušným 

orgánom vo svojej krajine, ktoré sú zodpovedné za vydanie povolenia na prepravu rádioaktívneho odpadu. 

V závislosti od typu prepravy (pozri kolónku 1) môže by  žiadate om: 

Typ A:   Preprava medzi lenskými štátmi – držite  rádioaktívneho odpadu;

Typ B:   Dovoz do Spolo enstva – príjemca rádioaktívneho odpadu; 

Typ C:   Vývoz zo Spolo enstva – držite  rádioaktívneho odpadu; 

Typ D:   Tranzit cez Spolo enstvo – osoba zodpovedná za prepravu v lenskom štáte, cez ktorý odpad 

vstúpi do Spolo enstva.

as  A sprevádza odpad po as prepravy rovnako ako asti C a D. 

1 Typ prepravy (vyzna te príslušné okienko): 

Typ A:   Preprava medzi lenskými štátmi  

Typ B:   Dovoz do Spolo enstva  

Typ C:   Vývoz zo Spolo enstva   

Typ D:   Tranzit cez Spolo enstvo  

2 Žiados  o povolenie na (vyzna te príslušné okienko):

jednu prepravu  

nieko ko prepráv   Po et plánovaných prepráv: 

Plánovaný termín vykonania: 

3 [Kolónku treba vyplni  na prepravu (prepravy) medzi lenskými štátmi cez jeden alebo viac tretích štátov.] 

Hrani ný priechod pre výstup zo Spolo enstva: .............................................................................................................  

Hrani ný priechod pre vstup do tretieho štátu (prvý štát prechodu):...............................................................................  

Hrani ný priechod pre výstup z tretieho štátu (posledný štát prechodu):........................................................................  

Hrani ný priechod pre návrat do Spolo enstva: .............................................................................................................  

(Tieto hrani né priechody musia by  rovnaké pre všetky prepravy, ktorých sa žiados  týka, ak to nie je 

odsúhlasené, schválené príslušnými orgánmi inak.)

4 Držite (obchodný názov): 

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

5 (Kolónku treba vyplni , ak sa  informácie, ktoré majú by  uvedené, líšia od informácií uvedených v kolónke 4.) 

Miesto, kde sa odpad nachádza:

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................  
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6 Charakteristika odpadu:

Fyzikálno-chemické vlastnosti:........................................................................................................................................  

Hlavné rádionuklidy: ......................................................................................................................................................  

Maximálna alfa rádioaktivita/zásielka:  (GBq) ...............................................................................................................  

Maximálna beta/gama rádioaktivita/zásielka: (GBq) ......................................................................................................  

7 Celková alfa rádioaktivita: (GBq) 

Celková beta/gama rádioaktivita: (GBq) 

Celkový po et zásielok: ...........................................  Celková netto hmotnos  odpadu: (kg) ..................................  

 Celková brutto hmotnos : (kg) .............................................  

 Celkový objem (volite né): ..................................................  

(Ak sa žiados  vz ahuje na nieko ko prepráv, hodnoty sú uvedené odhadom.) 

Spôsob balenia odpadu (napr. plastikové vrecia, 200 l kovové sudy, prepravný kontajner ISO at .): 

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

Spôsob identifikácie jednotlivých zásielok (ak je ozna enie štítkami, pripojte príklady): 

.........................................................................................................................................................................................  

Iné rizikové kategórie  (vyzna te príslušné okienko/okienka): 

.........................................................................................................................................................................................  

8 Kategória 1 

Kategória 2 

Kategória 3 

Kategória 4 

Kategória 5 

Kategória 6 

Kategória 7 

Kategória 8 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

5.1. 

5.2. 

6.1. 

6.2. 

Výbušné látky 

Plyn: stla ený, skvapalnený alebo rozpustený pod tlakom 

Hor avé kvapaliny 

Hor avé pevné látky                                                                                    

Látky náchylné na samovznietenie                                                              

Látky, ktoré pri kontakte s vodou vytvárajú zápalné plyny                         

Oxidujúce látky 

Organické peroxidy 

Toxické látky 

Látky, ktoré môžu vyvola  nevo nos  alebo infekciu 

Korozívne látky 

Rôzne nebezpe né látky 

9 Typ innosti spôsobujúci vznik odpadu (treba  špecifikova innosti, napr. lekárska, výskumná, priemyselná,  

innos  v  jadrovom priemysle alebo iné innosti): ........................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

10 Ú el prepravy (vyzna te príslušné okienko): 

Návrat odpadu vznikajúceho z  prepracovania ožiareného paliva  

Spracovanie a/alebo balenie odpadu 

Vrátenie odpadu po spracovaní a/alebo balení  

Do asné skladovanie 

Vrátenie po do asnom skladovaní 

Kone né uloženie 

Iné ú ely (treba špecifikova )

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  
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Navrhnutá forma dopravy 
(napr. cestná, železni ná, 

lodná, letecká) 

Miesto odoslania Miesto prijatia Navrhovaný dopravca 

11

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

4. ...................................... 

5. ...................................... 

.......................................  

.......................................  

.......................................  

.......................................  

.......................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

.............................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

..........................................  

Zoznam štátov podie ajúcich sa na preprave pod a poradia 
(prvým štátom je ten, v ktorom sa odpad nachádza,  posledným je štát ur enia): 

12

1. .....................................  

2. .....................................  

3. .....................................

4. .....................................

5. ...................................... 

6. ...................................... 

7. .....................................

8. .....................................

13 Príjemca (obchodný názov): 

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

14 (Kolónku treba vyplni , ak sa informácie, ktoré majú by  uvedené, líšia  od informácií uvedených v kolónke 13.) 

Miesto ur enia odpadu: 

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

15 Žiadate  (obchodné meno): 

Zodpovedná osoba: Pán/pani ..........................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................  

16 V súlade s ustanoveniami smernice 92/3/Euratom týmto 

i) žiadam o povolenie uskuto ni  prepravu (prepravy) uvedeného rádioaktívneho odpadu; 

ii) potvrdzujem, že uvedené informácie sú správne a pravdivé a že preprava (prepravy) bude/ú uskuto nená/é 

v súlade so všetkými príslušnými  zákonnými ustanoveniami; 

iii) (ak ide o zásielku typu A alebo typu C) 

zaväzujem sa prevzia  spä  odpad, ak preprava (prepravy) nemôže/žu by  uskuto nená/é alebo ak podmienky 

na prepravu nemôžu by  splnené(*); 

(ak ide o zásielku typu B alebo typu D) 

prikladám vyhlásenie držite a rádioaktívneho odpadu so sídlom v tre om štáte, že prevezme odpad spä , ak 

preprava  (prepravy) nemôže/žu by  uskuto nená/é alebo ak  podmienky na prepravu nemôžu by  splnené (*). 

                 

                                                                                                                                                                                                 

 ........................................................................     ......................................................................               

 (Dátum a miesto) (Podpis zodpovednej osoby) 

__________________ 

(*) Sta í, ak platí iba jedna z podmienok ozna ených hviezdi kou; nehodiace sa preškrtnite. 

pe iatka
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 Registra né .: ......................................................................  

(vyplnia orgány  zodpovedné za vydanie 

povolenia na prepravu) 

SCHVÁLENIE PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI, S KTORÝMI SA PREPRAVA KONZULTUJE 

POZNÁMKA 

1. Príslušné orgány zodpovedné za vydanie povolenia na prepravu rádioaktívneho odpadu vyplnia kolónky 17 a 18 

okamžite po obdržaní žiadosti a uvedú registra né íslo v hornej asti v každej asti štandardizovaného dokumentu.  

Vyhotovia dostato ný po et kópií asti B a zašlú ich všetkým ostatným príslušným orgánom, od ktorých sa požaduje 

schválenie, aby preprava(y) dostala(i) povolenie(a) („príslušný orgán, s ktorým sa preprava konzultuje“). Kolónku 19 

na kópii asti B vyplní každý príslušný orgán; táto kópia asti B spolu s kópiou asti A bude zaslaná na nej 

ozna enému príslušnému orgánu, s ktorým sa má preprava prekonzultova .

2. Príslušný orgán, s ktorým sa preprava konzultuje, urobí potrebné dodato né záznamy v kolónke 19 a venuje žiadosti 

potrebnú pozornos . V priebehu dvoch mesiacov od dátumu obdržania vyplní kolónku 20 a vráti pôvodnú kópiu asti 

B príslušnému orgánu, ktorý je zodpovedný za vydanie povolenia. Príslušný orgán, s ktorým sa preprava konzultuje, 

môže požiada  o pred ženie lehoty potrebnej na posúdenie požiadavky, najviac však o jeden mesiac. Ak sa  žiadosti 

nevyplnia a nevrátia v stanovenom ase, bude žiados  o povolenie na prepravu považovaná za schválenú v zmysle 

lánku 6 (4) smernice 92/3/Euratom. 

17 Príslušné orgány zodpovedné za vydanie povolenia na prepravu: 
V závislosti od typu prepravy týmito orgánmi sú: 

Typ A:  orgány štátu pôvodu; 

Typ B:  orgány štátu ur enia; 

Typ C:  orgány štátu pôvodu; 

Typ D:  orgány lenského štátu, cez ktorý odpad vstupuje do Spolo enstva. 

Názov príslušných orgánov:..........................................................................................................................................  

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: ............................................................................................................................................................................

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

18 Dátum registrácie žiadosti:

 ........................................................ 

                                                                                           (Podpis)                                                     

19 Príslušné orgány štátu, s ktorými sa žiados  konzultuje: 

Štát:

Štát pôvodu                                          štát tranzitu                                           štát ur enia    

Názov príslušných orgánov:..........................................................................................................................................  

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: ............................................................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................  

pe iatka

Čiastka 227 Zbierka zákonov č. 541/2004 Strana 4769



as  B  strana 2 

Schválenie žiadosti o prepravu orgánmi štátu, s ktorými sa zásielka konzultuje:

Áno                             (prípadné podmienky)                             

Nie                              (prí ina zamietnutia)                           

Prípadné podmienky           

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

 ..............................................................................  

alebo Prí ina zamietnutia           

 .............................................................................   

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

 .............................................................................  

20

                 

                                                                                                                                                                                                  

 ........................................................................  .........................................................................               

 (Dátum a miesto) (Podpis) 

pe iatka
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 Registra né .: ......................................................................  

(vyplnia orgány  zodpovedné za vydanie 

povolenia na prepravu) 

POVOLENIE NA PREPRAVU 

POZNÁMKA 

Príslušné orgány zodpovedné za vydanie povolenia na prepravu 

1. vyplnia túto as , pri om pri vypl ovaní kolónky 22 treba ma  na zreteli, že maximálna doba platnosti povolenia je tri 

roky;

2. pošlú ju žiadate ovi spolu s ostatnými as ami potrebnými na vybavenie žiadosti (t. j. s as ami A, C, D a E); 

3. pošlú kópie tejto asti ostatným príslušným orgánom, s ktorými sa preprava konzultuje. 

21 Príslušné orgány zodpovedné za vydanie povolenia na prepravu: 
V závislosti od typu prepravy týmito orgánmi sú: 

Typ A:  orgány štátu pôvodu; 

Typ B:  orgány štátu ur enia; 

Typ C:  orgány štátu pôvodu; 

Typ D:  orgány lenského štátu, cez ktorý odpad vstupuje do Spolo enstva. 

Názov príslušných orgánov:..........................................................................................................................................  

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: ............................................................................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

22 Povolenie: 

Áno  platné na jednu prepravu  

Nie  platné na nieko ko prepráv  

Dátum ukon enia platnosti povolenia: ............................................................................................................................

Zoznam štátov podie ajúcich sa na preprave pod a poradia 
(prvým štátom je ten, v ktorom sa odpad nachádza,  posledným je štát ur enia): 

Podmienky Podmienky 
Štát 

Áno Nie 

Štát

Áno Nie 

23

........................................................ 

........................................................

........................................................  

........................................................ 

................................................. 

.................................................

.................................................  

................................................. 

Zoznam podmienok 
(s vyzna ením štátu, ktorý ukladá podmienky, 

 a akýchko vek odkazov na priložené dokumenty): 

Prí ina zamietnutia: 24

.................................................................................  

.................................................................................  

.................................................................................  

.................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
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25  Rozhodnutie prijaté a zaznamenané v tejto asti bolo dosiahnuté v súlade s ustanoveniami smernice 92/3/Euratom. 

 Príslušné orgány, s ktorými sa konzultovalo, boli oboznámené s tým, že povolenie na prepravu rádioaktívneho odpadu 

 bolo udelené alebo zamietnuté.                                                                                                      

                 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

 ........................................................................  .........................................................................               

 (Dátum a miesto) (Podpis zodpovednej osoby)

Poznámka: 

1. Toto povolenie nezmenšuje zodpovednos  držite a, prepravcu, dopravcu, vlastníka, príjemcu alebo ktorejko vek inej 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa preprava týka. 

2. Prepravované odpady musia by  sprevádzané správne vyplnenými as ami A, C a D. 

pe iatka
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 Registra né .: ...................................................................  

(vyplnia orgány  zodpovedné za vydanie 

povolenia na prepravu) 

ZOZNAM ZÁSIELOK 

POZNÁMKA 

Tento zoznam musí by  vyplnený držite om rádioaktívneho odpadu pred každou prepravou (dokonca aj ke  sa povolenie 

vz ahuje na nieko ko prepráv). Podobne ako asti A a C štandardizovaného dokumentu, aj tento zoznam sprevádza odpad 

po as prepravy. Potom je pripojený k potvrdeniu o príjme odpadov. 

26 Držite (obchodný názov): ..............................................................................................................................................  

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: ............................................................................................................................................................................

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

27 Polovenie platí na jednu prepravu   

                               nieko ko prepráv         Sériové íslo prepravy: .........................................................   

28 Charakteristika odpadu: ..............................................................................................................................................  

Fyzikálno-chemické vlastnosti: .......................................................................................................................................  

Hlavné rádionuklidy: ......................................................................................................................................................  

Maximálna alfa rádioaktivita/zásielka:  (GBq) ...............................................................................................................  

Maximálna beta/gama rádioaktivita/zásielka: (GBq) ......................................................................................................  

Spôsob balenia odpadu (napr. plastikové vrecia, 200-litrové kovové sudy, prepravné kontajnery ISO at .): ...............  

.........................................................................................................................................................................................  

29 Celková alfa rádioaktivita: (GBq).................................................................................................................................  

Celková beta/gama rádioaktivita: (GBq) .........................................................................................................................  

Celkový po et zásielok: ..................................................................................................................................................  

Celková netto hmotnos  odpadu: (kg) ............................................................................................................................  

Celková brutto hmotnos : (kg) .......................................................................................................................................  

Celkový objem (volite né): .............................................................................................................................................  

30 Identifikácia zásielok obsahujúcich odpad 
(identifika né íslo každej zásielky, celková hmotnos  /zásielka (kg), netto hmotnos  /zásielka (kg), rádioaktivita 

(GBq)/zásielka): 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Pozrite si pripojený zoznam (ak je uvedený priestor nedostato ný) alebo (ak  uprednost ujete) pripojený 

dokument obsahujúci uvedené údaje. 

31 Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú správne a pravdivé. 

 .................................................. .................................................. 

 (Dátum a miesto) (Podpis držite a)                           

pe iatka
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 Registra né .: ......................................................................  

(vyplnia orgány  zodpovedné za vydanie 

povolenia na prepravu) 

POTVRDENIE O PRÍJME ODPADU 

POZNÁMKA 

Táto as  musí by  vyplnená príjemcom a všetky potrebné dodatky sú vypracované žiadate om. Príjemca, ktorý má sídlo 

mimo Európskeho spolo enstva, však môže potvrdi  príjem odpadu prostredníctvom deklarácie oddelenej od 

štandardizovaného dokumentu. 

V závislosti od toho, i povolenie platí na jednu prepravu alebo na viacero prepráv, bude postup takýto. 

Povolenie na jednu prepravu 

1. P r e p r a v a   t y p u  A  a l e b o  B 

V priebehu 15 dní od obdržania odpadu musí príjemca vyplni  kolónky 32, 33 a 35 a predloži asti D a E príslušným 

orgánom lenského štátu ur enia. 

Príslušné orgány lenského štátu ur enia potom postúpia kópie astí D a E ostatným príslušným orgánom, s ktorými sa 

konzultovalo (a prípadne postúpia originál týchto dvoch astí príslušným orgánom, ktoré vydali povolenie). 

Ak ide o prepravy medzi lenskými štátmi, musia príslušné orgány lenského štátu pôvodu posla  kópiu potvrdenia 

o príjme odpadu držite ovi. 

2. P r e p r a v a  t y p u  C  a l e b o  D 

Žiadate  musí zabezpe i , aby mu príjemca so sídlom mimo Európskeho spolo enstva poslal as  D a as  E 

s kolónkami 32 až 35 riadne vyplnenými ihne  po príjme odpadu. as  E môže by  nahradená deklaráciou príjemcu, 

ktorá má prinajmenšom poskytnú  informácie uvedené v kolónkach 34 a 35. 

V rozmedzí 15 dní po obdržaní odpadu musí žiadate  posla as  D, as  E (ak príjemca nepoužil as  E, žiadate  ju 

musí vyplni  s výnimkou kolónky 34) a tam, kde je to aplikovate né, aj deklaráciu príjemcu príslušným orgánom, ktoré 

vydali povolenie. 

Tieto orgány musia posla  kópie astí D a E a tam, kde je to aplikovate né, aj deklaráciu príjemcu ostatným príslušným 

orgánom, s ktorými sa preprava konzultovala. 

    
                                       

Povolenie na nieko ko prepráv 

1.  P r e p r a v a   t y p u  A  a l e b o  B 

Príjemca po každej preprave vyplní kolónky 32, 33 a 35 asti E (na tento ú el si zabezpe í nieko ko kópií nevyplnenej 

asti E) a predloží túto as  priamo príslušným orgánom, ktoré vydali povolenie. Tieto príslušné orgány pripoja as  D 

vz ahujúcu sa na tú istú prepravu. 
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2. P r e p r a v a   t y p u  C  a l e b o  D 

Žiadate  musí zabezpe i , aby príjemca, ktorý má sídlo mimo Európskych spolo enstiev, po každej preprave vyplnil 

kolónky 32 až 35 na kópii prázdnej asti E a kópiu vrátil žiadate ovi spolu s príslušnou as ou D. 

Žiadate  musí vyplni  kolónku 36 asti E a posla asti D a E orgánom, ktoré vydali povolenie. 

3. P r e p r a v y   v š e t k y c h  t y p o v 

Ke  sa uskuto nili všetky prepravy, na ktoré sa vz ahuje povolenie, treba vyplni  kone né potvrdenie o prijatí odpadu 

a predloži  ho, ako keby povolenie bolo platné iba na jednu prepravu (pozri vyššie) s výnimkou prípadu, ke

–      v kolónke 33 asti E je uvedené, že daná preprava je poslednou prepravou, na ktorú sa vz ahuje toto povolenie; 

–    v každej deklarácii vyhotovenej príjemcom so sídlom mimo Európskych spolo enstiev musí by  uvedené, že 

všetok odpad, na ktorý sa vz ahuje povolenie na prepravu, bol skuto ne doru ený,

–    na zabezpe enie preh adu musí by as  D pre každú prepravu, na ktorú sa vz ahuje povolenie, pripojená ku  

kone nému potvrdeniu o príjme odpadu. 
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32 Príjemca (obchodný názov): ...........................................................................................................................................  

Kontaktná osoba: Pán/pani. .............................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

Miesto, na ktorom je odpad uskladnený: 

Kontaktná osoba: Pán/pani .............................................................................................................................................  

Adresa: .............................................................................................................................................................................  

PS :  ...........................................  Mesto: ................................................  Štát:...................................................  

Tel.: .............................................    Fax: ....................................................  Telex:................................................

33 Povolenie udelené na:
jednu prepravu                           

nieko ko prepráv                       Sériové íslo prepravy: ...........................................  

Posledná preprava, na ktorú bolo vydané povolenie:                     Áno               Nie           

34 Vyplni ,  iba ak ide o prepravy typu C  alebo D: 

(táto položka môže by  nahradená samostatnou deklaráciou) 

Hrani ný priechod vstupu do tretieho cie ového štátu: 

Štát: .................................................................................................................................................................................  

Priechod: .........................................................................................................................................................................  

Dátum príjmu odpadu:  

Dátum odoslania potvrdenia o príjme odpadu spolu s as ou D: ...................................................................................  

v závislosti od typu prepravy potvrdenie o príjme odpadu musí by  zaslané: 

–     typ A alebo B: príslušným orgánom lenského štátu ur enia, 

–     typ C alebo D: žiadate ovi (typ C: držite ovi; typ D: osobe zodpovednej za prepravu v lenskom štáte,  

       prostredníctvom ktorého odpad vstúpil do Spolo enstva). 

35

Týmto potvrdzujem, že uvedené informácie sú správne a pravdivé. 

 .........................................................................................  

                                                                                          (Podpis príjemcu)                                                    

pe iatka 
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Iba pre prepravy typu C alebo D: 

Žiadate  pošle orgánu, ktorý vydal povolenie, potvrdenie o príjme odpadu, prípadne aj deklaráciu príjemcu (pozri 

poznámku dole): 

Dátum odoslania potvrdenia o príjme odpadu (spolu s as ou D):..................................................................................  

Hrani ný priechod výstupu zo Spolo enstva: 

Štát: .................................................................................................................................................................................  

Priechod: .........................................................................................................................................................................

36

                 

                                                               ........................................................ 

                                                                                           (Podpis žiadate a) 

                                                               

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                

Poznámka: 

1. Príjemca so sídlom mimo Európskych spolo enstiev môže potvrdi  príjem odpadu prostredníctvom deklarácie alebo 

certifikátu, v ktorom sú prinajmenšom informácie uvedené v  kolónkach 32 až 35. 

2. Príslušné orgány, ktoré obdržali originál potvrdenia o príjme odpadu, musia zasla  jeho kópie ostatným príslušným 

orgánom. 

3. Originály astí D a E musia by  nakoniec zaslané príslušnému orgánu, ktorý vydal povolenie. 

4. Ak ide o prepravy medzi lenskými štátmi, musia príslušné orgány lenského štátu pôvodu posla  kópiu potvrdenia 

o príjme odpadu držite ovi. 

pe iatka 
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Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 541/2004 Z. z.

ČASŤ A

OB LAS TI V JAD RO VEJ ENER GII, V KTO RÝCH SA VY ŽA DU JE RE GU LO VA NÉ
VZDE LÁ VA NIE ALE BO AS POŇ PÄŤ ME SAČ NÁ PRAX SÚ VI SIA CA S

a) vý skumom jad ro vej ener gie v ob las tiach uve de ných v čas ti B,
b) ria de ním, údrž bou, op ra vou ale bo tech nic kou pre vádz kou ob jektov a za ria de ní na

1. vý ro bu, se pa rá ciu ale bo aké ko¾ vek po u ži tie rúd, zdro jo vých ma te riá lov ale bo oso bit ných štiep nych ma te riá lov
ale bo na pre pra co va nie vy ho re tých jad ro vých pa lív,

2. se pa rá ciu izo to pov,
3. vý ro bu oso bit ných ma te riá lov pot reb ných v jad ro vej ob las ti, ako sú urých ¾o va če a kon štrukč né, po vla ko vé

a tie nia ce ma te riá ly špe ciál ne na vrh nu té na jad ro vé úče ly,
4. vý ro bu jad ro vej ener gie,
5. uk la da nie jad ro vé ho od pa du a rá dio ak tív nych ne čis tôt,
6. pre pra vu ale bo usklad ne nie rá dio ak tív nych ma te riá lov,
7. vý ro bu, prí pra vu ale bo po u ži tie rá dio ak tív nych izo to pov,

c) plá no va ním, na vr ho va ním ale bo vý stav bou ob jektov ale bo za ria de ní ale bo nos ných čas tí ob jektov ale bo za ria de ní
po u ží va ných v ob las tiach uve de ných v pís me nách a) a b),

d) ochra nou pro ti žia re niu.

ČASŤ B

ZOZ NAM RE GU LO VA NÝCH PO VO LA NÍ V OB LAS TI JAD RO VEJ ENER GIE

Po vo la nie, kto ré si vy ža du je ve do mos ti rov no cen né ve do mos tiam jad ro vé ho in ži nie ra ale bo jad ro vé ho tech -
ni ka

Po vo la nie, kto ré si vy ža du je ve do mos ti v jed nej z na sle du jú cich ob las tí:

a) pra cov né pod mien ky ty pic ké v jad ro vom od vet ví a pri na vr ho va ní jad ro vých za ria de ní (jad ro vý in ži nier a jad ro vý
tech nik),

b) špe ciál ne me cha nic ké prob lé my v jad ro vom od vet ví a pri na vr ho va ní po moc ných za ria de ní (stroj ný in ži nier a tech -
nik),

c) pô so be nie žia re nia na ma te riá ly a jad ro vé vlast nos ti rôz nych lá tok po u ží va ných ako pa li vá, urých ¾o va če a kon -
štrukč né ma te riá ly pre jad ro vé za ria de nia; prí pra va jad ro vých lá tok, pre pra co va nie vy ho re tých pa lív, uk la da nie
rá dio ak tív ne ho od pa du ale bo de kon ta mi ná cia (che mic ký in ži nier a tech nik),

d) vlast nos ti ke ra mi ky po u ží va nej v ob las ti jad ro vej ener gie (oxi dy urá nu a tó ria, kar bid urá nu atï.) (in ži nier a tech -
nik ke ra mi ky),

e) vlast nos ti kon štrukč ných ma te riá lov pre jad ro vé re ak to ry, po vla ko vých ma te riá lov pre pa li vo a pre ko vo vé pa li vo;
sprá va nie ta kýchto ma te riá lov po čas ožia re nia a za prí tom nos ti lá tok po u ží va ných v re ak to roch ale bo v re ge ne rač -
ných za ria de niach (me ta lur gic ký in ži nier a tech nik),

f) ria de nie jad ro vých re ak to rov, me ra nie rá dio ak ti vi ty (elek tro tech nic ký in ži nier a tech nik), 
g) neu tróno vá fy zi ka jad ro vých re ak to rov a z toho vy plý va jú ce hlav né po žia dav ky (in ži nier pre ter mo dy na mic ké ana -

lý zy a tech nik), 
h) špe ciál ne vlast nos ti a pre vádz ko vý do zor re ak to ra a opat re nia pot reb né, ak ide o ve¾ kú po ru chu (pre vádz ko vý in ži -

nier a tech nik),
i) vy hod no co va nie a kon tro la tech nic kej bez peč nos ti re ak to ra a ex pe ri men tál ne ho jad ro vé ho za ria de nia (bez peč -

nost ný in ži nier a tech nik).
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Pro spek tor
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa in di ká ciu rá dio ak ti vi ty za po mo ci špe ciál nych prí stro jov (Geigerove-Müllerove po čí tad lá
atï.) v mies tach ozna če ných geo lóg mi; in ter pre tá cia in for má cií zís ka ných na účel ve de nia ne skor šie ho vý skumu.

Tes to va cí vŕ tač v urá no vých ba niach
Po vo la nie, kto ré si vy ža du je schop nos� ria di� čin nos ti sú vi sia ce s tes to va cí mi vrt mi na účel sta no ve nia vlast nos tí
kra ji ny a zis te nia prí tom nos ti rá dio ak tív nych ma te riá lov a in ter pre to va� in for má cie zís ka né na účel sme ro va nia ne -
skor ších čin nos tí.

Ve dú ci urá no vej bane
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa ve de nie, do h¾ad a/ale bo kon tro lu jed nej ale bo via ce rých ale bo všet kých pod zem ných sek cií
ale bo čin nos tí urá no vej bane ale bo vy ko ná va nie tech nic ké ho vý skumu ale bo zlo ži tých me ra ní a do h¾a du pl ne nia bez -
peč nost ných opat re ní, kto ré si vy ža du je špe ciál ny cha rak ter ta kýchto baní.

La bo ra tór ny tech nik
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa štú dium rá dio ak tív nych rúd a v spo lu prá ci s ana ly tik mi vy ko ná va nie che mic kých a fy zi kál -
nych ana lýz vzo riek na účel sta no ve nia in ten zi ty žia re nia vzo riek, ich che mic ké ho zlo že nia a iných vlast nos tí.

Od bor ný pra cov ník (prí pra va pa li vo vých člán kov)
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa vy ko ná va nie čin nos tí pri vý ro be pa li vo vých člán kov ko va ním, ich kon tro lu a tes to va nie; prí -
pra va a ak cep tá cia ko vo vé ho po kry tia pa li va.

Ope rá tor re ak to ra
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa pre vádz ku re ak to ra a vy ža du je ve do mos ti zo zá kla dov elek tro tech ni ky a dy na mi ky re ak to ra, 
ako aj schop nos� in ter pre to va� sché my a lo ka li zo va� a op ra vo va� malé po ru chy.

Ve dú ci pre vádz ky re ak to ra
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa pre vádz ku re ak to ra a vy ža du je dob ré vše obec né ve do mos ti a dô klad né ve do mos ti o všet kých
ty pic kých vlast nos tiach re ak to ra; schop nos� vy dá va� prí ka zy a pri jí ma� roz hod nu tia.

Od bor ný pra cov ník pre za vá ža nie, vy vá ža nie a chla de nie jad ro vých pa lív
Po vo la nie, kto ré si vy ža du je schop nos� ma ni pu lo va� so za ria de nia mi na pl ne nie, vy prázd ňo va nie a chla de nie jad ro -
vých pa lív v sú la de s po kyn mi.

La bo ra tór ny tech nik (ho rú ce la bo ra tó rium) 
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa schop nos� in ter pre to va� sché my a vy ko ná va� pot reb né mon tá že a na sta ve nia, vy ko na�
samo stat ne tes ty v sú la de s de tailný mi po kyn mi a vy jad ri� vý sled ky v kvan ti ta tív nych ener ge tic kých hla di nách; ve -
do mos ti o ne bez pe čen stve vzni ka jú com zo žia re nia a schop nos� po u ží va� prí stro je na dia¾ ko vé ovlá danie.

Kon štruk tér (špe cia lis ta v jad ro vej ob las ti)
Po vo la nie, kto ré si vy ža du je schop nos� pri pra vi� jed no du chý ná vrh z na pí sa ných dát a tie to dáta zná zor ni� rých lo vy -
tvo re ný mi ná kres mi ale bo ski ca mi pos ky tu jú ci mi vi zu ál ne zná zor ne nie pred me tu ná vr hu pod ¾a za da nia a po u ží va�
plat né na ria de nia na ochra nu pro ti žia re niu.

Ope rá tor (urých ¾o vač čas tíc)
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa pre vádz ku a ma ni pu lo va nie vy so ko na pä �o vých za ria de ní pre elek tro sta tic ké urých ¾o va če;
kon štru ova nie, po u ží va nie a ma ni pu lo va nie s ió no vý mi zdroj mi; ma ni pu lo va nie a pre vádz ka prí stro jov na zis �o va nie
a me ra nie rá dio ak ti vi ty atï.

Tech nik ra diač nej ochra ny
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa do h¾ad nad bez peč nos �ou pra cov ní kov, kto rí pre vádz ku jú re ak to ry, ale bo pra cov ní kov v urá -
no vých ba niach ale bo iných jad ro vých za ria de ní, a kto ré si vy ža duje hl bo ké po znat ky o ne bez pe čen stvách, kto ré po -
chá dza jú zo žia re nia, a o ra diač nej ochra ne.

Tech nik de kon ta mi ná cie
Po vo la nie, kto ré za hŕ ňa schop nos� vy ko ná va� v prí pa de kon ta mi ná cie pot reb né opat re nia a ur či té špe ciál ne de kon -
ta mi nač né čin nos ti a v prí pa de pot re by vy ko na� prak tic ké opat re nia.
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