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Nový zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov súčinnosťou od 1. 12. 2004 zrušil všetkých 14 
dovtedajších vyhlášok Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR") 
vydaných podľa predošlého atómového zákona č. 130/1998 Z. z. ÚJD SR bol postavený pred 
náročnú úlohu predložiť do legislatívneho procesu návrhy 13 nových vyhlášok, ktoré 
predpokladá vo svojich splnomocňovacích ustanoveniach atómový zákon. 

Práce nad vyhláškami začali akcelerovať v mesiaci júl 2004, keď bol návrh atómového 
zákona posunutý do rokovania výborov resp. druhého čítania v Národnej rade Slovenskej 
republiky. Z tohto dôvodu sa už nepredpokladali zásadné zmeny v texte zákona a v texte 
splnomocňovacích ustanovení a bolo možné návrh zákona v tejto etape považovať za 
definitívny východiskový stav pre tvorbu vyhlášok. 

Na ÚJD SR bola vytvorená stála pracovná skupina, ktorej úlohou bolo predložiť na základe 
podkladov vecne príslušných odborov prvé návrhy textov vyhlášok tak, aby mohli byť na 
konci roka 2004 predložené na prvé pripomienky najviac dotknutým subjektom (SE, a. s., 
VUJE, a. s., FEI STU). Vzhľadom na časovú náročnosť prác a naliehavosť úlohy v roku 2004, 
stála pracovná skupina koncentrovala svoju prácu v dvoch týždňových výjazdových 
rokovaniach mimo Bratislavy. 

Všetkých 13 vyhlášok bolo uvoľnených na medzirezortné pripomienkové konanie dňa 8. 4. 
2005 s termínom jeho ukončenia dňa 2. 5. 2005. Po obdržaní pripomienok z jednotlivých 
rezortov bolo nutné pripomienky vyhodnotiť a v niektorých prípadoch bolo nevyhnutné 
vykonať rozporové konania k tým zásadným pripomienkam, ktoré nebolo možné zo strany 
ÚJD SR bez ďalšej diskusie akceptovať. Po úprave vyhlášok z medzirezortného 
pripomienkového konania v júli 2005 ÚJD SR doručil návrhy vyhlášok Stálej pracovnej 
komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy za 
účelom prerokovania a schválenia. 

Stála pracovná komisia dňa 10. 8. 2005 vyhlášky schválila a p o úpravách ich odporučila 
uverejniť v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, avšak až po uskutočnení 
vnútrokomunitárneho pripomienkového konania v zmysle smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 98/34/ES o postupe poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov 
v platnom znení (Ú. v. ES L 281, 21.07.1998), nakoľko všetkých 13 vyhlášok ÚJD SR sú 
technickými predpismi v neharmonizovanej oblasti. V prípade pochybností či nejaký predpis 
je technickým predpisom alebo nie, platí tzv. zlaté pravidlo euroúniového konania -
„v pochybnostiach radšej notifikuj". 9. septembra 2005 začalo eurounijné pripomienkové 
konanie s tzv. 3 mesačnou lehotou na zaslanie prípadných pripomienok - „lehota prerušenia 
prác". Oznámenie o začatí tohto konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ v čísle C 
252/2005 dňa 12. 10. 2005. Vyhláškam boli priradené notifikačné čísla od 2005/0456/SK až 
po 2005/0468/SK. Priebeh konania a texty vyhlášok v slovenskom jazyku ako aj v ostatných 
jazykoch EÚ je možné sledovať na oficiálnej stránke 
http://europa.eu.iiit/comm/enterprise/tris/. ' 

V mesiaci november 2005 Európska komisia zaslala ÚJD SR predbežné stanovisko, že okrem 
notifikačných povinností podľa Smernice 98/34 bolo nevyhnutné dodržať aj notifikačné 
povinnosti podľa 51. 33 Zmluvy Euratom, nakoľko EK je presvedčená, že návrhy vyhlášok 
spadajú pod definíciu „Basic Safety Standards" podľa článku 30 Zmluvy Euratom. Na 
základe uvedeného skonštatovala, že pôvodnú lehotu na pripomienky predlžuje do 6. 2. 2006. 
ÚJD SR vo svojom stanovisku vyjadril záujem, aby postup EK bol čo možno najviac 
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urýchlený. Dňa 10. 1. 2006 EK doručila ÚJD SR prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri 
EÚ v Bruseli oficiálne stanovisko, že po podrobnom preštudovaní návrhov vyhlášok dospela 
k záveru, že vyhlášky sú v súlade s európskou legislatívou a nebude iniciovať žiadne 
odporúčania. 

Nakoľko ÚJD SR nedostal v predpísanej lehote žiadne pripomienky k vyhláškam ani v súlade 
so smernicou 98/34 ani podľa čl. 33 Zmluvy Euratom, po 10. 1. 2006 nič nebránilo, aby ÚJD 
SR dňa 16. 1. 2006 požiadal redakciu Zbierky zákonov Slovenskej republiky o uverejnenie 
vyhlášok. Po nevyhnutnej autorskej korektúre boli vyhlášky publikované dňa 8. 2. 2006 
v čiastke 24 a 25. Všetkých 13 vyhlášok nadobudlo účinnosť 1. marca 2006. Texty vyhlášok 
sú jednak súčasťou tohto príspevku a rovnako ich možno nájsť na www.uid.gov.sk v časti 
legislatíva a takisto na www.zbierka.sk. 

Ide o nasledujúce vyhlášky: 

1. Vyhláška ÚJD SR č. 46/2006 Z. z. o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré 
spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky. 

2. Vyhláška ÚJD SR č. 47/2006 Z. z. o podrobnostiach o maximálnych limitách 
množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa 
nepredpokladá vznik jadrovej škody. 

3. Vyhláška ÚJD SR č. 48/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe 
ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní 
ich príčin. 

4. Vyhláška ÚJD SR č. 49/2006 Z. z. o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti. 

5. Vyhláška ÚJD SR č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, 
výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, 
ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried. 

6. Vyhláška ÚJD SR č. 51/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
na zabezpečenie fyzickej ochrany. 

7. Vyhláška ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti. 

8. Vyhláška ÚJD SR č. 53/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým 
palivom. 

9. Vyhláška ÚJD SR č. 54/2006 Z. z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov 
a o oznamovaní vybraných činností. 

10. Vyhláška ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre 
prípad nehody alebo havárie. 
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11. Vyhláška ÚJD SR č. 56/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti 
o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu 
vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania. 

12. Vyhláška ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
pri preprave rádioaktívnych materiálov. 

13. Vyhláška ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, 
obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej 
k jednotlivým rozhodnutiam. 
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