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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 vybraných zariadení a podrobnosti 

o rozsahu ich schvaľovania 

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 vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania bola vydaná na základe 
splnomocňovacieho ustanovenia § 25 ods. 5 atómového zákona. Vyhláška nahrádza pôvodnú 
vyhlášku Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 317/2002 Z. z. o požiadavkách na 
systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru 
Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových 
zariadení. 

Vyhláška podrobne rozpracováva povinnosti subjektov pri zabezpečovaní plnenia 
požiadaviek na kvalitu jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, 
uvádzam do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska. 

Vzhľadom na nový atómový zákon prišlo k zmenám, ktoré viedli k potrebe vydania novej 
právnej úpravy. Nová právna úprava v súlade s novým atómovým zákonom už nezahŕňa 
požiadavky na systémy manažérstva kvality subjektov dodávajúcich výrobky a služby pre 
jadrové zariadenia. 

Vyhláška vychádza z doteraz známych a všeobecne uznávaných vedomostí a skutočností 
z danej oblasti a z nasledovných dokumentov: 

1. pôvodná vyhláška č. 317/2002 Z. z. 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, 

2. IAEA Safety Standards Series No. NS-R-1, (2000), Safety of Nuclear Power Plants: 
Design. Requirements. - Bezpečnosť jadrových elektrární: Projekt. Požiadavky., 

3. IAEA Safety Standards Series No. NS-R-2, (2000), Safety of Nuclear Power Plants: 
Operation. Requirements. - Bezpečnosť jadrových elektrární: Prevádzka. Požiadavky., 

4. IAEA Safety Standards Series No. NS-R-3, (2003), Site Evaluation for Nuclear 
Installations. Safety Requirements. - Ohodnotenie umiestnenia jadrových zariadení. 
Bezpečnostné požiadavky., 

5. IAEA Safety Series No. 50-C/SG-Q, (1996), Quality Assurance for Safety in Nuclear 
Power Plants and other Nuclear Installations, Safety Guide Q1-Q14 - Zabezpečenie 
kvality pre bezpečnosť jadrových elektrární a iných jadrových zariadení, Bezpečnostný 
návod Q1-Q14. 

Vyhláška ďalej zohľadňuje väčšinu požiadaviek skupiny WENRA (Asociácia dozorných 
orgánov nad jadrovou bezpečnosťou členských krajín EÚ) pri využívaní 
jadrovoenergetických zariadení na mierové účely a boli v nej zapracované najnovšie, v čase 
prípravy známe, odporúčania MAAE, čím táto vyhláška predstavuje harmonizáciu všeobecne 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky s medzinárodnými štandardmi, platnými aj 
v krajinách Európskej únie. Použitá terminológia, pojmy a definície vychádzajú z 
medzinárodne uznávaných štandardov. 
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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 vybraných zariadení a podrobnosti 

o rozsahu ich schvaľovania 

K § 1 : 

Upravuje predmet vyhlášky v súlade s § 25 ods. 5 zákona. 

K § 2 : 
Určuje požiadavky na členenie dokumentácie systému kvality žiadateľov o povolenie 
a držiteľov povolení. 
K § 3 : 
Obsahuje požiadavky na systémy manažérstva kvality žiadateľov o povolenie a držiteľov 
povolení.. 

K § 4 : 
Stanovuje požiadavky na zabezpečovanie kvality jadrových zariadení, ich členenie podľa etáp 
životnosti jadrových zariadení na programy zabezpečovanie kvality a požiadavky na ich 
platnosť a aktualizáciu. 

K § 5 : 
Toto ustanovenie definuje požiadavky na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení, 
požiadavky na rozsah ich spracovávania, určuje ich spracovateľa a ustanovuje zodpovedný 
subjekt za ich vypracovanie. 

K § 6 : 
Ustanovenie definuje požiadavky na kvalitu jadrových zariadení pri ich výstavbe, uvádzaní do 
prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a uzatvorení úložiska, pričom upresňuje osobitný predpis, 
ktorého sú obsahom. 

K § 7 : 
Týmto ustanovením sa určujú požiadavky na kvalitu vybraných zariadení, rozsah ich 
dokumentácie a požiadavky na ich kontrolu pri dodaní. Taktiež stanovuje spôsob verifikácie 
komerčných zariadení, ak majú byť požité ako vybrané zariadenia. 

K § 8 : 

Určuje rozsah a postup schvaľovania dokumentácie systému kvality a jej zmien. 

K § 9 : 
Upresňuje platnosť niektorej dokumentácie schválenej úradom aj po nadobudnutí účinnosti 
tejto vyhlášky. 
K § 1 0 : 

Určuje dátum nadobudnutia platnosti tejto vyhlášky. 

Prílohy k vyhláške: 
Návrh vyhlášky má štyri prílohy, ktoré podrobne špecifikujú: 
1) požiadavky na systém manažérstva kvality, 
2) požiadavky na programy zabezpečovania kvality jadrových zariadení, 
3) požiadavky na obsah plánu kvality vybraného zariadenia, 
4) požiadavky na technickú a sprievodnú dokumentáciu vybraných zariadení. 
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