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Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR ako ústredný orgán vyko-
náva legislatívne aktivity v oblasti svojej pôsobností a stano-
vuje záväzné kritéria v oblasti jadrovej bezpečnosti.
Základným dokumentom v tejto oblasti je zákon č. 130/1998
Z. z. „o mierovom využívaní jadrovej energie" (Atómový zá-
kon), ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1998.
Na základe Atómového zákona ÚJD vydáva vyhlášky, ktoré
sa týkajú zoznamov špeciálnych materiálov a zariadení,
o maximálnych limitoch množstiev jadrových materiálov, pri
ktorých sa nepredpokladá spôsobenie jadrovej škody. Ďalej
sa vydávajú vyhlášky o zabezpečení fyzickej ochrany jadro-
vých materiálov a rádioaktívnych odpadov, o odbornej spô-
sobilosti zamestnancov jadrových zariadení, o evidencii
a kontrole jadrových materiálov, o havarijnom plánovaní pre
prípad nehody alebo havárie, o dokumentácii a udalostiach
na jadrových zariadeniach pri ich vyraďovaní z prevádzky,
o preprave jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov
Súčasne sa ukončuje ďalších 6 vyhlášok, ktoré sú v rôznych
etapách legislatívneho procesu.
ÚJD vykonáva značné aktivity v legislatívnej oblastí aj vypra-
covávaním stanovísk k návrhom ďalších nadväzujúcich
všeobecne záväzných právnych predpisov SR ÚJD pôsobí aj
ako účastník pripomienkového konania v rámci vydávania
technických noriem.
ÚJD vydáva taktiež dokumenty, ktoré majú odporúčajúci
charakter, tzv. bezpečnostné návody. Tieto návody obsahujú
príklady a spôsoby plnenia bezpečnostných požiadaviek
uvedených v záväzných dokumentoch, ktorými sú zákony
a vyhlášky.
V zmysle Atómového zákona využívať jadrovú energiu, alebo
podnikať v oblastí jadrovej energie možno len na základe
oprávnenia udeleného ÚJD. Oprávnenia sa rozdeľujú na na-
sledovný okruh činností:

• umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz, uvádza-
nie do prevádzky, prevádzku a rekonštrukciu jadrových
zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky

• navrhovanie, projektovanie, konštruovanie, výrobu, do-
voz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy a rekonštrukcie
vybraných zariadení

• nadobúdanie a používanie jadrových materiálov
• nakladanie s rádioaktívnym odpadom a s vyhoretým jad-

rovým palivom
• odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení

V rámci procesu Európskej integrácie sa pravidelne vykoná-
va hodnotenie stavu
aproximácie legislatívy
SR a Európskej únie.
Hodnotí sa dosiahnutý
pokrok pri vydávaní
príslušných vyhlášok,
spracovávajú sa pod-
klady pre Národný
program pre prijatie
"Acquis". ÚJD vypraco-
váva stanoviská a za-
bezpečuje podklady
pre screeningové roko-
vania v sektoroch
"Energetika" a "Životné
prostredie".

O P R Á V N E N I E

The Nuclear Regulatory Authority (UJD) of the Slovak
Republic, as the central body, performs legislative activities
within its competence and defines binding criteria in the
area of nuclear safety.
In the area of nuclear safety the Act No.130/1998 Coll. "on
peaceful use of nuclear energy" (Atomic Act) is the principal
document which came into force on July 1, 1998.
Based on the Atomic Act UJD issued decrees on special ma-
terials and installations, limits for maximum quantities of
nuclear materials at which nuclear damage is not presu-
med Furthermore, the regulations are issued which deal
with provision of physical protection of nuclear material and
radioactive waste, professional ability of employees at
nuclear installations, registration and control of nuclear ma-
terials, emergency planning for the case of an incident or an
accident, documentation and events on nuclear installa-
tions at their decommissioning, transportation of nuclear
materials and radioactive waste. Simultaneously, other 6 re-
gulations are just before the completion and they are in va-
rious stages of the legislative process. In addition, UJD per-
forms remarkable activities in legislative area by prepara-
tion of comments to drafts of other relating generally bin-
ding legal provisions of the Slovak Republic. UJD also acts
as the participant of the review procedure in the area of
technical standards preparation and publication.
UJD also issues documents which have character of the re-
commendations, so called safety guides. These guides con-
tain methods and approach how to meet safety require-
ments presented in binding documents, as acts and decrees.
In accordance with the Atomic Act it is possible to use nuc-
lear energy or make business in the area of nuclear energy
only on the basis of the authorisation issued by UJD.
Authorisations are divided to the following areas of activi-
ties:
' siting, designing, construction, import, commissioning,

operation, and reconstruction of nuclear installations
and their decommissioning

' the planning, design, construction, manufacture, impor-
tation, assembly, testing, maintenance, repair and re-
construction of selected equipment

• acquisition and use of nuclear materials without
' professional preparation of employees at nuclear instal-

lations
Within the framework of the European integration process

the regular assessment
is made on the Slovak
Republic's laws appro-
ximation to the laws of
the European Union.
The assessments inclu-
des the achieved prog-
ress at the publication
of relevant decrees, ba-
sic documents are pro-
cessed for the National
approximation program
"Acquis". UJD prepares
standpoints and provi-
des basic documents
for screening negotia-
tions in "Energy" and in
"Environment" sectors.




