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

Vyhláška ÚJD SR č. 57/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri 
preprave rádioaktívnych materiálov bola vydaná na základe splnomocňovacích ustanovení § 
15 ods. 4 a 14 atómového zákona. Vyhláška nahrádza pôvodnú vyhlášku Úradu jadrového 
dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových 
materiálov. 
Vyhláška podrobne rozpracováva práva a povinnosti subjektov zúčastňujúcich sa prepráv 
rádioaktívnych materiálov, ako aj technické podmienky pre zariadenia použité na prepravu. 
Do vyhlášky boli obsiahnuté odporúčania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 
(MAAE) uvedené v jej bezpečnostnom štandarde TS-R-1 „Pravidlá na bezpečnú prepravu 
rádioaktívnych materiálov" (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material), 
vydanie 2003. Prevzaté boli len tie odporúčania, ktoré sa týkajú prepravy jadrových 
materiálov, rádioaktívnych odpadov avyhoretého jadrového paliva. Tieto odporúčania 
vytvorila a pravidelne na základe najnovších poznatkov v tejto oblasti aktualizuje 
medzinárodná skupina odborníkov pod gesciou MAAE. Uvedené odporúčania prevzala do 
svojich právnych predpisov väčšina krajín, ktoré majú pre túto oblasť vytvorené záväzné 
právne predpisy. Prevzali ich aj najdôležitejšie medzinárodné organizácie, ktoré sa zaoberajú 
problematikou medzinárodnej prepravy tovarov a vytváraním noriem pre rôzne druhy 
prepráv, ako sú napríklad: 

- Ekonomický a sociálny výbor OSN (ECOSOC), ktorý prevzal tieto odporúčania ako 
modelový predpis OSN, 

- IMO - Medzinárodná organizácia pre námornú prepravu, 
ICAO - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo, 
ITC - Európsky výbor pre vnútrozemskú prepravu, ktorý prevzal tieto odporúčania do 
dohôd ADR (cestná preprava), RTD (železničná preprava) a ADN (vnútrozemská 
plavba). 

Problematika vyhlášky je v širších súvislostiach upravená aj v práve Európskych 
spoločenstiev / Európskej únie, a to smernicou Rady 92/3/Euratom z 3. februára 1992 
o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami a do a von 
zo Spoločenstva (Ú. v. ES L 035, 12. 02. 1992) a rozhodnutím Komisie 93/552/Euratom z 1. 
októbra 1993, ktoré stanovuje štandardný dokument pre dohľad nad zásielkami 
rádioaktívneho odpadu a kontrolu týchto zásielok, ako je to uvedené v smernici Rady 
92/3/Euratom (Ú. v. ES L 035, 12. 02. 1992). 

K § 1 : 

Ustanovenie vymedzuje rozsah platnosti vyhlášky v súlade so splnomocňujúcimi 
ustanoveniami § 15 ods. 4 a 14 zákona č. 541/2004 Z. z.. Vyhláška upravuje všetky druhy 
prepráv, avšak len tých druhov rádioaktívnych materiálov, nad ktorými úrad vykonáva podľa 
zákona č. 541/2004 Z. z. štátny dozor. Prepravu rádioaktívnych žiaričov a inštitucionálnych 
rádioaktívnych odpadov po miesto ich úpravy na ukladanie upravuje zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách 
na zabezpečenie radiačnej ochrany. 
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K § 2 : 

Pre jednoznačnosť používania pojmov, ktoré sú osobitné pri preprave rádioaktívnych 
materiálov, vyhláška tieto pojmy vymedzuje. 
Vo vyhláške, pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú objednávateľmi prepravy 
rádioaktívneho materiálu u dopravcu, sa naďalej používa pojem „prepravca" alebo „držiteľ 
povolenia na prepravu"(pojem je už ustanovený § 15 ods. 1 atómového zákona) i keď 
Obchodný zákonník v oblasti prepravy vecí upravuje práva a povinnosti odosielateľa a 
prijímateľa. Dôvodom sú osobitné povinnosti prepravcu (väčšinou prevádzkovateľa jadrového 
zariadenia) pri preprave, použitie jeho prepravných zariadení, úzka súčinnosť s dopravcom pri 
vykonávaní technického sprievodu zásielky, zabezpečovanie fyzickej ochrany a 
občianskoprávna zodpovednosť za jadrové škody. Pojem prepravcu sa vyskytuje i v iných 
platných predpisoch právneho poriadku Slovenskej republiky( napr. zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany 
obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami v znení 
neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom 
prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov) a je zaužívaný i v medzinárodných 
dokumentoch. 

K § 3 : 

Ustanovenia vymedzujú povinnosti držiteľa povolenia na prepravu rádioaktívnych 
materiálov, najmä pokiaľ ide o stanovenie zodpovedností pri preprave. Ustanovuje tiež 
povinnosť držiteľa povolenia na prepravu rádioaktívnych materiálov informovať úrad 
o definovaných aspektoch prepravy spolu s vyhodnotením uskutočnenej prepravy. 

K § 4 : 

Ustanovuje podrobnosti o dokumentácii a jej náležitosti, ktoré sú v zmysle zákona 
potrebné na vydanie rozhodnutia na povolenie prepravy rádioaktívnych materiálov. Osobitné 
vlastnosti rádioaktívnych materiálov vyžadujú preukázanie splnenia požiadaviek na jadrovú 
bezpečnosť počas prepravy rádioaktívnych materiálov. Opatrenia smerujú najmä do oblastí 
identifikácie žiadateľa o prepravu, jednoznačnej identifikácie zásielky, ochrany pred 
ionizujúcim žiarením, zamedzenia odcudzenia alebo zneužitia rádioaktívnych materiálov, 
havarijnej prípravy, dopravného poriadku a programu zabezpečenia kvality. 

K § 5 : 

Preprava rádioaktívnych materiálov musí z hľadiska bezpečnosti spĺňať požiadavky 
a podmienky, ktoré sú podrobne špecifikované v tejto časti a tiež v prílohách, na ktoré 
ustanovenia tohto paragrafu odkazujú. Ide najmä o požiadavky na konštrukciu zásielok, 
aktivitné obmedzenia, kontamináciu, dávkový príkon, označovanie a pod. 

K § 6 : 

Významným prvkom pri preprave rádioaktívnych materiálov je zabezpečenie 
zodpovedajúcej úrovne fyzickej ochrany. Za týmto účelom sú rádioaktívne materiály 
rozdelené do troch skupín, pričom pre každú sú definované opatrenia. Zásady fyzickej 
ochrany prepráv vychádzajú z odporúčaní MAAE pre fyzickú ochranu jadrových materiálov 
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uvedených v INFCIRC/225/Rev. 4 a zo zásad fyzickej ochrany prepráv jadrových materiálov 
schválených spoločnou dohodou rezortov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Úradu 
jadrového dozoru Slovenskej republiky. 

K § 7 : 

Ustanovenia upresňujú rozsah a obsah dokumentácie, ktorá je požadovaná pre vydanie 
rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia. Týka sa to najmä špecifikácie projektu 
zásielky a projektu málo disperzného rádioaktívneho materiálu. 

K § 8 : 

Keďže uvedený návrh textu vyhlášky je návrhom technického predpisu 
v neharmonizovanej oblasti, toto ustanovenie deklaruje plnenie povinnosti notifikácie 
v súlade so smernicou 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). 

K § 9 : 

Ustanovuje dátum nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. 

K prílohám č. 1 , 2, 3 a 4: 

Návrh vyhlášky má štyri prílohy, ktoré podrobne špecifikujú: 
1) požiadavky na rádioaktívne materiály, obalové súbory a zásielky, 
2) požiadavky na prepravu, 
3) základné údaje o rádionuklidoch, 
4) postupy skúšok rádioaktívnych materiálov, obalových súborov a zásielok. 


