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Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 46/2006 Z. z. o špeciálnych 
materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej 
republiky bola vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 
541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Vyhláška nahrádza pôvodnú vyhlášku Úradu jadrového dozoru 
Slovenskej republiky č. 29/1999 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov 
a zariadení. 

Vyhláška určuje zoznam špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré spadajú pod dozor Úradu 
jadrového dozoru Slovenskej republiky so zohľadnením požiadaviek podľa nového 
atómového zákona, ako aj so zohľadnením existencie nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 
stanovujúceho režim spoločenstva pre kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým 
použitím z 22. júna 2000 v znení nariadenia Rady (ES) č. 2432/2001 z 20. novembra 2001, 
nariadenia Rady (ES) č. 149/2003 z 27. januára 2003 a v znení nariadenia Rady (ES) 
1504/2004 z 19. 7. 2004 (Úradný vestník Európskej únie L 159, 30. 06. 2000) a požiadaviek 
na kontrolu špeciálnych materiálov a zariadení v jadrovej oblasti vyplývajúcich z článku III 
ods. 2 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorej je Slovenská republika zmluvnou stranou. 

Vyhláška vo svojej podstate vychádza z predchádzajúcej vyhlášky ÚJD SR č. 29/1999 Z. z., 
avšak zároveň zohľadňuje skutočnosť, že kontrolu exportov položiek a technológií s 
dvojakým použitím upravuje už nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 v platnom znení. 
Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 v platnom znení totiž už obsahuje zoznam položiek 
a technológií dvojakého použitia, ktoré zahŕňajú požiadavky všetkých dotknutých 
kontrolných režimov, ako sú Dohoda Wassenaar, Missile Technology Control Regime, 
Nuclear Suppliers Group, Austrálska skupina a Konvencia o chemických zbraniach. Uvedený 
zoznam obsahuje niekoľko tisíc položiek a technológií, avšak do pôsobnosti Úradu jadrového 
dozoru Slovenskej republiky podľa zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 541/2004 Z. z., ako aj vzhľadom na úlohu úradu zastupovať Slovenskú republiku vo 
viacerých medzinárodných kontrolných zoskupeniach, patria len vybrané položky 
z celkového počtu všetkých položiek uvedených v nariadení č. 1334/2000 v platnom znení. 
Nakoľko ustanovenia uvedeného nariadenia, ako priamo aplikovateľného právneho predpisu 
EÚ, nieje možné opakovať v texte vnútroštátnych právnych predpisov, je prípustné odvolať 
sa na tieto len odkazom v poznámke pod čiarou. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa vo vyhláške prakticky rozdeľujú vnútroštátne 
kompetencie týkajúce sa vykonávania priamo záväzného predpisu Európskej únie a vyhláška 
na základe § 11 ods. 4 zák. č. 541/2004 Z. z. toto rozdelenie detailizuje tak, že na relevantné 
ustanovenia Nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 v platnom znení odkazuje v poznámke pod 
čiarou. Ide o netradičný prvok odkazu, ktorý však vyplýva z charakteru právnej úpravy 
v danej oblasti. 

K § 1 : 

Ustanovuje zoznam špeciálnych materiálov a zariadení spadajúcich pod dozor úradu , 
ktorý je uvedený v nariadení Rady (ES) č.1334/2000 v platnom znení. Keďže len časť 
špeciálnych materiálov a zariadení z tých, ktoré ustanovuje uvedené nariadenie, spadá pod 
dozor úradu a vzhľadom na skutočnosť, že zoznam uvedený v nariadení nie je možné 
opakovať v národnej legislatíve jednotlivých členských štátov, je odkaz na všetky relevantné 
kategórie taxatívne uvedený v poznámke pod čiarou. 
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K § 2 : 

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 (Úradný vestník 
Európskych spoločenstiev L 281, 21.07.1998). 

K § 3 : 

Ustanovuje dátum účinnosti vyhlášky. 

K Prílohe vyhlášky : 

Príloha uvádza ešte ďalšie špeciálne materiály a zariadenia, ktoré hoci nie sú uvedené 
v prílohe nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 v platnom znení, taktiež spadajú pod dozor 
úradu. Tieto ďalšie špeciálne materiály a zariadenia vyplývajú z požiadaviek na kontrolu 
špeciálnych materiálov a zariadení v jadrovej oblasti podľa článku III ods. 2 Zmluvy o 
nešírení jadrových zbraní, ktorej je Slovenská republika zmluvnou stranou. 
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