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Vplyvy vyvolVplyvy vyvoláávajvajúúce organizace organizaččnnéé zmeny v JZ na zmeny v JZ na 
SlovenskuSlovensku

•• VonkajVonkajššieie
DeregulDereguláácia v oblasti zcia v oblasti záásobovania elektrickou sobovania elektrickou 
energiouenergiou
PrivatizPrivatizáácia SE,a.s. zahranicia SE,a.s. zahraniččnou spolonou spoloččnosnosťťou, ou, 
ktorktoráá bude mabude maťť kontrolný balkontrolný balíík akcik akciíí
Vytvorenie zvlVytvorenie zvlášáštnej spolotnej spoloččnosti, ktornosti, ktoráá bude bude 
prevpreváádzkovadzkovaťť iba jadroviba jadrovéé zariadeniazariadenia
PredPredččasnasnéé odstavenie JE Vodstavenie JE V--11

•• VnVnúútorntornéé
Zmena organizaZmena organizaččnej nej šštrukttruktúúry SE,a.s.ry SE,a.s.
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MoMožžnnéé vplyvy organizavplyvy organizaččných zmien na JBných zmien na JB

•• Vplyvy na palivoVplyvy na palivo
Zmeny výkonuZmeny výkonu
ProblProbléémy s my s planovanplanovaníímm kampanekampane

•• ZnZníížžovanieovanie prevpreváádzkových a investidzkových a investiččných nných náákladovkladov
•• PredlPredlžžovanie periovanie perióódy pody požžadovanej na kontrolu adovanej na kontrolu 

zariadenzariadeníí
•• NadmernNadmernéé znzníížženie poenie poččtu zamestnancovtu zamestnancov
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LegislatLegislatíívne rvne ráámec mec ÚÚJD SR pre JD SR pre dozorovaniedozorovanie
organizaorganizaččných zmienných zmien 1/41/4

LegislatLegislatíívny rvny ráámec, ktorý umomec, ktorý umožňžňuje uje ÚÚJD SR JD SR 
vykonvykonáávavaťť dozorndozornúú ččinnosinnosťť pri organizapri organizaččných ných 
zmenzmenáách predstavuje Atch predstavuje Atóómový zmový záákon 541/2004 Z.z. kon 541/2004 Z.z. 

•• DrDržžiteiteľľ povolenia povolenia –– úúroveroveňň spolospoloččnosnosťť
•• DrDržžiteiteľľ povolenia povolenia –– úúroveroveňň jadrovjadrovéé zariadeniezariadenie
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LegislatLegislatíívne rvne ráámec mec ÚÚJD SR pre JD SR pre dozorovaniedozorovanie
organizaorganizaččných zmienných zmien 2/42/4

SpoloSpoloččnosnosťť
•• §§5, (1) 5, (1) VyuVyužžíívavaťť jadrovjadrovúú energiuenergiu momožžnono lenlen nana

zzáákladeklade ssúúhlasuhlasu aleboalebo povoleniapovolenia vydanvydanééhoho ÚÚJD SRJD SR
fyzickejfyzickej osobeosobe aleboalebo prpráávnickejvnickej osobeosobe..

§§6 6 ŽŽiadosiadosťť o o ssúúhlashlas aleboalebo o o povoleniepovolenie musmusíí
obsahovaobsahovaťť,,
g) g) dokladdoklad o o vlastnvlastnííckejckej a a organizaorganizaččnejnej šštrukttruktúúrere

žžiadateiadateľľaa o o ssúúhlashlas aleboalebo povoleniepovolenie, , akak jeje žžiadateiadateľľomom
prpráávnickvnickáá osobaosoba,,
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LegislatLegislatíívne rvne ráámec mec ÚÚJD SR pre JD SR pre dozorovaniedozorovanie
organizaorganizaččných zmienných zmien 3/43/4

JadrovJadrovéé zariadeniezariadenie
§§17, 17, §§18, 18, §§19, 19, §§20 : umiest20 : umiestňňovanie, výstavba, ovanie, výstavba, 
prevpreváádzka, vyradzka, vyraďďovanie jadrových zariadenovanie jadrových zariadeníí
•• ŽŽiadosiadosťť na povolenie alebo sna povolenie alebo súúhlas mushlas musíí obsahovaobsahovaťť

bezpebezpeččnostnnostnúú dokumentdokumentááciu jadrovciu jadrovéého zariadeniaho zariadenia
•• BezpeBezpeččnostnnostnáá sprsprááva (s kapitolou 13 prevva (s kapitolou 13 preváádzka a dzka a 

organizaorganizaččnnáá šštrukttruktúúra) patrra) patríí do tejto skupiny do tejto skupiny 
dokumentdokumentááciecie

§§23, (4) : Dr23, (4) : Držžiteiteľľ povolenia môpovolenia môžže realizovae realizovaťť zmeny zmeny 
na jadrovom zariadenna jadrovom zariadeníí, ktor, ktoréé ovplyvovplyvňňujujúú
bezpebezpeččnosnosťť, len po predch, len po predcháádzajdzajúúcom odscom odsúúhlasenhlaseníí
alebo schvalebo schváálenleníí úúradomradom
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LegislatLegislatíívne rvne ráámec mec ÚÚJD SR pre JD SR pre dozorovaniedozorovanie
organizaorganizaččných zmienných zmien 4/44/4

JadrovJadrovéé zariadenie zariadenie –– Limity a podmienkyLimity a podmienky

•• AdministratAdministratíívne riadenie prevvne riadenie preváádzky jadrovej dzky jadrovej 
elektrelektráárne a kontrola riadeniarne a kontrola riadenia

ZodpovednosZodpovednosťť
OrganizOrganizááciacia
KvalifikKvalifikááciacia
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Postupy vyuPostupy využžíívanvanéé pri posudzovanpri posudzovaníí organizaorganizaččnej nej 
zmeny zmeny 1/51/5

Povolenie alebo posPovolenie alebo posúúdenie organizadenie organizaččnej zmenynej zmeny

•• DrDržžiteiteľľ povolenia je povinný predlopovolenia je povinný predložžiiťť žžiadosiadosťť na na 
zmenu organizazmenu organizaččnej nej šštrukttruktúúry alebo zmenu pory alebo zmenu poččtu tu 
zamestnancov, ku ktorej je dolozamestnancov, ku ktorej je doložženenáá dokumentdokumentáácia, cia, 
ktorktoráá preukazuje schopnospreukazuje schopnosťť personpersonáálu v danej lu v danej 
organizaorganizaččnej nej šštrukttruktúúre plnire plniťť vvššetky etky ččinnosti s innosti s 
vplyvom na JB, a to predtým ako zmenu uskutovplyvom na JB, a to predtým ako zmenu uskutoččnníí

•• ÚÚJD SR posJD SR posúúdi predlodi predložženenúú dokumentdokumentááciuciu
•• Na zNa zááklade výsledku posklade výsledku posúúdenia denia ÚÚJD SR vydJD SR vydáá

rozhodnutie so schvrozhodnutie so schváálenleníím alebo odmietnutm alebo odmietnutíím m 
zmeny zmeny 
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Postupy vyuPostupy využžíívanvanéé pri posudzovanpri posudzovaníí organizaorganizaččnej nej 
zmeny zmeny 2/52/5

PrPrííklady organizaklady organizaččných zmien, ktorných zmien, ktoréé boli boli 
predlopredložženenéé ÚÚJD na posJD na posúúdenie alebo schvdenie alebo schváálenielenie
•• Zmena v zaistenZmena v zaisteníí fyzickej ochrany JZ SE,a.s.fyzickej ochrany JZ SE,a.s.
•• PosPosúúdenie organizadenie organizaččnej zmeny, ktornej zmeny, ktoráá sa týkala sa týkala 

znzníížženia poenia poččtu zamestnancov na zmenetu zamestnancov na zmene
•• PosPosúúdenie stratdenie stratéégie na zaistenie bezpegie na zaistenie bezpeččnosti  nosti  

jadrovej elektrjadrovej elektráárne Vrne V--1 po1 poččas zostas zostáávajvajúúceho ceho 
obdobia jej prevobdobia jej preváádzky (výsledkom bola podzky (výsledkom bola požžiadavka iadavka 
na vypracovanie stabilizana vypracovanie stabilizaččnnéého plho pláánu pre personnu pre personáál)l)

•• Zmeny v organizaZmeny v organizaččnej nej šštrukttruktúúre týkajre týkajúúce sa ce sa 
centralizcentralizáácie prcie príípravy personpravy personáálu pre JZlu pre JZ
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Postupy vyuPostupy využžíívanvanéé pri posudzovanpri posudzovaníí organizaorganizaččnej nej 
zmeny zmeny 3/53/5

ZZááveryvery: : 
VeVeľľkkéé organizaorganizaččnnéé zmeny na jadrových zmeny na jadrových 
zariadeniach na Slovensku ozariadeniach na Slovensku oččakakáávame v blvame v blíízkej zkej 
budbudúúcnosticnosti
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Postupy vyuPostupy využžíívanvanéé pri posudzovanpri posudzovaníí organizaorganizaččnej nej 
zmeny zmeny 4/54/5

•• Potreba posilniPotreba posilniťť dozorndozornúú ččinnosinnosťť v oblasti v oblasti 
posudzovania vplyvu organizaposudzovania vplyvu organizaččnej zmeny na nej zmeny na 
bezpebezpeččnosnosťť v nasledujv nasledujúúcich oblastiach:cich oblastiach:

PouPoužžíívavaťť pre bezpepre bezpeččnostnnostnéé hodnotenie hodnotenie 
organizaorganizaččných zmien výstupy z dokumentných zmien výstupy z dokumentáácie, ktorcie, ktoréé
budbudúú identifikovaidentifikovaťť rizikrizikáá a buda budúú hodnotihodnotiťť momožžný ný 
vývojvývoj

•• Rozhodnutie, ktorRozhodnutie, ktoréé bude povobude povoľľovaovaťť organizaorganizaččnnúú
zmenu bude doplnenzmenu bude doplnenéé podmienkami, ktorpodmienkami, ktoréé budbudúú
zavzavääzovazovaťť prevpreváádzkovatedzkovateľľa JZ:a JZ:

VypracovaVypracovaťť a monitorovaa monitorovaťť indikindikáátory relevantntory relevantnéé k k 
bezpebezpeččnostnej dôlenostnej dôležžitostiitosti
MonitorovaMonitorovaťť a riadia riadiťť riziko viazanriziko viazanéé na zmenuna zmenu
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Postupy vyuPostupy využžíívanvanéé pri posudzovanpri posudzovaníí organizaorganizaččnej nej 
zmeny zmeny 5/55/5

•• PoPožžadovaadovaťť posposúúdenie navrhovanej zmeny denie navrhovanej zmeny 
neznezáávislou prvislou práávnickou alebo fyzickou osobou pre vnickou alebo fyzickou osobou pre 
bezpebezpeččnostne najvýznamnejnostne najvýznamnejššie zmeny predtým, ako ie zmeny predtým, ako 
budbudúú predlopredložženenéé na dozorna dozor


