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Zástupcovia ÚJD SR sa v dňoch 23. marca -4. apríla 2014 zúčastnili na 6.
posudzovacom zasadnutí k národným správam o stave jadrovej
bezpečnosti, ktoré sa konalo v priestoroch Medzinárodnej agentúry pre
atómovú energiu vo Viedni
ÚJD SR spracoval materiál ,, Analýza súčasného stavu a možných dôsledkov
pristúpenia Slovenskej republiky k Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa
Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené
jadrovou udalosťou z roku 1963 vo vzťahu k Rozhodnutiu Rady
2013/434/EÚ. Analýzu predložil vláde SR, ktorá materiál schválila dňa 2.
apríla 2014
ÚJD SR vydal dňa 23.mája rozhodnutie, ako výsledok nového konania, ktoré
začal ÚJD SR dňa 21.augusta 2013 v nadväznosti na rozsudok Najvyššieho
súdu SR vo veci žaloby občianskeho združenia Greenpeace Slovensko . Po
vykonaní všetkých potrebných úkonov v rámci opätovného rozkladového
konania predsedníčka ÚJD SR rozhodla, že opätovné rozkladové konanie
preukázalo vecnú správnosť záverov rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 na
prvom stupni. V prípade rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008 išlo o povolenie
na zmenu stavby pred dokončením AE Mochovce 3, 4. Pripomienky a návrhy
účastníkov konania uplatnené v uvedenom konaní nevniesli ani do procesu
ani do dokumentácie nové skutočnosti, ktoré by odôvodňovali iné
rozhodnutie v tejto veci
Dňa 28. mája 2014 schválila vláda SR materiál Politika, zásady a stratégia
ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti. Dokument poskytuje ucelené
zhrnutie národnej politiky, zásad, stratégie a smerovania jadrovej
bezpečnosti pre jadrové elektrárne a k nim vztiahnuté jadrové zariadenia
prevádzkované alebo budované v SR
V dňoch 25. a 25. júna 2014 zorganizoval ÚJD SR v súvislosti
s predsedníctvom SR vo Vyšehradskej skupine (V4) koordinačné stretnutie
zástupcov dozorných orgánov krajín V-4 za účelom prediskutovania
aktuálnych otázok európskej politiky v oblasti využívania jadrovej energie
na mierové účely
V júli bola vypracovaná a následne zaslaná do Európskej komisie (EK)
správa SR vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich zo smernice Rady
2009/71/Euratom
Na pozvanie SR, reprezentovanej predsedníčkou ÚJD SR, členky Rady
guvernérov MAAE sa v dňoch 9. a 10. septembra 2014 uskutočnila návšteva
členov Rady guvernérov MAAE na Slovensku
Dňa 29. septembra 2014 bola Slovenská republika zvolená za predsedu
Rady guvernérov (RG) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
(MAAE) na obdobie september 2014 – september 2015. Funkcie predsedu
sa ujala predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková, guvernérka SR v Rade
guvernérov (RG MAAE)








V dňoch 21. až 22. októbra 2014 navštívil SR na pozvanie predsedníčky ÚJD
SR výkonný tajomník Dočasného technického sekretariátu Prípravnej
komisie medzinárodnej organizácie CTBTO, pán Lassina Zerbo
S účinnosťou od 1.novembra 2014 vláda SR vymenovala za podpredsedu
ÚJD SR Ing. Eduarda Metkeho, CSc.
ÚJD SR v decembri 2014 vydal stavebné povolenie č. 957/2014 na výstavbu
časti úložiska pre ukladanie veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov
(RAO) v Republikovom úložisku RAO (RÚ RAO)
ÚJD SR predložil na rokovanie vlády SR návrh zákona o občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí. Návrh bol vládou
odsúhlasený 2.12.2014
ÚJD SR vydal v decembri 2014 kolaudačné rozhodnutie pre II. dvojrad
úložných boxov RÚ RA
Dňa 23. decembra 2014 bolo rozhodnutím ÚJD SR č. 900/2014 vydané
povolenie na 2. etapu vyraďovania JE Bohunice V-1 s účinnosťou od
1.1.2015.
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ÚJD SR si v roku 2013 za svoju prioritnú úlohu stanovil dokončenie prác na
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie Novela atómového zákona bola
schválená vládou SR 20. 2. 2013 a dňa 21. 5. 2013 Národnou radou SR.
Jej prijatie bolo v júni 2013 oznámené aj Európskej komisii
Z
pohľadu
jadrovej
bezpečnosti
najvýznamnejšou
činnosťou
prevádzkovateľa v roku 2013 bolo pokračovanie projektu realizácie opatrení
na zmierňovanie následkov tzv. ťažkých havárií a realizácia opatrení
z akčného plánu pre zvyšovanie bezpečnosti blokov atómových elektrární
ako poučenie z udalosti v JE Fukushima Dai-ichi
Práce realizované na AE Bohunice V-1 v priebehu roka 2013 boli zamerané
na plnenie podmienok rozhodnutia ÚJD SR č. 400/2011, ktorým ÚJD SR
udelil spoločnosti JAVYS, a. s. povolenie na I. etapu vyraďovania AE
Bohunice V-1 z prevádzky na obdobie do konca roku 2014 a zároveň
povolenie na nakladanie s RAO a na nakladanie s JM počas I. etapy
vyraďovania
V roku 2013 vydal ÚJD SR kolaudačné rozhodnutie pre fragmentačné
pracovisko na spracovanie kovových RAO, ktorým povolil trvalú prevádzku
tohto zariadenia
ÚJD SR vo februári 2013 zorganizoval workshop „Nuclear Security Culture“.
Prednášajúcimi lektormi boli experti z MAAE, USA a Maďarska
V roku 2013 sa ÚJD SR zapojil do medzinárodného cvičenia ConvEx3
organizovaného MAAE. Na toto cvičenie sa napojilo aj cvičenie systému
ECURIE, simulovaná udalosť sa udiala v Maroku blízko Gibraltárskeho
prielivu
Zástupca ÚJD SR sa pravidelne počas roku 2013 zúčastňoval na
zasadnutiach Medzirezortnej koordinačnej rady pre prípravu a aktivity
v súvislosti s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 (SK PRES
2016)
v dňoch 16. – 20. 9. 2013 sa konalo 57. zasadnutie generálnej konferencie
MAAE. V rámci volieb do Rady guvernérov MAAE bola SR zvolená na













dvojročné obdobie (2013-2015) za člena RG MAAE. Guvernérkou v RG MAAE
sa stala predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková
V dňoch 23. - 27. 9 2013 ÚJD SR zabezpečil už ôsmu medzinárodnú akciu
CTBTO v SR (na Tureckom vrchu), zameranú na poľné testovanie zariadení
pre odber, ako aj analýzu podpovrchových vzoriek vzácnych plynov. Tieto
zariadenia budú v budúcnosti slúžiť inšpektorom CTBTO pri inšpekciách na
mieste
Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková naďalej pokračovala v práci vo funkcii
podpredsedníčky byra Riadiaceho výboru OECD/NEA. Ďalším ocenením
prínosu SR do práce OECD/NEA, ako aj vyzdvihnutím odborných znalostí
a prehľadu v oblasti jadrovej energetiky predsedníčky ÚJD SR, bolo jej
prizvanie vo funkcii experta do výberovej komisie pre pohovory
s uchádzačmi o post generálneho riaditeľa OECD/NEA, ktoré sa konali
v decembri 2013 v Paríži
V dňoch 14. - 15. 3 usporiadal ÚJD SR v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvom Japonska
v Bratislave Medzinárodné sympózium o jadrovej bezpečnosti
V októbri 2013 navštívila ÚJD SR oficiálna delegácia ministerky zahraničných
vecí Aminy Mohamed z Kene, medzi členmi ktorej bol aj výkonný riaditeľ
Rady pre projekt jadrovej energie a riaditeľ sekcie obnoviteľnej energie
patriacej pod Ministerstvo energetiky a ropy
Prvé historické zasadnutie medzivládnej slovensko - vietnamskej komisie
pre hospodársku spoluprácu, ktoré sa zaoberalo súčasným stavom
spolupráce medzi Vietnamskou socialistickou republikou a SR sa uskutočnilo
dňa 24. 9. 2013 v Bratislave. Pri tejto príležitosti bolo podpísané
Memorandum o porozumení medzi ÚJD SR a Vietnamskou stranou
o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky
Na webovom sídle ÚJD SR bol zverejnený Národný akčný plán SR, pre
realizáciu opatrení ako poučenia z udalostí v JE Fukushima Dai-ichi a zo
záťažových testov pre JE
V roku 2013 sa uskutočnila implementácia návrhov na zlepšovanie
a odporúčaní z Akčného plánu riešenia opatrení zo samohodnotenia a misie
MAAE IRRS, ktorá sa konala v roku 2012. Plnenie prijatých opatrení je
rozložené do konca roku 2015.
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V roku 2012 ÚJD SR organizoval misiu MAAE zameranú na posilnenie a
zvýšenie efektívnosti národných dozorných orgánov (IRRS)
Počas celého roka 2012 bola prioritnou úlohou ÚJD SR novela zákona, ktorou
sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovou využívaní jadrovej
energie a o zmene a doplnení zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom
jadrovom fonde na vyraďovanie JZ a nakladania s VJP a RAO
marca 2012 nadobudlo účinnosť 6 vyhlášok a noviel vyhlášok, ktoré vydal
ÚJD SR
V máji 2012 Krajský súd v Bratislave zamietol žalobu Greenpeace vo veci
preskúmania zákonnosti rozhodnutia ÚJD SR z augusta 2008
V roku 2012 bolo vydané rozhodnutie na uvádzanie do prevádzky
dekontaminačného kontajnera FRAGIS II
Dňa 13. decembra 2012 predložili SE, a. s. na ÚJD SR dokument „Akčný
plán SE, a. s. pre realizáciu opatrení z udalosti v JE Fukushima Dai-ichi a zo









záťažových testov pre AE v SR. ÚJD SR následne pripravil „Národný akčný
plán SR“, ktorý bol v závere roku 2012 zaslaný v termíne na EK
ÚJD SR svojim rozhodnutím 1042/2012 určil oblasť ohrozenia JZ pre AE
Mochovce 3,4 - 20 km, ktoré bude platiť po zahájení spúšťania
V dňoch 17. – 18. októbra 2012 uskutočnil ÚJD SR havarijné cvičenie v
súčinnosti s krízovými štábmi na všetkých úrovniach riadenia v SR,
vybranými ministerstvami, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
V roku 2012 sa ÚJD SR zapojil do medzinárodných cvičení organizovaných
MAAE a EÚ ConvEx 2b
31. mája 2012 vydala EK kladné finálne stanovisko vo veci plánu ukladania
RAO pre AE Mochovce 3,4, zverejnené v Úradnom vestníku EÚ z 5. 6. 2012
V roku 2012 ÚJD SR zabezpečil v SR školenie a pobyty 10 pracovníkom z
dozorov, z AE a z vedecko-technických pracovísk najmä z rozvojových krajín
EÚ
V dňoch 15. – 20. 2012 ÚJD SR zabezpečil a spoluorganizoval s ďalšími
rezortmi štátnej správy medzinárodnú akciu CTBTO v SR na Tureckom vrchu
23. januára 2012 zorganizoval ÚJD SR v hoteli Bôrik diskusné stretnutie
širokej verejnosti k výsledkom záťažových testov vykonaných v AE na
Slovensku. SR sa stala prvou krajinou z členských krajín EÚ, ktorá takéto
stretnutie zorganizovala
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Novelizácia AZ v súvislosti s transformáciou Smernice Rady 2009/71
Euratom. Implementácia požiadaviek Združenia WENRA. Novela Zákona
nadobudla účinnosť 1. 11. 2011
Periodické hodnotenie bezpečnosti AE Mochovce 1,2 bolo v roku 2011
ukončené a bolo vydané povolenie ÚJD SR na ďalších 10 rokov prevádzky
(zákon č. 350/2011 Z. z.)
V júli 2011 sa ukončil proces posudzovania a hodnotenia dokumentácie
potrebnej na povolenie I. etapy vyraďovania AE Bohunice V-1. ÚJD SR vydal
povolenie na realizáciu I. etapy vyraďovania, ktorá by mala byť ukončená v
roku 2014
V auguste 2011 vydal ÚJD SR záverečné rozhodnutie 490/2011 o povolení
na ďalšiu prevádzku RÚ RAO do roku 2021, po treťom rozsiahlom procese
periodického hodnotenia bezpečnosti
Realizáciu záťažových testov na AE v SR zahájil prevádzkovateľ AE v SR 1.
júna 2011. Doplnenú a posúdenú správu zaslal ÚJD SR v požadovanom
termíne do EK 30. 12. 2011
ÚJD SR v roku 2011 schválil zmeny v pláne fyzickej ochrany AE Mochovce
1,2
V roku 2011 povolil ÚJD SR v areáli AE Bohunice V-2 nové stavebné objekty
a zmeny v užívaní objektov
ÚJD SR ako zástupca SR v OECD/NEA organizoval v dňoch 26. – 27. januára
2011 medzinárodné cvičenie INEX 4
V apríli 2011 bola na zasadnutí Riadiaceho výboru OECD/NEA zvolená
predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková do funkcie podpredsedníčky Byra
Riadiaceho výboru




V dňoch 10. – 14. septembra 2011 ÚJD SR zabezpečoval medzinárodnú
akciu CTBTO na Tureckom vrchu pri Malackách
V dňoch 7. – 8. júla 2011 zorganizoval ÚJD SR v Bratislave pravidelné
zasadnutie VVER Fóra
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ÚJD SR vydal povolenie na ďalšiu prevádzku Medziskladu vyhoretého paliva
na obdobie nasledujúcich 10 rokov
JAVYS, a.s. predložil na ÚJD SR žiadosť o povolenie na I. etapu vyraďovania
Bohunice V-1
V Bratislave sa uskutočnilo plenárne zasadnutie WENRA
Na pôde MA vo Viedni bola podpísaná Obnovená dohoda medzi ÚJD SR a
Komisiou jadrového dozoru Spojených štátov amerických o výmene
technických informácií a spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti
Na Veľvyslanectve SR v Paríži bola podpísaná nová Dohoda medzi ÚJD SR a
Úradom jadrovej bezpečnosti Francúzska (ASN) o výmene informácií a
spolupráci v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou a ochranou pred
žiarením
Vláda SR prijala novelu atómového zákona pod číslom 120/2010 Z. z., ktorá
vznikla z dôvodu transpozície smernice Rady 2009/71/Eur ako aj
implementácie požiadaviek združenia západoeurópskych jadrových dozorov
– WENRA
V Bratislave sa konalo 5. plenárne zasadnutie Európskeho fóra pre jadrovú
energetiku -ENEF
ÚJD SR schválil plán fyzickej ochrany pre I. etapu vyraďovania JE Bohunice
V-1 a plán fyzickej ochrany JE Mochovce 3,4
Dva bloky JE Bohunice V-2 pracujú na zvýšenom tepelnom výkone reaktora
1471MWt, čo je zvýšenie o 7% oproti pôvodnému projektovému výkonu
ÚJD SR spolu s Ministerstvom životného prostredia SR pre Compliance
Committee Aarhus Convention v rámci EHK OSN v Ženeve prijali licenčný
postup pri povoľovaní zmeny stavby pred dokončením Mochovce 3,4
ÚJD SR sa zapojil do medzinárodných havarijných cvičení organizovaných
MA a EÚ (ConvEx 2a, ConvEx 1a, ConvEx 2c)
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V Maťovciach (železničný priechod SR – Ukrajina) sa uskutočnila expertná
misia MAAE, ktorá hodnotila radiačnú bezpečnosť železničného vlakového
inšpekčného systému
Na Tureckom vrchu sa vykonal funkčný test unikátnych mobilných zariadení
na zisťovanie xenónu a argónu v poľných podmienkach, ktorý organizoval
ÚJD SR v spolupráci s Prípravnou komisiou organizácie Zmluvy o úplnom
zákaze jadrových skúšok
Vo Viedni sa uskutočnilo verejné prerokovanie Správy EIA - posudzovanie
vplyvu na životné prostredie v projekte jadrovej elektrárne Mochovce 3,4
blok
MAAE v spolupráci s ÚJD SR zorganizovala v Bratislave podoblastné
stretnutie „Sub-Regional Meeting on Illicit Nuclear Trafficking Information
Management and Coordination“




Na Posudzovacom zasadnutí zmluvných strán bola kladne posúdená
Národná správa SR o bezpečnom nakladaní s vyhoretým palivom a
bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
Svojim rozhodnutím vydal ÚJD SR súhlas na zvýšenie tepelného výkonu
reaktorov elektrárne Bohunice V-2 na hodnotu 1443,75 MWt

História ÚJD SR za rok 2008









Mohamed ElBaradei navštívil ÚJD SR vo funkcii generálneho riaditeľa
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
Slávnostná konferencia pri príležitosti osláv 15. výročia založenia ÚJD SR
Úspešná obhajoba Národnej správy v zmysle Dohovoru o jadrovej
bezpečnosti
Vydanie Rozhodnutia ÚJD SR č. 246/2008, ktorým bola povolená zmena
stavby pred dokončením na projekte jadrová elektráreň Mochovce VVER
4x440 MW 3. stavba
Odovzdanie Národnej správy v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti
nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s RAO
Návšteva komisárky Úradu jadrového dozoru USA p. Kristine L. Svinicki s
doprovodom
Novelizácia atómového zákona č. 541/2004 zákonom č. 408/2008 Z. z.
Odstavenie 2. bloku JE Bohunice V-1 z výkonovej prevádzky

História ÚJD SR za rok 2007








ÚJD SR sa stal víťazom Národnej ceny SR za kvalitu
V septembri odovzdal ÚJD SR do MAAE Národnú správu SR v zmysle
Dohovoru o jadrovej bezpečnosti
Vypracovanie návrhu novelizácie atómového zákona spočívajúce v
transpozícii Smernice Rady EÚ 2006/117 Euratom
ÚJD SR a SR navštívila zástupkyňa GR MAAE Ana- Maria Cetto
SR úspešne obhájila Národnú správu v zmysle Dohovoru o jadrovej
bezpečnosti na hodnotiacom zasadnutí MAAE
Novelizácia atómového zákona o mierovom využívaní jadrovej energie č.
541/2004 Z. z. pre nový systém financovania vyraďovania JZ, zákon č.
238/2006 Z. z.
SE, a. s. prijalo rozhodnutie o dostavbe dvoch blokov AE EMO 3,4 v časovom
horizonte do roku 2012 a 2013

História ÚJD SR za rok 2006





Odstavenie a ukončenie prevádzky I. bloku AE Bohunice V-1
Prvé zasadnutie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre úlohy vyplývajúce
z článkov zmluvy Euratom
Prvý „Deň otvorených dverí ÚJD SR“ v rámci „Európskeho týždňa vedy“
SR úspešne obhájila Národnú správu v zmysle Spoločného dohovoru o
bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s
rádioaktívnym odpadom na hodnotiacom zasadnutí v MAAE

História ÚJD SR za rok 2005





SR spracovala a odovzdala do MAAE Národnú správu v zmysle Spoločného
dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti
nakladania s rádioaktívnym odpadom
ÚJD SR bol spoluorganizátorom konferencie o zodpovednosti za jadrové
škody, konaného v rámci legislatívneho výboru OECD/NEA.
SR navštívila zástupkyňa Generálneho riaditeľa MAAE Anna Maria Cetto
SR úspešne obhájila Národnú správu v zmysle Dohovoru o jadrovej
bezpečnosti na hodnotiacom zasadnutí MAAE
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Nadobudnutie účinnosti nového zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
ÚJD SR vydal rozhodnutie o výstavbe zariadenia na spracovanie a úpravu
kvapalných RAO v AE Mochovce
GK MAAE zvolila SR za podpredsedu Rady guvernérov MAAE na obdobie
2004-2006
SR spracovala a odovzdala Národnú správu v zmysle Dohovoru o jadrovej
bezpečnosti do MAAE
mája 2004 SR sa stala právoplatným členom Európskej únie

História ÚJD SR za rok 2003




V apríli SR úspešne obhájila prvú Národnú správu v zmysle Spoločného
dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti
nakladania s rádioaktívnym odpadom na hodnotiacom zasadnutí v MAAE
ÚJD SR sa zapojil do práce asociácie WENRA
ÚJD SR vydal rozhodnutie o aktualizácii časového harmonogramu
vyraďovania AE A-1 Bohunice z prevádzky. I. etapa vyraďovania do 31. 12.
2008

História ÚJD SR za rok 2002







SR spracovala a odovzdala do MAAE prvú Národnú správu v zmysle
Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o
bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
Viacročná úspešná spolupráca s Agentúrou pre atómovú energiu (NEA) pri
OECD, vyústila dňa 13. júna 2002 k prijatiu SR za člena tejto Agentúry. ÚJD
SR sa stal garantom tejto spolupráce.
SR úspešne obhájila Národnú správu v zmysle Dohovoru o jadrovej
bezpečnosti na hodnotiacom zasadnutí MAAE
Vládou SR bola za predsedníčku ÚJD SR menovaná Ing. Marta Žiaková, CSc.
Prijatie ÚJD SR za člena Asociácie dozorov západoeurópskych štátov WENRA
IRRT misia zameraná na prácu ÚJD SR v oblasti jadrovej bezpečnosti
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ÚJD SR vydal rozhodnutie o povolení na prevádzku Bohunického
spracovateľského centra rádioaktívnych odpadov (RAO)
ÚJD SR vydal rozhodnutie o povolení na trvalú prevádzku Republikového
úložiska RAO
ÚJD SR organizačne zabezpečil Medzinárodný experiment CTBTO na
Tureckom vrchu
SR spracovala a odovzdala do MAAE Národnú správu v zmysle Dohovoru o
jadrovej bezpečnosti
Nadobudnutie platnosti Spoločného dohovoru MAAE o bezpečnosti
nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s RAO

História ÚJD SR za rok 2000






SR a ÚJD SR navštívil generálny riaditeľ OECD/NEA Luis Echávari
ÚJD SR posúdil Koncept modernizácie a zvyšovania bezpečnosti JE Bohunice
V-2 a stanovil podmienky realizácie jednotlivých opatrení
Druhý blok JE Mochovce bol uvedený do prevádzky. ÚJD SR vydal potrebné
rozhodnutie na prevádzku 2. bloku JE Mochovce
Ukončenie rekonštrukcie medziskladu vyhoretého paliva, vydanie
rozhodnutia ÚJD SR
Asociácia WENRA vykonala audit kvality činnosti ÚJD SR

História ÚJD SR za rok 1999






ÚJD SR vydal povolenie k I. etape vyraďovania atómovej elektrárne A-1
Bohunice
Predseda ÚJD SR bol menovaný za člena prestížnej poradnej skupiny INSAG
predseda ÚJD SR bol zvolený za podpredsedu rady guvernérov MAAE
SR obhájila Národnú správu k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti na
hodnotiacom zasadnutí v MAAE
Generálny riaditeľ MAAE Mohamed ElBaradei navštívil ÚJD SR

História ÚJD SR za rok 1998









V októbri vydal ÚJD SR súhlas na prevádzku 1. bloku AE Mochovce
IRRT misia MAAE hodnotila činnosť ÚJD SR
Dňa 22. septembra ratifikovala Slovenská republika Spoločný dohovor o
bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s
rádioaktívnymi odpadmi. ÚJD SR sa stal odborným garantom jeho plnenia
(po vstúpení do platnosti v roku 2001).
spracovaná a odovzdaná do MAAE národná správa v zmysle Dohovoru o
jadrovej bezpečnosti
SR bola opätovne zvolená za člena Rady guvernérov MAAE, funkciou
guvernéra bol poverený predseda ÚJD SR
Slovenská republika ratifikovala Zmluvu o úplnom zákaze jadrových skúšok
a vláda SR uložila predsedovi ÚJD SR zabezpečiť funkciu národného orgánu
pre kontakt s organizáciou CTBTO
Národnou radou SR bol schválený zákon č.130/1998 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie pre mierové účely

História ÚJD SR za rok 1997



Predseda ÚJD SR bol zvolený za podpredsedu skupiny NUSAC
10. novembra bol Ing. Miroslav Lipár menovaný vládou SR za predsedu ÚJD
SR

História ÚJD SR za rok 1996




ÚJD SR organizačne zabezpečil 10. jubilejné stretnutie skupiny CONCERT
Podpísaný
projekt
spolupráce
medzi
Švajčiarskym
federálnym
inšpektorátom jadrovej bezpečnosti a ÚJD SR (SWISSLOVAK) – pomoc
švajčiarskej vlády na zaškolenie skupiny pre analýzu bezpečnosti
Na generálnej konferencii MAAE bola SR zvolená za podpredsedu Rady
guvernérov MAAE, funkciu vykonával predseda ÚJD SR

História ÚJD SR za rok 1995







Otvorenie Informačného centra ÚJD SR
Podpísanie Dohody s Riaditeľstvom pre bezpečnosť JZ Francúzskej republiky
(DSIN)
Podpísanie Dohody s Komisiou jadrového dozoru USA (US NRC)
Generálny riaditeľ MAAE Hans Blix navštívil ÚJD SR
Slávnostné otvorenie Kontrolného a krízového centra vybudovaného s
podporou vlády Veľkej Británie
SR ratifikovala Dohovor o jadrovej bezpečnosti ako prvá krajina MAAE
prevádzkujúca jadrové zariadenie

História ÚJD SR za rok 1994




ÚJD SR požiadala MAAE o Misiu na hodnotenie bezpečnostných problémov
v AE Mochovce
Priaznivé hodnotenie inšpekčnej činnosti v ÚJD SR americkým Inštitútom
pre atómovú energiu
SR bola v septembri zvolená za člena Rady guvernérov MAAE na obdobie
rokov 1994 – 1996, funkciu guvernéra vykonával predseda ÚJD SR

História ÚJD SR za rok 1993





SR bola v septembri prijatá za člena Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu (MAAE)
januára 1993 bol Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) zriadený Národnou
radou SR zákonom č. 2/1993 Z. z. ako ústredný orgán štátnej správy s
nezávislou pôsobnosťou a priamym prístupom do vlády SR a Národnej rady
SR
Menovanie Ing. Jozefa Mišáka, CSc. do funkcie predsedu ÚJD SR,
prezidentom SR

