História ÚJD SR v roku 2016


Prvé cvičenie Havarijného štábu Úradu jadrového dozoru SR sa v novom roku konalo
už 28. januára. Jeho cieľom bolo preveriť havarijnú pripravenosť zamestnancov úradu
v prípade udalosti alebo nehody na jadrovom zariadení.



Delegácia veľvyslanectva Ruskej federácie v SR vedená mimoriadnym a
splnomocneným veľvyslancom Alexejom Leonidovičom Fedotovom v sprievode
predsedníčky ÚJD SR navštívila 2. februára lokalitu Mochovce. Hosťom bolo
prezentované informačné centrum SE, a.s. Energoland. Na následne mali možnosť si
prezrieť priestory JE Mochovce 3, 4 vo výstavbe a úložisko RAO.



Počas marcového rokovania Nuclear Law Committee v Paríži, ponúkol ÚJD SR
možnosť spoluorganizovať workshop na tému Občiansko-právnej zodpovednosti za
jadrové škody na Slovensku. Takýto workshop sa naposledy konal naposledy pred 11
rokmi, a to tiež na Slovensku. Ponuka bola prijatá a termín akcie sa stanovil na
október 2017.



Bilaterálne stretnutie ÚJD SR s českým dozorom (Státní uřad pro jadernou bezpečnost
(SÚJB)) sa konalo v dňoch 4. a 5. apríla v Trnave.



Na pozvanie predsedu Záujmového regionálneho združenia miest a obcí Mochovce sa
zástupcovia ÚJD SR zúčastnili na XXIX. zasadnutí tohto snemu. Prítomní primátori a
starostovia boli oboznámení s výsledkami kontrolných činností úradu na jadrových
zariadeniach SR za minulé obdobie ako i s činnosťou ÚJD SR.



V máji vyhotovil ÚJD SR, v poradí už ôsmu, Národnú správu spracovanú v zmysle
Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Správa bolo predložená vláde SR a prerokovaná na
posudzovacom zasadnutí na pôde MAAE.



V dňoch 27. a 28. apríla sa v Bratislave konalo pokračovanie expertných konzultácií
v rámci, tzv. „Bezpečnostného dialógu o JE Mochovce 3,4“. Na základe dohody
slovenskej a rakúskej strany boli na stretnutí prediskutované otázky z oblasti "Ťažké
havárie". Uskutočnené expertné rokovanie bolo už šiestym v poradí, druhým na tému
ťažké havárie a zároveň posledným z rady dohodnutých tematických okruhov.



V dňoch 17. – 18. mája sa v Českej republike konalo pravidelné každoročné
štvorstranné stretnutie zástupcov jadrových dozorov Slovenskej republiky, Českej
republiky, Maďarskej republiky a Slovinskej republiky. Tento rok organizované
SUJB, CZ.



V júni 2016, na pozvanie predsedníčky p. Žiakovej, uskutočnil svoju prvú návštevu
Slovenska William D. Magwood - generálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu
(NEA). Oboznámil sa s jadrovým programom a jadrovými zariadeniami SR. V rámci
stretnutia sa prerokovali taktiež aktuálne otázky týkajúce sa agendy Riadiaceho
výboru NEA.



Počas dvoch dní sa v júni vo Viedni uskutočnilo už 24. dvojstranné stretnutie
delegácií SR a Rakúska. Účastníci boli informovaní o súčasnom stave dostavby

blokov 3 a 4 JE Mochovce ako i o aktuálnom stav projektu nového jadrového zdroja
vrátane procesu hodnotenia vplyvu tohto projektu na životné prostredie. V oblasti
legislatívy slovenská strana informovala o novom zákone o občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrové škody a o pripravovanej legislatíve v súvislosti s
transpozíciou smerníc 2013/59/Euratom a 2014/87/Euratom.


Júl 2016 priniesol pre Slovenskú republiku historicky prvé Predsedníctvo SR v Rade
Európskej únie (SK PRES). Aj Úrad jadrového dozoru SR sa v rámci svojich
kompetencií aktívne a zodpovedne zapájal do úspešnej realizácie SK PRES. Zástupca
úradu viedol zasadnutia Pracovnej skupiny pre atómové otázky, ktorá je pre úrad
najvýznamnejšou skupinou zaoberajúcou sa Zmluvou o založení európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva o Euratome). Súčasne predsedal tejto
pracovnej skupine v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ (podpredseda
pracovnej skupiny) a ďalšími národnými expertmi z Úradu jadrového dozoru SR,
Ministerstva hospodárstva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.



Mimoriadneho splnomocnenca veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike J.E., p.
Jun Shimmi prijala p. predsedníčka Žiaková dňa 20. júla. Sprevádzal ho prvý
tajomník, pán Shinji Soyama. Cieľom zdvorilostnej návštevy bolo prediskutovať
možnosti doterajšej a ďalšej spolupráce SR a Japonska v oblasti bezpečného
využívania jadrovej energie na mierové účely ako i upevnenie dobrých vzťahov medzi
ÚJD SR a veľvyslanectvom Japonska v SR.



Už tradične sa september niesol v duchu 60. zasadnutia Generálnej konferencie
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Zasadnutie
generálnej konferencie sa uskutočnilo v čase predsedníctva SR v Rade EÚ a pre
delegáciu SR z toho vyplynuli niektoré aktuálne úlohy. Predsedníčka úradu p. Žiaková
vystúpila v rozprave generálnej konferencie so stanoviskom EÚ. Zástupcovia úradu
tiež vystúpili na zasadnutiach orgánov konferencie a plnili koordinačnú úlohu vo
vzťahu k členským krajinám EÚ.



Medzinárodne významná akcia sa uskutočnila v dňoch 16. až 28. októbra vo Zvolene a
vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť - medzinárodný úvodný tréningový kurz pre
začínajúcich budúcich inšpektorov medzinárodnej Zmluvy o všeobecnom zákaze
jadrových skúšok (CTBT). Pri tejto príležitosti Slovensko navštívili aj zahraniční
hostia - výkonný tajomník CTBTO Lassina Zerbo a riaditeľ divízie CTBTO pre
inšpekcie na mieste Oleg Rozhkov. Od r. 1996 je Zmluva otvorená na podpis v New
Yorku. Vstúpi do platnosti vtedy, ak ju ešte ratifikujú USA, Čína, Izrael, Irán,
Pakistan, India a Severná Kórea.



Významný medzník v dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce 3,4 nastal dňa
12.12.2016 keď zástupcovia SE, a. s., doručili na Úrad jadrového dozoru SR žiadosť o
vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia - Mochovce 3.a 4. blok do
prevádzky. Súčasne v žiadosti požiadali o vydanie povolenia na predčasné užívanie
stavby, vydanie povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým
jadrovým palivom a o povolenie na nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom
zariadení. K žiadosti bola priložená príslušná dokumentácia, ktorá obsahuje 377
príloh. Úrad jadrového dozoru SR začal vo veci vydania príslušných povolení správne
konanie s možnosťou verejnosti zapojiť sa do konania prostredníctvom verejnej
vyhlášky.

