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S účinnosťou od 1. januára 2015 vydal ÚJD SR rozhodnutie č. 900/2014 spoločnosti
JAVYS, ktorým povolil II. etapu vyraďovania JE Bohunice V-1 z prevádzky,
nakladanie s RAO a nakladanie s JM počas II. etapy vyraďovania.
V januári 2015 ÚJD SR v spolupráci s MAAE zorganizoval workshop „National
workshop on Security of Nuclear Material in Transport“. Na workshope sa zúčastnili
zástupcovia SE, a.s., JAVYS, a.s., ako i zástupcovia kompetentných orgánov štátnej
správy. Prednášajúcimi lektormi boli experti z MAAE, Francúzska, Švédska a UK.
V dňoch 24. februára – 3. marca 2015 na ÚJD SR v Bratislave konala následná misia
IRRS MAAE. Cieľom následnej misie bola previerka implementácie odporúčaní a
návrhov na zlepšenie, ktoré boli navrhnuté SR misiou IRRS MAAE v roku 2012. Na
následnej misii sa za SR zúčastnili zamestnanci ÚJD SR, ÚVZ SR a MV SR.
Medzinárodný tím tvorili zástupcovia MAAE, Belgicka, Fínska, Maďarska, Slovinska
a Veľkej Británie.
ÚJD SR v roku 2015 spracoval návrh zákona o občianskoprávnej zodpovednosti za
jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon bol dňa 19. marca 2015 schválený a publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č.
54/2015 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2016.
V súvislosti s plnením záväzkov z medzinárodných dohovorov bola na 5.
posudzovacom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde MAAE vo Viedni v dňoch 11.
– 22. mája 2015, prerokovaná piata Národná správa spracovaná v zmysle Spoločného
dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a o bezpečnosti
nakladania s rádioaktívnym odpadom. Bola ocenená kompaktnosť slovenskej národnej
správy, jej kvalita, množstvo poskytnutých informácií, ako aj jej prezentácia, čím sa
naplnili požiadavky Spoločného dohovoru. Informácie zahŕňali okrem iného aj
opatrenia, ktoré SR v danej oblasti prijala v nadväznosti na haváriu na JE Fukushima
Dai-ichi.
Občianske združenie Greenpeace Slovensko, ktoré iniciovalo súdny spor voči ÚJD SR
žalobou vo veci preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia ÚJD SR
o nesprístupnení predbežnej bezpečnostnej správy (ďalej PBS) JE Mochovce 3,4 na
základe rozsudku Najvyššieho súdu SR vzalo svoj rozklad späť a netrvalo na
sprístupnení PBS JE Mochovce 3,4.
Počas slovenského predsedníctva v Rade guvernérov MAAE navštívili SR v dňoch 15.
a 16. júna 2015 veľvyslanci – guvernéri Rady guvernérov MAAE, ktorí boli
oboznámení s jadrovým programom a spôsobmi jeho využitia. Guvernéri taktiež
navštívili centrum nukleárnej medicíny BIONT, JE Bohunice V-2 a vybrané JZ vo
vyraďovaní v lokalite Bohunice.
Na bilaterálnom stretnutí s predstaviteľmi rakúskych vládnych organizácií 18. – 19.
júna 2015 boli dohodnuté predbežné termíny dvoch expertných rokovaní na témy
„Systém kontroly a riadenia reaktora“ a „Ťažké havárie“.
Zástupcovia ÚJD SR sa v dňoch 22. až 26. jún 2015 zúčastnili na vedecko-technickej
konferencii CTBTO vo Viedni. ÚJD SR participoval aj na zasadnutí na najvyššej
úrovni v New Yorku na podporu vstupu Zmluvy do platnosti, v zmysle článku XIV
Zmluvy. SR sa aktívne zúčastňuje na procese prípravy na vstup Zmluvy do platnosti -




















príkladom je podpísanie dvojstrannej medzinárodnej Zmluvy medzi SR a CTBTO o
spolupráci pri tréningovej príprave budúcich inšpektorov CTBTO, ako aj snaha SR v
rámci výberového konania vypísaného Prípravnou komisiou CTBTO na budúce
sklady CTBTO. SR taktiež ponúkla možnosť usporiadať v r. 2016 tréningový kurz vo
vojenskom priestore LEŠŤ.
Slovenská republika vykonávala od septembra 2014 do septembra 2015 post
predsedníctva Rady guvernérov MAAE. Predsedníčkou RG bola Marta Žiaková.
V dňoch 14. – 18. septembra 2015 sa konalo 59. zasadnutie generálnej konferencie
MAAE, ktorá prijala 17 rezolúcií. Slovenskú delegáciu na zasadnutí viedla
predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková.
Dňa 16. septembra 2015 sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie ÚJD SR a Komisie pre
jadrový dozor Spojených štátov amerických (US NRC), počas ktorého sa predsedovia
navzájom informovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa jadrových programov
oboch krajín, ako aj kľúčových záležitostí, ktoré riešia dozorné orgány. Významným
bodom rokovania bolo podpísanie obnovenej Dohody medzi ÚJD SR a US NRC.
Dohoda stanovuje podmienky a možnosti výmeny technických informácií, spolupráce
v oblasti výskumu jadrovej bezpečnosti, školení a vysielaní pracovníkov.
Dňa 17. septembra 2015 sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie ÚJD SR so zástupcami
indickej Atomic Energy Regulatory Board, počas ktorého sa predsedovia oboch
dozorných orgánov navzájom informovali o jadrových programoch v ich krajinách,
skúsenostiach a vedomostiach, pričom boli načrtnuté oblasti, v ktorých je možná
potenciálna spolupráca.
V apríli a v októbri 2015 sa zástupcovia SR zúčastnili na rokovaniach Riadiaceho
výboru NEA, ktorých cieľom bola príprava Strategického plánu Agentúry na obdobie
2017-2022. Na októbrovom zasadnutí Riadiaceho výboru bola do funkcie
predsedníčky Riadiaceho výboru jednohlasne zvolená Marta Žiaková, ktorá sa stala
historicky prvou zástupkyňou regiónu V4 a celkovo stredoeurópskeho regiónu,
predsedajúcou Riadiacemu výboru.
Dňa 18. novembra 2015 sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie s predsedom a ďalšími
zástupcami Argentínskeho jadrového dozoru (ARN). Predstavitelia ARN prejavili
záujem o podpísanie Memoranda o spolupráci s ÚJD SR.
3. – 4. decembra 2015 ÚJD SR a MV SR zorganizovali cvičenie INEX 5, ktoré bolo
zamerané na vyrozumenie a komunikáciu pre odozvu na katastrofické udalosti
zahŕňajúce haváriu na JZ a živelnú pohromu.
Prvé z dvoch dohodnutých expertných rokovaní s Rakúskom na tému Systémy
kontroly a riadenia reaktora sa uskutočnilo v ÚJD SR dňa 11. decembra 2015.
Slovenskí experti dôsledne odpovedali na všetky vopred zaslané, ale aj v priebehu
stretnutia položené otázky rakúskej strany. Všetky okruhy tém boli uspokojivo
zodpovedané. Niektoré parciálne otázky budú predmetom rokovania nasledujúceho
stretnutia týkajúceho sa oblasti ťažkých havárií v roku 2016.
V roku 2015 sa uskutočnili pravidelné každoročné bilaterálne rokovania vedúcich
predstaviteľov ÚJD SR s delegáciami predovšetkým susedných štátov - Maďarskej
republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Slovinska.
Počas roka 2015 ÚJD SR aktívne participoval na aktivitách súvisiacich s prípravou
predsedníctva SR v Rade EÚ.

