
Európske záležitosti v roku 2016 

 

V kontexte členstva SR v Európskej únií ÚJD SR počas celého roka 2016 zastrešoval európsku 

agendu spadajúcu pod oblasť jadra, vrátane zabezpečovania úloh a plnenia záväzkov, ktoré mu 

z tohto členstva vyplývajú. Ostatnou dimenziou európskej jadrovej agendy boli aktivity súvisiace 

s výkonom slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zástupcovia ÚJD SR pravidelne participovali 

na rokovaniach v pracovných skupinách Rady EÚ i na zasadnutiach pracovných výborov a 

skupín Európskej Komisie, kde ako experti v oblastiach dotýkajúcich sa kompetencií ÚJD SR, 

najmä vo vzťahu k záväzkom a činnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy o založení európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva o Euratome), hájili záujmy SR.  

 

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu kompetencií ÚJD SR je 

Pracovná skupina pre atómové otázky (ATO). Činnosti spadajúce do pôsobnosti tejto 

pracovnej skupiny boli v priebehu roka 2016 koncentrované primárne na aktivity súvisiace 

s prípravou a samotným výkonom slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES). 

V kontexte výkonu SK PRES prebiehali počas II. polroka 2016 zasadnutia ATO pod vedením 

SR, konkrétne v termínoch 7. júla, 7. septembra, 11. októbra, 9. novembra, 30. novembra a 14. 

decembra 2016, a to s personálnym zastúpením zástupcov ÚJD SR v pozícii predsedu a 2 

národných expertov. ÚJD SR aktívne spolupracoval so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli, 

Ministerstvom hospodárstva SR, Sekretariátom Rady i Európskou komisiou (EK), pričom 

zodpovedal za bezproblémový priebeh rokovaní, vecné a expertné zastrešenie príslušnej agendy, 

výkon predsedníckych povinností SR a mediáciu pri presadzovaní záujmov jednotlivých 

členských štátov a hľadaní kompromisných riešení. Počas SK PRES bol úspešne schválený 

a prijatý návrh Záverov Rady k Osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 22/16 s názvom 

„Programy pomoci EÚ na vyraďovanie JZ z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku: od 

roku 2011 sa dosiahol určitý pokrok, ale prichádzajú závažné výzvy“. Okrem toho počas roka 

2016 prebiehali v tejto pracovnej skupine diskusie napríklad návrhu Jadrového ilustratívneho 

programu tzv. PINC, k návrhu správy spoločenstva Euratom k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, 

a s tým súvisiacim otázkam Spoločenstva Euratom k národným správam tretích strán a k ďalším 

dokumentom. Vzhľadom na presah SK PRES aj na iné medzinárodné organizácie (MAAE 

Viedeň, OECD/NEA Paríž), bolo ÚJD SR počas SK PRES zodpovedné za expertné zastrešenie 

relevantnej príslušnej agendy aj na týchto fórach. 

 

Vo vzťahu k plneniu záväzkov SR vyplývajúcich zo smerníc EÚ pokračovali počas roka 2016 

aktivity súvisiace s transpozíciou smerníc Rady 2014/87/Euratom a 2013/59/Euratom. 

V súvislosti s blížiacim sa termínom nutnosti splnenia povinnosti podľa čl. 14. 3 smernice Rady 

2011/70/Euratom sa zástupcovia ÚJD SR počas roka 2016 aktívne zúčastňovali na 

medzinárodných pracovných stretnutiach ohľadom prípravy misie ARTEMIS, služby MAAE 

poskytujúcej expertné partnerské hodnotenia v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom 

a vyhoretým jadrovým palivom, vyraďovania jadrových zariadení, sanačných programov, a tiež 

legislatívneho a dozorného rámca v súlade s požiadavkami smernice Rady 2011/70/Euratom. 

Predmetom týchto stretnutí bola predovšetkým príprava metodického usmernenia k vykonávaniu 

samotných partnerských hodnotení ARTEMIS a príprava súvisiaceho dotazníku samohodnotenia. 

Práce na tejto dokumentácii budú pokračovať aj počas nasledujúceho roka. 

 



Aktivity v rámci Európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) 

a jej podskupín boli v roku 2016 zamerané na pokračovanie monitorovania prijatých opatrení a 

na implementáciu odporúčaní vyplývajúcich z uskutočnených partnerských posúdení v rámci 

záťažových testov (Akčný plán). Zároveň sa realizovali prípravy na prvé tematicky zamerané 

partnerské hodnotenie, ktoré sa bude realizovať v roku 2017 podľa smernice Rady 

2014/87/Euratom na tému starnutie jadrových elektrární.   V budúcom roku sa uskutoční ďalšia 

konferencia ENSREG o aktuálnych otázkach v oblasti jadrovej bezpečnosti.   

 

V priebehu roka 2016 pokračovala vo svojej činnosti Medzirezortná koordinačná skupina na 

koordináciu úloh vyplývajúcich z článkov Zmluvy o Euratome, ktorá bola na ÚJD zriadená na 

základe uznesenia vlády SR č. 442/2006. Počas roka sa uskutočnili dve zasadnutia, a to v máji 

a v decembri 2016. Na rokovaniach sa diskutovali aktuálne otázky a prijímali odporúčania 

týkajúce sa implementácie Zmluvy o Euratome a výkonu predsedníctva v Rade EÚ. 

 

ÚJD SR ako gestor čl. 37 Zmluvy o Euratome koordinoval činnosti v tejto oblasti 

a komunikoval s EK aj počas roka 2016. V septembri 2016 sa uskutočnila notifikácia 

všeobecných údajov na EK podľa čl. 37 Zmluvy o Euratome vo veci „Zariadenia na 

pretavovanie kovových rádioaktívnych odpadov v lokalite Jaslovské Bohunice“. EK zaslala svoje 

pozitívne vyjadrenie v danej veci listom v novembri 2016.  

 

Vzhľadom na implikácie súvisiace s prípravami a výkonom slovenského predsedníctva v Rade 

EÚ v druhom polroku 2016 ÚJD SR veľmi aktívne participovalo počas roka 2016 na 

aktivitách súvisiacich s prípravou, ako aj samotným výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ. 

Zástupcovia ÚJD SR sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach Medzirezortnej koordinačnej 

rady pre prípravu SK PRES 2016 a jej podskupín. Vláda SR prijala v tejto súvislosti niekoľko 

rámcových materiálov s cieľom koncepčného ukotvenia základného programového rámca 

a hlavných východísk slovenského predsedníctva v druhom polroku 2016. Zadefinované boli aj 

prioritné oblasti a špecifickosť opatrení v administratívno-organizačnej, rozpočtovej a 

personálnej oblasti. Zástupcovia UJD SR plnili predsednícke povinnosti v rámci PS ATO 

a rovnako poskytovali, podľa potreby, súčinnosť MZVaEZ SR, ktoré bolo hlavným 

koordinátorom v tejto oblasti.  
 


