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   21. september 2017 



Občianska informačná komisia Bohunice 
(OIK) 

• bola založená v roku 2007 Združením miest 
a obcí regiónu jadrových elektrární 
Bohunice 
 

• 16 členov:  5 zástupcov prevádzkovateľov a 
11 zástupcov obcí a miest 
 

• komisia vznikla z dôvodu práv občanov na 
včasné, pravdivé a objektívne informácie 

 
• cieľom je viesť s verejnosťou otvorený dialóg 

 
 



ZMO región JE Jaslovské Bohunice 

 Združenie miest a obcí región jadrových  
 elektrární Jaslovské Bohunice 
 
• založené v roku 1991  
 
• členmi sú - 180 miestnych samospráv, ktoré 
   zastupujú 350 tisíc obyvateľov regiónu 
 
• zabezpečuje poradenstvo, vzdelávanie a 
   spoločné postupy samospráv v riešení 
   legislatívnych otázok a presadzovania práv  
   členov združenia a spolupracuje so štátnou 
   správou a odbornými organizáciami  



Slovenské elektrárne, 

člen skupiny Enel  

• druhá najväčšia elektrárenská spoločnosť v 
Strednej a Východnej Európe 

• zabezpečuje takmer 80 percent výroby 
elektriny na Slovensku 

• výrobné portfólio je zložené z jadrových, 
tepelných a vodných elektrární 



Jadrová elektráreň V2 Bohunice 

• každý z jej blokov pokrýva až 13 percent 
spotreby elektriny v SR 

• robustná konštrukcia kontejmentu s 1,5 m 
hrubými železobetónovými stenami 

• modernizácia stála 500 mil. EUR pričom bol 
jej výkon zvýšený na 107 percent 

• vynikajúce prevádzkové a bezpečnostné 
výsledky 

• dva bloky ročne spolu ušetria až 7 mil. ton 
emisií CO2 



Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 
 

• prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie 
jadrových zariadení 

• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a 
preprava vyhoreného jadrového paliva 

• nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a 
realizácia prepráv RAO 



EIA procesy 

• integrálny sklad rádioaktívnych odpadov 
• veľkokapacitné fragmentačné a dekontaminačné 

zariadenie 
• pretavovanie kovových RAO 
• technológie na spracovanie RAO 
• dobudovanie skladu vyhoreného jadrového paliva 



Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.  

  

• vznikla v roku 2009 ako spoločný podnik 
dvoch energetických spoločností JAVYS, a.s. a 
ČEZ  
 

• úlohou spoločnosti je zabezpečenie fáz 
projektu počnúc prípravou dokumentácie, až 
po prípravu výstavby a jej realizáciu 
 

• zabezpečenie prevádzkovania novej jadrovej 
elektrárne 



•  členovia OIK sa stretávajú  pravidelne  

     niekoľkokrát ročne 

•  pravidelne organizuje odborné semináre na 

     aktuálne otázky v oblasti jadrových zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stretnutia členov OIK 



               Aktivity OIK 

     -  seminár Súčasnosť a budúcnosť  lokality 

        Bohunice (2008) 

     -  televízne besedy (2009, 2013) 

     -  Open Plant Bohunice (2010, 2011, 2012) 

     -  seminár Stress testy  (2011) 

     -  seminár Nové projekty v lokalite  Bohunice 

         (2012) 

     -  seminár Aktuálne otázky v lokalite Bohunice 

         (2013) 

     -  seminár o budúcnosti jadrovoenergetickej lokalite  

         Bohunice (2015) 

     -   seminár 30 rokov od jadrovej havárie v Černobyle (2016) 



Odborné semináre sa dotýkali 
všetkých projektov jadrových 
zariadení nachádzajúcich sa v 
lokalite Bohunice. 



• vydáva letáky, tlačoviny, prevádzkuje website 

• rieši a odpovedá na otázky občanov 

• poskytuje odbornú poradenskú činnosť pre 
občanov v oblasti jadrových zariadení, ich 
prevádzky a bezpečnosti  

• vzdeláva sa prostredníctvom výmeny 
skúseností s ostatnými podobne fungujúcimi 
komisiami v SR  a ČR 

• tematicky navštevuje prevádzkovateľov  
jadrových zariadení v zahraničí  

 

Aktivity OIK 



                 Aktivity OIK 

Seminár 30 rokov od havárie v JE Černobyľ 



                                        
Pracovné cesty OIK 

  



     Pracovné cesty OIK  

            - MAAE vo Viedni 



                        Pracovné cesty OIK 



Informačný leták OIK 



Spoločné stretnutie slovenských OIK Bohunice 

 a OIK Mochovce a českej OBK Dukovany 



Film o činnosti OIK 



Ďakujem za pozornosť. 

www.oik.sk 


