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OPÝTAJTE SA

Občianska informačná komisia

Ak máte otázky týkajúce sa
jadrovoenergetického komplexu
v Jaslovských Bohuniciach,
OIK BOHUNICE Vám sprostredkuje odpovede
buď priamo, prostredníctvom svojich členov,
alebo prostredníctvom kancelárie.
PRETO SME TU !
OTÁZKY ADRESUJTE:
písomne: OIK Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava
telefonicky alebo faxom: 033 / 551 17 35
mailom: zmo@zmo.sk

Poslaním spoločnosti JAVYS, a.s. je:
Plniť celospoločenskú úlohu a odbornú
kompetenciu v oblasti jadrovej energetiky
v SR. Bezpečne, spoľahlivo a ekonomicky
efektívne prevádzkovať jadrové
zariadenia, vyraďovať jadrové zariadenia,
nakladať s rádioaktívnymi odpadmi,
nakladať s inštitucionálnymi
rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými
rádioaktívnymi materiálmi a nakladať
s vyhoreným jadrovým palivom.
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Vyraďovanie
jadrových zariadení
• JE A1
• JE V1
ukončovanie prevádzky
projekty BIDSF
vyraďovanie

Vízia spoločnosti
Sme spoločnosť, ktorá sa svojimi aktivitami
podieľa na energetickej bezpečnosti
Slovenska s významným postavením
v stredoeurópskom regióne. Zodpovedne
a kompetentne zabezpečuje záverečnú časť
jadrovej energetiky s ohľadom na maximálnu
bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného
prostredia. Svojimi aktivitami
a podnikateľskými zámermi zachováva
a zvyšuje finančnú prosperitu a ekonomickú
stabilitu spoločnosti.

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Nakladanie
s rádioaktívnym odpadom
• skladovanie
• spracovanie
• preprava
• ukladanie

byť najbezpečnejším,
najspoľahlivejším, najefektívnejším
a konkurencieschopným výrobcom
elektrickej energie, tvoriac hodnoty
pre našich zákazníkov, akcionárov
a zamestnancov.

Nakladanie s vyhoreným
jadrovým palivom
• skladovanie
• preprava

JADROVÁ ENERGETIKA
NA SLOVENSKU
viac ako 50 rokov skúseností
viac ako 5500 ľudí je priamo či nepriamo
zamestnaných v jadrovej energetike
výroba z jadrových blokov pokrýva viac ako
50% spotreby elektriny v SR

Účasť na strat. projektoch
• nový jadrový zdroj
• komplexné riešenie IRAO
a ZRAM

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA SPOLOČNOSŤ, a.s.

ATÓMOVÉ ELEKTRÁRNE BOHUNICE V2

Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 48 262 111 • Fax: +421 2 48 262 905
E-mail: info@javys.sk • www.javys.sk

919 31 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
tel: +421 33 597 2331 • fax: +421 33 559 1527
e-mail: info@ebo.seas.sk • www.seas.sk
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Občianska informačná komisia

jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice

KONTAKTY

Zakladateľom je Združenie miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské
Bohunice. Vznikla v roku 2007 podpisom štatútu komisie predstaviteľmi prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorými sú Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice a Slovenské elektrárne a.s. Bratislava. Občianska informačná
komisia má 16 členov, tvoria ju 4 zástupcovia prevádzkovateľov a 12 zástupcov obcí a
miest v paritnom zastúpení podľa umiestnenia jadrového zariadenia a pásma ohrozenia.
Občianska informačná komisia vznikla z dôvodu práva občanov byť včas, pravdivo
a objektívne informovaní o všetkých aspektoch výstavby, prevádzky, rekonštrukcií,
vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, skladovania a spracovania vyhoreného
jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu. Cieľom je viesť s verejnosťou otvorený dialóg
o mierovom využívaní jadrovej energie a skvalitniť informovanie verejnosti regiónu
tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovým zariadením, ktoré je v pôsobnosti Jadrovej
a vyraďovacej spoločnosti a.s., Jaslovské Bohunice a Slovenských elektrární a.s., závod
Atómové elektrárne Bohunice, o všetkých aspektoch a vplyve na životné prostredie
prostredníctvom delegovaných zástupcov obcí a miest.

sme druhou najväčšou elektrárenskou
spoločnosťou v Strednej a Východnej Európe
máme strategicky dôležité postavenie
v sektore výroby elektriny v SR
vlastníme optimálne výrobné portfólio
zložené z jadrových, tepelných
a vodných elektrární

HLAVNÉ ČINNOSTI:

www.zmo.sk/oik
Vaše otázky položíme odborníkom
a kompetentným predstaviteľom
jadrovej energetiky a odpovieme Vám.

jadrovoenergetickej lokality Jaslovské Bohunice

jadrová
a vyraďovacia
spoločnosť

Mgr. Alena Jelušová - predsedníčka OIK
starostka obce Madunice
tel.: 033/743 1123
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Ing. Štefan Šabík
preds. predstavenstva
a generálny riaditeľ
JESS, a.s.
tel.: 02/482 623 51

Peter Ryška
predseda ZMO
regiónu J. Bohunice
starosta obce J.Bohunice
tel.: 033/557 1021

Ing. Štefan Bošnák
primátor mesta
Trnava
tel.: 033/323 6334

Helena Hercegová
starostka obce
Trakovice
tel.: 033/732 0459

Ing. Viera
Jakabovičová
starostka obce
Malženice
tel.: 033/733 1961

Mgr. Gilbert Liška
starosta obce
Veľké Kostoľany
tel.: 033/778 1111

Ladislav Boháčik
starosta obce
Pečeňady
tel.: 033/778 1115
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Bolo založené v roku 1991 obcami a mestami z oblasti ohrozenia jadrových elektrární
v lokalite Jaslovských Bohuníc. Jeho členmi je 180 miestnych samospráv, ktoré zastupujú
350 tisíc obyvateľov regiónu. Je členom ZMOS, spolupracuje so zahraničnými
samosprávami a medzinárodnými organizáciami v oblasti jadrovej energetiky.
Cieľom združenia je vytvárať podmienky a priestor pre vzájomnú výmenu názorov,
poradenstvo, vzdelávanie a formulovanie spoločného postupu pri presadzovaní práv
a napĺňanie demokratického poslania miestnej samosprávy, aktívne sa zúčastňovať na
riešení spoločenských problémov a kvalifikovane vykonávať podiel na verejnej službe
svojim občanom, rozvoji a práve obcí a miest regiónu.

členovia OIK,

Ing. Miroslav Obert
člen predstavenstva
a vrchný riaditeľ divízie V1
tel.: 033/531 2266
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Združenie miest a obcí
región jadrových elektrární
Jaslovské Bohunice

zástupcovia
JAVYS, a.s.

Ing. Dobroslav Dobák
tajomník OIK
vedúci odboru komunikácie
tel.: 033/531 2259
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Jozef Marko
starosta obce
Dubovany
tel.: 033/779 6101

členovia OIK,

Štatút Občianskej informačnej komisie vymedzuje také práva a povinnosti členov, ktoré
umožňujú získavanie všetkých potrebných informácií z periodických správ
prevádzkovateľov, medzinárodných misií a dozorných orgánov, o prevádzkových
udalostiach, zisťovať stav priestorov a jadrových zariadení, hovoriť s prevádzkovým
personálom, predkladať témy a otázky, ktoré zaujímajú verejnosť a túto objektívne
informovať.

V oblasti jadrovej energetiky presadzovať včasnú a objektívnu informovanosť,
spravodlivé zákonné riešenie vplyvov jadrových zariadení na práva, život a majetok
občanov a obcí v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Podieľať sa na pripomienkovaní
a tvorbe legislatívnych noriem, metodickom usmerňovaní a dbať na ich dodržiavanie.

zástupcovia
ENEL / SE a.s.

Ing. Milan Molnár
riaditeľ závodu SE-EBO
tel.: 033/597 2201

Mgr. Róbert Holý
vedúci komunikácie EBO a EMO
tel.: 036/636 2561

RNDr. Jozef Petušík
starosta obce
Dolný Lopašov
tel.: 033/773 3421

Ing. Vladimír Púčik
starosta obce
Ružindol
tel.: 033/554 9121

Miroslav Remenár
starosta obce
Radošovce
tel.: 033/559 2303

Ing. Roman Súkeník
starosta obce
Zemianske Sady
tel.: : 031/786 1130

Pre naplnenie cieľov a poslania, združenie spolupracuje so štátnou správou, poslancami
NR SR, VÚC, odbornými inštitúciami, organizáciami v oblasti ochrany životného
prostredia a využíva skúsenosti z vyspelých krajín EÚ.

www.zmo.sk

