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ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN JE JASLOVSKÉ BOHUNICE

POSTAVENIE ZDRUŽENIA
1. Združenie bolo založené ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení platných noviel. V súčasnosti je registrované v zmysle
Zákona č.369/1990 Zb. v znení noviel podľa § 20b v registri združení obcí Obvodným
úradom Trnava.
2. Združenie je dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách a hnutiach nezávislým
združením miest a obcí v 30 km oblasti od Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
3. Združenie je reprezentantom a hovorcom združených miest a obcí.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Sídlo združenia: Ulica Paulínska 513/20, 917 01 Trnava
Tel.: +421 905 399 636
web stránka: www.zmo.sk
mail: zmo@zmo.sk
IČO: 318 263 85
DIČ: 2021177246
Bankové účty sú vedené v Slovenskej sporiteľni , a.s.
ZMO: SK46 0900 0000 0050 5718 7198
RVC: SK96 0900 0000 0050 5718 7171
OIK Bohunice: SK21 0900 0000 0050 5718 7163

VEDÚCA KANCELÁRIE ZDRUŽENIA: Mgr. Andrea BRIESTENSKÁ
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ORGÁNY ZDRUŽENIA V ZMYSLE PLATNÝCH STANOV:

Predseda, členovia Rady a Kontrolnej komisie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice,
zvolení XXIX. snemom dňa 20.02.2019 na volebné obdobie 2019 – do prvého snemu
po Komunálnych voľbách v r. 2022.
PREDSEDA ZDRUŽENIA:

Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce Cífer

RADA ZDRUŽENIA:
Meno a priezvisko

Obec

Funkcia v Rade

1

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Cífer

predseda

2

Ladislav Boháčik

Pečeňady

člen

3

Ing. Martin Červenka

Ratkovce

podpredseda

4

Ing. Ivan Dobrovodský

Vlčkovce

člen

5

Dušan Daloš

Rakovice

člen

6

Mgr. Dagmar Jakubcová

Dolné Zelenice

člen

7

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Piešťany

člen

8

Pavol Johanes

Kátlovce

člen

9

Mgr. Terézia Kavuliaková

Leopoldov

člen

10 JUDr. Marta Kolková

Radošina

člen

11 Božena Krajčovičová

Jaslovske Bohunice

člen

12 Mgr. Eva Kukučková

Horné Otrokovce

člen

13 Mgr. Martin Lednický

Pobedim

člen

14 Mgr. Gilbert Liška

Veľké Kostoľany

člen

15 Slavomír Pocisk

Jablonec

člen

16 Ing. Roman Súkeník

Zemianske Sady

podpredseda

17 PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry,

Dolná Streda

člen

18 PhDr. Karol Zachar

Dechtice

člen

KONTROLNÁ KOMISIA
Meno a priezvisko

Obec

Funkcia v komisii

1. Ing. Eva Hanusová

Vinohrady nad Váhom

predsedníčka

2. Mgr. Denisa Ivančíková

Gáň

člen

3. Ing. Marek Tibor

Majcichov

člen
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ČLENSKÉ POPLATKY:
Výška členského poplatku (schválená XVI. snemom združenia dňa 20.4.2006 s platnosťou od 1.1.2007)
v zmysle „Stanov združenia, čl. VI. – VIII.“.
a) ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
obce a mestá do 30.000 obyvateľov
0,10 € / obyvateľ
obce a mestá nad 30.000 obyvateľov 0,07 €/ obyvateľ
b) Regionálne vzdelávacie centrum
obce a mestá do 5 000 obyvateľov:
0,10 € /obyvateľ
obce a mestá nad 5 000 obyvateľov:
0,03 € /obyvateľ
ČLENOVIA:

▪
▪

147 členov z toho obcí 143 a 6 miest;
132 členských obcí a miest Regionálneho vzdelávacieho centra.

PREDMETOM ČINNOSTI V ZMYSLE STANOV Č. IV JE:
a) chrániť práva a záujmy členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia ,
aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri
vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovať vecne príslušným orgánom riešenie
problémov miestnej samosprávy v súlade s Ústavou SR a zákonmi Slovenskej republiky
a s prihliadnutím na Európsku chartu miestnej samosprávy,
b) presadzovať všestranný rozvoj miestnych samospráv v rámci združenia v súlade s potrebami
regiónu a členov,
c) iniciatívne predkladať návrhy a podnety na riešenie potrieb a záujmov regiónu, najmä pri
zabezpečovaní koordinácie regionálnej politiky, územného plánovania a rozvoja životného
prostredia,
d) hľadať a presadzovať zákonné riešenia vplyvov jadrovej energetiky na práva, život a majetok
občanov a obcí v súlade s Ústavou SR,
e) vytvárať priestor pre efektívnu a kvalifikovanú spoluprácu s prevádzkovateľmi jadrových
zariadení,
f)

podporovať rast odbornosti miestnych samospráv organizovaním vzdelávacích podujatí pre
zamestnancov a volených predstaviteľov samosprávy a územnej správy, a pre zamestnancov
rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených samosprávou /územnou samosprávou,

g) podporovať rozvoj kultúrnych, športových a charitatívnych aktivít v regióne,
h) organizovať kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia,
i)

posilňovať vzťahy občanov miest a obcí regiónu k miestnym zvyklostiam a tradíciám,

j)

spolupracovať s fyzickými a právnickými osobami, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi
krajmi, mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami a ďalšími
subjektmi, ktoré majú záujem na rozvoji miest a obcí,

k) podporovať iniciatívy smerujúce k združovaniu hmotného a nehmotného
a obcí s cieľom riešiť spoločné úlohy a uspokojovať spoločenské potreby,
l)

potenciálu miest

vytvárať podmienky pre medzinárodnú spoluprácu miest a obcí a aktívne sa na nej podieľať,

m) svojou činnosťou združenie napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh samosprávy.
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FUNKCIE ZDRUŽENIA
1. Združenie vo vzťahu k členským mestám a obciam plní najmä:
▪ koordinačnú
▪ iniciatívnu
▪ poradenskú
▪ vzdelávaciu
▪ informačné funkciu.
2. Zastupuje združené mestá a obce vo vzťahu k zákonodarným orgánom, Vláde SR, ústredným
a regionálnym orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom
a medzinárodným
organizáciám. Tým nie je dotknutá a obmedzená samostatná iniciatíva miest a obcí združenia.
3. Vzdelávaciu funkciu napĺňa združenie prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho
centra (ďalej len „RVC“), ktorého funkciou je:
▪ podporovať tvorivosť, efektívnosť a schopnosť samosprávy reagovať na potreby
a požiadavky občanov, obcí a regiónov v súlade s platnou legislatívou
▪ zvyšovať kvalitu miestnej samosprávy prostredníctvom profesionálnych vzdelávacích
aktivít (školenia, workshopy, odborné, informačné a konzultačné semináre, poradenstvo
a ďalšie vzdelávacie aktivity)
▪ poskytovať členom združenia i RVC aktuálne informácie z oblasti legislatívy
prostredníctvom seminárov, školení a konzultácií
▪ rozvíjať manažment samospráv s cieľom zvyšovania kvality riadenia a výkonu samosprávy
▪ vytvárať a rozvíjať partnerské vzťahy s organizáciami a inštitúciami podobného zamerania
na Slovensku i v zahraničí
4. Na plnenie svojich funkcií vytvára združenie pre vlastnú potrebu a na základe dobrovoľne
poskytnutých dát informačnú databázu o členských mestách a obciach a zabezpečuje ich
ochranu v súlade s platnými právnymi predpismi.
5. Združenia na podporu naplnenia cieľov vyvíja i vydavateľskú a publikačnú činnosť
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HOSPODÁRENIE:
Rozpočet na rok 2021 bol schválený na XXXI. sneme združenia 3.septembra 2021 vo Veľkých
Kostoľanoch nasledovne:
príjmy bežného roku vo výške 240 506 EUR a výdavky vo výške 297 503 EUR.
Príjmy bežného roku celkom k 31.12.2021 boli vo výške 250 609,38 EUR (plnenie 104 %); príjmy
(aj so zostatkom príjmov z predchádzajúcich období) dosiahli výšku 374 558, 27 EUR.
Skutočné výdavky k 31.12.2021 dosiahli výšku 201 221,01 EUR čo prestavuje plnenie 68 %.
Hospodársky výsledok za rok 2021 bol vo výške 34 328,41 EUR, čo predstavuje zisk, ktorý bol
vypočítaný ako rozdiel medzi výnosmi 251 119,38 EUR a nákladmi 216 790,97 EUR. Podrobný
prehľad vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2021.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 31.12.2021 vo výške 11 708,22 EUR.
Združenie má zriadené 3 samostatné účty vedené v Slovenskej sporiteľni a.s.. Zostatok t. j.
začiatočný stav všetkých finančných prostriedkov k 1.1.2021 na účtoch v i hotovosti bol vo výške
123 948,89 EUR a k 31.12.2021 bol konečný stav vo výške 173 344,20 EUR.
Finančným príjmom sú predovšetkým príjmy zo vzdelávacích podujatí RVC realizovaných
prevažne online, predaj publikácií, pracovné stretnutie na Podbanskom, Športový deň pre
zamestnancov obcí a iné.
Výdavky boli vynaložené predovšetkým na vzdelávacie aktivity, honoráre lektorov a konzultantov,
podujatia pre členov združenia: pracovné stretnutie na Podbanskom, Športový deň pre
zamestnancov obcí; oslava 30. výročia vzniku a činnosti združenia, ďalšie výdavky v súlade
s cieľmi združenia. Počet podujatí i celkové aktivity boli v dôsledku núdzové stavu súvisiaceho
s pandemickou situáciu COVID-19 obmedzené.
Združenie vedie v súlade so zákonom o účtovníctve podvojné účtovníctvo so zaradením medzi
subjekty verejnej správy. Jeho spracovanie je zabezpečené na základe Dohody o pracovnej
činnosti v zmysle Zákonníka práce.
Kontrolná komisia konštatovala, že hospodárenie i vedenie účtovníctva je v súlade s platnou
legislatívou.
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice k 31.12.2021 eviduje pohľadávky vo výške 528,50 EUR
a záväzky vo výške 73,27 EUR dodávatelia, ide o FA doručené v mesiaci január 2022, ktoré sa
viažu časovo k roku 2021. Následne sú to záväzky voči zamestnancom – vyúčtovanie miezd za
12/2021 a záväzky s tým súvisiace voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, Finančná
správa SR. Všetky boli uhradené v 01/2022.
Zverejňovanie objednávok, faktúr, zmlúv je v súlade s platnou legislatívou, zverejňovanie na
webovom sídle združenia, konkrétne: https://www.zmo.sk/zmo-1/zverejnovane-dokumenty/

Kontrolná komisia konštatovala, správnosť vedenia účtovnej evidencie Združenia miest a obcí,
regiónu Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice NEBOLI ZISTENÉ ŽIADNE NEDOSTATKY.
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PROGRAMOVÉ ZAMERANIE
činnosti ZMO, región JE Jaslovské Bohunice po XXXI. sneme
schválené dňa 3.9.20201vo Veľkých Kostoľanoch.
A/ ORGANIZAČNÁ OBLASŤ
1. Aktívne podporovať činnosť Kancelárie združenia ako základnej komunikačnej a organizačnej
zložky združenia a tiež vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra.
2. Zabezpečovať činnosť Rady združenia ako najvyššieho výkonného orgánu združenia.
3. Aktívne zastupovať združenie v orgánoch ZMOS (predsedníctvo, Rada, odborné sekcie)
a prostredníctvom nich presadzovať záujmy samosprávy regiónu.
4. Intenzívne spolupracovať s predstaviteľmi samosprávnych krajov a regionálnymi poslancami
Národnej rady SR.
5. Pokračovať v aktívnej spolupráci s prevádzkovateľmi jadrovej energetiky v regióne
prostredníctvom orgánov združenia, členskej základne i Občianskej informačnej komisie
Bohunice.
6. Pri plnení úloh v oblasti originálnych a prenesených kompetencií spolupracovať s orgánmi
štátnej a verejnej správy, odbornými inštitúciami.
B/ LEGISLATÍVNA OBLASŤ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Naďalej trvať na posilňovaní financovania miestnej samosprávy, nakoľko súčasný model
financovania neumožňuje samosprávam primerane plniť funkcie, ktoré im prislúchajú zo
zákona. Presadzovať, aby návratné zdroje poskytnuté obciam a mestám štátom v dôsledku
výpadku podielových daní počas pandémie COVID 19 boli preklasifikované na nenávratnú
výpomoc.
Dôrazne presadzovať, aby sa v procesoch prideľovania dotácií z verejných zdrojov zavádzali
systémové zmeny smerujúce k odstráneniu neprimeranej byrokratickej záťaže, k navyšovaniu
finančných alokácií v grantových schémach pre miestne samosprávy a k nasmerovaniu
zdrojov do oblastí a k prijímateľom, kde existuje reálna potreba finančnej podpory.
Zásadne odmietnuť také zmeny v stavebnej legislatíve, ktorými by rozhodovacia právomoc
v jednotlivých stupňoch konaní bola odobratá subjektom miestnej samosprávy a prenesená
na štátne alebo súkromné subjekty. Naopak v tejto oblasti podporovať zjednodušenie
procesov a zrýchlenie konaní.
Žiadať dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a
územného plánovania, školstva, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ochrany
ovzdušia, vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.
V otázke podpory nájomného bývania presadzovať finančné zatraktívnenie existujúceho
systému úverovej a dotačnej podpory prostredníctvom ŠFRB a Ministerstva dopravy
a výstavby namiesto vytvárania nových podporných schém.
Naďalej presadzovať takú zmenu legislatívy o voľbách, ktorá zabezpečí, aby Slovensko vo
voľbách do NR SR bolo rozdelené na minimálne 8 volebných obvodov.
Podporovať integrovaný prístup k rozvoju územia a k dotačnej politike prostredníctvom
funkčných rád partnerstva ako aj zásadné zjednodušenie čerpania finančných prostriedkov
obcami a mestami z plánu obnovy a z programového obdobia 2021 – 2027.
Zasadzovať sa, aby Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR umožnili urýchlené dočerpanie
prostriedkov alokovaných pre miestne akčné skupiny v programovom období 2014 – 2020,
a aby bol mechanizmus MAS ako funkčný a dlhoročný rámec integrovaného rozvoja regiónov
zachovaný aj v programovom období 2021 – 2027 a finančne posilnený.
Presadzovať systémové vylepšenia legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva miest
a obcí a dôraznejšiu podporu obcí a miest pri plnení ich úloh v tejto oblasti prostredníctvom
dotačnej politiky.
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10. Požadovať urgentné navýšenie prostriedkov na komplexné pozemkové úpravy ako aj
flexibilnejší prístup Slovenského pozemkového fondu k požiadavkám samospráv týkajúcich sa
uzatvárania zmlúv na pozemky potrebné pre investičné aktivity miest a obcí.
11. V oblasti školstva požadovať:
a) znovuzavedenie financovania opráv školských objektov poskytovaním financií na tzv.
havarijné situácie;
b) intenzívnejšie poskytovanie dotácií na budovanie novej školskej infraštruktúry základných
škôl a materských škôl.
12. Prostredníctvom zástupcov Medzirezortnej pracovnej skupiny občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrové škody naďalej požadovať, aby Slovenská republika pristúpila
k Protokolu 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Viedenský dohovor o občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrové škody spôsobené jadrovou udalosťou z roku 1963.
13. Naďalej iniciovať prijatie Zákona o rádioaktívnych odpadoch a vyhoretom jadrovom palive ako
ekonomického a kompenzačného nástroja regiónu v oblasti ohrozenia.
14. Aktívne presadzovať napĺňanie cieľov Memoranda o spolupráci podpísaného medzi ZMO,
región JE Jaslovské Bohunice a spoločnosťou JAVYS a.s.
C/ OSTATNÉ AKTIVITY
1. Pokračovať vo vytváraní podmienok na organizovanie vzdelávania volených predstaviteľov a
zamestnancov samosprávy prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra.
2. Organizovať tradičné podujatia v oblasti kultúry, športu a výmeny skúseností.
3. Informovať obyvateľov obcí a miest o úlohách a práci miestnej samosprávy a ZMO, regiónu JE
Jaslovské Bohunice prostredníctvom regionálnych médií, miestnych možností a web stránky
združenia www.zmo.sk.
4. Realizovať medzinárodnú spoluprácu a získavanie poznatkov a skúseností z jadrových lokalít
európskych krajín, samosprávy prostredníctvom pracovných výmen skúseností.
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AKTIVITY ZDRUŽENIA

Dátum

Počet

Podujatie
Športový deň pre zamestnancov členských
24.6.2021
119
obcí
XXXI. snem ZMO, región JE Jaslovské
3.9.2021
87
Bohunice
Oslavy 30 rokov vzniku a činnosti
3.9.2021
165
združenia
september 2021 2500 ks Vydanie publikácie Roky v nás III.
18.9.2021
29.9. 1.10.2021
22.10. 2021

Miesto
Cífer, Pác
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany

Štefánik Trail
Brezová - BA
Pracovné stretnutie starostov a primátorov
regiónu
Podbanské
Jozefovský turnaj
Krakovany
Futbalové zápasy v regióne + tréningy

10
89
25

Rokovanie rady ZMO

Dátum

počet

16.2.2021
4.3.2021

12
14

7.4.2021
17.8.2021
4.11.2021

10
14
11

23.3.2021

3

opakovane

miesto
online
online
online
Dolné Zelenice
Cífer
priemerná účasť:
Kontrolná komisia
kancelária ZMO

%
67%
78%
56%
78%
61%
67%

100%

Rokovanie pracovnej
skupiny ZMO k projektom
RP
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REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM ROK 2021
POČET ČLENOV RVC: 132 OBCÍ

Podrobný zoznam podujatí k dispozícii v kancelárii RVC.
➢ zasielanie aktuálnych informácií na členské obce
➢ konzultácie pre členov, poradenstvo

Počet vzdelávacích podujatí RVC Trnava 2021

62

Počet dní

67

Pracovné stretnutia

2

Akreditovaný kurz

1

Odborné webináre

52

Odborné video semináre

2

Odborné pracovné materiály zdarma pre členov

3

Predaj odborných publikácií

2

Počet vzdelávacích podujatí

62

Počet účastníkov

3 898

Počet účastníko-dní

4 483

z toho počet členov

85%

počet predaných publikácií

585

V roku 2020 počet seminárov
25
V roku 2020 počet účastníkov 2 474
Online semináre sa organizujú spoločne pod technickou gesciou RVC Nitra.
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ZÁSTUPCOVIA ZDRUŽENIA PÔSOBIA I V ORGÁNOCH ZMOS.
Členovia predsedníctva ZMOS – sú to predsedovia odborných sekcií ZMOS: Ing. Martin Červenka,
Ratkovce; Mgr. Peter Jančovič, PhD., Piešťany
Členovia rady ZMOS : Ing. Martin Červenka, Ratkovce; Mgr. Peter Jančovič, PhD., Piešťany;
Ing. Sagan PhD., Cífer; Ing. Súkeník, Zemianske Sady
ZASTÚPENIE V ODBORNÝCH SEKCIÁCH ZA ZMO:
1. Mgr. Maroš Sagan, PhD., člen sekcie medzinárodných vzťahov;
2. Mgr. Peter Jančovič, PhD., Piešťany, sekcia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a kúpeľníctva;
3. Mgr. Gilbert Liška, Veľké Kostoľany, sekcia dopravy, výstavby, hospodárstva a energetiky;
4. Ing. Roman Súkeník, sekcia finančná a informatiky;
5. Ing. Martin Červenka, predseda sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
ČLENOVIA VÝBORU PRE OTÁZKY ZAMESTNANOSTI PRI ÚRADE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY:
za okres Hlohovec: Mgr. Terézia Kavuliaková, Leopoldov;
okres Trnava: PhDr. Július Zemko, Špačince; Júĺia Belicová, Dolné Orešany
okres Piešťany: Dušan Daloš, Rakovice;
okres Galanta: Ing. Roman Súkeník, Zemianske Sady.
ZASTÚPENIE KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ TTSK 2022 – 2030 a výzvy na
spoluprácu mená zástupcov za ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
1. Ing. Svetlana Královičová – starostka obce Križovany nad Dudváhom;
2. Mgr. Anna Glossová – vedúca Odboru sociálnych služieb mesta Piešťany;
3. Ing. Martina Repíková – vedúca Odboru stratégie a rozvoja mesta Piešťany;
ZASTÚPENIE V RADE PARTNERSTVA TTSK:
Mgr. Maroš Sagan, PhD, predseda RZ
PRACOVNÉ SKUPINY RP TTSK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pracovná skupina pre oblasť dopravy;
Ing. Tomáš Bartovič, starosta obce Dolné Lovčice;
Pracovná skupina pre oblasť sociálnej infraštruktúry;
Mgr. Anna Glossová – vedúca Odboru sociálnych služieb mesta Piešťany;
Pracovná skupina pre oblasť zdravotníckej infraštruktúry;
Mgr. Ing. Žaneta Gogolová, starostka obce Šúrovce;
Pracovná skupina pre oblasť vzdelávania;
Mgr. Adrián Macho, starosta obce Šoporňa;
Pracovná skupina pre oblasť kultúry, cestovného ruchu a športu;
Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta Piešťany;
Pracovná skupina pre životné prostredie a pôdohospodárstvo,
Mário Beblavý, starosta obce Dolný Lopašov;
Pracovná skupina pre oblasť hospodárstvo a výskum:
Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady.
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OBČIANSKA INFORMAČNÁ KOMISIA BOHUNICE
Zástupcovia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
1.
PhDr. Július Zemko, starosta obce Špačince
2.
Ladislav Boháčik, Pečeňady
3.
Mgr. Dagmar Jakubcová, Dolné Zelenice
4.
Pavol Johanes, Kátlovce
5.
Mgr. Terézia Kavuliaková, Leopoldov
6.
Božena Krajčovičová, Jaslovské Bohunice
7.
Mgr. Gilbert Liška, starosta obce Veľké Kostoľany
8.
Miroslav Remenár, Radošovce
9.
Miroslav Sučák, Bohdanovce nad Trnavou
10. Ing. Roman Súkeník, Zemianske Sady
11. PhDr. Karol Zachar, Dechtice
Zástupcovia JAVYS, a.s.
1.
Ing. Ján Horváth - člen predstavenstva a riaditeľ divízie bezpečnosti
2.
Mgr. Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS, a.s., tajomníčka komisie
Zástupcovia Slovenských elektrární, člen skupiny ENEL.
1.
Ing. Patrik Kašo, riaditeľ závodu AE Bohunice V2
2.
Mgr. Róbert Holý, vedúci komunikácie JE
Zástupcovia JESS, a.s.
1. Ing. Tomáš Vavruška, člen predstavenstva a riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality
Účel Občianskej informačnej komisie
Občianska informačná komisia Bohunice (skratka „OIK Bohunice“) je vytvorená za účelom
zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými
zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.;
Slovenské elektrárne, a.s.; Jadrovej energetická spoločnosť Slovenska, a.s. o všetkých jeho
aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE, a.s.,
JAVYS, a.s, JESS; a.s. a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.
www.oik.sk
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