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Tretí konzultačný deň s verejnosťou

v regióne_javys u nás 1/2014

Prebiehajúci proces posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie 2. etapy vyraďovania jadrovej elektrárne (JE) V1 
v Jaslovských Bohuniciach bol témou  v poradí už tretieho 
konzultačného dňa, ktorý sa konal 11. februára 2014. Zá-
stupcovia spoločnosti JAVYS na ňom diskutovali so staros-
tami dotknutých obcí a ďalšími účastníkmi.
K zámeru uvedenej činnosti bolo doručených 23 písomných 
stanovísk, z toho 6 bolo súhlasných, 4 stanoviská boli s pod-
mieneným súhlasom a 13 malo charakter pripomienok. 
Obsah hodnotenia obsahuje 36 požiadaviek, z ktorých 27 
sa týka opisu technického riešenia navrhovanej činnosti. 
Najviac pripomienok a požiadaviek vyjadrilo Ministerstvo ži-
votného prostredia SR a Slovenská agentúra životného pro-
stredia. Spracovateľ správy vyhodnotil splnenie požiadaviek 
z rozsahu a takisto aj jednotlivé stanoviská formou prílohy 
k správe, ktorá už bola doručená dotknutým obciam. 
Zapojenie zainteresovaných strán

Správa o hodnotení podrobne popisuje hlavné činnosti 
vyraďovania a to prípravu a demontáž reaktorov, zariadení 
primárneho okruhu a ostatných zariadení v kontrolovanom 
pásme i mimo neho. Z oblasti nakladania s rádioaktívnymi 
odpadmi (RAO) približuje postupy fragmentácie, dekonta-
minácie, úpravy a spracovania RAO, ich skladovanie, pre-
pravu i konečné uloženie. Ďalšie činnosti sa týkajú dekon-
taminácie a demolácie stavebných objektov, uvoľňovania 
materiálov z vyraďovania do životného prostredia. Závereč-
né práce sú zamerané na úpravu, prieskum a uvoľnenie 
územia na ďalšie využitie. 

Do procesu posudzovania vstúpila i Európska banka pre 
obnovu a rozvoj, ktorá pripomienkovala zámer i správu 
2. etapy vyraďovania JE V1. Požiadavkou banky bolo i spra-
covanie Plánu zapojenia zainteresovaných strán. Účelom 
zapájania zainteresovaných strán do rozhodovacích pro-
cesov je skvalitnenie rozhodovania na základe vytvorenia 
možností posúdenia prijateľnosti projektu z viacerých hľa-
dísk. Predstavuje aktívne hľadanie najlepšieho spôsobu 
zapojenia zainteresovaných strán a ich začlenenie do roz-
hodovacieho procesu. Konzultačné dni, ktoré organizovala 
spoločnosť JAVYS, sú súčasťou tohto plánu. 
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Tretí konzultačný deň k projektu  
2. etapy vyraďovania JE V1. 

Prevencia proti šikane na ZŠ Maxima 
Gorkého v Trnave, či rozvoj životných 
zručností  u detí s diagnózou Spina 
bifida a hydrocefalus, aby sa dokázali 
zaradiť medzi ostatné deti a zároveň 
rozvoj rešpektu bežných detí voči  de-
ťom na vozíčku sú príkladmi projektov, 
ktoré sme podporili v 14. ročníku gran-
tového programu Hodina deťom v Tr-
navskom kraji.
Už 15 rokov podporuje Nadácia pre deti 
Slovenska, organizátorka zbierky Hodi-
na deťom projekty organizácii zo všet-
kých regiónov Slovenska. Tie dlhodo-
bo pomáhajú deťom a mladým ľuďom 
– bežným, sociálne slabým,  telesne či 
mentálne znevýhodneným, talentova-
ným, zanedbaným, či obetiam násilia 
v rodine.  Naším cieľom je podporovať 
organizácie, ktoré svojou činnosťou kaž-
doročne pomôžu tisíckam detí a mla-
dých ľudí na Slovensku.

Zbierka Hodina deťom má dve najzná-
mejšie podujatia, do ktorých sa môže 
koncom roka verejnosť zapojiť – zbierku 
v uliciach a TV show.  Posielať SMS, za-
dať si trvalý príkaz na dlhodobú podporu 
Hodiny deťom alebo zorganizovať v jej 
prospech spontánnu zbierku možno ke-
dykoľvek. Hodina deťom je najstaršou 
a dôveryhodnou zbierkou na pomoc 
deťom a mladým ľuďom na Slovensku.  
Chcem sa preto zo srdca poďakovať 
za pomoc spoločnosti JAVYS, ale i kaž-
dému zamestnancovi, či obyvateľovi 
regiónu Jaslovských Bohuníc a Mocho-
viec , ktorí poslali SMS na číslo zbierky 
800 alebo nám pomohli inou formou. 
Vďaka Vám budú môcť ďalšie tisíce detí 
a mladých ľudí na Slovensku  zažiť to, 
čo ich posunie v živote dopredu alebo 

im pomôže zabudnúť a nájsť nový smer.  
Dana Rušinová,  

správkyňa Nadácie pre deti Slovenska
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Spoločnosť JAVYS prispela do 15. ročníka celoslo-
venskej verejnej zbierky Hodina deťom sumou 500 €. 

Hugo, maskot Hodiny deťom s deťmi v brati-
slavskom Rodinnom centre Prešporkovo. 

Poďakovanie za príspevok do Hodiny deťom


