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0. SKRATKY, AKRONYMY A DEFINÍCIE 

BIDSF  Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice 

DO  Dotknutý orgán  

EBOR  Európska banka pre obnovu a rozvoj  

EIA   Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  

EIA zákon zákon Národnej rady SR č. 24/2006  Z.z. zo 14. decembra 2005 o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

JAVYS  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

JE V1  Jadrová elektráreň V1 

MH SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

MVO  Mimovládne organizácie 

NR SR  Národná rada Slovenskej republiky 

PZZS  Plán zapojenia zainteresovaných strán 

SEA  Posudzovanie vplyvu strategických dokumentov na životné prostredie 

SR  Slovenská republika 

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Zainteresovaná strana/stakeholder: osoba, alebo skupina osôb, priamo alebo nepriamo 
ovplyvnená navrhovanou činnosťou/projektom a všetci tí, ktorí môžu mať v navrhovanej 
činnosti svoje záujmy a/alebo majú možnosť výsledok/ projekt ovplyvniť, a to aj pozitívne 
alebo negatívne. 

1. ÚVOD 

Vznik Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. úzko súvisí s privatizáciou Slovenských 
elektrární, a.s. Jednou z hlavných odkladacích podmienok v transakčných dokumentoch 
bolo vyčlenenie vybraných jadrových aktív (odštepný závod SE-VYZ a SE-EBO V1), o ktoré 
talianska spoločnosť ENEL neprejavila záujem. Z toho dôvodu Slovenské elektrárne založili 
6. júla 2005 dcérsku spoločnosť GovCo, a.s., ktorú odkúpil štát v zastúpení Ministerstva 
hospodárstva SR. Na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky o privatizácii 
Slovenských elektrární, a.s., rozhodnutiach Fondu národného majetku a po splnení 
všetkých podmienok, nadobudli 1. 4. 2006 účinnosť zmluvy a povolenia, na základe ktorých 
spoločnosť GovCo, a.s., prevzala zodpovednosť za doprevádzkovanie jadrovej elektrárne 
V1, vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi 
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a vyhoretým jadrovým palivom. Po splnení zákonných podmienok udelili spoločnosti 
GovCo, a.s. príslušné dozorné orgány povolenia na vykonávanie činností. Z rozhodnutia 
jediného akcionára spoločnosti – Ministerstva hospodárstva SR bol zmenený obchodný 
názov spoločnosti na Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., so sídlom v Jaslovských 
Bohuniciach a neskôr sa zmenilo sídlo na Tomášikova č. 22, 821 02 Bratislava. 

Poslaním spoločnosti JAVYS, a.s. je: 

• prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení, 
• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom, 
• poskytovanie jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, 
• zabezpečenie prednej a zadnej časti palivového cyklu s minimálnym vplyvom na 
životné prostredie. 
 

V súčasnosti spoločnosť zabezpečuje prevádzku jadrových zariadení v lokalitách Jaslovské 
Bohunice a Mochovce.  
 
V lokalite Jaslovské Bohunice je JAVYS, a.s. prevádzkovateľom nasledovných jadrových 
zariadení: 

• Jadrová elektráreň V1 (JE V1) 
• Jadrová elektráreň A1 (JE A1) 
• Technológie na spracovanie a úpravu RAO (TSÚ RAO) 
• Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) 

 
V lokalite Mochovce sú prevádzkované 2 jadrové zariadenia: 

• Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (FS KRAO) 
• Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov (RÚ RAO) 
 

Na podporu vyraďovania JE V1 bol zriadený fond BIDSF založený Európskou komisiou a 
Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (ďalej len EBOR) a bol určený ako správca 
finančných prostriedkov. 

Účelom plánovaného vyraďovania JE V1 je dosiahnuť stav, ktorý spĺňa kritériá (v súlade s 
relevantnými  právnymi predpismi) pre uvoľnenie lokality na obmedzené využívanie. 
Vyraďovanie JE V1 bude ukončené odstránením všetkých zbytočných a nevyužiteľných 
budov a zariadení a uvoľnením lokality pre ďalšie využitie. Pre efektívne nakladanie s RAO 
z vyraďovania JE V1, ale aj z prevádzky a vyraďovania ostatných jadrových zariadení sa 
pripravuje projekt C8 „Integrálny sklad RAO“. 

1.1 Popis projektu a environmentálne aspekty   

Pôvodné projekty elektrární s reaktorom typu VVER 440 nepočítali s tým, že vznikajúce 
RAO budú spracovávané a upravované počas prevádzky elektrárne. Jedinou činnosťou, 
ktorá mala byť v rámci zaobchádzania s RAO počas prevádzky elektrárne vykonávaná, bol 
ich zber, prípadne triedenie a skladovanie. Koncom sedemdesiatych rokov bola v 
Československu prijatá koncepcia zneškodňovania RAO a v roku 1981 začal intenzívny 
program realizácie tejto koncepcie. Jeho hlavným poslaním bolo "komplexné riešenie, 
spočívajúce v optimalizácii celého procesu zneškodňovania RAO, založené na 
minimalizácii tvorby RAO, objemu ukladaných RAO, nákladov na ich zneškodňovanie a 
vplyvu na životné prostredie". V zmysle schválenej „Komplexnej stratégie nakladania s 
rádioaktívnymi odpadmi v SR“, je potrebné aj riešenie bezpečného skladovania upravených 
rádioaktívnych odpadov z vyraďovania JE A1, ako aj ďalších JZ. 
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Štúdiou bolo navrhnuté vybudovanie integrálneho skladu, ktorým sa vytvoria technické a 
technologické podmienky na bezpečné dlhodobé skladovanie RAO (70 rokov), ktoré sú 
z rôznych dôvodov neuložiteľné v RÚ RAO Mochovce, prípadne aj krátkodobé skladovanie 
RAO pred ich úpravou v BSC. 
Základným dôvodom neuložiteľnosti niektorých druhov RAO je nesplnenie limitu pre 
maximálne prípustnú mernú aktivitu určitého rádionuklidu (alebo skupinu rádionuklidov) v 
upravenom RAO a riziko prekročenia maximálneho prípustného celkového inventára 
určitého rádionuklidu pre RÚ RAO. 
Špecifikované odpady z vyraďovania JE A1 a JE V1 (prípadne z vyraďovania ďalších JE v 
SR) sú, v súlade so súčasnou stratégiou nakladania s rádioaktívnymi odpadmi v SR, 
potenciálne neuložiteľné v RÚ RAO Mochovce a budú pravdepodobne uložené v hlbinnom 
úložisku. Do doby uloženia v hlbinnom úložisku je treba zabezpečiť ich spoľahlivé a 
bezpečné dlhodobé skladovanie v centrálnom sklade. 
Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov je samostatne stojaci stavebný objekt (SO) 
halového typu a modulárneho usporiadania, s možnosťou rozšíriteľnosti a jednoduchého 
napojenia SO na komunikácie JZ JAVYS. Koncepčne je riešený ako sústava jednoloďových 
jednopodlažných hál s mostovým žeriavom s nosnosťou 20 t, resp. 64 t a spoločným 
prístavkom. Prístavok je čiastočne dvojpodlažný, obsahuje priestory kontrolovaného (KP) a 
mimo kontrolovaného (MKP) pásma. 
Vstupná časť je tvorená zádverím a hygienickou slučkou, ktorej predchádzajú kancelárske 
prostory v MKP. V ostatnej časti sa nachádzajú priestory na pomocné technológie súvisiace 
s touto prevádzkou ako dozorňa na uskladnenie RAO, strojovňa vzduchotechniky, 
elektrorozvodňa, priestory na dekontamináciu a skladovanie dekontaminačných roztokov. 
Skladové priestory sú rozvrhnuté do štyroch modulov s možnosťou postupnej dostavby 
podľa požiadaviek vzniku RAO. Dva skladovacie moduly (1 a 4) sú rezervované pre VBK a 
ďalšie dva (2 a 3) pre veľkorozmerné kovové prvky určené na fragmentáciu a ostatné RAO. 
V prvom a štvrtom skladovacom priestore IS RAO môže byť z hľadiska skladovacích 
možností uskladnených max. po 660 kusov betónových kontajnerov o rozmere 1,7 x 1,7 x 
1,7 m (220ks VBK x 3 vrstvy), pričom v projekte sa uvažuje so 627 ks VBK a tieto priestory 
sú rozdelené na dve časti oddelené uličkou širokou ~ 2,2 m. V prvej časti je rovnomerne 
rozložených 330 ks VBK (11 ks VBK na šírku, 10 ks VBK na dĺžku v troch vrstvách nad 
sebou) a v druhej 297 ks VBK (11 ks VBK na šírku, 9 ks VBK na dĺžku v troch vrstvách nad 
sebou). Druhý a tretí skladovací priestor má rovnaké rozmery a teda aj skladovacie 
možnosti, je však možné v ňom skladovať aj veľkorozmerné RAO v špeciálne vyrobených 
tenkostenných stohovateľných kontajneroch. 
V halovej časti objektu sú umiestnené priestory na príjem skladovaných obalových súborov 
(OS) a ich časti haly budú kontajnery prenášané týmto žeriavom do skladovacej časti 
halového objektu. Vlastná hala je konštrukčne navrhnutá z votknutých železobetónových 
stĺpov v modulovom rozostupe 6,0 m s konzolami pre žeriavovú dráhu, na ktoré budú 
položené oceľové priehradové väzníky a stropná konštrukcia. Podlahu tvorí železobetónová 
doska z dôvodov roznášania tlaku. Stena medzi prvým skladovacím modulom a prístavkom 
spoločného technického vybavenia do výšky 6,3 m a 9,0 m je z dôvodu tienenia 
železobetónová monolitická hrúbky 50 cm. Ostatné obvodové steny skladovacích 
hál a vnútorná deliaca stena medzi skladovacími halami a príjmovou halou sú tvorené 
železobetónovými monolitickými stenami hrúbky 60 cm a výšky 6 m. Jednotlivé skladovacie 
haly sú vzájomne oddelené železobetónovou monolitickou stenou hrúbky 15 cm. V 
obvodových stenách sú potom vo vystriedaných moduloch od výšky 6 m do 14 m 
vybetónované stužujúce steny hrúbky 15 cm. 
Prístavok bude vybudovaný z keramického murovacieho materiálu. Spoločná stena haly a 
prístavku bude z dôvodu tienenia železobetónová. Stropná konštrukcia bude zo 
železobetónových dosiek s tepelnou izoláciou a uzavretá živičnou krytinou. 
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Investičný zámer je predkladaný na posúdenie v troch variantných riešeniach a nulovom 
variante: 

• Variant 0: nulový variant 
• Variant 1: Umiestnenie IS RAO vo vnútri areálu JAVYS, a.s., Jaslovské Bohunice 
• Variant 2: Umiestnenie IS RAO v tesnom kontakte s areálom JAVYS, a.s., 
Jaslovské Bohunice 

• Variant 3: Umiestnenie v lokalite RÚ RAO, Mochovce 

Z dôvodu skutočnosti, že v integrálnom sklade pôjde o skladovanie pevných či spevnených 
RAO, je riziko vplyvov mimoriadnych udalostí na stavbu veľmi malé. V dôsledku možných 
iniciačných udalostí, uvedených nižšie, by mohol prichádzať do úvahy : 

• únik do ovzdušia cez netesnosti stavebných konštrukcií 
• únik do podložia 

Predpoklad nevýznamnosti dôsledkov sa zakladá na skutočnostiach, že: 
• integrálny sklad nie je zariadením, kde prebieha štiepna reakcia. 
• v sklade budú skladované iba pevné či spevnené RAO, ktoré neobsahujú plynné a 
krátkodobé rádionuklidy, ktoré u prevádzkovaných elektrární majú hlavný podiel na 
uniknutej aktivite, jej dôsledkoch a teda podstatnou mierou ovplyvňujú rozhodovací 
proces o zásahoch. 

V prípade nepredvídaných udalostí je (oproti prevádzkovanej elektrárne) možný zásah pri 
zdroji taký, že únik rádioaktívnych aerosólov bude minimálny. 
Iniciačnými udalosťami nehôd môžu byť: 
1. externé  

• požiar 

• explózia 
• zemetrasenie 
• pád lietadla 
• povodeň 

2. interné  
• chyba obsluhy 

• poruchy zariadení 
Územie, na ktorom je navrhnutý IS, sa nachádza v seizmickej oblasti s intenzitou 
8°stupnice MSK‐64. Maximálne horizontálne zrýchlenie na zemskom povrchu je 0,344 g, 
maximálne vertikálne zrýchlenie na zemskom povrchu je 0,214 g, objekt je zaradený do 
kategórie SC1. Seizmická odolnosť je počítaná pre stavbu, nie pre zariadenia. 
Pravdepodobnosť výskytu seizmickej udalosti v danej lokalite je 1x10 000 rokov s dobou 
pôsobenia rozhodujúcich pohybov 10s. 
Záplavy na dotknutom území doteraz neboli zaznamenané. Ani pri mimoriadnej zrážkovej 
činnosti nehrozí zatopenie skladovaných materiálov, pretože úroveň podlahy sladových hál 
nie je pod úrovňou terénu. 
Deštrukcia skladu pádom lietadla je veľmi nepravdepodobná externá udalosť. 
Kvalitatívne odhady dôsledkov havárií z hľadiska rizika sú definované ako súčin dôsledkov 
danej udalosti a pravdepodobnosti, že k nej dôjde. Pád obalového súboru s odpadom s 
následnou stratou jeho integrity až deštrukciou, spôsobený či už chybou obsluhy alebo 
technického zariadenia, je zo všetkých udalostí relatívne najpravdepodobnejšou. 
Bezpečnostné rozbory v pôvodnej bezpečnostnej dokumentácii sa zaoberajú pádom VBK a 
uvažujú, že dôjde k strate integrity dvoch kontajnerov: padajúceho a kontajnera, na ktorý 
padajúci kontajner dopadne. Konzervatívnym expertným odhadom bolo stanovené, že pri 
tejto situácii sa môže dostať do ovzdušia skladu rádovo 1010 Bq rádioaktivity v aerosóloch 
(0,1 % aktivity v kontajneri), ktorá by mohla, uvažujúc veľmi konzervatívne, všetka uniknúť. 
Táto hodnota je napríklad o jeden rád vyššia než ročný limit výpustov aerosólov z JE A1 a 
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medziskladu vyhoretého paliva a významne nižšia než limit aerosólov z prevádzkovaných 
JE. Možno teda predpokladať, že z titulu tejto udalosti by pravdepodobne nebolo potrebné 
realizovať ani jedno z nápravných opatrení uvažované v legislatívnych predpisoch: jódová 
profylaxia (v našom konkrétnom prípade nemá vecné opodstatnenie), ukrytie, evakuácia, 
prípadne trvalé presťahovanie). 
Účinky silnej explózie či pádu lietadla na miesto skladovania RAO by mohli byť 
pochopiteľne významne väčšie; pravdepodobnosť iniciačnej udalosti je však významne 
nižšia. 
Ďalšou, z hľadiska možných dopadov na životné prostredie relatívne významnou 
mimoriadnou udalosťou, je riziko dopravnej nehody počas prepravy RAO. Táto možnosť sa 
týka takmer výlučne variantu 3, nakoľko RAO ukladané v integrálnom sklade pochádza v 
prevažnej miere z JE Jaslovské Bohunice. V prípade variantu 1 by bol potenciálny dopad 
obmedzený na areál JE, resp. bezprostredné okolie (variant 2), v prípade variantu 3 sa 
však môže jednať o ktorúkoľvek lokalitu pozdĺž prepravnej trasy. 
 

V rámci súvisiacich právnych predpisov SR nakladanie s RAO podlieha procesu 
posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (ďalej ako EIA proces) podľa zákona 
NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EIA zákon). 

EIA proces podľa uvedeného zákona  prebieha v dvoch etapách: 

a.) Zámer : Zámer je základnou dokumentáciou, ktorá sa vypracúva v predprojektovej 
fáze prípravy činnosti. Účelom zámeru je poskytnúť základnú informáciu 
o navrhovanej činnosti alebo zmene činnosti, o životnom prostredí,  v ktorom sa má 
navrhovaná činnosť realizovať, o vplyvoch činnosti na životné prostredie. Podrobný 
obsah zámeru je uvedený v prílohe č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z.. Na základe 
informácií uvedených v zámere a stanovísk k nemu určuje MŽP SR rozsah 
hodnotenia pre vypracovanie správy o hodnotení.  

b.) Správa o hodnotení: Správa o hodnotení je hlavným dokumentom procesu 
posudzovania vplyvov činností na životné prostredie, musí byť písaná jasne 
a zrozumiteľne, pretože je dokumentom, ktorý sa bude verejne prerokúvať. 
Detailnejšie popisuje varianty navrhovanej činnosti, požadované vstupy a výstupy 
činnosti, vplyvy na životné prostredie a obyvateľstvo, obsahuje návrh opatrení na 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov. Štruktúru správy určuje príloha č. 10 zákona č. 
24/2006 Z. z. a špecifické požiadavky na obsah správy uvádza rozsah hodnotenia 
vydávaný MŽP SR.  

Zodpovedným subjektom za prípravu dokumentácie je spoločnosť JAVYS, a.s..  

1.2 Účel a ciele 

Účelom zapájania zainteresovaných strán do rozhodovacích procesov je skvalitnenie 
rozhodovania na základe vytvorenia možností posúdenia prijateľnosti projektu z viacerých 
hľadísk. Zapojenie zainteresovaných strán predstavuje aktívne hľadanie najlepšieho 
spôsobu zapojenia zainteresovaných strán a ich začlenenie do rozhodovacieho procesu. Je 
to v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a 
Dohovoru z Aarhusu. PZZS, aj keď nie je zákonom požadovaný, je najlepším 
medzinárodne overeným postupom pre zainteresované strany, ktorý im ukáže možnosti 
ako predniesť svoje stanoviská k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie v 
rôznych etapách  a ako zvýšiť silu svojho stanoviska. 
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Spoločnosť JAVYS, a.s. má vytvorený so zainteresovanými stranami otvorený a 
transparentný vzťah. Usiluje sa o nastavenie najvyšších štandardov týkajúcich sa 
otvorenosti a transparentnosti s cieľom získať si dôveru verejnosti.  

Plán zapojenia zainteresovaných strán zahŕňa niekoľko činností a interakcií počas trvania 
projektu, ako je identifikácia a analýza zainteresovaných strán, zverejňovanie informácií, 
poradenstvo pre zainteresované strany, spracovanie pripomienok, zapojenie zúčastnených 
strán do priebehu procesu. PZZS sa v rámci tohto projektu zameriavana dve 
najvýznamnejšie  fázy procesu EIA: zámer a správa o hodnotení a jej verejné prerokovanie.   

PZZS je vytvorený podľa nasledovných princípov:  

• Transparentnosť 

• Poskytovanie zmysluplných informácií vo formáte a jazyku (hlavne slovenskom) 
ľahko pochopiteľnom a rešpektujúcom potreby cieľovej skupiny zainteresovaných 
strán 

• Poskytovanie informácií/komunikácia  

• Šírenie informácií (písomne, ústne) vhodnými spôsobmi a na miestach, ktoré 
uľahčujú príslušným zainteresovaným stranám prístup k nim počas konzultačného 
procesu 

• Používanie verbálnych a vizuálnych metód na vysvetlenie informácií laickej 
verejnosti 

• Dodržiavanie  miestnych tradícií pre vedenie diskusie 

• Zavedenie jasných mechanizmov reagujúcich na obavy zainteresovaných strán, na 
ich návrhy a pripomienky podľa typu konzultovanej skupiny 

• Zabezpečenie spätnej väzby a odpovedí/podávanie správ zainteresovaným 
stranám. 

 
Primeraný a dobre implementovaný PZZS môže prispieť k dobrému  vnímaniu projektu 
verejnosťou a k  jeho spoločenskému prijatiu, ako aj k úspore času v EIA procese. 

Tento dokument predstavuje PZZS pre projekt BIDSF C8. Dokument môže byť 
aktualizovaný v závislosti od záujmu zainteresovaných strán.  

2. PRÁVNE PREDPISY A POŽIADAVKY 

2.1 Právne predpisy SR 

EIA zákon určuje presné pravidlá konzultačného procesu a definuje účasť zainteresovanej 
verejnosti (pozri prílohu B). EIA zákon vo svojej tretej časti v rámci posudzovania vplyvov 
činností na životné prostredie určuje pravidlá konzultačného procesu a  v paragrafoch 24 až 
28 vymedzuje účasť zainteresovanej verejnosti. Tieto definujú minimálne potrebné kroky v 
rámci komunikácie a konzultácie navrhovaného projektu s potenciálnymi záujmovými 
skupinami. Obsah paragrafov 24 až 28 je uvedený v prílohe B tohto dokumentu. 

Do tejto oblasti môžeme ďalej zaradiť: 

• Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tento zákon 
ustanovuje, okrem iného, organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, vykonávanie 
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prevencie ochorení a iných porúch zdravia, požiadavky na zdravé životné 
podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu, výkon 
štátneho zdravotného dozoru; posúdenie dopadov investičných projektov 
a strategických dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. – EIA, SEA vyžaduje 
posúdiť aj dopady na zdravie človeka)  

• Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (podľa §9 sa vyžaduje vyjadrenie orgánu ochrany prírody pre povolenie 
činností podľa osobitných predpisov) 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 541/2004 o mierovom využívaní 
jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

• Dohovor o jadrovej bezpečnosti (1997) a Spoločný dohovor o bezpečnosti  
vyhoreného paliva a o bezpečnosti spracovania rádioaktívneho odpadu (2001) 

• Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov (upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k 
informáciám, ktoré zaručujú články 17, 25 a 35 Listiny základných práv a slobôd a 
články 26, 45 a 34 Ústavy SR)  

• Zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií 
(uplatňuje podmienky a postupy pre zhromažďovanie, uchovávanie a šírenie 
informácií o životnom prostredí orgánmi verejnej správy a iných právnických a 
fyzických subjektov určených týmto zákonom). 

2.2 Nariadenia EÚ 

Na úrovni Európskej únie sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie riadi: 

a.) Smernicou 92/2011/EU o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných 
projektov na životné prostredie z 13. decembra 2011 (Smernica o EIA) 

b.) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o 
posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (Smernica 
o SEA) v znení smernice 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 
2003, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a 
programov týkajúcich sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú s 
ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti smernice Rady 85/337/ES a 
96/61/ES 

2.3 Medzinárodné dohovory 

2.3.1 Espoo dohovor 

EHS OSN dohovor E/ECE/1250 o Hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich 
hranice (dohovor Espoo) bol v Slovenskej republike ratifikovaný 22. novembra 1999 a 
platnosť tu nadobudol 17. februára 2000. 

Vzhľadom na blízkosť projektu ku hraniciam štátu budú uplatňované požiadavky dohovoru 
z Espoo. 
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2.3.2 Aarhuský dohovor 

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru EHS OSN o prístupe verejnosti k informáciám 
o životnom prostredí, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti vo veciach životného prostredia v rozhodovacom procese  5. decembra 
2005. 

Požiadavky dohovoru sú v PZZS brané do úvahy. 

2.4 EBRD požiadavky a podmienky pre zapojenie zainteresovaných strán a verejné 
konzultácie 

Požiadavky EBRD z r. 2008 dané Environmentálnou a sociálnou politikou1 sú v PZZS 
brané do úvahy. 

Projekt bol klasifikovaný ako projekt „A“ a vzťahuje sa naň 120 dňové verejné konzultačné 
obdobie, ktoré zahŕňa v zmysle slovenského právneho poriadku celý proces posudzovania 
vplyvov (od zverejnenia zámeru až po vydanie záverečného stanoviska k správe 
o hodnotení). 

3. SÚHRN PREDCHÁDZAJÚCICH ČINNOSTÍ NA ZAPOJENIE 
ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

Na základe predchádzajúcich skúseností a poznatkov sa spoločnosť JAVYS rozhodla 
nepretržite poskytovať všetky informácie prostredníctvom zavedených a verejnosti dobre 
známych komunikačných kanálov. Predovšetkým poskytovať informácie o projektoch na 
stretnutiach so starostami dotknutých obcí, predsedom OIK (Občianska informačná 
komisia) a o všetkých plánovaných aktivitách v lokalite Mochovce a Bohunice, organizovať 
stretnutia s verejnosťou a spoluorganizovať verejné prerokovanie. A tak už v súčasnosti 
existujúca dôvera a partnerstvo medzi spoločnosťou JAVYS a dotknutými zainteresovanými 
stranami môže naďalej pretrvávať a ďalej zvyšovať svoju kvalitu. 

Spustenie projektu posudzovania vplyvov na životné prostredie predstavuje ešte 
intenzívnejšiu komunikáciu so zainteresovanými stranami, a to od samého začiatku 
projektu. Zapojenie verejnosti do EIA procesu zohrá dôležitú úlohu. 

Činnosti nakladania s RAO podliehajú aj medzinárodnému posudzovaniu a preto sa 
predpokladá cezhraničné posudzovanie. V súčasnosti sú využívané rôzne metódy a 
nástroje šírenia informácií a získavanie spätnej väzby od dotknutej verejnosti formou 
verejných stretnutí, distribuovaním tlačených dokumentov (zámer, správa o hodnotení, 
všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie), vizuálnej prezentácie, CD prezentácie, 
webovej stránky (navrhovateľa a EBOR), atď. Avšak, najdôležitejšími nástrojmi sa ukázali 
byť písomné stanoviská a verejné prerokovanie správy o hodnotení. Záujem o 
medzinárodné posudzovanie činností prejavila Česká republika, Maďarská republika, 
Rakúska republika, Ukrajina. Poľská republika požaduje len informáciu o výsledku procesu 
a nepredpokladá vplyvy na jej území, necíti sa byť dotknutá posudzovanou činnosťou. 

                                                

1 http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/environmental.shtml 



PROJEKT C8 INTEGRÁLNY SKLAD RAO 
 

PLÁN ZAPOJENIA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

Rev.01 
 

Stav: Platný 

 

Strana 9 

 

4. ZAINTERESOVANÉ STRANY V PROJEKTE 

V rámci tohto projektu sa za zainteresovanú stranu považuje každá osoba alebo 
organizácia, ktorá vyjadrila záujem o projekt. Bude sa jednať o široké spektrum 
zainteresovaných strán z rôznych prostredí a s rôznymi záujmami. 

Identifikácia zainteresovaných strán sa považuje za kontinuálny proces a musí sa 
pravidelne aktualizovať na základe implementácie PZZS v zapojení týchto subjektov. 

Zainteresované strany môžu byť rozdelené do nasledujúcich skupín: 

a) štátne a samosprávne orgány zaoberajúce sa problematikou životného prostredia.  

b) povoľujúce orgány štátnej správy a  samosprávy  

c) verejnosť - rôzne skupiny obyvateľstva, ktoré žijú alebo pracujú v blízkom, alebo 
vzdialenom okolí (miestni občania a záujmové skupiny) 

d) lokálne, národné a medzinárodné environmentálne a sociálne mimovládne 
organizácie 

e) obchodné a profesijné združenia 

f) odborné organizácie a akademická obec 

g) „zainteresovaná verejnosť“ (pozri Prílohu B tohto dokumentu) 

h) zamestnanci. 

Zoznam štátnych a samosprávnych organizácií vrátane dotknutých obcí doteraz 
identifikovaných spolu s ich kontaktnými údajmi je uvedený v prílohe A tohto dokumentu. 

V prípade cezhraničného hodnotenia prichádzajú do úvahy aj okolité štáty: Česká 
republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina a Poľsko, ktoré môžu byť zahrnuté medzi 
zainteresované strany. 

5. PROGRAM ZAPOJENIA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

5.1 Zapojenie  zainteresovaných strán v rámci procesu EIA Slovenskej republiky - 
participácia podľa zákona 

Slovenský zákon EIA vytvára priestor pre zapojenie zainteresovaných strán v samom 
začiatku procesu EIA. Pripomienkovanie podľa procesu posudzovania pri povinnom 
hodnotení je znázornené v schéme uvedenej nižšie.  

Zapojenie zainteresovaných strán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov je prezentované aj v tabuľke uvedenej ako príloha C PZZS. 

5.2 Program zapojenia zainteresovaných strán nad rámec zákona 

Zapojenie zainteresovaných strán navrhnuté pre tento projekt nad rámec zákona obsahuje 
harmonogram prác  určený krokmi procesu EIA tak, ako ich definuje zákon EIA. Program 
opisuje spôsob implementácie, charakter a zameranie informácií/konzultácií a určuje  
zodpovednosti/povinnosti.  
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5.3 Harmonogram realizácie zapojenia zainteresovaných strán 

Podľa slovenskej legislatívy má domáca a medzinárodná verejnosť rovnaké práva na 
informovanie / konzultácie v rámci jednotlivých krokov posudzovania ako sú uvedené v 
schéme krokov procesu posudzovania. Preto tu nie je potrebné rozlišovať domáce a 
zahraničné zainteresované strany. Z toho dôvodu je harmonogram PZZS spolu s 
poskytovaním informácií na jeho naplnenie jednotný pre všetkých (tab. č. 2). 

V prípade cezhraničného posudzovania sa rozširuje možnosť pre zahraničné 
zainteresované strany, a to najmä z Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Poľska 
a Ukrajiny, ktorí môžu prejaviť záujem vyjadriť sa k činnosti. Zainteresované strany z týchto 
krajín majú také isté možnosti ako slovenské a z toho dôvodu sa môžu zapojiť do procesu 
posudzovania podľa tabuliek č. 1 a 2.  

Formálne cezhraničné posudzovanie je plnou mierou organizované prostredníctvom 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a ostatných relevantných 
ministerstiev v susedných krajinách. Tabuľka č. 3 je iba informáciou o webových stránkach 
a adresách tzv. “EspooConventionContactPoints”. Títo zbierajú stanoviská od 
zainteresovaných strán v ich krajinách a zasielajú súhrnné stanovisko slovenskému MŽP 
SR v angličtine, v prípade Českej republiky v češtine.  

Informácie o navrhovanej činnosti budú uverejnené aj na webovej stránke EBOR 
(www.ebrd.com/pages/project) a v slovenskej regionálnej pobočke (EBRD Resident Office, 
EuropeanBusiness Centre, Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava. 

(www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml).  

Pozn.: 

Po vydaní záverečného stanoviska je zainteresovaná verejnosť (ak podala písomné 
stanovisko) účastníkom konania v rámci následného povoľovacieho konania podľa 
osobitného predpisu a je teda informovaná o priebehu a podmienkach realizácie 
navrhovanej činnosti (§ 24 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
Povoľujúci orgán musí prihliadať na podmienky záverečného stanoviska a záujmy 
zainteresovanej verejnosti. Spoločnosť JAVYS, a.s. vykonáva v štvrťročných intervaloch 
hodnotenie dodržiavania požiadaviek rozhodnutí orgánov štátnej správy. Rozhodnutia 
povoľujúceho orgánu – ÚJD SR sú prístupné verejnosti na web stránke UJD SR. JAVYS, 
a.s. bude poskytovať informácie o aktuálnom stave projektu na web stránke, a to 
poskytovaním informácií prostredníctvom magazínu “JAVYS U nás”, na stretnutiach OIK.
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Tab. č. 1 : Program zapojenia zainteresovaných strán do procesu EIA  v jednotlivých krokoch procesu nad rámec zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Krok 
procesu 
EIA 

Verejnosť 
 

Príslušný 
orgán 

a povoľujúci 
orgán 

Dotknuté 
orgány 

Informovanie Konzultácie 
Cieľ 

Spôsob Téma Spôsob Téma 

Pred 
odovzdaním 
Zámeru (Z) 

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí 

  

A: formou podania 
informácie 
prostredníctvom  
magazínu „U nás“ 

- začatie procesu 
posudzovania 
- posudzovaná 
činnosť 
 

  

Informovať 
verejnosť 
preferovaným 
spôsobom šírenia 
poskytovania 
informácií 

Dotknuté 
obce 
Občianska 
informačná 
komisia 
Bohunice 
(OIK) 

 ZMO 

B: formou podania 
informácie 
prostredníctvom 
stretnutia 
s predstaviteľmi 
samospráv 

- začatie procesu 
posudzovania 
- posudzovaná 
činnosť 
 

C:  formou diskusie na 
spoločnom stretnutí 

poznatky 
a skúsenosti 
z predchádza- 
júcich procesov 
EIA, 
možnosti 
zlepšenia 

Udržiavať kvalitnú 
informovanosť 
predstaviteľov obcí 
a využiť ich špecifické 
skúsenosti 
z predchádzajúcich 
relevantných akcií, 
vyvarovať  sa 
nedostatkom v 
minulosti 

 MŽP SR  
D: formou podania 
informácie na 
spoločnom stretnutí 

Začatie procesu 
posudzovania 
Posudzovaná 
činnosť 
 

E: formou diskusie na 
spoločnom stretnutí 

Identifikácia 
zainteresova- 
ných strán, 
vymedzenie 
dotknutého 
územia, 
počet 
vyhotovení Z 

Vyhnúť sa problémom 
rozdielneho vnímania 
dotknutého územia 
a identifikácie ZS 
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Tab. č. 1 : Program zapojenia zainteresovaných strán do procesu EIA  v jednotlivých krokoch procesu nad rámec zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Krok 
procesu 
EIA 

Verejnosť 
 

Príslušný 
orgán 

a povoľujúci 
orgán 

Dotknuté 
orgány 

Informovanie Konzultácie 
Cieľ 

Spôsob Téma Spôsob Téma 

Po zverejne- 
ní Zámeru 

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí 
a verejnosť 

  

F: formou web stránky 
JAVYS, magazínu 
„U nás“, informačného 
letáka 

c.) Zámer a jeho 
prístupnosť  
verejnosti 

  

Zabezpečiť prístup 
k najnovším 
informáciám a zvýšiť 
zapojenie ZS do 
pripomienkovania Z 

Obdobie 
pred 
vydaním 
Rozsahu 
hodnotenia 
(RH) 

 MŽP SR    

H: Stretnutie alebo 
písomná komunikácia 
Vypracovanie stanovísk 
navrhovateľa a 
konzultanta k  
pripomienkam 
predloženým k Zámeru 

Pripomienky k 
Zámeru 

Prispieť ku kvalite 
rozsahu hodnotenie 

Pripomien-
kovanie 
správy 
o hodnotení 
(SoH) 

Zaintereso-
vaná 
verejnosť 

    
G: Spoločné stretnutie 
a diskusia, otázky a 
odpovede 

Problémové 
okruhy v správe 
o hodnotení 

Vypočuť si názory a 
vysvetľovať, 
poskytovať 
doplňujúce informácie 

Pred 
Verejným 
prerokova-
nímSoH 

Dotknuté 
obce 

    

I: Stretnutie 
s predstaviteľmi 
samospráv dotknutých 
obcí 

Verejné 
prerokovanie 

Určiť spôsob, miesto, 
čas konania a obsah 
prezentácií pre 
verejné prerokovanie 

Pred 
vypracova-
ním 
odborného 
posudku 

 

MŽP SR a ním 
určený 
spracovateľ 
posudku 

   

K: Stretnutie alebo 
písomná komunikácia 
Vypracovanie stanovísk 
autorov správy 
k predloženým 
pripomienkam 

Doplňujúce 
informácie 
a pripomienky 
ku SoH 

Poskytnúť a diskutovať 
doplňujúce informácie, 
predchádzať 
nesprávnym 
interpretáciám informácií 
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Opis spôsobu informovania, komunikácie a konzultácií uvedených v tab.1: 
 
A. Spoločnosť JAVYS vydáva štvrťročník „U nás“, ktorý slúži na informovanie obyvateľov dotknutých obcí o činnostiach súvisiacich s plánmi 

a činnosťami spoločnosti JAVYS. Tento informačný magazín je distribuovaný do každej domácnosti každej dotknutej obce. Pre účely projektu 
BIDSF C8 riešiteľský tím pripraví jasnú a stručnú informáciu ako prvý krok ku komunikácii s verejnosťou pri novom EIA procese o projekte 
(zdôvodnenie potreby nového EIA procesu, základné informácie o posudzovanej činnosti a procese posudzovania (EIA) a jeho časovom 
harmonograme v rozsahu vopred dohodnutom) a dodá pripravený článok do časopisu. Súčasne pripraví a distribuuje obyvateľom dotknutých obcí 
informačný leták o projekte.  
Zodpovednosť: JAVYS (riešiteľský tím, osoba zodpovedná za schválenie a povolenie vydania, vydavateľ/realizátor magazínu a letáka) 

 
B a C: Poskytnutie informácie prostredníctvom stretnutia s predstaviteľmi samospráv a diskusie: Vedúci riešiteľského tímu v spolupráci s hovorcom 

zabezpečí spoločné stretnutie navrhovateľa, spracovateľa EIA dokumentácie a predstaviteľov samospráv dotknutých obcí v mieste navrhovanej 
činnosti a pripraví krátku prezentáciu zameranú na podanie základných informácií o projekte. Formou diskusie sa zabezpečí šírenie správnych 
informácií o projekte a získa sa vstupná skúsenosť so zapájaním verejnosti do procesu EIA, na základe ktorej bude možné ďalšiu komunikáciu 
modifikovať, s cieľom vyhovieť oprávneným požiadavkám na informovanosť, komunikáciu a konzultácie v ďalších krokoch procesu EIA. 
Zodpovednosť:riešiteľský tím, vedúci odboru komunikácie  

 
D a E: Informovanie a konzultácie s príslušným a rezortným orgánom a povoľujúcom orgánom: spracovateľ zámeru uvádza zoznam zainteresovaných 

strán  (dotknuté orgány, dotknuté obce) v Zámere a príslušný orgán rozhoduje o tom, či je tento zoznam kompletný a komu zašle Zámer na 
pripomienkovanie. Od rozhodnutia príslušného orgánu závisí aj povinnosť navrhovateľa predložiť Zámer v potrebnom počte kópií. Aby sa 
zabezpečilo plynulé rozbehnutie procesu EIA je vhodné tieto otázky (zoznam dotknutých orgánov a obcí, vymedzenie dotknutého územia a počet 
vyhotovení Zámeru) prediskutovať vopred. Stretnutie zástupcu JAVYS, a.s. s príslušným orgánom je najvhodnejším aktívnym prostriedkom 
komunikácie. 
Zodpovednosť:členovia riešiteľského tímu 

 
F:  Informovanie formou web stránky JAVYS a štvrťročníka „U nás“: Riešiteľský tím v spolupráci s referentom komunikácie vytvorí podklady pre 

zverejnenie na web stránku so zameraním na poskytovanie informácií o projekte, jeho priebehu, výstupoch a záveroch.  
Zodpovednosť:riešiteľský tím, referent komunikácie  
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H:  Stretnutie alebo písomná komunikácia/Vypracovanie stanovísk navrhovateľa k  pripomienkam predloženým k Zámeru: Po obdržaní písomných 
stanovísk začne komunikácia formou stretnutia alebo písomnej korešpondencie medzi riešiteľským tímom a MŽP SR so zameraním na 
oboznámenie sa, pochopenie a sumarizovanie stanovísk zaslaných k Zámeru s cieľom pripraviť zmysluplný rozsah hodnotenia pre Správu 
o hodnotení a s časovým predstihom pripraviť sa na jeho vykonanie (zabezpečenie vhodných expertov/štúdií a pod). 
Zodpovednosť: riešiteľský tím 

 
G:  Spoločné stretnutie a diskusia, otázky a odpovede: Zo zaslaných stanovísk k zámeru vyplynie zainteresovanosť ZI. Už z predchádzajúcich 

procesov EIA pre vyraďovanie JE  Bohunice a pre iné jadrovo- energetické projekty na Slovensku sa získala skúsenosť, že do EIA sa zapájajú 
určité MVO. Tie, ktoré sa zapoja do tohto procesu EIA budú oslovené a bude im ponúknutá komunikácia formou stretnutí s cieľom zapojiť ich 
aktívne do nasledujúcich fáz priebehu procesu EIA. Vedúci riešiteľského tímu v spolupráci s hovorcom zabezpečí priestor pre konzultácie k správe 
o hodnotení so zainteresovanou verejnosťou v mieste navrhovanej činnosti a pripraví krátku prezentáciu zameranú na podanie základných 
informácií o projekte. Formou diskusie sa zabezpečí informovanosť o projekte a vytvorí sa priestor pre objasnenie údajov uvedených v správe o 
hodnotení. 

 
Zodpovednosť:riešiteľský tím, vedúci odboru komunikácie  

 
I:  Stretnutie s predstaviteľmi samospráv dotknutých obcí pri príprave verejného prerokovania (VP): Navrhovateľ a dotknuté obce musia zabezpečiť 

vykonanie verejného prerokovania. Konzultant zabezpečí aktívnu komunikáciu, formou dohodnutou s jednotlivými DO, najlepšie formou 
spoločného stretnutia s cieľom dohodnúť sa na tom, či bude jedno spoločné VP, alebo viaceré VP pre jednotlivé DO, kde a kedy sa bude konať, 
aká technika prezentácií bude použitá, kto spracuje pozvánku a kto urobí záznam z VP. 
Zodpovednosť:vedúci odboru komunikácie, vedúci riešiteľského tímu 

 
K:  Stretnutie s príslušným orgánom a určeným spracovateľom posudku, alebo písomná komunikácia/Vypracovanie stanovísk navrhovateľa 

k predloženým pripomienkam: MŽP SR môže vyžadovať písomné vypracovanie odozvy na pripomienky zaslané k SoH ako podklad pre 
spracovateľa odborného posudku a návrhu Záverečného stanoviska a osobitne spracovateľ posudku na SoH môže žiadať o doplňujúce 
informácie. V prípade, že tieto požiadavky budú vznesené, riešiteľský tím vypracuje písomné stanovisko/odozvu k predloženým pripomienkam, 
pripraví doplňujúce informácie za spolupráce s prípadnými expertmi a v prípade dohody uskutoční stretnutie s cieľom objasnenia dodatočne 
vypracovaných písomných materiálov. 
Zodpovednosť:riešiteľský tím 
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Tab. č. 2 Harmonogram PZZS a poskytovanie informácií pre jeho naplnenie 

Typ informácie Jazyk dokumentu 
Miesto informácie na 
webovom sídle 

Miesto informácie 
(tlačená verzia) 

Spôsob 
konzultovania 

Doba konzultovania 

Príprava zámeru   
 
 
 

 
www.javys.sk/en 
 

magazín “U nás” 
informačný leták 
 
 

informačný článok v 
magazíne; spoločné 
stretnutia so zástupcami  
dotknutých obcí a OIK, s 
príslušným a povoľujúcim 
orgánom, na nich sa 
využije forma diskusie  
distribúcia informačného 
letáka obyvateľom 
dotknutých obcí 

20 dní 
Predpokladaný termín: 
marec 2011 
 

Zámer a jeho 
pripomienkovanie 

slovensky, anglicky 

www.javys.sk/en; 
www.enviroportal.sk; 
informácia o zámere aj na 
webovom sídle 
dotknutých obcí (adresy: 
príloha A) 

JAVYS, a.s., Tomášikova 
22, 821 02 Bratislava, 
lokalita Jaslovské 
Bohunice; 
dotknuté obce (adresy: 
príloha A) 

v zámere bude informácia 
o možnostiach získavania 
ďalších informácií a 
možnostiach ďalšieho 
pripomienkovania 
zámeru; 
neformálne stretnutia k 
problémovým okruhom 

21 dní podľa zákona; 
120 dní nad rámec 
zákona* 
Predpokladaný termín 
zverejnenia zámeru: apríl 
- máj 2011* 

Rozsah hodnotenia slovensky www.enviroportal.sk 

JAVYS, a.s., Tomášikova 
22, 821 02 Bratislava, 
lokalita Jaslovské 
Bohunice 
 

stretnutia alebo písomné 
vyjadrenia k vysvetleniu 
stanovísk k zámeru 

10 dní 
Predpokladaný termín 
zverejnenia rozsahu 
hodnotenia: august - 
september 2011** 

Správa o hodnotení a jej 
pripomienkovanie 

slovensky, anglicky 

www.javys.sk/en; 
www.enviroportal.sk; 
informácia o správe o 
hodnotení aj na webovom 
sídle dotknutých obcí 
(adresy: príloha A) 

JAVYS, a.s., Tomášikova 
22, 821 02 Bratislava, 
lokalita Jaslovské 
Bohunice; 
dotknuté obce (adresy: 
príloha A) 

neformálne stretnutie k 
problémovým okruhom 
počas obdobia 
zverejnenia správy 
o hodnotení 

30 dní 
Predpokladaný termín 
zverejnenia správy o 
hodnotení: január - 
február 2012** 
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Tab. č. 2 Harmonogram PZZS a poskytovanie informácií pre jeho naplnenie 

Typ informácie Jazyk dokumentu 
Miesto informácie na 
webovom sídle 

Miesto informácie 
(tlačená verzia) 

Spôsob 
konzultovania 

Doba konzultovania 

Všeobecne zrozumiteľné 
zhrnutie  

slovensky, anglicky 
www.javys.sk/en; 
www.enviroportal.sk; 
 

JAVYS, a.s., Tomášikova 
22, 821 02 Bratislava, 
lokalita Jaslovské 
Bohunice; 
dotknuté obce (adresy: 
príloha A); v prípade 
vzniku aj zainteresovaná 
verejnosť 

neformálne stretnutie k 
problémovým okruhom 

v rámci 30 dní 
pripomienkovania správy 
o hodnotení  
Predpokladaný termín 
zverejnenia: január - 
február 2012** 

Verejné prerokovanie  
informácie o verejnom 
prerokovaní – webové 
stránky dotknutých obcí 

spôsob informovania 
bude spresnený na 
základe stretnutí so 
zástupcami obcí  

formou otázok a odpovedí 

v rámci 30 dní 
pripomienkovania správy 
o hodnotení 
Predpokladaný termín: 
február - marec 2012 

* Slovenský proces posudzovania pozostáva z dvoch častí – pripomienkovanie zámeru a správy o hodnotení, ku všetkým dokumentom vydaných v rámci procesu 
má možnosť verejnosť sa vyjadriť 

** Termíny môžu byť aktualizované.  
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Tab. č. 3 Harmonogram PZZS a poskytovanie informácií pre jeho naplnenie v rámci cezhraničného posudzovania* 

Typ informácie 
Jazyk 

dokumentu 
Miesto informácie/dokumentu na webovom sídle 

Miesto 
informácie 

(tlačená verzia) 

Spôsob 
konzultovania 

Doba 
konzultovania 

Informácia o  
zámere 

Anglicky, 
abstrakt v 
nemčine 

 MŽP SR písomnou formou 

bude určená v 
rámci informácie 
Predpokladaný 
termín: máj 2011* 

Správa o 
hodnotení a jej 
pripomienkovanie 

anglicky, 
abstrakt 
v nemčine 

www.enviroportal.sk 

JAVYS, a.s., 
Tomášikova 22, 
821 02 Bratislava, 
lokalita Jaslovské 
Bohunice 
 

v prípade záujmu 
okolitých štátov o 
cezhraničné 
posudzovanie 
bude v rámci 
oficiálnych 
konzultácií 
stanovená forma 
participácie 
zainteresovaných 
strán  

120 dní 
Predpokladaný 
termín zverejnenia 
správy o 
hodnotení: august 
– september 
2011** 

Verejné 
prerokovanie  

  

v prípade záujmu 
okolitých štátov o 
cezhraničné 
posudzovanie 
bude v rámci 
oficiálnych 
konzultácií 
stanovené miesto 
poskytovania 
informácií 

 

v rámci 120 dní 
pripomienkovania 
správy o hodnotení 
Predpokladaný 
termín: február - 
marec 2012** 

Cezhraničné  
špecifiká 

     

Rakúsko nemecky 
www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/espooverfahren, 
www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/espooverfahren/ 

Federal Ministry of 
Agriculture, 

Informácia – v 
písomnej forme; po 

Informácia – podľa 
zákona nie je 
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Tab. č. 3 Harmonogram PZZS a poskytovanie informácií pre jeho naplnenie v rámci cezhraničného posudzovania* 

Typ informácie 
Jazyk 

dokumentu 
Miesto informácie/dokumentu na webovom sídle 

Miesto 
informácie 

(tlačená verzia) 

Spôsob 
konzultovania 

Doba 
konzultovania 

espoo_slowakei Forestry, 
Environment and 
Water, General 
Environmental 
Policy, Section V, 
Stubenbastei 5, A-
1010 Wien 

prejavení záujmu 
podľa  
dohodnutých 
pravidiel v rámci 
konzultácií 

určený termín, 
prax: 21 dní; 
pripomienkovanie 
správy o 
hodnotení: nie 
menej ako 120 dní 

Maďarsko anglicky 
www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-
felelos-allamtitkarsag/hirek/nemzekozi-kornyezetvedelmi 

Hungariencontact 
point to the Espoo, 
Ministry of Rural 
Development, 
Kossuth Lajos tér 
11, 1055 Budapest 

Informácia – v 
písomnej forme; po 
prejavení záujmu 
podľa  
dohodnutých 
pravidiel v rámci 
konzultácií 

Informácia – podľa 
zákona nie je 
určený termín, 
prax: 21 dní; 
pripomienkovanie 
správy o 
hodnotení: nie 
menej ako 120 dní 

Ukrajina anglicky www.menr.gov.ua/content/category 

Ministry of 
Environment and 
Natural Resources, 
Uritskogostreet 35, 
03035 Kiev 

Informácia – v 
písomnej forme; po 
prejavení záujmu 
podľa  
dohodnutých 
pravidiel v rámci 
konzultácií 

Informácia – podľa 
zákona nie je 
určený termín, 
prax: 21 dní; 
pripomienkovanie 
správy o 
hodnotení: nie 
menej ako 120 dní 

Poľsko anglicky www.gdos.gov.pl 

EIA Dpt. Of EIA, 
General 
Directorate for 
Environmental 
Protection, 52/54 
Wawelska St., 00-

Informácia – v 
písomnej forme; po 
prejavení záujmu 
podľa  
dohodnutých 
pravidiel v rámci 

Informácia – podľa 
zákona nie je 
určený termín, 
prax: 21 dní; 
pripomienkovanie 
správy o 
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Tab. č. 3 Harmonogram PZZS a poskytovanie informácií pre jeho naplnenie v rámci cezhraničného posudzovania* 

Typ informácie 
Jazyk 

dokumentu 
Miesto informácie/dokumentu na webovom sídle 

Miesto 
informácie 

(tlačená verzia) 

Spôsob 
konzultovania 

Doba 
konzultovania 

922 Warsaw konzultácií hodnotení: nie 
menej ako 120 dní 
 

Česká republika slovensky Porta.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr 

Ministerstvo 
životního prostředí 
České republiky, 
Odbor posuzování 
vlivů na životní 
prostředí, 
Vrsovicka 65, 100 
10 Praha 6 – 
Vrsovice 

Informácia – v 
písomnej forme; po 
prejavení záujmu 
podľa  
dohodnutých 
pravidiel v rámci 
konzultácií 

Informácia – podľa 
zákona nie je 
určený termín, 
prax: 21 dní; 
pripomienkovanie 
správy o 
hodnotení: nie 
menej ako 120 dní 
 

* Úloha Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 
** Termíny môžu byť aktualizované.  
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6. ZDROJE A ZODPOVEDNOSTI 

JAVYS, a.s. nesie celkovú zodpovednosť za realizáciu a dohľad nad konzultáciami so 
všetkými zainteresovanými stranami projektu a použije dostupné zdroje na zaistenie 
zodpovedajúceho štandardu všetkých komunikačných a konzultačných aktivít. 

Počas fázy prípravy projektu a jeho realizácie bude za komunikáciu s miestnou 
komunitou, vybavovanie sťažností, riešenie sporov a za iné záležitosti zodpovedný 
vedúci odboru komunikácie spoločnosti JAVYS, a.s. 

Aktivity zapájania zainteresovaných strán bude koordinovať vedúci riešiteľského tímu  
v spolupráci s vedúcim odboru komunikácie. 

7. MECHANIZMY PRE RIADENIE STAŽNOSTÍ/PRIPOMIENOK 

Nakoľko slovenský proces posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je v režime 
správneho konania, nie je preňho určený mechanizmus riadenia sťažností. Ministerstvo 
životného prostredia Slovenskej republiky sa zaoberá iba stanoviskami 
a pripomienkami doručenými počas procesu. JAVYS, a.s. pre tieto účely vypracoval 
formulár riadenia riešenia pripomienok/sťažností (pozri prílohu D). Tento formulár je 
otvorený, každý môže zaslať svoje pripomienky k procesu posudzovania alebo ku 
projektu priamo na adresu kontaktnej osoby (uvedená v kapitole 10).  

JAVYS, a.s. má vypracovaný mechanizmus riadenia sťažností, podľa ktorého prijíma a  
spracováva požiadavky zainteresovaných strán, a to nielen pre proces posudzovania, 
ale aj pre samotný projekt. JAVYS, a.s.  bude viesť evidenciu pripomienok, sťažností, 
obáv  a návrhov a zároveň bude zodpovedný za ich preverenie a rozhodnutia z nich 
vyplývajúce ako aj z ich následných aktivít. Všetky pripomienky, sťažnosti, obavy 
a návrhy bude zaznamenávať.  

Všetky prijaté sťažnosti alebo žiadosti o informáciu budú evidované a bude 
zabezpečené spracovanie odpovede vedúcim odboru komunikácie a informačného 
centra, resp. požiada odborný útvar o spracovanie odpovede. Odpoveď bude 
spracovaná do 10 dní odo dňa jej doručenia v zmysle smernice KO/EK/SM-02 a 
odoslaná žiadateľovi. Formulár pre sťažnosť/žiadosť o informáciu, ktorý môže žiadateľ 
použiť, bude dostupný na web stránke spoločnosti a je prílohou E tohto plánu.  

8. MONITOROVANIE A PODÁVANIE SPRÁV 

Monitorovanie plnenia Plánu zapojenia zainteresovaných strán bude priebežne 
uskutočňované spoločnosťou JAVYS a Plán bude počas trvania projektu podľa potreby 
pravidelne revidovaný a aktualizovaný. Správy o  implementácii plánu, potrebe jeho 
aktualizácie, zavedených zmenách budú posudzované priebežne na mesačných 
stretnutiach. 

9. MANAŽMENT 

Spoločnosť JAVYS v tomto projekte zohráva úlohu navrhovateľa v zmysle zákona 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vo všetkých činnostiach a 
oficiálnych dokumentoch súvisiacich s procesom EIA má zákonom určené práva, 
povinnosti a zodpovednosti. Aktívny prístup manažmentu v procese zapájania 
zainteresovaných strán je nevyhnutný, navrhované aktivity sú posudzované 
manažmentom v rámci realizácie porád generálneho riaditeľa, kde môžu byť 
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ustanovené nové úlohy pre zabezpečenie komunikácie so zainteresovanou 
verejnosťou. 

10. KONTAKT 

Ing. Dobroslav Dobák 

vedúci odboru komunikácie 

Tomášikova 22 

Bratislava 821 02 

tel.: + 421/33 531 5259 

mob.: 0910 834 349 

e-mail: dobak.dobroslav@javys.sk
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(zoznam bude aktualizovaný po každom kroku procesu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie)
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Názov (slovensky) Názov (anglicky) Názov (slovensky) 
Zoradenie podľa priority 

Príslušný organ Competentauthority  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Odbor environmentálneho posudzovania  

Ministry of Environment of the Slovak Republic, Dpt. 
of Environmental Assessment 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
Gabriel Nižňanský 
e-mail:gabriel.niznansky@enviro.gov.sk 
telefón:+421 905 680 873       
fax: +421 2 6436 9945 
Helena Ponecová 
telefón:(+421)905682024       
e-mail: helena.ponecova@enviro.gov.sk 
www.minzp.sk 

 

Rezortný orgán Resortauthority  

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministry of Economy of the Slovak Republic 

Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Ján Petrovič 
generálny riaditeľ sekcie energetiky  
Tel: +421 2 4854 7124    
Fax: +421 2 4333 9287 
e-mail: jan.petrovic@mhsr.sk 
olga.demovicova@mhsr.sk 
www.economy.gov.sk 

 

Povoľujúci orgán Approvingauthority  

Úrad jadrového dozoru SR, Trnava 
Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, 
Trnava 

Bajkalská 27, P.O.Box 24, 820 07 Bratislava 
Tel: +421 335991201       
Fax:+421 33 5991190 
e-mail: info@ujd.gov.sk 
www.ujd.gov.sk/ 

 

Dotknuté orgány Affectedauthorities  
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Názov (slovensky) Názov (anglicky) Názov (slovensky) 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Public Health Authority of the Slovak Republic 

Trnavská cesta 52, P.O. Box 45, 826 45 Bratislava 
Tel: +421 335991201       
Fax:+421 33 5991190 
e-mail: info@ujd.gov.sk 
www.ujd.gov.sk/ 

Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky – Národný 
inšpektorát práce Trnava 

Occupational Safety Office ofthe Slovak Republic – 
the National LabourInspectorate Trnava 

Jána Bottu 4, 917 01 Trnava 
Tel: +421 33 5521614       
E-mail: ip.trnava@tt.ip.gov.sk 
www.safework.gov.sk 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  Ministry of Defense of the Slovak Republic 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
Tel: +421 960 11 22 33       
horúca linka ministra:   +421 960 960960 
kontaktný email na ministra: minister@mod.gov.sk 
www.mhsr.sk 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny  

Ministry of Environment of the Slovak Republic, Dpt. 
of Nature and Landscape Protection 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
Tel: +421 2 59562160        
e-mail: rastislav.rybanic@enviro.gov.sk 
www.mzpsr.sk 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky State Nature Conservancy of the Slovak Republic 

Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 
Tel:  +421 48 472 20 26  
e-mail: sekretariat@sopsr.sk 
www.sopsr.sk 

Okresný úrad, Trnava District Office, Trnava 

Kollárova 8, P.O.Box 49, 917 02 Trnava 
Tel: +421 33  556 43 41       
e-mail: prednosta@tt.ouzp.sk 
www.tt.ouzp.sk 

Okresný úrad, Piešťany District Office, Piešťany 

Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany 
Tel: + 421 33  733 0559       
e-mail: prednosta@pn.ouzp.sk 
www.pn.ouzp.sk 

Okresný úrad, Hlohovec District Office Hlohovec 

Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec 
Tel: +421 33  733 07 46       
e-mail: ouzp@hc.ouzp.sk 
www.hc.ouzp.sk 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 
Trnava 

District Directorate of Fire and Rescue Service, 
Trnava 

Rybníková 9, 917 00 Trnava 
Tel: +421 33  5511336 
www.minv.sk 



PROJEKT C7-A4 ZARIADENIE NA PRETAVOVANIE KOVOVÝCHRAO 
 

PLÁN ZAPOJENIA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

Rev.01 
 

Stav: Platný 

 

Príloha A - Strana 3 

Názov (slovensky) Názov (anglicky) Názov (slovensky) 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 
Piešťany 

District Directorate of Fire and Rescue Service, 
Piešťany 

Krajinská, 13, 921 25 Piešťany 
Tel: +421 33 7910010 
www.minv.sk 

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 
Trnava 

Regional Directorate of Fire and Rescue Service, 
Trnava 

Vajanského 22, 917 77 Trnava 
Tel:+421 33 5920311      
www.minv.sk 

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava Office of Rail Regulation, Bratislava  

Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 
Tel: +421 2 50255202       
Fax: +421 2 55568002 
e-mail: urzd@urzd.sk 
www.urzd.sk 

Dotknutý samosprávny kraj Affected Self-Governing Region  

Trnavský samosprávny kraj Trnava Self-Governing Region 

P.O.Box 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
e-mail: urad.vuc@trnava-vuc.sk 
Ing. Ľubomír Klobušiak 
Tel:  +421 33 555 95 00       
mobil:  0908 726 461       
e-mail: lubomir.klobusiak@trnava-vuc.sk 
www.trnava-vuc.sk 

 

Dotknuté obce a združenia Affected Municipality and Associations  

Jaslovské Bohunice  

Obecný úrad, Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 
Jaslovské Bohunice 
30 Jaslovské Bohunice 
e-mail: starosta@jaslovskebohunice.sk 
Tel: +421 33 557 10 20 
www.jaslovskebohunice.sk 

Malženice  

Obecný úrad, Malženice 294, 919 29 Malženice 
919 29 Malženice 
Tel:  +421 33 7434 113           
e-mail: obec@malzenice.sk 
www.malzenice.sk 
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Názov (slovensky) Názov (anglicky) Názov (slovensky) 

Žlkovce  

Obecný úrad, č. 158, 920 42 Žlkovce 
Tel: +421 33 743 41 53 
obecnyurad@zlkovce.sk 
www.zlkovce.sk 

Pečeňady  

Obecný úrad, Pečeňady  č. 93, 922 07  Pečeňady 
Tel: +421 33 7781 115 
Fax: +421 33 7719 004 
e-mail: info@pecenady.sk 

Radošovce  

Obecný úrad, Radošovce 70, 919 30 Radošovce 
Tel.:  +421 33 559 2303 
Fax:  +421 33 559 2303 
e-mail:  ouradosovce@mail.t-com.sk 

Veľké Kostoľany  

Obecný úrad Veľké Kostoľany, M. R. Štefánika 800/1, 
922 07, Veľké Kostoľany 
Tel./Fax: +421 33  7781 102 
Tel.: +421 915 107 289 
e-mail: velkekostolany@velkekostolany.sk 
www.velkekostolany.sk 

Nižná  

Obecný úrad Nižná 
Nižná č. 80 
922 06 Nižná 
Tel: +421 033 77 88 227 
e-mail: ocunizna@gmail.com 
www.nizna.sk 

Ratkovce  

Obecný úrad Ratkovce 97 
920 42 Červeník 
Tel: 033 / 743 41 76 
Fax: 033 / 743 41 76 
E-mail: ouratkovce@ratkovce.sk 
www.ratkovce.sk 
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Názov (slovensky) Názov (anglicky) Názov (slovensky) 

Občianska informačná komisia 
Jaslovské Bohunice 

Bohunice Public Information Committee  

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 
Trhová 2 
917 00 TRNAVA 
Tel./fax/odkazovač kancelária ZMO: 
+421 33 5511 735 
Mobil:   +421 905 399 636 
E-mail: oik@oik.sk 
zmo@zmo.sk 
oikinfo@zmo.sk 
Predseda OIK Mgr. Gilbert Liška: 
+421 33 7719 214 

ZMO – Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské 
Bohunice 

Towns and villages association of the Jaslovské 
Bohunice Nuclear power plants region 
 

Združenie miest a obcí , región JE Jaslovské Bohunice 
Trhová 2 
917 01 TRNAVA 
telefón: 033 / 551 17 35 
fax: 033 / 551 17 35 
e-mail: zmo@zmo.sk 

Ostatní – môžu byť identifikovaní po pripomienkovaní zámeru resp. informácii o zámere v dotknutej krajine 

Espoo Convention Contact Points 

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, 
životného prostredia a vôd, Environmentálna politika, 
Sekcia V 

Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment 
and Water, General Environmental Policy, Section V 

Stubenbastei 5 
 A-1010 Wien 
Tel:. + 43 1 51 522 2123, + 431 1 51 522 2115 
Fax: + 43 1 51 522 7122 
e-mail: waltraud.petek@lebensministerium.at, 
ursula.platzer-schneider@lebensministerium.at 

Maďarské kontaktné miesto Espoo dohovoru, 
Ministerstvo rozvoja vidieka  

Hungarianc ontact point to theEspoo, Ministry of 
Rural Development 

KossuthLajos tér 11,  
1055 Budapest 
Tel.: + 36 1 795 2447 
Fax: + 36 1 795 0057 
e-mail: virag.pomozi@vm.gov.hu 

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
Generálne riaditeľstvo pre ochranu životného prostredia 

EIA Dpt. of EIA, General Directorate for 
Environmental Protection 

52/54 Wawelska St.,  
00-922 Warsaw 
Tel.: + 48 22 579 2105, + 48 22 579  
Fax: + 48 22 579 2126 
e-mail: katarzyna.twardowska@gdos.gov.pl, 
paulina.filipak@gdos.gov.pl 
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Názov (slovensky) Názov (anglicky) Názov (slovensky) 

Ministerstvo životného prostredia Českej 
republiky,Odbor posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a integrovaná prevencia 
 

Ministry of the Environment the Czech republic,  Dpt. 
of EIA, SEA and IPPC 

Vrsovicka 65,  
100 10 Praha 6 – Vrsovice 
Tel.: + 420 26712 2958 
Fax: + 420 26731 0443 
e-mail: michala.dokoupilova@mzp.cz 

Ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov Ministry of Environment and Natural Resources 

Uritskogostreet 35,  
03035 Kiev 
Tel.: + 380 44 206 3107 
e-mail: t.o.tretyak@gmail.com 
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Príloha B. Definovanie zainteresovanej verejnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v 

znení neskorších predpisov 
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Účasť zainteresovanej verejnosti podľa zákona 24/2006 Z.z. (zákon EIA) 

§ 24 

Zainteresovaná verejnosť je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na 
postupoch environmentálneho rozhodovania. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí 
najmä 

a) fyzická osoba podľa § 24a, 

b) právnická osoba podľa § 24b alebo § 27, 

c) občianska iniciatíva podľa § 25, 

d) občianske združenie podporujúce ochranu životného prostredia podľa § 26. 

 

§ 24a 

(1) Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 
ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem na 
rozhodnutí, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu 
postavenie účastníka konania. 

(2) Ak najmenej 250 fyzických osôb podá zhodné písomné stanovisko podľa odseku 1, 
považujú sa tieto fyzické osoby za občiansku iniciatívu podľa § 25; splnomocnencom 
občianskej iniciatívy je ten, ktorého písomné stanovisko bolo doručené ako prvé v 
poradí. 

 

§ 24b 

Právnická osoba, ktorá podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo 
podľa § 35 ods. 3, z ktorého vyplýva jej záujem o rozhodnutie, má v rámci následného 
povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu postavenie účastníka konania. Táto 
právnická osoba sa považuje za zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé 
životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. Ak ide o právnickú osobu, ktorá sa 
zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra predloží právnická osoba 
príslušnému orgánu výpis z takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace spolu s 
podaním písomného stanoviska. 

 

§ 25 

(1) Občianska iniciatíva sú fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné 
stanovisko k navrhovanej činnosti posudzovanej podľa tohto zákona. 

(2) Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, 
priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko 
podporujú. Podpisovú listinu so stanoviskom podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo 
podľa § 35 ods. 3 doručí občianska iniciatíva príslušnému orgánu. Takáto občianska 
iniciatíva je v rámci následného povoľovacieho konania podľa osobitného predpisu 
účastníkom konania. Občianska iniciatíva sa považuje za zainteresovanú verejnosť, 
ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť rozhodnutím dotknuté. 
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(3) Splnomocnencom občianskej iniciatívy oprávneným konať v jej mene a prijímať 
písomnosti je fyzická osoba, ktorá je ako splnomocnenec uvedená v podpisovej listine. 
Ak taký údaj chýba alebo je nejasný, splnomocnencom občianskej iniciatívy je fyzická 
osoba uvedená v podpisovej listine na prvom mieste. Splnomocnenec môže písomne 
určiť svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v rozsahu splnomocnenia. 

(4) Na základe písomného vyhlásenia doručeného príslušnému orgánu možno 
nahradiť splnomocnenca inou fyzickou osobou. Toto vyhlásenie musí podpísať väčšina 
členov občianskej iniciatívy. Rovnaký postup platí aj v prípade odstúpenia 
splnomocnenca občianskej iniciatívy. 

 

§ 26 

Občianske združenie založené podľa osobitného predpisu za účelom ochrany 
životného prostredia, ktoré podá písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 
alebo podľa § 35 ods. 3, má v rámci následného povoľovacieho konania podľa 
osobitného postavenie účastníka konania. Občianske združenie predloží príslušnému 
orgánu doklad o zaregistrovaní občianskeho združenia spolu s podaním písomného 
stanoviska. Také občianske združenie sa na účely tohto zákona považuje za 
zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť 
rozhodnutím dotknuté. 

 

§ 27 

Mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia, ktorá podá 
písomné stanovisko k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4, § 30 ods. 5 alebo podľa 
§ 35 ods. 3, má v následnom povoľovacom konaní podľa osobitného predpisu 
postavenie účastníka konania. Táto mimovládna organizácia sa považuje za 
zainteresovanú verejnosť, ktorej právo na priaznivé životné prostredie môže byť 
rozhodnutím dotknuté. Doklad o zaregistrovaní mimovládna organizácia podporujúca 
ochranu životného prostredia predloží príslušnému orgánu a povoľujúcemu orgánu 
spoločne s podaním písomného stanoviska k zámeru navrhovanej činnosti. 

§ 27a 

Zainteresovaná verejnosť uvedená v § 24 má právo 

a) aktívnej účasti pri príprave a povoľovaní navrhovanej činnosti, a to v celom priebehu 
procesu posudzovania vplyvov až do vydania rozhodnutia o povolení navrhovanej 
činnosti vrátane podania písomného stanoviska podľa § 23 ods. 4, § 35 ods. 2 a 3, 

b) účasti na následnom povoľovacom konaní pri splnení podmienok stanovených v § 
24a až § 27, 

c) na predloženie pripomienok podľa § 30 ods. 5, 

d) účasti na konzultáciách a práva účasti na verejnom prerokovaní navrhovanej 
činnosti. 

 

§ 28 

Na účely zastavenia konania o povolení činností uvedených v § 26 a 27 sa súhlas 
občianskeho združenia a mimovládnej organizácie nevyžaduje. 
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Zapojenie zainteresovaných strán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Krok procesu 
EIA 

Verejnosť 

Príslušný 
orgán 

a povoľujúci 
orgán 

Dotknuté 
orgány 

Informovanie a pripomienkovanie/konzultácie 

Zodpovednosť Termín pripomienkovania 

Zverejnenie a 
pripomienkova-
nie  zámeru 

Zaintereso-
vaná verejnosť 

MŽP SR, ÚJD, 
MH SR 

štátna špeciali- 
zovaná správa, 
okresné úrady, 
samosprávne 
kraje 

MŽP SR do siedmich pracovných dní od doručenia 
zámeru zašle zámer ostatným subjektom. MŽP SR 
zverejní bezodkladne na webovom sídle ministerstva 
zámer a oznámenie o predložení zámeru. 

21 dní od doručenia 

Zverejnenie a 
pripomienkova-
nie  zámeru 

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí a ostatná 
verejnosť  

  

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia 
zámeru alebo oznámenia  informuje o ňom verejnosť 
spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a 
kedy možno do zámeru nahliadnuť. Zámer musí byť 
verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od 
zverejnenia informácie o jeho doručení. 

21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle 
ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia v 
obci. 

Rozsah 
hodnotenia  

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí a ostatná 
verejnosť 

MŽP SR, ÚJD, 
MH SR 

štátna špeciali- 
zovaná správa, 
okresné úrady,  
samosprávne 
kraje 

MŽP SR po prerokovaní s navrhovateľom doručí rozsah 
hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľovi. 
Navrhovateľ v spolupráci s dotknutou obcou bez 
zbytočného odkladu informuje verejnosť o určenom 
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti a jeho 
časovom harmonograme spôsobom v mieste obvyklým. 

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny 
kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby môžu predložiť 
pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej 
činnosti do desiatich dní od jeho zverejnenia 
príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení 
doručí navrhovateľovi 

Zverejnenie a 
pripomienkova-
nie správy 
o hodnotení 
(SoH) 

Zaintereso-
vaná verejnosť 

MŽP SR, ÚJD, 
MH SR 

štátna špeciali- 
zovaná správa, 
okresné úrady, 
samosprávne 
kraje 

Príslušný orgán doručí správu o hodnotení činnosti 
rezortnému orgánu, dotknutému orgánu, povoľujúcemu 
orgánu a dotknutej obci a zverejní správu o hodnotení 
bez zbytočného odkladu na webovom sídle 
ministerstva. 

Rezortný orgán, dotknutý orgán, povoľujúci organ a 
dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné 
stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr 
do 30 dní od jej doručenia. 
Zainteresovaná verejnosť môže doručiť príslušnému 
orgánu písomné stanovisko do 30 dní od doručenia 
záverečného zhrnutia. 
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Krok procesu 
EIA 

Verejnosť 

Príslušný 
orgán 

a povoľujúci 
orgán 

Dotknuté 
orgány 

Informovanie a pripomienkovanie/konzultácie 

Zodpovednosť Termín pripomienkovania 

Zverejnenie a 
pripomienkova-
nie správy 
o hodnotení 
(SoH) 

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí a ostatná 
verejnosť 

  

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia 
správy o hodnotení činnosti alebo všeobecne 
zrozumiteľného záverečného zhrnutia  
informuje o doručení správy o hodnotení činnosti 
verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné 
záverečné zhrnutie na dobu 30 dní spôsobom v mieste 
obvyklým a oznámi, kde a kedy možno do správy o 
hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy 
alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko 
príslušnému orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa 
zverejnenia záverečného zhrnutia. 

Verejné 
prerokovanie 

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí a ostatná 
verejnosť, 
zaintereso-
vaná verejnosť  

MŽP SR, ÚJD, 
MH SR 

Štátna špeciali- 
zovaná správa, 
okresné úrady, 
samosprávne 
kraje 

Dotknutá obec do uplynutia doby vystavenia všeobecne 
zrozumiteľného záverečného zhrnutia zabezpečí po 
dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné 
prerokovanie navrhovanej činnosti. 
Termín a miesto konania verejného prerokovania 
dotknutá obec oznámi verejnosti najneskôr desať 
pracovných dní pred jeho konaním a prizve naň 
príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán. 

Dotknutá obec v spolupráci s navrhovateľom 
vyhotoví o verejnom prerokovaní záznam a doručí 
ho príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní 
od verejného prerokovania. 
 
(pozn. Dotknuté obce môžu vykonať spoločné 
verejné prerokovanie.) 

Záverečné 
stanovisko 

Obyvatelia 
dotknutých 
obcí a ostatná 
verejnosť, 
zaintereso-
vaná verejnosť 

MH SR, ÚJD 
Dotknutá obec, 
dotknutý orgán 

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko 
k činnosti v lehote navrhovateľovi, rezortnému orgánu, 
povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej 
obci a zainteresovanej verejnosti. 
 Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné 
stanovisko k činnosti, zverejní ho v lehote do troch dní 
od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým. 
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FORMULÁR PRE EVIDENCIU PRIPOMIENOK/SŤAŽNOSTÍ 

Evidenčné 
číslo 

pripomienky 
/ sťažnosti 

Dátum  
podania 
 
pripomienky / 
sťažnosti 

Druh  

pripomienky / 
sťažnosti 

L-listová 

E-mailom 

U-ústna 

Identifikácia 

(firma, súkr. 
osoba a 
pod.) 

Kľúčové slová, 
Komu 
bola 
postúpená 

Dátum, forma 
vybavenia  

pripomienky / 
sťažnosti 

PI-poskytnutie 
odpovede 
(písomne, resp. 
ústne) 

PŽ-postúpenie 
pripomienky / 
sťažnosti 

1/201X  L xxx xxx xxx PI  
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Príloha  E: Formulár pre sťažnosť/žiadosť o informáciu 
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Žiadateľ Meno _____________________________________ 
 
Priezvisko_____________________________________ 
 

Právnická osoba  

Kontakt 
 
Uveďte formu kontaktu 
(pošta,  e-mail) 

� Poštou: Uveďte adresu 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______ 

 
� E-mailom: Uveďte e-mailovú adresu 

_____________________________________________ 
 

Okres/obec  
Preferovaný jazyk pre 
komunikáciu 

� Slovenský 
� Anglický 

  
Popis žiadosti    

 
 
 
 

Dátum žiadosti  
Podpis        

Pre interné potreby 
Číslo žiadosti   

Dátum prijatia žiadosti    
Spôsob podania žiadosti o informáciu 
� osobne 
� mailom 
� poštou 
� iné 
 

 

Odborný útvar zodpovedný za odpoveď   
ODPOVEĎ  
 

Dátum predloženia odpovede   

Podpis  

 


