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Vec 

Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR – 

oznámenie výsledku vybavenia petície  

 

 

Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 19. 

decembra 2019 doručená Petícia proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho 

odpadu na území SR., v ktorej ste uvedený ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom 

verejnej moci (ďalej len „zástupca“). Petícia obsahovala Vami podpísaný text petície, 7 písomných 

podpisových hárkov s 44 podpismi, zoznam 1747 osôb podporujúcich petíciu v elektronickej 

podobe (ďalej len „zoznam“) a dokument „STOP SPAĽOVANIU zahraničného rádioaktívneho 

odpadu na Slovensku“. Konštatujeme, že písomné podpisové hárky a zoznam spĺňajú formálne 

náležitosti podľa zákona o petičnom práve, avšak dodávame, že údaje o niektorých 

podporovateľoch petície sú uvedené neúplne alebo nečitateľne. 

 

Podporovatelia petície: 

1. Zásadne nesúhlasia s dovozom, spracovávaním a úpravou rádioaktívnych odpadov (ďalej len 

„RAO“) zahraničného pôvodu na území SR. Nesúhlas vyjadrujú pre všetky kategórie RAO 

a všetky formy jeho spracovania, obzvlášť spaľovanie; 

2. Žiadajú MŽP SR, aby v procese posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti „Optimalizácia 

spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov JAVYS, 

a. s. v lokalite Jaslovské Bohunice“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) určilo, že navrhovaná 

činnosť sa má realizovať vo variante č. 0 a ďalej aby určilo, že v lokalite Jaslovské Bohunice je 

zakázané akýmkoľvek spôsobom spracovávať RAO zahraničného pôvodu; 

3. Žiadajú navrhnúť a prijať také legislatívne úpravy, ktoré zakážu dovoz RAO zahraničného 

pôvodu do SR a spracovávanie a úpravu RAO zahraničného pôvodu na území SR, a to RAO 

všetkého druhu a všetky formy jeho spracovania a úpravy.   
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Na základe posúdenia obsahu petície a na základe stanoviska odboru posudzovania vplyvov 

na životné prostredie MŽP SR, Vám, ako zástupcovi, na základe § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zasielame 

nasledovnú odpoveď. 

 

Vo veci navrhovanej činnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). 

 

V súčasnosti uplynula lehota na pripomienkovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti. 

Pripomienkami uvedenými v petícii sa bude odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

MŽP SR zaoberať v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z., následne ich vyhodnotí v záverečnom stanovisku a ako účastník konania budete  

informovaní o nasledujúcich krokoch procesu a bude Vám umožnené využiť všetky práva 

vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z. z. a všeobecného predpisu o správnom konaní. 

 

Výsledkom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie bude záverečné stanovisko 

vydané podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z., v ktorom MŽP SR, ako príslušný orgán, vyjadrí svoj 

súhlas, resp. nesúhlas s realizáciou navrhovanej činnosti.  

 

Záverečné stanovisko vydané podľa § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. nie je povolením 

oprávňujúcim realizovať navrhovanú činnosť a MŽP SR nie je v prípade predmetnej navrhovanej 

činnosti povoľujúcim orgánom. Kompetentným orgánom pre povoľovanie navrhovanej činnosti 

je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý vo svojom povolení musí zohľadniť výstupy 

z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie uvedené v záverečnom stanovisko. 

 

V tomto štádiu, keď správne konanie vo veci stále prebieha, nie je možné prejudikovať 

výsledok posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť. 

Týmto oznámením považujeme petíciu vo vzťahu k zákonu o petičnom práve a vo väzbe na 

kompetencie MŽP SR za zodpovedanú.  

 

Vzhľadom na to, že nakladanie s rádioaktívnym odpadov upravuje zákon č. 541/2004 Z. z. 

o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, z dôvodu vecnej príslušnosti sme kópiu petície v častiach 1. a 3. 

postúpili Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý podľa § 29 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je 

ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru a orgánom, ktorý zabezpečuje 

výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania 

s rádioaktívnymi odpadmi. 

 

S pozdravom  

 

 

 

Ing. Zuzana Domsitzová 

 vedúca oddelenia 


