
 
 

 Príležitosti pre jadrovú energetiku 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
 
Po prediskutovaní témy o výzvach a perspektívach jadrovej energie v EÚ vnikáme dnes hlbšie 
do problematiky a zameriavame sa na možnosti ale i na nové podmienky či výzvy využívania 
jadrovej energie. V tejto súvislosti by som si dovolil upriamiť Vašu pozornosť na niektoré 
podmienky a ich akceptovateľnosť. Teda na tematický súbor, ktorý sa spomína aj v jednom 
z dokumentov Energetického balíčka - v Jadrovom objasňujúcom programe.  
 
Jedným z rozhodujúcich faktorov pri presadzovaní národných stratégií v prospech jadrovej 
energetiky je priaznivo naklonená verejná mienka a dostatočná miera informovanosti. 
Vnímanie týchto tém verejnosťou je totiž prvoradé a významné pre budúcnosť. V tejto 
súvislosti sa kladú nároky na potrebu cielenej osvety a akcelerácie zvyšovania odborného 
vzdelávania.   
 
Nesporne dôležitým aspektom vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu je jadrová 
bezpečnosť a zodpovednosť za jadrové škody, pričom nevyhnutným predpokladom budúceho 
rozvoja jadrovej energetiky je ďalšie vylepšovanie a zosúlaďovanie bezpečnostných 
požiadaviek. V stanovovaní referenčných úrovní jadrovej bezpečnosti a  harmonizácie 
princípov sa vytvára priestor a nové impulzy pre medzinárodnú spoluprácu a to v nadväznosti 
na medzinárodné dohovory o jadrovej bezpečnosti.  
 
Mimoriadne dôležitá téma  súčasnosti, ktorú je nutné riešiť v záujme budúcich generácií, sa 
týka problematiky zaobchádzania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom. 
Myšlienka o národných plánoch pre nakladanie, zohľadňujúcich výlučne národný prístup má 
svoje pozitíva. Jadrový výskum by preto nemal byť orientovaný len na efektívnejšie využitie 
jadrového paliva a na moderné technológie, ale aj do oblasti spracovania a  likvidácie odpadu. 
V tejto súvislosti mi dovoľte zdôrazniť, že do riešení  týchto závažných otázok je nutné 
zapojenie nielen štátu, ale aj  prevádzkovateľov jadrových zariadení. 
  
Významným aspektom akceptovateľnosti jadrovej energetiky je včasná a dôsledná 
akumulácia dostatočných finančných prostriedkov na odstavovanie jadrových zariadení a ich 
harmonizované používanie. To je spôsob, ktorý napomôže zvyšovať podmienky 
konkurencieschopnosti a zabezpečí ich disponibilitu v požadovanom čase. Jedným zo 
spôsobov stimulácie jadrovej energetiky je aj zlepšenie dostupnosti k pôžičkám EURATOMu, 
maximalizácia výšky ich čerpania  a to v súlade s potrebami trhu. Pri ich poskytovaní by sa 
mal uplatňovať rovnaký princíp a podmienky ako pre všetky iné formy energie.  
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
Na záver mi dovoľte vyjadriť presvedčenie, že výstupy z tohto z mnohých hľadísk 
výnimočného podujatia zohľadnia všetky tieto zásadné aspekty a pomôžu formovať spoločný 
mandát tohto Fóra. To by bol vynikajúci príspevok k budovaniu dôvery v jadrovú energetiku 
v celej Európe.   
 
Ďakujem Vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu diskusiu. 


