Príloha 1: Kontaktné údaje o členskej organizácii ZSVTS (zobrazené v tabuľke)

SLOVENSKÁ NUKLEÁRNA SPOLOČNOSŤ
(SNUS)
Okružná 5, 918 64 Trnava
Predseda:
Prof. Ing. Vladimír SLUGEŇ, DrSc.
Ilkovičova 3 81219 Bratislava
+421 2 6029 1821
vladimir.slugen@stuba.sk

www.snus.sk
Tajomník:
Ing. Juraj KLEPÁČ
Okružná 5, 918 64 Trnava
0917 753 295 juraj.klepac@gmail.com

Príloha 2: Plánované podujatia SNUS na rok 2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SNUS 2018
Valné zhromaždenie, 25. 4. 2018, účelové zariadenie NR SR, Častá - Papiernička,
Blazena.Bajakova@vuje.sk
Valné zhromaždenie vyhodnotí činnosť spoločnosti v uplynulom roku a zvolí zástupcov do výboru
SNUS na ďalšie volebné obdobie.

ODBORNÁ KONFERENCIA MG SNUS 2018
Odborná konferencia Mladej generácie SNUS 26. 4. 2018, účelové zariadenie NR SR, Častá Papiernička, krajnak.a@gmail.com
Konferencia je platformou na informovanie členov SNUS i odbornej verejnosti o a dosiahnutých
výsledkov MG v oblasti mierového využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia.

ODBORNÉ SEMINÁRE
Organizácia odborných seminárov, priebežne v roku 2016, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB),
FMFI UK, karol.holy@fmph.uniba.sk
Odborné semináre pre študentov a odbornú verejnosť z oblasti časticovej fyziky, využívania
ionizačného žiarenia a radiačnej ochrany, najnovších výsledkoch jadrového výskumu....

PREDNÁŠKY
Osvetová činnosť, priebežne v roku 2018, informačné centrá JE Bohunice, JE Mochoce,
robert.holy@seas.sk
Cieľom prednášok je osvetová činnosť a zabezpečenie informovanosti starostov a obyvateľov obcí v
regiónoch s jadrovými elektrárňami.

STRETNUTIA ČLENOV MLADEJ GENERÁCIE ČNS A SNUS
Odborné stretnutie, jar, jeseň 2018, ČR, SR, krajnak.a@gmail.com
Cieľom stretnutí je výmena odborných skúseností a informácií z činnosti sekcií mladej generácie
českej a slovenskej nukleárnej spoločnosti.

VYDÁVANIE BULLETINU SNUS
Publikačná činnosť, priebežne v roku 2018, SR, juraj.klepac@gmail.com
Vydávanie periodika Bulletin SNUS s informáciami z oblasti mierového využívania jadrovej energie
a ionizujúceho žiarenia a z činnosti Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

INFORMAČNÝ STAN SNUS NA FESTIVALE POHODA 2018
Propagačná a osvetová činnosť, júl 2018, Trenčín, krajnak.a@gmail.com
Poskytovanie informácií o výskyte ionizujúceho žiarenia v živote každého človeka a prezentácia
rôznych oblastí mierového využívanie jadrovej energie (postery, informačné panely, letáky) v
informačnom stane na festivale POHODA 2018.

