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Správa o činnosti SNUS za rok 2017 
 
 

V súlade s plánom činnosti SNUS na r. 2017 Slovenská nukleárna spoločnosť uskutočnila alebo 
podporila v roku 2017 nasledujúce činnosti a akcie: 
 

 Štátne, politické a hospodárske orgány, poslanci NR i Európskeho parlamentu, médiá a verejnosť boli 
priebežne informované objektívnymi argumentmi o tom, že pre zaistenie bezpečnosti dodávok energie 
a boj s klimatickými zmenami musí byť jadrová energia neoddeliteľnou súčasťou súboru zdrojov na 
Slovensku vzhľadom na svoju vysokú bezpečnosť, konkurencieschopnú ekonomiku a priaznivý vplyv 
na životné prostredie. 

 4. a 5. marca 2017 sa zástupcovia sekcií Mladej generácie (MG) SNUS a Mladej generácie Českej 
nukleárnej spoločnosti  stretli v poradí na siedmom stretnutí (z toho štvrtom mimo Slovenska), ktoré sa 
odohralo na Kravej Hore, ktorá sa nachádza v blízkosti moravskej obce Bořetice. Stretnutia sa celkovo 
zúčastnilo 18 členov MG, z čoho nás bolo 9 zo Slovenska. Opäť sme sa utvrdili v presvedčení, že treba 
aj naďalej udržiavať nadštandardné vzťahy s Českou MG a to najmä teraz, keď to vyzerá na čiastočnú 
generačnú obmenu na oboch stranách. 

 Dňa 26. 4. 2017 sa uskutočnilo v Častej - Papierničke v poradí už dvadsiate ôsme Valné zhromaždenie 
(VZ) Slovenskej nukleárnej spoločnosti. Na VZ bolo prítomných 114 účastníkov, aj keď sa postupne 
zaregistrovalo až 180 členov a hostí. Účastníci VZ si vypočuli a zobrali na vedomie správy o činnosti a 
hospodárení SNUS za obdobie od ostatného VZ konaného v apríli 2016 a správy o činnostiach 
prednesené vedúcimi jednotlivých sekcií, ktoré sa významnou mierou spolupodieľajú na práci SNUS na 
Slovensku i v medzinárodnom meradle. Čestný diplom SNUS bol odovzdaný nasledovným 
osobnostiam: Ing. Ján Ivanič, Ing. Milan Marônek, Ing, Jozef Mišák, CSc., Ing. Ivan Tvrdý, Mgr. Dušan 
Viktory a Ing. Dušan Vymazal. 

 Na odbornej konferencii sekcie SNUS Ženy v jadre, ktorá sa konala 27. 4. 2017, odznelo 10 
prezentácií. 

 Vedecko-technická spoločnosť pri VUJE, a.s. v spolupráci s Úradom jadrového dozoru, Slovenskými 
elektrárňami a SNUS usporiadala v dňoch 11.-12. mája 2017 20. odbornú medzinárodnú konferenciu 
„Riadenie kvality v energetike. Konferencie sa zúčastnilo 53 odborníkov z oblasti riadenia kvality. 

 Slovenská nukleárna spoločnosť uskutočnila v dňoch 20.-22. júna 2017 konferenciu so zahraničnou. 
účasťou "Eastern and Central European Decommissioning" - ECED 2017. Konferencia bola určená 
predovšetkým pre jadrovú komunitu zo sféry vyraďovania jadrových zariadení a manažmentu 
rádioaktívnych odpadov. Hlavnou témou konferencie bolo bezpečné a efektívne vyraďovanie jadrových 
zariadení v strednej a východnej Európe. Na konferenciu sa zaregistrovalo 133 odborníkov z oblasti 
vyraďovania, z toho 26 zo zahraničia. Prednesených bolo 33 orálnych príspevkov a prezentovaných 
sedem posterov, prevažne z radov mladej generácie autorov. Súčasťou konferencie bola technická 
exkurzia na pracoviská spoločnosti JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach. 

 V dňoch 7. - 9. júla sa 20 zástupcov MG SNUS zúčastnilo multižánrového letného festivalu Pohoda 
2017. Slovenská nukleárna spoločnosť ponúkla bezmála 30 000 návštevníkom svoje priestory 
v infostane, kde bolo možné načerpať informácie o rádioaktivite v každom z nás, jadrových 
elektrárňach v Slovenskej republike, priemyselnom využívaní jadrovej energie, zapojiť sa do 
vedomostnej súťaže o slnečné okuliare  a hlavnú cenu airwheel. 

 Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Ústav vied o Zemi 
Slovenskej akadémie vied v spolupráci so Slovenskou nukleárnou spoločnosťou a pod garanciou 
Slovenskej spoločnosti pre nukleárnu medicínu a radiačnú hygienu a Slovenskej lekárskej spoločnosti 
usporiadali v dňoch 6. – 10. 11. 2017 39. ročník tradičnej česko-slovenskej konferencie Dni radiačnej 
ochrany v Starej Lesnej. Konferencie sa zúčastnilo 215 účastníkov a bolo prezentovaných 93 orálnych 
príspevkov a posterov. Prezentácie z konferencie sú uverejnené na web stránke konferencie 
www.dro2017.sk. 

 V koordinácii s Českou nukleárnou spoločnosťou (ČNS) sa Slovenská nukleárna spoločnosť podieľala 
na organizovaní ďalšieho medzinárodného informačného seminára pre jadrových profesionálov – 
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NUSIM. V roku 2017 sa táto česko-slovenská odborná konferencia o jadrovej energetike uskutočnila v 
Českej republike, na Brnenskej priehrade v hoteli Orea Resort Santon v dňoch 23. – 24. novembra 
2017. Zo Slovenska sa na konferencii zúčastnilo 24 členov SNUS, pre ktorých bola zabezpečená 
doprava. 

 V priebehu roka 2017 bolo uskutočnených 19 odborných seminárov v spolupráci KJFB FMFI UK 
Bratislava a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou. 

 V priebehu roka 2017 bolo vydaných a všetkým členom SNUS expedovaných 6 čísiel Bulletinu SNUS 
o činnosti SNUS. 

 Bola udržiavaná a  aktualizovaná facebooková stránka SNUS a webová stránka SNUS www.snus.sk 
bola pravidelne aktualizovaná o informácie súvisiace s činnosťou SNUS. 

 Reprezentovanie SNUS na zasadaniach Európskej nukleárnej spoločnosti, Rady riaditeľov ENS 
a Vysokej vedeckej rady (High Scientific Council) Európskej nukleárnej spoločnosti. 

 SNUS priebežne poskytovala rozhovory a stanoviská v masovokomunikačných prostriedkoch (rozhlas, 
televízia) o jadrovej energetike a jej bezpečnosti. 

 Preklad a pravidelné rozosielanie aktuálnych správ NucNet z diania vo svetovej jadrovej komunite 
odbornej verejnosti i médiám - celkovo vyše 400 správ v roku 2017. 

 
 
 
 
Trnava, 24.1 2018   
 
 
 
 
 
 
                                          prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
                                                                                          predseda SNUS 
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