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INFORMOVANIE VEREJNOSTI

Úrad jadrového dozoru SR ako úrad štátnej správy
poskytuje v oblasti svojej pôsobnosti, najmä informácie
o bezpečnosti prevádzky jadrovo-energetických zariadení
nezávisle na nositeľoch jadrového programu a umožňuje
verejnosti a masmédiám kontrolu údajov a informácií
0 jadrových zariadeniach.
Tieto systematicky a pravidelne poskytované informácie
musia byť pravdivé, presné a zrozumitelné, čím zamedzia
šíreniu nepresností a vyvolávaniu nepodložených
postojov verejnosti. Dôležitým prvkom informovaností je
preukázanie, že oblasť využívania jadrovej energie má
v SR svoje záväzné pravidlá a ich dodržiavanie je štátom
kontrolované prostredníctvom nezávislej inštitúcie -
Úradom jadrového dozoru SR.
Už v roku 1995 sa na ÚJD SR položili základy koncepcie
širokého informovania verejnosti o činnosti Úradu
a o bezpečnosti jadrových zariadení otvorením
Informačného strediska ÚJD SR. Tlačový tajomník
- hovorca Úradu podáva pravidelné správy o domácich
a zahraničných aktivitách ÚJD SR pre TASR a ďalšie
denníky, pre Slovenský rozhlas a pre TV. Pre štátne
orgány a organizácie, ako aj pre masmédiá doma
1 v zahraničí sa podávajú na požiadanie informácie
o situácii na jadrovo-energetických zariadeniach. V roku
1996 bolo spracovaných 41 tlačových správ, odvysielali
sa 3 rozhlasové interview a 5 TV záznamov pri príležitosti
významých podujatí ÚJD SR. Slovenská Informačná
Agentúra publikovala v angličtine 4 základné dokumenty
ÚJD SR, ku ktorým sa konali aj 3 tlačové konferencie.
Z menej bežných komunikačných aktov Úrad môže
prezentovať výročnú správu ÚJD SR spracovanú v troch
verziách (pre vládu SR, pre verejnosť a detailnú správu
pre špecialistov). ÚJD SR sa spolu so SÚJB ČR podiela
na vydávaní dvojmesačníka "Bezpečnosťjadrovej
energie", kde zabezpečuje príspevky za SR. V roku 1996
sa začal vydávať Bulletin o aktivitách ÚJD SR
s periodicitou 3-4 čísiel do roka. Pre lokalitu v Bratislave
a v Trnave sa vykonáva denný monitoring tlače, rozhlasu
a TV, kde sú na nástenkách prezentované uverejnené
záujmové články a fotografický materiál z významných
podujatí a návštev Úradu.
V uplynulom roku sa získali praktické skúsenosti
z realizácie informačných aktivít v nadväznosti na
poslanie a zodpovednosť štátneho dozoru. Boli
pripravené metodické a organizačné smernice
upravujúce činnosť štátneho dozoru v tejto oblasti.
Významným pomocníkom (zdrojom) komunikácie
Informačného strediska je internetová sieť, ktorá
umožňuje získavanie materiálov z databáz MAAE, US
NRC, NucNet a. /., ktoré sa využívajú na internú
informačnú komunikáciu zamestnancov ÚJD SR.
Všetky prezentované komunikačné a informačné aktivity
Úradu za rok 1996 sledujú cieľavedomé a pre SR
prospešné vytváranie dobrého obrazu o činnosti ÚJD SR
doma i v zahraničí.

PUBLIC RELATIONS

ÚJD SR as the state authority provides information
related to its competence, namely information on safety
of operation of nuclear installations, independently from
nuclear operators and it anables the public and medici
to examine information on nuclear facilities.
This systematically and regularly provided information
has to be true, correct and understandable to avoid
misunderstandings and misleading public, attitudes. The
important aspect is proving that the nuclear energy area
in the Slovak Republic is due to obligatory rules
acceptable and their observance is regulated by state
through the independent institution - ÚJD SR.

ÚJD SR started building up a broad information publicity
conception resulting in ÚJD SR Information Centre
establishment in 1995. The Centre provides information
on the Nuclear Regulatory Authority activities. The
Authority's speaker regularly provides information about
ÚJD SR domestic and foreign activities for TASR.
newspapers, Slovak radio and TV.

Information on nuclear energy facilities situation is
given to state authorities, organizations as well as to
domestic and foreign mass-media on request. 41 press
releases, 3 radio interviews and 5 TV records providing
information on some important ÚJD SR events we
worked out in 1996. 4 basic ÚJD SR documents have
been presented by the Slovak Information Agency,
consequently 3 press-conferences were held. Concerning
some less frequent communication activities, ÚJD SR
can present the ÚJD SR annual report in three versions
(for the Slovak Government, for pubic and detailed
report for expeits). ÚJD SR and SÚJB ČR issue together
„Nuclear Energy Safety News" every two months. ÚJD SR
activities Bulletin started issuine in 1996 3 to 4
volumes per year. Newspapers, radio and TV news
monitoring is performed for Bratislava and Trnava offices
providing interesting papers or importom, events records
and photos of ÚJD SR visits.

Practical experience of the information activities
performance in connection with the Authority mission
and liability was obtained last year. Methodical and
organizational guidelines to adjust the state regulatory
authority activities in this field have been prepared.

INTERNET network is the important information source
allowing the Information Centre to obtain IAEA,
U.S.N.R.C, NucNet and other database information,
which are used for internal ÚJD SR employees
information communication.

All ÚJD SR communication and information activities in
1996 presented heroin nim aí creation ol luvourublc
ÚJD SR image at home as well as abroad.
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