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Jednou z hlavných priorít MZP SR je zvyšovanie ekologického vedomia a zásadné zlepšenie
styku s verejnosťou ako aj jej informovanosť. Forma, akou sa to uskutočňuje, má mnoho podôb. Preto
je možné len uvítať konferenciu „Rádioaktivita a životné prostredie", ktorá má okrem výmeny skúse-
ností medzi odborníkmi pracujúcimi v odbore rádioaktivity i úlohu pravdivej informácie odbornej i
laickej verejnosti o výsledkoch, nových poznatkoch i pokroku v poznaní jednej zo zložiek životného
prostredia —rádioaktivity.

Je potrebné si uvedomiť, že človek je a vždy zostane súčasťou prírody, preto všetky zmeny,
ktoré sú v prírode robené, sa prevažne nepriaznivo odrážajú v životnom prostredí. Preto kvalita
životného prostredia sa stáva limitným faktorom samotnej existencie ľudstva. Pre zlepšenie
životného prostredia v globálnej sfére boli i v SR prijaté dokumenty Agendy 21 z Konferencie OSN o
životnom prostredí a rozvoji. Na ňu priamo nadväzuje i Stratégia, zásady a priority štátnej environ-
mentálnej politiky, ktorá bola schválená NR SR v roku 1993 a Národný environmentálny akčný
program z roku 1996 a jeho aktualizácia. V roku 2000 s podporou rozvojového programu OSN bude
vypracovaná Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, ktorá bude zameraná hlavne na
rozvoj a zlepšenie ekonomických, sociálnych, environmentálnych a inštitucionálnych ukazovateľov
trvalo udržateľného rozvoja.

Súčasťou integrácie Slovenska do EÚ je jej integrácia v oblasti životného prostredia. I keď sú
naše environmentálne legislatívne normy porovnateľné s normami EU, predsa ich implementácia
prinesie sprísnenie noriem, ale i ich praktické uplatňovanie, čo bude mať za následok i personálne a
materiálne posilnenie inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti životného prostredia. Aby to bolo možné, bude
i EÚ formou technickej pomoci cez projekty ISPA, PHARE a SAPARD pomáhať pri realizácii
konkrétnych opatrení.

V súvislosti s environmentálnym rizikovým faktorom v oblasti radiácie a jadrovej bezpečnosti
boli prijaté SR nasledujúce dohovory:

- Dohovor o jadrovej bezpečnosti (Viedeň, 1993) od 24. októbra 1996,
- Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou (Viedeň,

1963) od 7. júna 1995,
- Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (Viedeň, 1986) od 27. októbra 1986,
- Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo rádiologického nebezpečenstva (Viedeň,

1986) od 4. septembra 1988,
- Dohovor o zabezpečení ochrany jadrového materiálu (Viedeň - New York, 1980) od 8.2.1987,
- Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti v oblasti jadrovej energie (Paríž, 1960) v znení

protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru od 7. júna 1995,
- Dohovor o ochrane pracovníkov pred ionizujúcim žiarením (Ženeva, 1960) od 21. januára 1965.

Slovensko pristúpilo aj k zmluve o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami (Moskva, 1993), k
zmluve o zákaze umiestňovania jadrových zbraní a iných zbraní hromadného ničenia (Londýn, Mosk-
va, Washington, 1971) a k zmluve o nešírení jadrových zbraní (Londýn, Moskva, Washington, 1968).

Radiačná situácia Slovenska je zabezpečená Slovenským ústredím radiačnej monitorovacej
siete a Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V štádiu rozpracovanosti sú úlohy na úprave a uskladňovaní rádioaktívnych odpadov
(Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov - RÚ RAO Mochovce), ako i na vyhľadávanie
vhodných geologických štruktúr pre hlbinné úložisko rádioaktívnych odpadov (HU RAO).

MŽP SR z hľadiska rádioaktivity a jej dopadu na životné prostredie urobilo v minulých rokoch
pokrok. Je však potrebné i naďalej zaoberať sa týmto nepriaznivým faktorom pre životné prostredie,
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výsledky, poznatky i medzinárodné skúsenosti využiť pre dopracovanie legislatívnych noriem v tejto
oblasti a tým i účinnej ochrany zdravia obyvateľstva.

Sekciou geológie a prírodných zdrojov MZP SR sú rozpracované úlohy súvisiace s hodnotením
prírodnej a umelej rádioaktivity na území Slovenska.

V poslednom období bolo ukončené záverečnou správou mapovanie umelej rádioaktivity cézia-
137 Slovenskej republiky v mierke 1:200 000.

Výsledky týchto prác pomáhajú pri informovanosti obyvateľstva, štátnej správy, zdravotníc-
kych orgánov, ako i výskumných ústavov, škôl a celej odbornej verejnosti o stave rádioaktivity tak
prírodnej, ako i umelej, o radóne, jeho prenose a prenikaní do uzavretých priestorov budov, o vzťahu
rádioaktivita - životné prostredie — človek, o legislatíve v tejto oblasti, ale i o ďalších aspektoch
problému rádioaktivity.

Verím, že nové poznatky, ktoré boli získané v tomto odbore od L konferencie, budú s plnou
vážnosťou prejednávané a diskutované na tejto konferencii, že vo vzájomnej diskusii vzniknú návrhy
a podnety pre ďalší kvalitatívny posun vzťahu rádioaktivita a životné prostredie, čo je i názvom
konferencie.

Chcem Vás ubezpečiť, že pokladám prácu všetkých, ktorí pracujú v odbore rádioaktivity za
významnú, pretože rozvíja objektívne poznanie rádioaktivity, ako jedného z vážnych faktorov
životného prostredia.

Želám tomuto podujatiu úspešný priebeh, prezentáciu zaujímavých výsledkov a dobrú
spoluprácu MZP SE so všetkými organizáciami a orgánmi zúčastnenými na tejto konferencii.

Všetkým účastníkom želám príjemné pracovné prostredie, veľa tvorivých podnetov z prednášok
a nadväzujúcej odbornej diskusie.


