
NEZÁVISLOSŤ. Nič iné, ako najvyššia úroveň etiky pri usku-
točňovaní zásad a profesionalizmus má ovplyvňovať činnosť
dozorovania. Nezávislosť neznamená len izoláciu. Do úvahy
sa musia vziať všetky fakty a stanoviská držiteľov oprávnení,
iných zainteresovaných a verejnosti. Treba zvážiť množstvo
rôznych a často rozporných verejných záujmov. Konečné roz-
hodnutie musí byť založené na objektívnych a predsudkami
nezaťažených hodnoteniach všetkých informácií, ktoré mu-
sia byť dokumentované z dôvodov, ktoré sú výslovne uvedené.

OTVORENOSŤ. Dozorovanie jadrových zariadení je verejná
záležitosť a musí byť uskutočňované verejne a spôsobom,
ktorý nič nezakrýva. Verejnosť musí byť informovaná a musí
mať možnosť zúčastňovať sa procesu dozorovania tak, ako
to vyžaduje zákon. S Národnou radou SR a iným/ vládnym/
agentúrami, držiteľmi oprávnení, verejnosťou, ako aj k me-
dzinárodným jadrovým spoločenstvom musia byť udržiavané
otvorené komunikačné kanály.

ÚČINNOSŤ. Slovenský daňový poplatník, poplatky platiaci
spotrebiteľ a držiteľ oprávnenia majú právo na najlepší ma-
nažment a vykonávanie činnosti dozorovania. Vyžaduje sa
najvyššia technická a manažérska kvalifikácia, ktorá musí
byť trvalým cieľom ÚJD. ÚJD musí vytvoriť spôsob hodnotenia
a trvalé zlepšovanie svojich schopností dozorovania. Čin-
nosti dozoru majú byť v súlade s úrovňou docieleného zníže-
nia rizika. Tam, kde sú možné viaceré efektívne alternatívy je
treba zvoliť alternatívu, ktorá minimalizuje využitie zdrojov
Rozhodnutia treba vydávať bez neoddôvodneného zdržania

JASNOSŤ. Predpisy musia byť koherentné, logické a dodrža-
teľné. Je potrebná jasná spojitosť medzi predpismi a cieľmi
agentúry, či už sú vyjadrené explicitne alebo implicitne Sta-
noviská ÚJD majú byť dobre pochopiteľné a ľahko aplikova-
teľné.

SPOĽAHLIVOSŤ. Predpisy majú byť založené na najlepších
dostupných poznatkoch z výskumu a prevádzkovej praxe. Do
úvahy sa musia brať vzájomná súčinnosť systémov, techno-
logické neurčitosti, odlišnosť držiteľov oprávnení a činnosť
dozoru tak, aby sa riziká udržiavali na akceptovateľné nízkej
úrovni. Ak už bol predpis raz zavedený do praxe, má byť vní-
maný ako spoľahlivý a nie alibisticky v prechodových sta-
voch. Dozorné činnosti majú byť vždy v plnom súlade s pí-
somnými predpismi a majú byť vykonávané promptne,
správne a jednoznačné tak, aby prevádzka jadrových zaria-
dení a plánovacie procesy boli stabilné.

INDEPENDENT. Nothing but the highest possible standards
of ethical performance and professionalism should influen-
ce regulation. However, independence does not imply isola-
tion. The UJD will seek all available facts and opinions open-
ly from licensees and other interested members of the pub-
lic and consider the many and possibly conflicting public in-
terests involved. The UJD will strive to base final decisions
on objective, unbiased assessments of all information and
explicitly state its reasons for the decisions.

OPEN. Nuclear regulation is the public's business, and it
must be transacted publicly and candidly. The public must
be informed about and have the opportunity to participate
in the regulatory processes as required by law. Open chan-
nels of communication must be maintained with Congress,
other government agencies, licensees, and the public, as
well as with the international nuclear community.

EFFICIENT. The Slovak taxpayer, the rate-paying consumer,
and licensees are all entitled to the best possible manage-
ment and administration of regulatory activities. The highest
technical and managerial competence is required and must
be a constant agency goal The UJD must establish means
to evaluate and continually upgrade its regulatory capabili-
ties Regulatory activities should be consistent with the deg-
ree of risk reduction they achieve. Where several effective
alternatives are available, the option that minimizes the use
of resources should be adopted. Regulatory decisions sho-
uld be made without undue delay.

CLEAR. Regulations should be coherent, logical, and practi-
cal There should be a clear nexus between regulations and
agency goals and objectives whether explicitly stated. Agen-
cy positions should be readily understood and easily ap-
plied

RELIABLE. Regulations should be based on the best avai-
lable knowledge from research and operational experience.
The agency should take into account systems interactions,
technological uncertainties, and the diversity of licensees
and regulatory activities so that risks are maintained at an
acceptably low level. Once established, regulation should be
perceived by all stakeholders to be reliable and not unjusti-
fiably in a state of transition. The UJD's regulatory actions
should always be fully consistent with written regulations
and should be promptly, fairly, and decisively administered
so as to lend stability to the nuclear operational and plan-
ning processes.




