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ABSTRAKT 

Emergency planning shall mean a set of measures and procedures to identify and bring under control incidents 
and accidents at nuclear installations and to identify, mitigate and eliminate consequences of releases of radioactive 
substances into the environment. Emergency preparedness shall mean the capability to develop and realize activities 
and measures which lead to identification and effective elimination of incidents and accidents as well as to suppression 
of risks of threats to life, health or assets of population and environment. 

The acquisition of practical experience from emergency exercises, the approach to decision making in the late 
phase of the accident and pieces of information on communication with media were the most important. 
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1. ÚVOD 
Významnou zložkou havarijného manažmentu je spôsob a systém komunikácie medzi partnermi 

havarijných činností a verejnosťou. Dôležité sú komunikačné návyky nielen v mierových podmienkach, ale 
i v havarijnej situácii a pri havarijných cvičeniach. 

Informovanie verejnosti a styk s médiami sú v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie rovnocenným 
problémom, s ktorým treba rátať pri riešení situácie. Správne a pravdivé informovanie je vlastne jedným 
z ochranných opatrení, ktorým sa dá predísť predovšetkým panike a dezinformovaniu verejnosti. 

Havarijné plánovanie na ÚJD SR zahrňuje aj komunikačné aktivity ako pri havarijných situáciách, tak 
aj v rámci havarijných cvičení. Tieto aktivity má v náplni skupina spravodajstva, ktorá zabezpečuje 
komunikáciu s verejnosťou a s médiami. 

2. POLITIKA HAVARIJNÉHO PLÁNOVANIA 
Havarijným plánovaním sa rozumie súbor opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie následkov 

prípadných radiačných havárií v jadrových zariadeniach a ich vplyv na okolie. Centrum havarijnej odozvy 
ÚJD SR bolo vytvorené ako technický podporný prostriedok ÚJD SR na vyhodnocovanie technického stavu 
jadrových zariadení a tiež na hodnotenie radiačnej situácie v prípade havárie a na prognózovanie vývoja 
prípadnej havárie a odhad jej následkov na obyvateľstvo a životné prostredie. 

Hĺbková ochrana jadrového zariadenia má niekoľko úrovní: 
- Prvá úroveň je tvorená a zaistená konzervatívnosťou projektu, zabezpečením kvality, kontrolnými 

činnosťami a kultúrou bezpečnosti. 
- Druhá úroveň je tvorená normálnymi prevádzkovými systémami a fyzickými bariérami ako sú 

matrica paliva, pokrytie palivového článku, tesnosť primárneho okruhu atď. 
- Tretia úroveň je tvorená bezpečnostnými a ochrannými systémami. 
- Štvrtú úroveň tvorí tesnosť "hermetickej zóny". 

Piatu úroveň tvoria opatrenia na zníženie účinkov úniku rádioaktívnych látok na okolie, v prípade 
ak zlyhajú všetky predchádzajúce úrovne. 

9 

mailto:Mojmir.Seliga@ujd.gov.sk


Zborník 6. Banskoštiavnické dni Banská Štiavnica 6. - 8.10. 2004 

Jedným z najdôležitejších aspektov zdolávania jadrových havárií je schopnosť organizácie 
havarijnej odozvy rýchlo a a v dostatočnej miere odhadnúť následky havárie na zdravie obyvateľstva, ich 
majetku a v konečnom dôsledku prijať také opatrenia, aby sa minimalizovali vplyvy ionizujúceho žiarenia na 
obyvateľstvo. 

Významnou zložkou havarijného manažmentu je spôsob a systém komunikácie medzi partnermi 
havarijných aktivít a verejnosťou. Dôležité sú komunikačné návyky nielen v mierových podmienkach, ale 
i v havarijnej situácii a pri havarijných cvičeniach. 

Hlavným cieľom mnohých havarijných cvičení bola previerka pripravenosti komunikácie, 
pripravenosti členov Krízového štábu, výmena odborných informácií, súčinnosť s JE a činnosť inšpektorov 
ÚJD SR na niektorých pracoviskách JE počas cvičenia. 

3. ČINNOSŤ SKUPINY SPRAVODAJSTVA VYPLÝVAJÚCE Z VNÚTROŠTÁTNYCH 
ZÁVÄZKOV 

Miestom činnosti skupiny spravodajstva je informačné stredisko ÚJD SR, ktoré je v prípade krízovej 
situácie súčasťou Centra havarijnej odozvy. Hlavnou úlohou skupiny spravodajstva pri havarijnom cvičení je 
zabezpečenie komunikácie s tlačenými a elektronickými médiami, s vybranými zahraničnými 
organizáciami a styčnými miestami. Skupina spravodajstva pripravuje pozvania a stretnutia novinárov, 
prípadne organizuje tlačovú konferenciu. 

Ďalej sa členovia skupiny spravodajstva pri cvičení podieľajú na príprave informácií pre 
elektronické médiá, pre verejnosť a pre zahraničných partnerov. 

Pripravujú sa priebežné a sumárne správy za skupinu spravodajstva pre Krízový štáb (KŠ). 
Uskutočňuje sa komunikácia tiež s mediálnymi partnermi a zahraničnými styčnými miestami. Podľa 
pokynov Krízového štábu sa pripravujú informácie a správy aj pre vládne orgány a pre iné kontaktné miesta. 

Na základe rozboru situácie predsedom KŠ pripraví spravodajská skupina okamžite prvú informáciu 
o udalosti pre orgány štátnej správy, organizácie a médiá. Prvá informácia v zásade musí obsahovať zdroj 
informácie, krátky popis udalosti, stručný a zrozumiteľný komentár o predbežnom zhodnotení situácie a 
oznámenie času, kedy sa predpokladá vydanie ďalšej správy. Technické údaje a odborné údaje z informačnej 
správy o udalosti musia byť v správe uvedené tak, aby boli zrozumiteľné aj pre neodborníkov. 

Obsah správy v podmienkach ÚJD SR spracováva vedúci skupiny spravodajstva často s hovorcom 
Komisie vlády SR pre radiačné havárie, takže sa vydáva jedna spoločná správa. 

Krízový štáb komunikuje s oznamovacími prostriedkami prostredníctvom vydávaných správ, 
tlačových konferencií alebo priamo so zástupcami oznamovacích prostriedkov, prítomnými v informačnom 
stredisku Centra havarijnej odozvy. 

Pri práci spravodajská skupina neustále sleduje (monitoruje) vysielanie rozhlasu a televízie a ak je to 
možné aj správy vydávané TASR, SITA, príp. ČTK, prostredníctvom siete internet a tiež iné spravodajské 
zdroje. 

4. ČINNOSŤ SKUPINY SPRAVODAJSTVA VYPLÝVAJÚCA Z MEDZINÁRODNÝCH 
DOHOVOROV 

Slovenská republika, ako krajina prevádzkujúca rôzne jadrové zariadenia, sa pri svojom vzniku 
zaviazala plniť všetky medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými je SR viazaná vrátane záväzkov, 
vyplývajúcich z jej členstva v MAAE: 
- Dohovor o včasnom oznamovaní jadrových havárii 

V prípade, že k udalosti dôjde v SR, formulár podľa prílohy HP vyplní spravodajská skupina a 
zabezpečí jeho okamžité odoslanie do Bezpečnostného kontrolného centra OSN (SCC) (služba 24 hodín). 
Kódovacím slovom pre tieto správy je EMERCON (skratka znamená Emergency Communication Numbers). 
- Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo krízovej situácie, 

Cieľom zmluvy je zaistiť bezpečnú prevádzku JZ, prevencia udalostí na JZ a zmiernenie radiačných 
následkov jadrovej havárie na najnižšiu možnú mieru, ak už k nej došlo. 
- Dvojstranné zmluvy so susednými a niektorými inými štátmi o včasnom oznamovaní jadrových havárií 

a výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti, 
SR informuje susedné štáty a štáty, s ktorými má bilaterálne zmluvy ihneď o jadrovej havárii alebo 

nehode s radiačnými následkami, ku ktorej došlo na jej území a ktorá by ich svojimi účinkami mohla 
ohroziť. 
- SR je zároveň členom informačného systému INES. 
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Členské štáty, ktoré sú zapojené v informačnom systéme INES, sú vyrozumievané prostredníctvom 
národných koordinátorov INES o každej udalosti klasifikovanej stupňom INES 2 a vyšším. Národný 
koordinátor INES štátu, v ktorom došlo k udalosti, spracováva formulár hodnotenia udalosti a zasiela ho 
koordinátorovi INES v MAAE. 

Prvá správa vydávaná skupinou spravodajstva musí obsahovať nasledovné údaje: 
a) čas, presné miesto a povahu jadrovej havárie, 
b) príslušné zariadenia alebo druh činnosti, 
c) predpokladaná alebo stanovená príčina a predvídateľný rozvoj jadrovej havárie z hľadiska úniku 

rádioaktívnych materiálov za hranice štátu, 
d) všeobecné charakteristiky rádioaktívneho úniku, vrátane, pokiaľ je to praktické a vhodné, povahy, 

pravdepodobnej fyzikálnej a chemickej formy a množstva, zloženia a účinnej výšky rádioaktívneho 
úniku, 

e) informácie o okamžitých a predpovedaných meteorologických a hydrologických podmienkach, 
potrebných na predpovedanie úniku rádioaktívnych materiálov za hranice štátu, 

f) výsledky monitorovania životného prostredia, týkajúce sa úniku rádioaktívnych materiálov za hranice 
štátu, 

g) prijaté a plánované ochranné opatrenia mimo príslušnej lokality, 
h) očakávané časové chovanie radiačného úniku. 

5. NOVÉ PRÍSTUPY V HAVARIJNOM PLÁNOVANÍ 

Predstavitelia Amerického dozoru nad jadrovou bezpečnosťou (US NRC) už na Generálnej konferencii 
MAAE, konanej v roku 2002 predniesli vo vedecko-výskumnej sekcii, mimo hlavného programu viaceré 
opatrenia, ktoré vláda USA okamžite prijala, ktoré sú veľmi citlivé na prípadné teroristické útoky. Podobné 
príspevky predniesli aj zástupcovia dozorných orgánov Francúzska a SRN. MAAE zareagovala na nové 
okolnosti vytvorením špeciálnej medzinárodnej skupiny jadrovej bezpečnosti pre zvýšenie bezpečnosti na 
jadrových zariadeniach so zameraním na prevenciu proti terorizmu. 

67% Američanov verí, že jadrové elektrárne patria medzi najbezpečnejšie priemyselné zariadenia a 
že jadrové elektrárne boli veľmi dobre pripravené zabrániť teroristickým útokom. 

- Havarijné plány pre jadrové elektrárne boli výrazne dopracované o opatrenia a bezpečnostné kritériá 
boja proti terorizmu. V uplynulých 2 rokoch US NRC vykonal spolu s miestnymi orgánmi 
vybraných lokalít masívne a nákladné osvetovo-výchovné cvičné podujatia za účelom oboznámenia 
verejnosti s potrebou náročných opatrení voči možným teroristickým útokom. 
77% respondentov bolo spokojných s havarijným plánom jadrových elektrární ihneď potom, ako im 
boli priblížené mnohonásobné bezpečnostné bariéry, cvičené bezpečnostné zbory a mechanizmus 
automatického odstavenia reaktora. 
Jadrová energia môže zastupovať novú energiu a chrániť životné prostredie, pretože jadrové 
elektrárne nespôsobujú žiadne znečistenie ovzdušia. V USA je vysoká podpora využívania jadrovej 
energie ako jednej možnej cesty zabezpečenia elektriny. 

ZÁVER 

Týchto niekoľko štatistických údajov z prieskumu verejnej mienky som si dovolil uviesť ako 
protipól našej situácie - bez energetickej koncepcie krajiny. Tiež náš zákon o sprístupňovaní informácií by 
mal reagovať na situáciu vo svete, pretože stále umožňuje každému dostať bez udania dôvodu aj citlivé 
ä dôverné informácie o bezpečnosti jadrových zariadení, ktoré by mohli byť zneužité na iné ako mierové 
účely. 

11 


