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Odborná návšteva Bieloruska 

• Odborná návšteva členov skupiny stakeholderov (11 expertov) zo Slovenskej republiky 
v Bielorusku sa uskutočnila v termíne 1.-7. júna 2013 a bola realizovaná v rámci 
medzinárodného projektu NERIS-TP: „EU technologická platforma (NERIS-TP) na 
udržanie havarijnej pripravenosti na radiačné havárie a obnovu“, čiastočne 
financovaného v rámci 7. RP EÚ a čiastočne VUJE, a.s. v spolupráci s Ústavom 
rádiológie v Gomeli. 

•  Hlavným cieľom odbornej návštevy bolo zdieľanie skúseností z použitia procesu, 
metodík a nástrojov na zdokonalenie praktickej rádiologickej kultúry a radiačnej 
ochrany obyvateľstva žijúceho v dlhodobo kontaminovanom osídlenom území. 

•  Boli spojené dve témy:  

 1) rozšírenie lokálno-národnej spolupráce medzi Slovenskom a Bieloruskom a  

 2) radiačná ochrana a šírenie rádiologickej kultúry ako úlohy centier praktickej 

rádiologickej kultúry vykonávanej a koordinovanej s Ústavom rádiológie v Gomeli. 
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Odborná návšteva Bieloruska 

 Skupinu stakeholderov tvorili špecialisti z rôznych organizácii, úradov,  
experti, zástupcovia miestnej samosprávy a obyvateľstva: 

• VUJE, a.s. 

• Slovenský hydrometeorologický ústav 

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

• Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor civilnej ochrany a 

krízového plánovania 

• Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

• Starosta obce Kalná nad Hronom, lokalita Mochovce, člen GMF – Group 

of European Municipalities with nuclear facilities 

• Zástupca starostu obce Kalná nad Hronom 

• Starostka obce Madunice, lokalita Bohunice, člen GMF   
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Seminár “Emergency response and countermeasures 
 at long-term contaminated area”  

•  Návšteva Braginského regiónu a účasť na seminári zameranom na 
problematiku riešenia havarijnej odozvy a ochranných opatrení v dlhodobo 
kontaminovanom osídlenom území ako aj problematiku havarijnej a 
pohavarijnej pripravenosti a obnovy, Bragin, 3. júna, 32 účastníkov.  

 

 

 

 

•  Seminár bol ďalej zameraný na zdokonalenie systému súčinnosti vládnych a 
miestnych štruktúr v neskorej fáze radiačnej havárie v oblasti radiačnej ochrany 
obyvateľstva na príklade Braginského okresu Gomel'ského regiónu. 

• Boli prezentované aj skúsenosti zástupcov zo slovenskej strany, ktoré boli veľmi 
vysoko ohodnotené, najmä skúsenosti z oblasti organizácie havarijnej odozvy vo 
vzťahu k prevádzkovaným jadrovým zariadeniam v Bohuniciach a Mochovciach. 
Prezentácia zástupcov ÚJD SR o ich povinnostiach a zodpovednostiach, o 
štruktúre a vybavenosti CHO bola veľmi užitočná pre bieloruskú stranu, nakoľko 
je vo fáze príprav na výstavbu a  prevádzku jadrového zariadenia.  
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Vládne centrum rádiologickej kultúry v Bragine 
Múzeum s galériou umenia 

 Návšteva 
vládneho centra 

rádiologickej 
kultúry v 
Bragine 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Múzeum s galériou umenia – expozícia 
prezentujúca černobyľskú katastrofu a 
históriu braginského regiónu.  
Nielen film prezentujúci černobyľskú 
katastrofu a život obyvateľov po nej sa 
hlboko dotkol všetkých účastníkov, najmä 
však spoveď očitého svedka a človeka 
reálne zainteresovaného na následkoch 
havárie zostali v mysliach všetkých ... 
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 Medzinárodná vedecká konferencia  

•  Medzinárodná vedecká konferencia "Otázky jadrovej a radiačnej 
bezpečnosti: skúsenosti z Černobyľa a Fukušimy", sa konala v Ústave 
rádiológie v Gomeli, dňa 4.6.2013 

– na ktorej sa zišli zástupcovia a odborníci z Bieloruska, japonských a 
slovenských dozorných orgánov a  technických podporných organizácii.  

 

 

 

 

• Hlavným cieľom konferencie bolo prezentovať a prediskutovať najnovšie 
vedecké poznatky a podeliť sa o skúsenosti rôznych inštitúcii v oblasti 
vývoja a zdokonalenia systému pripravenosti a odozvy na jadrové 
a/alebo radiačné havárie. Konferencia bola zameraná na riešenie následkov 
havárie jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi využitím skúseností z 
černobyľskej havárie.  

• Prezentácie boli tiež zamerané na radiačnú ochranu a obnovu a tiež na 
sociálnu a psychologickú pomoc obyvateľom v postihnutom území a šírenie 
informácií.  
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Lokálne informačné centrá praktickej  
rádiologickej kultúry – Luninec, Vulka-2 

• Návšteva lokálnych informačných centier praktickej rádiologickej kultúry 
situovaných na stredných školách v obci Luninec a Vulka-2 v Lunineckom 
okrese Brestského Regiónu, 5. júna 2013.  

 

 

 

•  Praktické prezentácie, dialóg a diskusia vo vzťahu k histórii, súčasnej situácii ale 
tiež výskumy mladej generácie a súčasný život na kontaminovanom území 
prebiehali v priateľskej rodinnej atmosfére. 

• Tieto aktivity boli obzvlášť dôležité pre priame zapojenie sa starostov obcí 
Madunice a Kalná nad Hronom z oblastí ohrozenia jadrových zariadení Bohunice 
a Mochovce, ktorý sú členmi Európskeho združenia obcí s jadrovým zariadením 
(GMF).   
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Odborná návšteva Bieloruska - závery 

•  Najmä po havárii vo Fukušime otázky neskorej fázy havárie a života na 
dlhodobo kontaminovanom osídlenom území sa dostávajú do popredia. 
Opatrenia v tejto fáze havárie majú odlišný charakter od tých, ktoré sa nariaďujú a 
realizujú v skorej a prechodnej fáze.  

• Odlišujú sa tým, že obyvatelia žijú v kontaminovanom území a potrebujú 
porozumieť rizikám ale hlavne ako sami môžu ovplyvniť úroveň zdravého 
života v takomto prostredí.  

• Centrá praktickej rádiologickej kultúry, zapojenie obyvateľstva a detí do 
tohto procesu je náročné a dlhodobé a preto týmto otázkam sa treba venovať v 
predstihu v rámci plánov havarijnej pripravenosti a obnovy. Ide vlastne o obnovu 
nielen územia ako takého, ale o obnovu každodenného života v kontaminovanom 
území, ktoré má svoje špecifiká. 

• Práve otázky zamerané na zriadenie, fungovanie a udržateľnú prevádzku 
centier praktickej rádiologickej kultúry boli diskutované členmi skupiny 
stakeholderov zo Slovenska. 

• Odborná návšteva umožnila obidvom zúčastneným stranám sústrediť sa na 
najdôležitejšie aspekty, hlbšie porozumieť a posúdiť relevantnosť nových 
prístupov v oblasti pohavarijného manažmentu a rehabilitácie s hlavným cieľom 
zlepšovania národných aj lokálnych plánov havarijnej pripravenosti a odozvy. 
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Odborná návšteva Bieloruska – závery (2) 

  

• Aktívna účasť všetkých účastníkov odbornej návštevy prispela k nadviazaniu 
pracovných a osobných kontaktov a získaniu cenných poznatkov, 
skúseností a zážitkov, ktoré budú uplatnené pri zvyšovaní havarijnej 
pripravenosti v Slovenskej republike.  

• Možnosť nahliadnuť do zákulisia, zoznámiť sa s reálnymi ľuďmi, 
pochopenie ich problémov a úspechov vytvorili inšpiráciu, ako udržať 
pracovné a začať nové iniciatívy v oboch krajinách. 

• Zdieľanie skúseností všetkých účastníkov prispeje k zvýšeniu pripravenosti 
na jadrové alebo radiačné havárie a na fázu obnovy po havárii a umožní, 
aby proces zahrnutia stakeholderov na všetkých úrovniach od miestnej až 
po regionálnu a národnú bol komplexnejší a zmysluplný. 

• Skúsenosti z procesu riešenia dôsledkov jadrovej katastrofy vo 
Fukušime Daiichi s využitím skúseností po Černobyle potvrdili dôležitosť 
zlepšenia ako národných tak aj lokálnych plánov v oblasti havarijnej 
pripravenosti a obnovy.  
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Tréningový kurz  

• Tréningový kurz „Neskorá fáza havárie – pripravenosť a manažment“, Gomeli, 
15.-19. septembra 2014 a bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu 
PREPARE: „Preparing Europe for Nuclear Emergency and Recovery“, organizovaného 
CEPN a Ústavom rádiológie v Gomeli. 

• Hlavné témy:  

– rádiologické charakteristiky v neskorej fáze havárie: kontaminácia prostredia, 

kontaminácia potravinových reťazcov a cesty ožiarenia, 

– situácia po Černobyľskej havárii na Ukrajine a v Nórsku, situácia po Fukušimskej havárii 

v Japonsku - prednášajúci boli členmi tímov, ktoré sa priamo podieľali na realizácii 

ochranných opatrení a obnove kontaminovaného územia v postihnutých oblastiach 

oboch spomínaných štátov, 

– princípy a kritériá pre manažment opatrení na kontaminovanom území v neskorej fáze 

havárie: nové odporúčania z ICRP a aplikácia odporúčaní ICRP na ochranu jednotlivcov 

žijúcich na kontaminovanom území po havárií JZ alebo rádiologickej udalosti, 

– opatrenia v neskorej fáze havárie, konkrétne manažment opatrení v systémoch 

potravinovej produkcie, 

– manažment opatrení na kontaminovaných osídlených územiach, 

– charakteristiky účinnosti radiačných a zdravotníckych monitorovacích systémov, 

– odborná návšteva rádioekologickej rezervácie Polesje a lokálneho centra 

rádiologickej kultúry, diskusia s obyvateľmi a zástupcami regiónu zahrnutými v procese 

rehabilitácie životných podmienok 


