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Vláda Slovenskej republiky svojím Uznesením č. 312 z 10. júna 2015 schválila vykonanie cvičenia krízového 
manažmentu INEX 5 v Slovenskej republike.  
Cvičenie sa konalo v dňoch 3. a 4.12.2015 a zúčastnilo sa ho 21 orgánov štátnej správy, SE, a. s. a 2 
organizácie ako pozorovatelia. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo 75 cvičiacich, moderátorov a hodnotiteľov a 3 
pozorovatelia.  Cieľom cvičenia bolo preveriť: 

1. rozhodovanie o stratégiách vyrozumenia po vzniku mimoriadnej udalosti, následnej krízovej 
komunikácii, vrátane možných problémov, optimalizácia systému vyrozumenia s ohľadom na 
technické, ekonomické a sociálne faktory, ako aj medzinárodnú komunikáciu a koordináciu, 

2. informovanie verejnosti a komunikácia s verejnosťou – previerka koordinácie na všetkých úrovniach 
riadenia, 

3. národná a medzinárodná podpora (humanitárna pomoc, personál, vybavenie, atď.) 

Z cvičenia bola spracovaná správa a dotazník, ktoré boli predložené na rokovanie vlády SR spolu so 
zoznamom nálezov a zistení z cvičenia. Celkovo bolo predložených 22 zistení a návrhov na zlepšenie 
súčasného stavu zabezpečenia havarijnej pripravenosti SR. 
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"Spoločný program CONCERT pre integráciu výskumu ochrany pred žiarením" v rámci programu Horizont 
2020 funguje ako zastrešujúca štruktúra pre výskumné iniciatívy spoločne spustené výskumnými platformami 
MELODI, ALLIANCE, NERIS a EURADOS. Na základe platformy SRA a spoločného programovania projekt 
CONCERT rozvíja priority výskumu,  ich zosúladenie s prioritami zúčastnených členských štátov a  hľadá 
ďalšie príspevky od spoločnosti a zainteresovaných strán. Projekt  sa snaží o zapojenie širšej vedeckej 
komunity do svojich projektov s cieľom odpovedať na potreby ochrany pred žiarením pre verejnosť, ľudí 
vystavených pracovnému nasadeniu, pacientov v medicíne a životné prostredie. 

 Uvedený projekt je vyhlásený EÚ pre oblasť radiačnej ochrany a v rámci neho sú vypísané otvorené výzvy na 
podanie výskumných projektov na základe pripravených priorít výskumu. VUJE sa aktívne zapojilo do tejto 
výzvy . Návrh projektu CONFIDENCE bol vysoko  ohodnotený a zaradený spolu s ďalšími dvomi projektmi do 
programu podpory Európskou komisiou. V rámci projektu CONFIDENCE VUJE je riešiteľom viacerých 
pracovných balíkov a súčasne  koordinátorom pracovného balíku,  zameraného na vzdelávanie, tréning 
a distribúciu výsledkov.  

Názov Projektu CONFIDENCE v plnom znení je „COping with uNcertainties For Improving modeling and  
DEcision making  in Nuclear  emergenCiEs“ čo v preklade znamená „Zvládnutie neurčitostí pre zdokonalenie 
modelov a rozhodovania v prípade jadrových havárií“.  

Týmito projektmi sa umožňuje navzájom  zdieľať  znalosti expertov , výsledky výskumov a pod. na 
medzinárodnej úrovní v daných oblastiach, ako aj používané aplikácie na podporu rozhodovania.  Takým 
spôsobom sa vytvára vysoká vzájomná  spolupráca za účelom zvyšovania efektívnosti procesov  a 
prostriedkov na podporu rozhodovania v etape nehody , alebo havárie na JZ a v etape obnovy.  
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