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Úvod

Medzinárodná agentura pre atómovú energiu (ďalej len Agentúra) je autonómna
medzivládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1957 rozhodnutím Valného zhro-
maždenia Organizácie spojených národov. Jej mandátom podľa štatútu je "urýchľovať
a rozširovať príspevok atómovej energie k mieru, zdraviu a prosperite na celom svete
a podľa možností zabezpečiť, aby pomoc, ktorú Agentúra poskytuje alebo ktorá je
poskytovaná na jej vyžiadanie alebo pod jej dohľadom či kontrolou, nebola zneužívaná
spôsobom, ktorý by podporoval akékoľvek vojenské účely". Agentúra má poverenie
podporovať výskum a vývoj v mierovom využívaní jadrovej energie a výmenu vedeck-
ých a technických informácií, zavádzať a administratívne vykonávať kontrolu záruk
proti vojenskému zneužitiu tých jadrových materiálov, ktoré sú určené pre použitie v
civilných jadrových programoch, a zavádzať alebo prijímať zdravotné a bezpečnostné
štandardy týkajúce sa jadrovej energie.

Orgány zabezpečujúce plán činnosti plán činnosti MAAE sú Rada guvernérov
a Generálna konferencia.

Rada guvernérov (ďalej len Rada)
- má 35 členov, z ktorých 13 menuje Rada a 22 volí Generálna konferencia.
- je zodpovedná ( so súhlasom Generálnej konferncie) za menovanie generál-

neho riaditeľa
- stretáva sa 5x ročne a to vo februári a júni, v septembri tesne pred a po

pravidelnom stretnutí Skupiny pre technickú pomoc a spoluprácu.
- preveruje a pripravuje rozhodnutia pre Generálnu konferenciu v oblast účto-

vania a rozpočtu a zvažuje aplikácie na členstvo
- preveruje opatrenia v oblasti inšpekčnej činnosti a oblasti publikovania

bezpečnostných noriem MAAE

Sekretariát, riadený generálnym riaditeľom
- je poverený zodpovednosťou za uskutočňovanie programov po ich odsúh-

lasení Radou a Ge-
nerálnou konferenciou.



Generálny riaditeľ
-je volený na 5 rokov a je hlavným administratívnym pracovníkom MAAE

- pomáha mu 6 námestníkov, ktorí riadia:
- Odbor technickej spolupráce
- Odbor jadrovej energie
- Odbor jadrovej bezpečnosti
- Odbor výskumu a izotopov
- Odbor záruk
- Odbor administratívy

Generálna konferencia
- skladá sa z predstaviteľov 124 členských štátov (viď. "Členské štáty MAAE")

- stretáva sa lx ročne, aby
- zvážila medzi iným Správu Rady guvernérov za predchádzajúci
rok

- schválila program, účty a rozpočet
- schválila žiadosti o členstvo

- má právo žiadať od Rady správu ku každému problému, týkajúcemu sa čin-
nosti MAAE.

Počas svojich pravidelných ročných stretnutí vedie Generálna konferencia radu
diskusií na tému programu a politiky MAAE, preveruje záležitosti, na ktoré ich upo-
zornila Rada, generálny riaditeľ a jednotlivé členské štáty. Konferencie je veľmi
dôležité fórum, na ktorom môžu predstavitelia členských štátov otvorene vyjadriť
svoje názory.

Koncom roka 1995 mal Sekretariát 2295 zamestnancov, z ktorých bolo 1673 v
pravidelne obsadzovaných miestach. Z tohoto počtu bolo 890 vo vyšších pozíciách,
kde zastupovali 90 národností. Ďalších 1405 zamestancov zabezpečovalo adminis-
tratívnu, prevádzkovú a inú podpornú činnosť.

Okrem zamestnancov v pravidelne obsadzovaných miestach zamestnáva
Sekretariát 214 ďalších dočasne ako neplatených expertov a 308 tých, ktorí sú platení
z mimorozpočtových prostriedkov (76 neplatených expertov MAAE a 24 konzultan-
tov).
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Členské štátv MAAE:

1. Afganistan
2.Albánsko
3.Alžirsko
4.Argentina
5. Arménsko
6. Austrália
7.Bangladéš
8.Belgicko
9.Biclorusko
lO.Bolivia
1 Í.Bosna a Hercegovina
12.Brazília
n.Bulharsko
14.Cyprus
15.Česká republika
16.Čina
H.Dánsko
18.Dominikánska

republika
l9.Egypt
20.Ekuádor
21. Estonsko
22.Etiópia
23.Filipíny
24.Fínsko
25.Francúzsko
26.Gabun
27. Ghana
28.Grécko
29.Gruzinsko
3O.Guatcmala
31.Haili
32. Holandsko
33.Chilc
34.Chorvátsko
35.1sland
36.India
37.lndončzia
38.1rak

39.lránska islámská republika
40. irsko
41.1/racl
42.Jamaica
43.Japonsko
44.Jord;insko

45. Juhoafrická republika
46.Jcmen
47.Juhoslávia
48.Kambodža
49. Kamerun
5O.Kanada
51.Katar
52.Kazachstan
53.Keňa
54.Kolumbia
55.Korejská republika
56.Kostarika
57.Kuba
58Kuvajt
59.Libanon
60. Libéria
6I.Lybijská arabská džamahírialO4.SRN
62.Lichtenštajnsko 105.Sudán

89.Portugalsko
90.Rakúsko
9 Í.Rumunsko
92.Ruská federácia
93.Salvador
94. Saudská arábia
95.Senegal
96. Sierra Leoně
97.Singapúr
98.Slovenská rep.
99.Slovinsko
100.Spoj.rep.
101. Spojené arab.
102.Spoj. kráľovstvo
Veľ. Brit. a Sev. írsk
103.Sri Lanka

63.Litva
64. Luxemburg
65.Macedónsko
66.Madagaskar
67.Maďarsko
68.Malajzsko
69.Mali
70. Maroko
71.Maršálové ostrovy
72.Mauritius
73. Mexiko
74. Monako
75.Mongolsko
76.Myanmár (Barma)
77. Namibia
78.Nový Zéland
79.Nikaragua
8O.Nigcr
81. Nigéria
82.Nórsko
83. Pakistan
84.Panama
85.Paraguaj
86. Peru
87Poľsko
88.Pobrežie slonoviny

106.Sýrska arabská rep.
107. Španielsko
108.Švajčiarsko
109.Švédsko
HO.Taliansko
111. Thajsko
112.Tunisko
113.Turecko
114. Uganda
115.Ukrajina
lló.Uruguaj
117. USA
118.Uzbekistan
119. Vatikán
120. Venezuela
121. Vietnam
122.Zairc
123.Zambia
124.Zimbabwe



Technická spolupráca

Nuclear Power |
Nuclear fuel cycle

iadioocttve waste management
Comparative assessment oř nucfeor power onct

oltier energy sources
Food and agriculture

Technical co-operation
disbursements by

Agency programme
in 1995
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Human health
Induilry and earth sciences

Physical and chemical sciences
Radiation safety

Safety of nuclear Installations
Safeguards ,

Direction and support

Zľava doprava:

Jadrová energetika. Jadrový palivový cyklus.

Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi,

Potravinárstvo a poľnohospodárstvo,

Zdravotníctvo, Priemysel a vedy.

Fyzika a chémia. Radiačná bezpečnosť.

Bezpečnosť jadrových inštalácii. Záruky,

Riadiace a podporné činnosti.

Sociálno-ekonomické podmienky každej
krajiny, jej kultúra a príslušná technológia
tvoria interaktívny systém, ktorý prináša
rast a pokrok, a teda lepšiu kvalitu života
pre ľudí. Kľúčový význam má získavanie
nových technológií - a to nielen pre rast,
ale aj pre "schopnosť rastu". Je to
kľúčová zásada, ktorá platí osobitne pre
rozvojové krajiny. Aj keď prenos
technológie predstavuje dôležitú
koncepciu, je jasné, že krajina bude mať z
novej technológie úžitok iba vtedy, ak
bude zodpovedať jej skutočným
potrebám a ak môže byť absorbovaná a
upravená tak, aby vyhovovala existujúcej
kultúrnej a technologickej základni.
Akonáhle sú teda definované potreby,
musí krajina poskytnúť "infrastrukturu na
privítanie", ktorá prijme technologické
vstupy a upraví si ich pre vlastné
prevádzkové prostredie takým
spôsobom, ktorý bude podporovať
vlastné spoliehanie sa štátu na aplikáciu
tejto technológie. Tento proces musí
najsilnejšiu podporu.

Hlavným cieľom programu technickej spolupráce MAAE je pomáhať členským
štátom pri dosahovaní úrovne spoľahnutia sa na vlastné schopnosti pri aplikácii
jadrovej vedy a technológie.

Na tento účel bolo potrebné zabezpečiť maximálnu efektívnosť programu. Bolo
vypracovaných 5 hlavných aktivít, ktoré majú pomôcť tomuto cieľu:

- systém modelových projektov (v roku 1995 11 nových, celkový počet 23)
- plánovaný rozvoj krajín (Country Program Proflle-CPF)



-plánovanie v jednotlivých oblastiach
- rozšírenie spolupráce s daľšími dvojstrannými i mnohostrannými organizáciami
- určenie smeru vývoja v oblastí riadenia postupov

Tieto iniciatívy vyplynuli z diskusie v Rade guvernérov , ktorej výsledkom bolo
uskutočnenie seminára na na tému "Revízia politiky MAAE" v septembri 1994. Novým
smerom v MAAE bolo vypracovanie "partnerstva" v MAAE v rozvoji s členskými štátmi.
Tento smer zabezpečil, že aktivity MAAE v oblasti technickej spolupráce sú v súlade s
rozvojom v danej oblasti v krajine. Strategická dôležitosť CPF spočíva v tom , že že sa
vytvára dohoda medzi MAAE a krajinou o skoncentrovaní sa na niekoľko prioritných oblastí,
ktoré môžu viesť k prospechu v krajine. Tento spôsob umožňuje lepšie plánovať technickú
spoluprácu s členskými štátmi.
Zvýšená snaha doviesť projekty technickej spolupráce do úspešného konca viedla k zníženiu
ich počtu a k zlepšeniu komunikácie použitím siete Internet.

Rozvoj ľudských zdrojov je jedným z kľúčových prvkov pri dosahovaní vedeckého a
technologického úrovne spoľahnutia sa na vlastné schopnosti. V tejto oblasti organizuje
MAAE výcvikové kurzy, udeľuje štipendiá na výcvik štipendistov v štátoch s pokročilou
technológiou a posiela odborníkov z rôznych oblastí jadrovej vedy a technológie do tých
Štátov, ktoré takéto služby požadujú.
Každý rok sa na výcvikových kurzoch a štipendijných pobytoch zúčastňuje asi 2400
profesionálov z rozvojových krajín. Počas roka 1995 boli organizované výcvikové kurzy v
rôznych oblastiach jadrovej technológie pre 1806 účastníkov. Agentúra okrem toho posiela do
rozvojových krajín expertov, aby na mieste poskytovali rady. Ako doplnok k týmto aktivitám
Agentúra a jej členské štáty poskytujú dodávku zariadení. V roku 1995 sa jednalo o zariadenia
v hodnote 19,2 miliónov dolárov. Spolu zdroje poskytnuté na činnosti v oblasti technickej
spolupráce v roku 1995 predstavovali asi 66,2 miliónov USD. Rozvojové krajiny s podporou
Agentúry trvale budujú svoje vlastné ľudské kapacity a technické zdroje, ktoré potrebujú na
podporu vlastných programov.
Počas roka 1995 prebiehalo spolu 600 projektov. V rovnakom roku bolo na podporu rôznych
druhov prebiehajúcich projektov vyslaných 2306 expertov uskutočnilo sa 747 študijných
pbytov a krátkych vedeckých ciest v rôznych oblastiach sa zúčastnilo 3014 expertov z rôznych
častí sveta.

Najväčšia časť pomoci Agentúry sa týka využitia jadrových postupov v
poľnohospodárstve a potravinárstve - pre optimalizáciu využitia umelých hnojív a vody, pre
zvýšenie živočíšnej produkcie, pre vybudovanie zariadení na radiačné ožiarenie potravín na
predĺženie ich doby skladovania alebo na zníženie zamorenia hmyzom, atď. V oblasti radiačnej
ochrany, bezpečnosi jadrových zariadení a nakladania s odpadmi pomáha Agentúra národným
orgánom pripraviť zákony a štandardy, organizovať služby radiačnej ochrany a zdokonaľovať
dozimetrické štandardy, meranie dávok ožiarenia, ktoré dostanú pracovníci pri priemyselnej
aplikácii žiarenia, pacienti v nemocniciach pri liečení chorôb ako je rakovina, a iní ľudia, ktorí



mohli byť ožiarení buď profesionálne alebo náhodne. Agentúra poskytuje pomoc aj v
oblastiach monitorovania rádioaktivity v životnom prostredí, bezpečnosti reaktorov a
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Sú podporované aj oblasti fyzikálnych a chemických
vied, priemyslu a geofyzikálnych vied, a zdravia ľudu.

Záruky

Regular Budget expenditure: $87 556 631
Expenditure by subprogramme

Extrabudgetory programme resources utilized
(not included In chart): $12621 340

Not* An amount of $5 859 479 tor
Implementation at United Notions \

Security Council Resolution •
6S7 on Iraq Is not

Included in the .
exlrabudgetary '

figure

Safeguards operation

Safeguards support and development

Safeguards management

Cieľom agentúrneho programu záruk je
pomáhať členským štátom dokazovať, že
dodržiavajú dobrovoľne prijaté
medzinárodné záväzky, vyplývajúce zo
Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.
Okrem inšpekcií na lokalitách sa
realizácia záruk MAAE týka rozsiahlych
činností účtovníckej kontroly jadrových
materiálov na základe správ
predkladaných členskými štátmi a pri
použití elektronických kontrolných a
iných technických opatrení priamo na
mieste. Agentúrne záruky sa týkajú
väčšiny jadrových materiálov v
zariadeniach okrem piatich štátov s
priznanými jadrovými zbraňami (Čína,
Francúzsko, Ruská federácia, Veľká
Británia a USA). Okrem toho je malý
počet mierových jadrových zariadení v
piatich štátoch s jadrovými zbraňami
pokrytý zárukami MAAE vo forme
"dobrovoľne /ponúknutých" zmlúv.
Všetkých päť štátov s jadrovými
zbraňami teraz podpísalo Zmluvu o
nešírení jadrových zbraní (NPT).

Zľava doprava: Prev.-ulzka zánikového systému,
podpora a rozvoaj zánikového systému,
riadenie zánikového systému

Záruky MAAE sú aplikované podľa podmienok dohôd uzatvorených medzi Agentúrou a
členskými štátmi. Tieto dohody sa všeobecne uzatvárajú vo väzbe na dvojstranné zmluvy o
jadrovej spolupráci a dodávkach medzi štátmi a na medzinárodné zmluvy ako je zmluva z
Tlatelolca a NPT.

Na konci roka 1995 bolo v platnosti 180 dohôd o zárukách so 105 štátmi. Počas toho
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roka Agentura vykonala 2145 inšpekcií na 475 jadrových zariadeniach v 56 štátoch. V tejto
oblasti bolo v prevádzke viac než 360 systémov fotografickej a videozáznamovej kontroly. Asi
14 000 pečatí, ktoré boli predtým umiestnené na sontrolované miesta s jadrovým
materiálom. Ich neporušenie sa následne overuje na ústredí Agentúry. Bolo analyzovaných asi
1100 vzoriek plutónia a uránu.
Inšpekčné činnosti realizované v rokoch 1991 a 1992 podľa rezolúcie č. 687 Bezpečnostnej
rady OSN zistili, že Irak nedodržiava svoje záväzky v rámci dohody o zárukách s MAAE,
podľa ktorých mal informovať o všetkých jadrových činnostiach a zahrnúť všetky jadrové
materiály v Iraku do týchto záruk. V žiadnom ďalšom prípade v roku 1991 sekretariát
Agentúry pri plnení zodpovedností za záruky nezistil žiadnu udalosť, ktorá by naznačovala
zneužitie významného množstva jadrových materiálov, spadajúcich pod záruky Agentúry.
Okrem toho sa nezistilo žiadne zneužívanie tých zariadení, systémov alebo nejadrových
materiálov, ktoré by mohli byť použité pri výrobe jadrových zbraní alebo jadrových výbušných
zariadení, ktoré sú tiež kontrolované v rámci záruk Agentúry. V prípade dobrovoľne
ponúknutých dohôd so štátmi s jadrovými zbraňami nebol vyňatý z inšpekcií žiadny jadrový
materiál podliehajúci zárukám, okrem takých materiálov, na ktoré tieto zmluvy neplatia. Je
preto rozumné vysloviť záver, že jadrové materiály zaradené pod záruky Agentúry zostali v
roku 1995 v oblasti mierového využívania jadrových neporušené alebo boli iným spôsobom
patrične evidované a zúčtované. Tento záver vychádza z výsledkov činností Agentúry v oblasti
záruk vykonávaných na miestach jadrových zariadení i na ústredí Agentúry, a z informácií
uvedených v správach predkladaných štátmi, ktoré s Agentúrou uzatvorili zmluvy o zárukách.

Vzhľadom na obmedzenia informácií dostupných pre Agentúru a existujúcich
praktických postupov kontrol môže v niektorých prípadoch dôjsť k porušovaniu zmlúv bez
toho, že by to Agentúra zistila. Agentúra tieto obmedzenia preverovala ako súrnu záležitosť a
boli vypracované opatrenia na posilnenie systému záruk. Rada guvernérov znovu potvrdila
právo vykonávať špeciálne inšpekcie v súlade s opatreniami plnorozsahových zmlúv o
zárukách. Ďalej sa diskutujú návrhy na významné rozšírenie informácií pre systém záruk.
Ku koncu roka 1991, v dôsledku výrazných rozpočtových a iných finančných obmedzení, má
Agentúra ťažkosti pri udržiavaní agentúrneho programu záruk na prijateľnej úrovni účinnosti.
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Jadrová energetika

MAAE zistila, že aj keď celosvetový rozvoj
jadrovej energetiky bol aj naďalej ovplyvňovaný
černobyľskou haváriou z roku 1986, poučenia z
nej vyvolali vlnu záujmu o jadrovú bezpečnosť,
ktorý môže byť prínosom z dlhodobého hľadiska
pre jadrovú energetiku . Pôvodne sa zdalo, že v

Regular Budget expenditure: $$ 757 427 prijímaní jadrovej energetiky verejnosťou alebo

politikmi nedošlo k žiadnym významným
utilized (not included In chart): z r n e n á m , zatiaľ ČO Sa j a s n e ZVäČŠilo

znepokojenie týkajúce sa environmentálnych
účinkov, ktoré nie sú spôsobené jadrovou

energetikou. V niektorých členských štátoch so
silnou opozíciou voči jadrovej energetike
pokračovalo spomalenie alebo zastavenie

programov jadrovej energetiky; väčšina iných
^členských štátov potvrdila svoju jadrovúorientáciu.

Napriek tomu si Agentúra uvedomuje, že
príspevok jadrovej energetiky k výrobe

| elektrickej energie vo svete - aj keď je významný
j - málo prispieva k zmierneniu akútneho
| nedostatku energie v mnohých rozvojových

krajinách. Agentúra podporuje tieto štáty
podrobnými štúdiami, aby im pomohla
zhodnotiť, ako financovať a rozvíjať programy
jadrovej energetiky. Agentúra trvale hľadá
spôsoby, ako čo najviac urobiť na pomoc týmto
krajinám.

Zľava doprava: Plánovanie a využívanie plánovania v

jadrovej energetike, výpočty na zlepšenie prevádzky

jadrovej elektrárne, vývoj zlepšených reaktorov,

jadrová fúzia

V roku 1995 sa aktivity MAAE v oblasti jadrovej energetiky zamerali na niekoľko oblastí:
- na vývoj zlepšených verzií programového vybavenia pre plánovanie v oblasti

energetiky, pomoc pri vypracovávaní štúdií plánovania v tých rozvojových členských štátoch,
ktoré používajú programy MAAE,

-na služby a systematické monitorovanie informácií o reaktoroch,
- na technológiu v oblasti manažmentu a na vzťah človek-stroj,
- na revíziu noriem v oblasti zabezpečenia kvaliity,
- na zlepšenie technológie pre pre vyvinuté reaktory,
- na úpravu morskej vody pre použitie v jadrovej energetike .

Nuclear

power plant planning
and Implementation

Assessment and Improvement ~
nuclear power plant performance

Advanced reactor developments

Nuclear fusion



Potreba pomoci MAAE členským štátom v oblasti programovaného plánovania vzrástla v
posledných rokoch. V roku 1995 sa Bielorusko, Brazília a Poľsko pridali k štátom, ktoré
ktoré dostávajú pomoc a spolupracujú v oblasti aplikácií " Energy and Power Evaluation
Package " (ENPEP), ktoré je možné použiť v oblasti jadrovej energetiky. Okrem toho
Albánsko, Estónsko, Bývala juhoslovanská republika Macedónsko, Litva, Lotyšsko,
Moldavsko a Vietnam využili pomoc v definovaní programu pre projekty technickej
spolupráce v oblasti energetiky a plánovania jadrovej energetiky.

Rozdelenie počítačových modelov v súčasnosti:

členské štáty:
medzinár. organiz.:
spolu:

MAED
43

5
48

WASP
88
12

100

VALORAGUA
36

2
38

ENPEP
39

5
44

Význam skratiek:
ENPEP - Energy and Power Evaluation Package
MAED - Modelfor Analysis of Energy Demand
VALORAGUA - Valor Agua (Water Value)
WASP - Wien Automatic System Planning Package

Agentúra sa trvale usiluje zvyšovať schopnosti členských štátov v plánovaní a realizácii
projektov jadrovej energetiky tým, že organizuje medziregionálne a regionálne výcvikové
kurzy, semináře, projekty technickej spolupráce, poradné misie a rokovania technických
výborov, a publikácie návodov a manuálov. V krajinách, kde už boli jadrové elektrárne
postavené alebo sú vo výstavbe, sa kladie zvýšená pozornosť podpore zlepšovaniu prevádzky
elektrárne a postupov údržby. Cieľom je dosiahnuť vyrovnanú vysokú úroveň bezpečnosti,
spoľahlivosti a ekonomickej výkonnosti na celom svete.
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Jadrový palivový cyklus

Tteriats for reactor fuels

fuel technology and performance

lent fuel management technology and safety

Information on the nuclear fuel cycle

Presné informácie o svetovej výrobe uránu a jeho
Regular Budget expenditure: $2 957 904 •> J J

Expenditure by subpmgtamme potrebách a zásobách sú veľmi zaujímavé pre
Extrabudgetoiyprogramme resources „ „ , . , ,

utilized (not included in chart): všetky staty s plánovanými alebo realizovanými

programami jadrovej energetiky. MAAE
realizuje dlhodobý spoločný projekt s Agentúrou

'pre jadrovú energiu OECD na periodické
publikovanie takýchto informácií v Červenej
knihe-"Svetové zásoby, výroba a potreba uránu".
Nedávne zmeny vo východnej Európe umožnili
získať komplexnejší a presnejší obraz za celý
svet. Pokračujúce vymierajúce trhy s uránom si
vynútili zatvorenie viacerých uránových baní, čo
spôsobilo sociálne a environmentálne
problémy. V reakcii na túto situáciu Agentúra
organizuje stretnutia, ktoré predstavujú
fórum pre výmenu skúseností medzi
prevádzkovateľmi a zainteresovanými
organizáciami.

Dôležitosť ekonomiky a zhoršovania životného prostredia pri zakladaní uránových baní a
výrobe uránu predstavuje základ pre iniciatívu Agentúry na prípravu viacerých návodov
týkajúcich sa ekonomických štúdií realizovateľnosti, hodnotenia vplyvu na životné prostredie
a problémov štátneho dozoru. Nemenej dôležité sú činnosti Agentúry na podporu projektov
technickej spolupráce v tejto oblasti v 20 rozvojových členských štátoch ročne.. Agentúra sa
veľmi starostlivo zaoberá zvyšovaním bezpečnosti, spoľahlivosti, ekonomickej nákíadovosti a
výkonnosti paliva energetických reaktorov. Najnovšie prevádzkové charakteristiky paliva boli
vynikajúce, keďže došlo iba k málo porušeniam paliva. Keď sa však prevádzkové
charakteristiky paliva zlepšujú, sú na palivo kladené prísnejšie požiadavky, medzi ktorými je
vyššie vyhorenie paliva a pružnejší spôsob prevádzkovania. Tieto požiadavky môžu zhoršiť
budúcu výkonnosť paliva, pokiaľ sa nezlepšia materiály a výrobná technológia a prevádzkové
podmienky reaktorov. Medzinárodná výmena informácií prostredníctvom rôznych podujatí
organizovaných Agentúrou je dôležitým prostriedkom pre zdielanie informácií medzi
členskými štátmi a pre zlepšovanie celkových znalostí. Ostatné iniciatívy Agentúry v tejto
obtasti sa týkajú zberu a rozširovania informácií o pokročilých reaktorových materiáloch,
vrátane regulačných tyčí.
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[Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi

Regular Budget expenditure: $7 800 346
Expenditure by subprogromme

Extrobudgetary programme resources
utilized (not Included in chart):

$952 417 (Including
IAEA-MEL)

Nakladanie s vyhoreným palivom je
ďalšou oblasťou činností, v ktorej
Agentúra napomáha výmene informácií
medzi členskými štátmi. Vzhľadom na
oneskorenie vo vývoji rýchleho
množivého reaktora a v dosiahnutí
dohody o spracovaní a podrobnostiach
definitívneho uloženia alebo likvidácie
vyhoreného paliva si viacerí
prevádzkovatelia zvolili alternatívu
dlhodobého skladovania paliva. Agentúra
pripravuje súbor návodov na bezpečné
skladovanie vyhoreného paliva, aby
pomohla členským štátom pri zavádzaní
národných štandardov, fyzikálnych
kritérií a predpisov. Ďalšie činnosti
Agentúry pokrývajú také oblasti ako je
spracovanie vyhoreného paliva,
zaobchádzanie s poškodeným palivom a
oddelenie aktinidov a produktov
štiepenia s možnosťou ich následnej
transmutácie. Agentúra skúma aj

problémy týkajúce sa nahromadenia
separovaného plutónia. Na riešenie
konkrétnych otázok prevádzkovateľov
reaktorov v rozvojových krajinách teraz

Zľava doprava: Obchodovanie, nakladanie, uklsdanic a skladovanie
rádioaktívnych odpadov, sklady rádioaktívnych odpadov, dekontaminácia
a likvidácia jadrových inštalácií, rádiologické a environmentálne aspekty
nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, plánovacia a riadiaca infrastruktura
v oblasti rádioaktívnych odpadov

Agentúra pripravuje Program nakladania s ožiareným palivom (IFMAP), ktorý poskytne
odporúčania pre nakladanie s vyhoreným palivom z výskumných a energetických reaktorov
a pomôže stanoviť potreby krajiny a vypracovať riešenia. Ďaľšou dôležitou zodpovednosťou
Agentúry je starostlivo hodnotiť environmentálne a zdravotné účinky jadrového palivového
cyklu a poskytovať informácie členským štátom o spôsoboch, ako tieto účinky minimalizovať.
Pretože informácie vypracované v tejto úlohe sa Často využívajú ako súčasť porovnávacieho
hodnotenia jadrovej energetiky a iných energetických zdrojov, musia byť tieto informácie
dostupné vo forme, ktorej ľahko porozumejú aj nešpecialisti.
Predmet nakladania s rádioaktívnymi odpadmi sa teraz vynára ako kľúčový prvok pri
pokračujúcom využívaní a rozvoji jadrovej energetiky. Programy viacerých členských štátov v

Hondltng. treatment.
coridltlonlng and storage of

radioactive wastes

Rodhacltve waste disposal
Decontarrthofion

and decommissioning of nuclear instofotfonj

POCSOIOQICOI and environmental aspects of waste management

Y/oste management planning and infrastructure
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jadrovej energetike boli pozastavené a niektoré zrušené z dôvodov, medzi ktoré patria aj
problémy s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi. V tejto situácii je program Agentúry
zameraný na pokrytie citlivých miest v tejto oblasti, vrátane spracovania odpadov, likvidácie,
vyraďovania jadrových zariadení, sanácie jadrových lokalít a hodnotenia životného prostredia
pomocou modelovania pohybu rádionuklidov a prepravných ciest k človeku. Dôležité činnosti
Agentúry sa týkajú zjednocovania princípov a štandardov pre bezpečné nakladanie s
rádioaktívnymi odpadmi a ich likvidáciu, poradenských služieb, misií na pomoc členským
štátom a koordinácie výskumných, vývojových a špeciálnych projektov, ktoré majú regionálny
alebo globálny dopad.

RADWASS (Radiactive Waste Safety Standards)
Potreba medzinárodne prijímaných štandardov a kritérií a dohodnutých prístupov k nakladaniu
s rádioaktívnymi odpadmi a k ich likvidácii sa stáva stále viac zrejmá, keď sa členské štáty
usilujú o prijímanie národných programov verejnosťou a vzniká starosť o pohyb rádioaktivity
cez hranice štátov.
Agentúra vyvíja Program štandardov bezpečnosti rádioaktívnych odpadov (RADWASS -
Radiactive Waste Safety Standards), aby:

(1) dokumentovala existenciu medzinárodného konsenzu v prístupoch a metodikách pre
bezpečné nakladanie a likvidáciu rádioaktívnych odpadov,

(2) vytvorila a uľahčila mechanizmus pre dosahovanie konsenzu tam, kde neexistuje,

(3) poskytla členským štátom komplexnú sériu dokumentov, ktoré by dopĺňali národné
štandardy a kritériá.

RADWASS zahŕňa všetky dokumenty týkajúce sa bezpečnosti v oblasti nakladania s
rádioaktívnymi odpadmi, vrátane vyraďovania jadrových zariadení a ťažby a spracovania
uránových a tóriových rúd.

Poradenské služby

WAMAP (Waste Management Advisory Programme)
Poradný program pre nakladanie s odpadmi (WAMAP) bol vypracovaný preto, aby uľahčil
úsilie Agentúry poskytovať rozvojovým členským štátom priamu pomoc pri nakladaní s
rádioaktívnymi odpadmi bezpečným a environmentálne prijateľným spôsobom. Program
poskytuje mechanizmus pomoci, ponúkajúci medzinárodné skúsenosti s riešením tých
problémov nakladania s odpadmi, pred ktorými stoja rozvojové krajiny. WAMAP je
prostriedok na identifikáciu a ponuku riešení bezpečného nakladania s odpadmi, ktoré
rešpektujú infrastrukturu krajiny, ľudské a ekonomické zdroje, a environmentálne a všeobecné
problémy, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú. Tento program začal v roku 1987.



SRSP (Spent Radiation Source Programme)
Ďalšou oblasťou veľkého záujmu viacerých rozvojových krajín je nakladanie s využitými
zdrojmi žiarenia a ich likvidácia. Pretože nekontrolované využité zdroje žiarenia predstavujú
možnosť vysokého rádiologického ohrozenia verejnosti, začala Agentúra nedávno Program
využitých zdrojov žiarenia (SRSP). Tento program ponúka priamy výcvik a praktické
predvedenie postupov používaných pre spracovanie a uskladnenie využitých zdrojov žiarenia.
SRSP ponúka aj všeobecný súbor počítačových programov pre vykonávanie manažérskej
kontroly uzatvorených zdrojov žiarenia.

WA TRP (Waste Management and Technical Review Programme)
Technické kontroly predstavujú dôležitú súčasť národných programov nakladania s odpadmi.
Pretože národné programy sa rozvíjajú smerom k spoločným fázam vývoja, vzniká potreba
zlepšiť nezávislosť vlastných kontrol, aby sa zlepšila technická dôvera, posilnila vierohodnosť
programu a povzbudilo jeho prijímanie verejnosťou. Agentúra vypracovala Program
hodnotenia a technickej kontroly nakladania s odpadmi (WA TRP), aby pomáhala členským
štátom s jadrovými elektrárňami a činnosťami v palivovom cykle pri hodnotení technických,
prevádzkových, bezpečnostných a výkonových charakteristík plánovaných alebo fungujúcich
systémov nakladania s odpadmi. Kontrola prostredníctvom WATRP môže mať charakter
mikro alebo makro činností v závislosti od potrieb členských štátov. Najnovšia kontrola
realizovaná v Kórejskej republike sa sústredila na kritériá umiestňovania nového povrchového
úložiska odpadov.

Výskumné a špeciálne projekty

Program V AMP (Validation of Environmental Assessment Models)
Výskumný program koordinovaný Agentúrou v oblasti Validácie modelov hodnotenia
životného prostredia (VAMP) trvale priťahuje výraznú pozornosť vedcov v oblasti
modelovania rádiologického hodnotenia. Tento program využíva rádionuklidy uvoľnené pri
černobyľskej havárii na testovanie a zdokonaľovanie modelov rádiologického hodnotenia a sú
doňho zapojené laboratóriá z viac ako 20 štátoch. Údaje získané z rozsiahlych programov
merania po černobyľskej havárii v Európe a v bývalom Sovietskom zväze boli použité na
kontrolu a pochopenie dôležitých procesov prenosu rádionuklidov a pre vývoj scenárov
modelových skúšok.

Nakladanie s odpadmi z reaktorov VVER vo východnej Európe
Agentúra vykonáva projekt, ktorý sa začal v roku 1991, o spôsoboch zlepšovania manipulácií,
spracovania a skladovania rádioaktívnych odpadov z reaktorov VVER vo východnej Európe.
Viaceré staršie reaktory VVER neboli vybavené zariadeniami na spracovanie odpadov, takže
museli skladovať odpady nespracované. Projekt počíta s prenosom informácií o bezpečných
praktických postupoch pri úprave, spracovaní a skladovaní odpadov vznikajúcich z prevádzky
reaktorov.
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Londýnsky dohovor o vyhadzovaní odpadov do mora (London Dumping Convention - Sea
Dumping)
Vo vzťahu k úlohe Agentúry ako technického poradcu k Londýnskemu dohovoru o
vyhadzovaní odpadov do mora v záležitostiach týkajúcich sa rádioaktívnych materiálov
vytvorila Agentúra databázu o rádioaktívnych materiáloch zavedených do morského
prostredia z dôvodov:
(1) ukladania zabalených odpadov,
(2) havárie a straty jadrových materiálov na mori,
(3) kontrolovaného vypúšťania do pobrežných vôd.

Bezpečnosť jadrových zariadení

V septembri 1992 v rezolúcii o
opatreniach na posilnenie medzinárodnej
spolupráce v tejto oblasti generálna
konferencia MAAE ocenila činnosti

Regular Budget expenditure: $8 20144i I M A A E v jadrovej bezpečnosti a radiačnej

ochrane, keď osobitne zdôraznila služby
umzed (not included m chart): p o s k y t o v a n é Agentúrou pre zvyšovanie q

$2 888 371

Strengthening
baste nuclear safety

Engineering ~
safety Issues of nuclear power plants

Operational safety of nuclear power plants

Research reactor safety

Nuclear safety assessment practices

Safety approaches to future nuclear power plants

Safety reassessment of nuclear power plants
.Safety I

approbate of faculties estotHshed under project agreements with the Agency I

Communication with the public

prevádzkovej bezpečnosti jadrových
elektrární. Osobitne sa konferencia
zmienila o dvoch projektoch. Jeden
bol zameraný na medzinárodnú
pomoc pri hodnotení bezpečnosti
jadrových reaktorov typu VVER 440/230
a členské štáty boli vyzvané, aby k týmto
prácam dobrovoľne prispeli. Druhý
projekt bo! zameraný a komplexné
hodnotenie rádiologických následkov
černobyľskej havárie v Sovietskom
zväze. Okrem toho rezolúcia privítala
zvolanie konferencie na vysokej úrovni o
jadrovej bezpečnosti v roku 1991, ktorá
poskytla príležitosť, aby medzinárodné
spoločenstvo definovalo program v
oblasti jadrovej bezpečnosti na toto
desaťročie.

Zľava doprava: Posilnenie základnej jadrovej bezpečnosti, inžinierska činnosť v oblasti

bezpečnosti jadrových elektrárni, prevádzková bezpečnosť v JK, výskum bezpečnosti

reaktora, prkliky hodnotenia jadr. l>ezp..bezpečiiosť budúcich JK. bezp. prehodnotenie 31i,

bezpečnosť zariadení, ktoré bli založené v spolupráci s MAAK. styk z verejnosťou



fíezftečnosľ jadrových elektrární s VVER-440/230
V máji 1992 bola publikovaná správa o najvýznamnejších poznatkoch z mimorozpočtového
programu MAAE "Bezpečnosť jadrových elektrární s reaktormi VVER-440 modelu 230".
Predstavovalo to ukončenie prvej etapy štúdie, v rámci ktorej experti z 21 štátov navštívili
lokality týchto reaktorov. Bol navštívený každý z 10 PWR reaktorov WER-440/ 230 prvej
generácie sovietskeho projektu, ktoré sú teraz v prevádzke v Bulharsku, Československu a v
Ruskej federácii. Všetky tieto elektrárne vykazovali vážne nedostatky v oblasti bezpečnosti,
ktoré vyžadovali prijať súrne, koordinované úsilie na ich zlepšenie. Pretože východoeurópske
krajiny sa výrazne spoliehajú na elektrinu z JE, závisí dlhodobá prevádzka týchto elektrární od
ich pokračujúcej rekonštrukcie a zvyšovania bezpečnosti.
Základ pre identifikáciu asi 100 bezpečnostných problémov a pre ich zaradenie do kategórií I
až IV podľa rastúcej dôležitosti tvorili technické znalosti a skúsenosti odborníkov, ktorí sa na
tomto programe zúčastnili, spoločne so všeobecne prijímanými bezpečnostnými štandardami.
65% týchto problémov má vysokú bezpečnostnú významnosť (kategórie III a IV) a vyžadujú
si okamžitú pozornosť.
Pre uľahčenie analýz a zhrnutie poznatkov bolo asi 1300 bezpečnostných položiek (záznamov)
zhromaždených v počítačovej databáze pre ľahké vyhľadávanie a previerku dostupných
informácií. Tieto informácie odrážajú špecifické bezpečnostné problémy týkajúce sa
akýchkoľvek všeobecných bezpečnostných problémov a sú klasifikované podľa ich konečného
bezpečnostného zatriedenia.
Druhá fáza programu MAAE pomáha štátom čo najlepšie využiť pomoc, ktorú dostávajú.
Pomoc reaguje na vážne bezpečnostné potreby a priority a je v súlade s dlhodobými
medzinárodnými bezpečnostnými požiadavkami. Je aj v súlade s odporúčaniami vyplývajúcimi
z prvej etapy tohto programu MAAE a nieje duplicitná s inou medzinárodnou alebo národnou
pomocou.
V súčasnosti sú programy pre zvyšovanie bezpečnosti realizované v rôznej miere na všetkých
elektrárnách. Okrem toho činnosti MAAE v rámci tohto programu sa sústred'ujú na tie hlavné
oblasti, v ktorých je pomoc vyžadovaná, menovite: na pomoc pri riešení špecifických
problémov štátu alebo elektrárne a na štúdie všeobecných bezpečnostných problémov.

Mimorozpočtový program o bezpečnosti reaktorov RBMK
V apríli 1992 zvolala MAAE rokovanie technického výboru (TCM), aby zhromaždil, preveril
a vymieňal informácie o rôznych národných a dvojstranných programoch týkajúcich sa
bezpečnosti reaktorov RBMK černobyľského typu sovietskeho projektu. Na rokovaní sa
zúčastnilo viac ako 60 odborníkov na bezpečnosť z 13 krajín a medzinárodných organizácií.
Účastníci sa zhodli, že je súrne potrebné vytvoriť konzistentný medzinárodný program s
dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti RBMK. Bola zdôraznená potreba konsolidovať výsledky
z rôznych programov a dosiahnuť medzinárodný konsenzus o potrebných bezpečnostných
vyíepšeniach.Tento program má za cieľ pomáhať úradom dozoru aj príslušným organizáciám
prevádzkovateľa. V podstate sa týka vytvorenia funkcie strediska pre zber, preverovanie a
rozširovanie informácií o programoch pomoci. V júni 1992 MAAE ohlásila mimorozpočtový
program pre bezpečnosť RBMK v súlade s odporúčaniami TCM a vyzvala členské štáty, aby
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pri jeho realizácii pomáhali.

OS ART (Operational Safety Review Team)
Cieľom programu Tímov pre kontrolu prevádzkovej bezpečnosti (OSART) je zvyšovať
prevádzkovú bezpečnosť jadrových elektrární na celom svete prostredníctvom kontrol a
výmeny technických skúseností. Výsledky misií sú k dispozícii členským štátom
prostredníctvom správ na rôznej úrovni a od odborníkov a pozorovateľov po ich návrate
domov z účasti na misii. Väčšina zo správ OSART bola príslušnými štátnymi orgánmi
zverejnená.
Návody na vykonávanie misií OSART sa inovovujú z hľadiska odporúčaní Medzinárodnej
poradnej skupiny pre jadrovii bezpečnosť (INSAG - International Nuclear Safety Advisory
Group), nových bezpečnostných návodov v sérii Štandardov jadrovej bezpečnosti (NUSS-
Nuclear Safety Standards) a praktických skúseností získaných počas misií OSART. Sú
značne rozpracované plány zahrnúť do programu OSART aj previerky kultúry bezpečnosti,
ako je popísaná v správe Bezpečnostnej série 75-INSAG-4. Boli vydané dodatočné návody a
referenčné materiály k špeciálnym problémom v rámci programu OSART, ako je spätná väzba
prevádzkových skúseností, reaktorové inžinierstvo a manipulácie s palivom.
Misie OSART, ktoré boli realizované na jadrových elektrárnách, majú za cieľ identifikovať tak
prednosti, ktoré by mali prevziať iné jadrové elektrárne, ako aj nedostatky, ktoré by mali byť
odstránené. Potom sa navrhujú odporúčania na ich zlepšenie. Bol publikovaný technický
dokument o dobrých praktických skúsenostiach a v roku 1989 sa začal pravidelný program
následných návštev. Z týchto činností vyplýva záver, že jadrové elektrárne berú program
OSART vážne a realizujú cenné zlepšenia prevádzkovej bezpečnosti.

ASSET (Assessment of Safety Significant Events Team)
Od roku 1986 posiela MAAE misie ASSET do rôznych krajín, ktoré prevádzkujú jadrové
elektrárne; ASSET je skratka pre Skupinu pre hodnotenie bezpečnostné významných
udalostí.Sluíby ASSET v súlade so zadaním preverujú prevádzkové bezpečnostné skúsenosti
z hľadiska udalostí, ktoré sa stali. Táto previerka zahŕňa vyšetrovanie a identifikáciu priamych
aj koreňových príčin nehôd alebo havárií, všeobecných bezpečnostných poučení a vhodnosti
nápravných opatrení. Základným predpokladom je, že nestačí dobrý projekt elektrárne, aj keď
je to široko uznávané ako nevyhnutný predpoklad pre bezpečnú prevádzku. Aj aktívny
manažment je kľúčovým faktorom pre bezpečnú prevádzku.
Rôzne možnosti, ktoré služby ASSET ponúkajú členským štátom MAAE, boli teraz rozšírené
tak, že zahŕňajú päť typov:

Typ S.
Seminárový výcvik operátorov a pracovníkov dozoru v používaní metodiky ASSET pre
identifikáciu bezpečnostných problémov, hodnotenie ich následkov na bezpečnosť a elimináciu
koreňových príčin možných budúcich nehôd a havárií.
Typ R
Previerka prevádzkovej bezpečnostnej výkonnosti JE pre hodnotenie vhodnosti nápravných
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opatrení a pre výmenu názorov na ďalšie zvyšovanie kultúry bezpečnosti elektrárne pre účinné
zvládnutie prevencie nehôd.
Typ A
Analýza koreňových príčin udalostí, ktorá sú veľmi významné pre bezpečnosť, aby sa rozšírili
všeobecné odporúčania pre účinnú prevenciu nehôd s podobnými koreňovými príčinami na
iných JE.
Typ I
Pomoc vedeniu elektrárne pri realizácii odporúčaní ASSET týkajúcich sa programu
predchádzania nehodám (kontrola kvality, preventívna údržba, kontroly) a programu spätnej
väzby prevádzkových skúseností (analýza koreňových príčin, opravy a odstraňovanie príčin).
Typ F
Následné činnosti týkajúce sa kultúry bezpečnosti elektrárne z hľadiska managementu pre
prevenciu nehôd ako výsledok realizácie odporúčaní misie ASSET typu R.

V súčasnosti sa na žiadosť prevádzkových a dozorných organizácií študujú ďalšie možnosti
zdokonaľovania metodiky ASSET. Jedno zo zdokonalení by malo poskytovať počítačové
nástroje pre postupy ASSET na identifikáciu problémov bezpečnosti elektrárne, pre
hodnotenie ich významnosti pre bezpečnosť a pre vykonávanie analýz koreňových príčin.
Na vyžiadanie členských štátov budú služby ASSET ponúkané aj pre iné typy jadrových
zariadení, nielen pre jadrové elektrárne. To lepšie poslúži pri zosúladení manažérskych
praktických postupov pre prevenciu akejkoľvek havárií v jadrovom spoločenstve.

IRS (Incident Reporting System)
Systém hlásenia nehôd (IRS) MAAE je založený na zásade, že každý účastnícky členský štát
podáva informácie, kedykoľvek jeho domáca analýza nejakej udalosti v jadrovej elektrárni
identifikuje vhodné poučenia, ktoré môžu zabrániť opakovanému výskytu kdekoľvek inde.
Systém má teraz údaje o viac ako 1200 udalostiach, ktoré vznikli na jadrových elektrárnách po
celom svete. V máji 1992 sa 26. členom IRS stala Čína. Aby sa posilnili obojstranné
zodpovednosti krajín, v ktorých k nehode došlo, a krajín, ktoré využívajú informácie o
prevádzkových skúsenostiach z iných zdrojov, podniká MAAE kroky na urýchlenie a
zefektívnenie komunikácie informácií získaných pri hodnotení nehôd, aby sa zvýšila hodnota
informácii IRS v procese spätnej väzby prevádzkových skúseností, aby sa posilnili schopnosti
členských štátov systematicky analyzovať prevádzkové skúsenosti JE, aby sa dôslednejšie
zaviedli národné programy spätnej väzby skúseností z prevádzky, a aby verejnosť lepšie
rozumela a poznala IRS.

Obvykle sú výsledky analýz IRS rozširované z MAAE prostredníctvom bezpečnostných štúdií
konkrétnych problémov, previerkou trendov a typických udalosti na JE, previerkou analýz
koreňových príčin nehôd a ročnými správami. Účastníci IRS vysoko ocenili rýchlu reakciu z
rokovaní expertov IRS/ASSET ako nový prvok činnosti IRS. Podrobnosti o novších
udalostiach, lepšie opatrenia na riešenie problémov a skúsenosti expertov z bezpečnostné
významných udalostí predstavujú špeciálne charakteristiky tohto typu rokovaní.



IPERS (International Peer Revietv Service)
Program Služby medzinárodných previerok (IPERS) začal v roku 1988. V rámci tohto
programu sú vysielané medzinárodné skupiny expertov na vykonávanie nezávislých previerok
pravdepodobnostného hodnotenia bezpečnosti (PSA). Výsledné odporúčania zvažujú
zdokonalenia a rozšírenia PSA a dávajú návod na široké spektrum aplikácii PSA. Tieto
previerky prebiehajú podľa podrobných návodov vypracovaných Agentúrou. Návody sú
periodicky inovované tak, aby v nich boli zahrnuté skúsenosti získané z misií. Počas jednej z
misií bola realizovaná podrobná previerka jedného konkrétneho aspektu PSA - požiarnej
analýzy.
Spätná väzba, ktorú Agentúra doteraz má, je všeobecne veľmi pozitívna. Odporúčania boli
ocenené a realizované pri revízii a inovácii PSA.

INSARR (Integrted Safety Assessment of Research Reactors)
Agentúra prostredníctvom svojho dlhodobého programu Integrovaného hodnotenia
bezpečnosti výskumných reaktorov (INSARR) vykonáva periodické kontroly bezpečnosti tých
výskumných reaktorov, ktoré boli postavené s pomocou Agentúry, a na požiadanie členských
štátov aj ostatných výskumných reaktorov. Program INSARR je teraz posilňovaný vzhľadom
na veľký počet výskumných reaktorov zaradených do dohôd o projektoch, vyžadujúcich
plnenie bezpečnostných štandardov a opatrení Agentúry. Tímy INSARR pomáhajú zvyšovať
prevádzkovú bezpečnosť viac ako 40 výskumných reaktorových zariadení v 31 štátoch, a
doteraz bolo vykonaných viac ako 100 kontrol bezpečnosti.

RAPAT (Radiation Protection Advisory Teams)
Od roku 1984 vykonali Poradné Umy MAAEpre radiačnú ochranu (RAPAT) asi 58 misií na
hodnotenie infrastruktury radiačnej ochrany, na formulovanie stratégie zdokonalovania a na
odporúčanie štátnym orgánom o prioritách. Účasť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
na niektorých misiách RAPAT zvýšila účinnosť týchto misií pomocou skúseností tejto
organizácie so zdravotníckymi aplikáciami žiarenia a jej stykov so štátnymi orgánmi. Aj keď
misie RAPAT pokračujú v zisťovaní nedostatkov v infrastruktuře pre radiačnú ochranu v
rozvojových krajinách, existujú náznaky toho, že táto medzinárodná pomoc prostredníctvom
MAAE podporuje trvalé zdokonalovanie. MAAE pokračuje v snahe o systematickejšie a
integrovanejšie misie RAPAT, vrátane príslušných výcvikových činností.

Bezpečnosť prepravy
Každý rok je po celom svete prepravovaných niekoľko desiatok miliónov zásielok
rádioaktívnych materiálov. Bezpečnosť ich prepravy je zvyšovaná široko rozšírenými a
jednotne uplatňovanými predpismi MAAE pre bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov,
ktoré Agentúra po prvýkrát vydala v roku 1961. Počas obdobia dlhšieho než 30 rokov nedošlo
k žiadnemu významnému uvoľneniu rádioaktívnych materiálov z transportov, pri ktorých
došlo k nehodám.
Tieto predpisy boli prijaté prakticky všetkými členskými štátmi a medzinárodnými
organizáciami, ktorých sa preprava týka, vrátane Medzinárodnej organizácie civilného letectva
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(ICAO) a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Formálny proces preverovania a revízií
udržiava tieto predpisy na úrovni vedeckého a technologického vývoja. Vydanie z roku 1985
bolo revidované v roku 1990.
Súčasné zaujímavé problémy sa riešia prostredníctvom výskumných programov, na ktorých sa
pod koordináciou Agentúry zúčastňujú viaceré členské štáty. Činnosti zberu údajov na
podporu vývoja tohto predpisu pokračujú v oblastiach certifikácie zásielok, udalostí, dodávok,
ožiarenia, a výskumu a vývoja. Dáva sa dohromady modelový súbor pozostávajúci z
komplexných manuálnych a vizuálnych pomôcok, použiteľných pre medzinárodné a národné
výcvikové programy.

Medzinárodné dohody
Rozširovanie medzinárodného charakteru jadrovej a radiačnej bezpečnosti viedol k podpísaniu
značného počtu medzinárodných dohôd, podľa ktorých Agentúra zodpovedá za výmenu
informácií a za podporu a koordináciu pomoci. V platnosti sú záväzné medzinárodné
Dohovory o včasnom hlásení jadrovej havárie a o pomoci v prípade jadrovej havárie alebo
radiačného nebezpečenstva a Dohovor o jadrovej bezpečnosti.
Pod odborným gestorstvom MAAE boli a sú pripravované ďalšie zmluvné dokumenty ako
Revízia Viedenského dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody ,
Dodatkový protokol k dohode o zárukách a iné.

IRRT (International Regulatory review Team)
Misie Medzinárodných tímov na previerku dozorov (IRRT) predstavujú pomerne nové služby
ponúkané MAAE. Doteraz sa uskutočnili dve misie, do Brazílie a do Rumunska. Cieľom tohto
programu je poskytovať radu a pomoc členským štátom na posilnenie účinnosti úradov
štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, aj keď sa súčasne rešpektuje konečná
zodpovednosť každého členského štátu za bezpečnosť jeho jadrových zariadení. Potreba
programu IRRT sa stala zvlášť zrejmou po nedávnych politických zmenách vo východnej
Európe.
Misia IRRT je tvorená skupinou odborníkov na záležitosti dozoru, ktorí budú na vyžiadanie
štátu preverovať národné prístupy dozoru k jadrovej bezpečnosti. Tieto previerky vychádzajú
z medzinárodných štandardov a návodov jadrovej bezpečnosti, vydaných MAAE v programe
NUSS, a zo skúseností členov tímu.Rozsah a celkový účel misií IRRT sa ďalej vyvíja v úzkej
spolupráci s orgánmi dozoru v členských štátoch a je koordinovaný s podobnými prácami
Európskej komisie vo východnej Európe, aby boli k dispozícii pružné metódy pre
zabezpečenie osobitných potrieb ktoréhokoľvek štátu.



Radiačná bezpečnosť

Regular Budget expenditure: $5 043 077
Expenditure by subprogramme

Sxtrabudgetaty programme resources
utilized (not included in chart):

$233 077
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IV

Na žiadosť vlády bývalého ZSSR vykonala
Agentúra viacetapové medzinárodné hodnotenie
rádiologických následkov černobyľskej havárie v
postihnutých oblastiach Bieloruska, Ukrajiny a
Ruskej federácie. Toto nezávislé hodnotenie sa
týkalo účinkov havárie na zdravie ľudí a na
životné prostredie a hodnotilo ochranné patrenia
prijaté sovietskymi úradmi. Štúdiu, ktorá bola
riešená od mája do decembra 1990, vypracovalo
asi sto zahraničných špecialistov v zdravotníctve,
rádiopatológii, psychlógii, epidemiológii,
rádioekológii, výžive, dozimetrii a radiačnej
ochrane.

Zľava doprava: Posilnenie radiačnej bezpečnosti, radiačná ochrana obyvateľstva
a živiótnčho prostredia, bezpečná preprava jadr. materiálu, havarijný plán,
bezpečnosť zdrojov radiácie, služby v oblastí radiačnej bezpečnosti

ÍNES (international Nuclear Event Scale)
Medzinárodná stupnica jadrových udalostí (INES) pre jadrové elektrárne bola takmer dva
roky v skúšobnom používaní v 32 zúčastnených štátoch. Stupnica, ktorá kategorizuje udalosti
od úrovne 0 (bez bezpečnostnej významnosti) až po úroveň 7 (havárie so široko rozšírenými
následkami na zdravie a životné prostredie) je určená na to, aby umožňovala štandardnú
komunikáciu o jadrových udalostiach kdekoľvek vo svete a uľahčovala porozumenie medzi
jadrovým spoločenstvom, médiami a verejnosťou.
Postup kategorizácie v stupnici INES hodnotí závažnosť jadrových udalostí a týka sa troch
rôznych aspektov:
- radiačné účinky mimo lokality (úniky do životného prostredia, ožiarenie verejnosti)
- radiačné účinky v lokalite (ožiarenie pracovníkov, poškodenie reaktora)
- vplyv na ochranu elektrárne do hĺbky (oslabenie mechanizmov bezpečnosti reaktora
- bez úniku rádioaktivity alebo poškodenia reaktora)

Systém reakcie MAAE v prípade havárie
Pre zabezpečenie vykonania rýchlych a účinných činností v súlade so zodpovednosťami
Agentúry podľa Dohovorov o včasnom oznamovaní a pomoci má Agentúry v činnosti Systém
reakcie v prípade havárie. Súčasťou tohto systému je nezávislé jednoúčelové operačné
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stredisko, ktoré je trvalé obsadené personálom, aby bola zabezpečená okamžitá reakcia na
akékoľvek havarijné oznámenie. Agentúra vypracovala komplexný plán s podrobnými
prevádzkovými predpismi a vykonáva periodické školenia a cvičenia, aby bolo zabezpečené
dostatočné množstvo vycvičených pracovníkov na reagovanie.

Styk s verejnosťou
Medzinárodná stupnica jadrových udalostí (INES) je veľmi významná aby bola verejnosť
rýchlo a správne informovaná o významnosti udalosti v jadrovej elektrárni. V roku 1995 sa k
informačnému systému INES pripojili Arménsko, Chorvátsko, Island a Kazachstan, čím sa
zvýšil počet účastníkov na 58.
Pri ročnej previerke práce systému národní koordinátori členských štátov doporučili prijetie
tejto stupnice aj pre iné zariadenia ako jadrové reaktoři a prípravu informačného materiálu,
ako napr. video, aby bolo možné vysvetliť stupnicu verejnosti. V roku 1995 preešlo cez
informačný szstém 62 udalostí, z ktorých 56 sa uskutočnilo v jadrových elektrárnách a 6 v
iných zariadeniach. Žiadna z nich nebola kategórie 3 a vyššej.

Svet jadrových postupov

Potravinárstvo a poľnohospodárstvo

Regular Budget expenditure: $12 197 167
Expenditure by subprogramme

Extrabudgetaiy programme resources
utilized (not included in chart):

S3 59? 205 (Including
$1677 290 from FAO)

SOU temty. Irrigation
and crop production

Ptant breeding and genetics

Animal production and health

Insect and pest control

Agrochemlcals and residues
Food preservation

Počet hladujúcich a nedostatočne
živených ľudí sa na celom svete zvýšil
najmenej na 780 miliónov. Svetová
populácia vzrástla na 5,3miliardy a
počas jednej ľudskej generácie sa
očakáva jej zvýšenie na 8 miliárd. Stojí
preto pred nami výzva nielen zvyšovať
dodávky potravín potrebných na
zvýšenie kalorickej hodnoty pre
hladujúcich, ale aj nasýtiť 3 miliardy
ľudí navyše. Aj keď sa v rozvinutých
krajinách produkuje nadbytok
potravín, nie je možné ich primerane
rozdeliť medzi ľudí v rozvojových
krajinách, ktorí ich potrebujú kvôli
nedostatočnej infrastruktuře distribúcie
a financiám. Je preto zrejme žiadúce
pomáhať týmto krajinám, aby sa v

Zľava doprava: I Yoilnosľpôdy výroba dosiahnutie úrody, pestovanie rastlín

a genetika, chov a zdravie zvierat, kontrola pesticídov a hmyzu, agrochemikálie

a icli zvyšky, ochrana potravin >
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maximálnom možnom rozsahu samé postarali o výživu obyvateľstva. Hlavnou príčinou hladu
nieje nedostatočná celková výrobná kapacita, ale chudoba. Riešením je ekonomický
rozvoj, osobitne rozvoj vidieckych oblastí s dôrazom na zvýšenie lokálnej schopnosti vyrábať
potraviny a na industrializáciu jej výroby.
Hlavné stimuly rozvoja vidieckej ekonomiky - a teda vylúčenia nedostatočnej výživy - sú

zdravé ekonomické prostredie pre roľníkov a pre sprievodné podnikanie, vrátane podpory a
úverov, a výskum, rozvoj a prenos technológií. Pri rozvoji trvale udržateľnej technologickej
základne pre vylúčenie chudoby a hladu a pre zlepšenie životného prostredia sú najdôležitejšie
jadrové postupy spolu s modernými biotechnológiami.
Práce v potravinárstve a poľnohospodárstve vykonáva Agentúra v spolupráci s Organizáciou
pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo (FAO Food and Agriculture Organization)
prostredníctvom spoločnej divízie FAO/MAAE pre jadrové postupy v potravinárstve a
poľnohospodárstve. Táto spoločná divízia, ktorá bola zriadená v roku 1964, sa pokúša riešiť
praktické problémy týkajúce sa produkcie a ochrany poľnohospodárskych plodín a živočíšnej
výroby a ochrany potravín, kde môžu pomáhať aj jadrové postupy.

Úrodnosť pôdy, zavlažovanie a produkcia poľnohospodárskych plodín
Značná pozornosť sa venuje výžive obsahujúcej dusíka, ktorý má kľúčový význam pri
zvyšovaní rastlinnej výroby a obsahu proteínov v potravinárskych plodinách. Aj keď sa
dusíkaté hnojivá široko používajú pre zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie, nemôžu si
ich roľníci v rozvojových štátoch dovoliť kupovať, a nadmerné množstvo alebo nevhodné
druhy použitých hnojív môžu viesť k znečisťovaniu vzduchu a vodných zdrojov s
nepriaznivými následkami na zdravie človeka a na životné prostredie.
Výskum výživy obsahujúcej dusík je založený na využití stabilného izotopu dusíka-15 pre
určovanie najlepších foriem, času a miesta podávania dusíkatého hnojiva, ktoré vedú k
najúčinnejšiemu príjmu dusíka rastlinami, čím sa vylučuje vznik odpadov a znižuje sa
množstvo dusíkatých hnojív potrebných pre dosiahnutie požadovaného výnosu. Lacnejšou a
bezpečnejšou alternatívou alebo doplnkom k dusíkatým hnojivám je použitie rastlín s
biologicky viazaným dusíkom zo vzduchu, pričom najsľubnejším je viazanie atmosferického
dusíka v strukovinách pomocou baktérií (Rhizobium), ktoré tvoria uzlíky na ich koreňoch.
Izotopické metódy umožnili merať viazaný dusík, identifikovať účinné kultivary na tráve a v
zrnitých strukovinách a zisťovať podmienky, pri ktorých sa maximalizuje väzba dusíka, čím sa
ďalej znižuje závislosť dobrého rastu rastlín od pôdy a dusíkatého hnojiva.
V mnohých pôdach nie je dosť vody na to, aby bolo možné udržiavať poľnohospodársku
produkciu. Agentúra prostredníctvom spoločnej divízie FAO/MAAE podporuje práce v
mnohých oblastiach s cieľom pomáhať špecialistom na zavlažovanie, ale aj iným vyberať
najvhodnejšie možnosti pre zvýšenie alebo zdokonalenie účinnosti použitia obmedzených
vodných zásob. Sprievodným problémom je, že pôda má v mnohých oblastiach veľký obsah
soli. Aj keď to niektoré potravinárske plodiny znesú, viaceré túto vlastnosť ale nemajú. Robia
sa preto práce na zlepšenie odolnosti existujúcich druhov plodín a na výber odolnejších
potravinárskych plodín, ktoré môžu znižovať soľnatosť pôdy a pomáhať iným plodinám v
raste. V týchto štúdiách sa široko využívajú jadrové postupy.
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Pestovanie rastlín a genetika
Pre vývoj nových druhov dôležitých potravinárskych plodín je možné využívať jadrové
postupy, niekedy v kombinácii s inými biotechnológiami. Z populácií rastlín ožiarených v
laboratóriu, v skleníku alebo na poli sa vyberajú "mutanty", ktoré sa geneticky odlišujú od
rodičovského materiálu. Tie mutanty, ktoré majú požadované charakteristiky, potom
prechádzajú prísnymi skúškami na poli. Podobné postupy sa používajú na výrobu stoviek
nových typov viacerých rôznych druhov plodín. Takéto druhy môžu mať väčšiu odolnosť proti
chorobám, lepšiu kvalitu produkcie a vyššie výnosy. Do roku 1996 bolo pre pestovateľov
uvoľnených viac než 1550 mutantových kultivarov obilnín a ozdobných rastlín. Napríklad 8
percent poľnohospodárskej pôdy v Číne je osiatych mutantmi ryže, pšenice, kukurice a bavlny.

Chov a zdravie zvierat
Jadrové postupy hrajú dôležitú úlohu aj v pomoci veterinárom pri zlepšovaní reprodukčnej
účinnosti, ako aj pri diagnóze a liečení chorôb zvierat. Odberom krvi alebo mlieka a analýzou
v laboratóriu s použitím veľmi citlivých a špecifických imunologických postupov skúšok je
možné merať hladinu hormónov, ktoré ovládajú reprodukčné procesy, a zisťovať prítomnosť
infekčných zložiek. Tieto merania sa potom môžu použiť na určenie, či napr. je krava brezivá
alebo či jej vaječníky fungujú správne, a či bola úspešne očkovaná proti príslušnej infekcii.
Tieto postupy sa používajú na celom svete, aby pomohli zlepšiť zdravotný stav a produktivitu
hovädzieho dobytka, byvolov, oviec a kôz. Agentúra ako súčasť svojej pomoci rozvojovým
krajinám vo svojom laboratóriu v Seibersdorfe vyrába a distribuuje štandardné skúšobné
imunologické súpravy. Dva významné príklady sa týkajú dobytčieho moru a spavej nemoci,
kde sú súpravy FAO/MAAE pravidelne posielané do 25 štátov v Afrike tak, aby veterinárne
služby v týchto krajinách mohli presne sledovať postup svojich kampaní na kontrolu týchto
chorôb.

Kontrola pesticídov a hmyzu
Toto je ďalšia oblasť, v ktorej sa môže zdať prekvapujúca skutočnosť, že sa používajú jadrové
postupy. Základná predstava je však prostá. Ožiarenie sa používa na sexuálnu sterilizáciu
hmyzu. Sterilizovaný hmyz sa potom vypúšťa v cieľovej oblasti. Miestne samičky, ktoré sa
spájajú so sterilnými samčekmi, nemajú žiadne potomstvo. Šanca na úspešné spojenie sa
drasticky zníži tým, že sa vypustí veľké množstvo samčekov splodených a sterilizovaných v
laboratóriu, ktorí súťažia s plodnými samčekmi o samičky z miestnej populácie.
Postupy sterilizácie hmyzu (SIT- Sterile Insect Technique) sa spoliehajú na vývoj účinných
prostriedkov vypestovaním ohromného množstva múch v laboratóriu. Keď sú vypestované, sú
muchy vystavené sterilizačnej dávke ožiarenia, ktorá však nie je smrteľná, a sú vypustené do
zamorených oblastí. Od vyvinutia v päťdesiatych rokoch sa postupy SIT používajú na
vyhubenie alebo kontrolu viacerých druhov škodlivého hmyzu. Najúspešnejšia kampaň
vyhubila červotoča v USA a Mexiku, ako aj na ostrovoch Portoriko a Curacao. Postupy SIT
predstavujú hlavnú zložku kampane, ktorá úspešne vyhubila červotoča v Severnej Afrike v
roku 1991.
Postupy hromadného pestovania viacerých ekonomicky dôležitých druhov hmyzu (napr.
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muchy octomilky v oblasti Stredomoria a muchy tse-tse) boli vyvinuté v laboratóriu MAAE v
Seibersdorfe a v spoločnej divízii FAO/MAAE. Zariadenia na hromadné pestovanie,
používajúce metódy vyvinuté spoločnou divíziou FAO/MAAE, boli vybudované vo viacerých
krajinách, kde boli tieto postupy použité, vrátane v Mexiku, kde bol dokonale úspešný veľký
projekt na vyhubenie muchy, ktorá spôsobuje značné poškodenie citrusových plodov, a v
Guatemale, kde program na vyhubenie tejto muchy práve prebieha.
Niektoré muchy sa však ľahšie vypestujú než iné. Mucha tse-tse, ktorá v Afrike šíri spavú
nemoc, predstavovala pre výskumných pracovníkov určité problémy, pretože sa živí výlučne
krvou živých zvierat. Bol však dosiahnutý významný pokrok vo vývoji umelej potravy i v
podávaní všetkej umelej krvi cez membránu. Teraz je možné ľahšie vypestovať veľké
množstvo múch tse-tse pre projekty SIT využitím krvi zvierat z bitúnkov. Projekty hubenia
tse-tse s použitím postupu SÍT boli úspešne realizované v Burkine Faso a v Nigérii. Podobné
projekty prebiehajú na Zanzibare a v Tanzánii.

Agrochemikálie a odpady
Na ochranu úrody proti rôznym škodcom a na kontrolu hmyzu, ktorý prenáša zvieracie a
ľudské choroby, sa široko využívajú pesticídy. Tieto chemikálie sú potrebné na udržanie
vysokej poľnohospodárskej produkcie po celom svete, osobitne v rozvojových krajinách.
Musia však byť používané opatrne, aby sa vylúčili škodlivé vedľajšie účinky na životné
prostredie a zdravie človeka.
Bezpečné používanie pesticídov veľmi závisí od znalostí, čo sa s nimi stane po použití.
Zlúčeniny označené ožiarením sú neoceniteľné v experimentoch, ktorými sa sleduje osud,
chovanie a účinky pesticídov v plodinách, pôde, vode a vzduchu. Tieto informácie sú dôležité
pri zisťovaní zákonov, ako kontrolovať spôsoby, ktorými je možné používať pesticídy.
Okrem tohto typu výskumu sa robia aj práce na zlepšenie bezpečnosti pesticídov vývojom
prípravkov, ktoré ich uvoľňujú pomaly, kontrolovaným spôsobom pre použitie v systémoch
obsahujúcich ryžu a ryby. Podobné štúdie prebiehajú na zlepšenie mriežok a terčíkov
upravených pesticídmi, ktoré sa používajú v programoch na kontrolu muchy tse-tse.

Konzervácia potravín
Po zbere sa stratí štvrtina svetovej produkcie potravín. K stratám dochádza na všetkých
stupňoch, ale osobitne významné sú straty spôsobené nákazou mikróbmi alebo zamorením
škodcami počas prepravy, skladovania a predaja, vzhľadom na veľké celkové investície v
týchto fázach. Tradičné metódy údenia potravín na kontrolu mikroorganizmov a škodcov sú
zakázané alebo výrazne obmedzované z hľadiska obáv o zdravie, životné prostredie a
bezpečnosť práce. Okrem toho sa na celom svete zvyšuje výskyt chorôb prenášaných
potravinami. Hnačkové choroby prispievajú asi 25% k úmrtiu na následky infekčných chorôb a
potraviny sú v rozvojových krajinách zodpovedné za prenos 75% hnačkových chorôb.
Ožarovanie potravín predstavuje fyzikálny spôsob spracovania potravín, ktorý je porovnateľný
so spracovaním zahrievaním alebo zmrazovaním. Potraviny, buď vopred zabalené alebo voľne,
sú pri tom vystavené ionizujúcemu žiareniu zo schválených zdrojov žiarenia: žiareniu gama zo
zdrojov kobaltu 60 alebo cézia 137, rôntgenovým lúčom alebo zväzkom elektrónov.
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Energetické hladiny emitované z týchto zdrojov sú dostatočne vysoké na to, aby spomalili
kazenie potravín alebo aby zničili škodcov alebo mikroorganizmy, ale sú príliš malé na to, aby
vyvolali rádioaktivitu samotných potravín.

Vedy o živote

Nukleárna medicína

Nuclear medicine

on biology and radiotherapy

Chemické zlúčeniny "značkované"
krátkodobými rádioaktívnymi izotopmi rôznych

Extrabudgetary programme resources prvkov s u osobitne vhodné pre diagnostické
utilized (not included in chart): r r o

$j 667 542 (including účely. Zlúčeniny je možné upraviť takým

spôsobom, že ich prednostne prijíma ten orgán,
ktorý má byť študovaný, čo umožňuje lekárom
kontrolovať funkčnosť tohoto orgánu.
Dávka ožiarenia, ktorú pacient pri takomto
vyšetrovaní dostáva, je zanedbateľné malá,
akékoľvek malé riziko je pre pacienta značne
prevážené prínosom z presnej diagnózy.Riziko sa
ešte viac znižuje iným typom diagnostických
postupov, keď vzorky odohrané pacientom sa
študujú v laboratóriu použitím rádiochemikálií,
ktoré môžu byť dokonca ešte citlivejšie. Postupy
"rádioimunologických skúšok" sa široko
využívajú pre hodnotenie funkcie a meranie
hladiny hormónov, proteínov spojených s
vírusovým účinkom pôsobenia liekov a
podobne.

Zľava doprava: Nukleárna medicína, aplikovaná radiačná biológia
a rádioterapia, dozimetria, environmentálne štúdie týkajúce sa oblasti
výživy a zdravia

V rámci regionálnej dohody s Laiimkou Amerikou (ARCAĹ) bol zriadený program
podporovaný Európskym hospodárskym spoločenstvom na pomoc pri používaní hromadných
reagentov pre rádioimunoiogické skúšky. V rámci podobného programu, vykonávaného podľa
dohody o regionálnej spolupráci v Ázii a Pacifiku (RCA), boli dodané hromadné reagenty.
Niektoré zúčastnené krajiny si vypracovali schopnosť vlastnej výroby týchto reagentov.
Agentúra pracuje aj na množstve ďalších projektov. Týkajú sa využitia jadrových postupov,
ako napr. vzorky DNA označené rádioaktivitou v spojení s metódami molekulárnej biológie
(napr. polymerická reťazová reakcia), pre zisťovanie mafáriových parazitov, vírov hepatídy a
ďalších patogenetických mikróbov vo vzorkách krvi. Programy sú zamerané aj na štúdium

Doslmstry

Nutritional and health related environmental studies L_
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srdcových, mozgových, obličkových a pľúcnych chorôb a tiež rakoviny hrubého čreva.
Osobitný dôraz je venovaný kontrole kvality a preventívnej údržbe prístrojov používaných v
nukleárnej medicíne.

Radiačná biológia a rádioterapia
Keď sú pacientovi poskytované služby zdravotnej starostlivosti, lekár musí mať veľmi často
určité potrebné lekárske prístroje a zariadenia v takej forme, aby ich mohol používať klinicky.
Takéto lekárske položky môžu byť injekčné striekačky, ihly, chirurgické rukavice, katétre,
gáza, skalpely, cverny, aby sme menovali aspoň niekoľko z nich. Jedna dôležitá požiadavka na
formu takýchto klinicky použiteľných lekárskych položiek často je, aby nemali znečisťujúce
mikroorganizmy (aby boli sterilné). Náhodné použitie nesterilných lekárskych prístrojov v
klinickej alebo chirurgickej praxi môže úplne ohroziť ciele služieb zdravotníckej starostlivosti
tým, že pacient je postihnutý chorobou prenášanou infekciou. Priemyselná produkcia
sterilných prístrojov zdravotnej starostlivosti vo výrobnom merítku však za uplynulé tri
desaťročia dosiahla veľké technologické úspechy vďaka vývoju a zdokonaľovaniu veľkých
kontinuálnych sterilizátorov na báze rádioizotopu kobaltu 60. Energetické prenikavé gama
žiarenie zničí z hermeticky uzatvorených zdravotníckych výrobkov všetky znečisťujúce
mikroorganizmy, ktoré sú usadené na sterilizovaných lekárskych prístrojoch, ako aj akékoľvek
vnútri obalu. Pri tejto operácii gama ožiarenie nezvyšuje teplotu spracovávaných materiálov
(t.j. jedná sa o proces sterilizácie za studena), ani tento proces nezanecháva žiadne toxické
zvyšky na spracovaných zdravotníckych produktoch, na rozdiel od metódy sterilizácie
použitím plynného oxidu etylénu. Pokroky v jadrových vedách, ktoré sú ďalej urýchľované
prostredníctvom podpory poskytovanej MAAE výskumu v dozimetrii, radiačnej chémii a
radiačnej biológii, medzi iným výrazne prispeli k presnosti, reprodukovateľnosti a
spoľahlivosti bezpečnej sterilizácie v procese radiačnej sterilizácie. V 45 štátoch teraz existuje
viac ako 160 veľkých zariadení v komerčnom merítku s kobaltom 60, vrátane v 25
rozvojových krajinách.
Liečenie rakoviny v zásade pozostáva z chirurgického odstránenia alebo zničenia malígnych
novotvarových šíriacich sa sekundárnych buniek. Biocidálne účinky (tj. zničenie bunky)
energetického žiarenia z vhodných zdrojov (t.j. rádioizotopy kobaltu 60, cézia 137 a iridia
192, rontgenové lúče a prístroje s elektrónovým zväzkom) preto predstavujú hlavné
terapeutické možnosti pre kontrolu výskytu rakoviny.
Väčšina z činností MAAE v tejto oblasti je zameraná na rozvojové krajiny osobitne v Afrike,
Latinskej Amerike a Ázii, kde v minulosti podobné zariadenia neboli k dispozícii alebo boli v
nedostatočnom počte. Veľký úspech sa dosiahol prostredníctvom agentúrnych programov
technickej pomoci, ktoré sa sústreďujú na dodanie základných rádioterapeutických zariadení,
ľudských zdrojov a iného personálu. Sú podporované výskumné programy zamerané na vývoj
bezpečnejších a lepších postupov v rádioterapii. V súčasnosti prebiehajú dva koordinované
výskumné programy, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality a presnosti plánovania a
dozimetrie liečenia ožarovaním. Súčasné pokroky v molekulárnej rádiobiológii nádorov a v
sprievodných disciplínách biológie nádorov vyzerajú sľubne pre ďalšie poznávanie a pre
zlepšovanie účinnosti zvládnutia a kontroly výskytu rakoviny.
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popol z uhlia.
Väčšina z prác Agentúry v týchto oblastiach sa sústreďuje na vývoj analytických metód,
kontrolu kvality a výcvik. V tomto spojení agentúrny program zdravia človeka zahŕňa aj
niektoré projekty týkajúce sa zlepšovania postupov monitorovania radionuklidov uvoľnených
pri havárii (napr. černobyľský spád) vo vzorkách životného prostredia a potravy.

Fyzikálne vedy

Jadrová fyzika a prístrojové vybavenie

Nuclear and atomic
data for applications

Nuclear Instrumentation

Theoretical physics OOP)

•^search reoctors and particle accelerators

Agentúra samotná nemôže pôsobiť ako
univerzita, nemôže poskytovať výcvik v
jadrových vedách, ale

Regular Budget expenditure: $9 385 S6S mÔŽe pomáhať rOZVOJOvým krajinám pri
Expenditure by subprogramme , . , . ,

udgetary programme resources zavadzaní programov jadrovej vedy a
utilized (not included in chárt): • v. . . • « . . • , • .. • L

$22017 700 (including ICTP) inštrumentácie do náplne ich univerzít alebo

iných národných ústavov, a naozaj to robí.
Poskytuje rady ako organizovať výcvik a
výskumné laboratóriá, a ak je to možné dodáva
zariadenia pre použitie pri laboratórnych
demonštráciách. Niektoré elektronické
laboratóriáboli inštalované s podporou projektov
technickej spolupráce. To umožňuje ústavom
rýchlo reagovať v prípade opravy a údržby
jadrových prístrojov v ich krajine. Agentúra
organizuje aj výcvikové kurzy, osobitne v takých
predmetoch ako je údržba a oprava prístrojov
používaných v jadrových laboratóriách.
Nedostatočne udržiavané zariadenia môžu dať
zavádzajúce výsledky a v horšom prípade by
môžu spôsobiť ohrozenie bezpečnosti.

Chemistry

Zľava doprava: t.ídajo o jadre a atóme pri: aplikácie, jadrové prístroje,

teoretická fyzika, výskumné reaktory a Časti urychiovačov. chémia

Podpora výskumným reaktorom
Aj keď je využitie jadrovej energie pre výrobu elektriny obmedzené na celkom malý počet
krajín, viaceré ďalšie používajú výskumné reaktory - ako výcvikové nástroje, na čistý výskum,
na podporu analytických postupov a na výrobu rádioizotopov, ktoré sa môžu použiť v
priemysle, poľnohospodárstve a zdravotníctve. Aj v tejto oblasti sa Agentúra usiluje
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Radiačná dozimetria
Použitie ožarovania pre liečenie rakoviny je široko rozšírené a rastie. Ak však dávka nie je
presne stanovená, môže sa pacientovi zbytočne ublížiť. To znamená, že liečenie môže byť buď
neúčinné (ak je dávka príliš malá), alebo škodlivé (ak je dávka príliš vysoká). Je preto dôležitá
presná dozimetria, teda meranie dávky.
Agentúra a zúčastnené ústavy z členských štátov vytvorili sieť laboratórií sekundárnych
dozimetrických štandardov (SSDLs - Secondary Dosimetry Standard Laboratories) na
základe zistenia, že počet národných laboratórií, ktoré môžu udržiavať presné "primárne"
štandardné meracie prístroje, je veľmi malý. Na druhej strane môžu národné laboratória
zúčastnené v sieti SSDL určovať presnosť svojich vlastných prístrojov v porovnaní s
primárnymi štandardmi a potom využívať výsledné "sekundárne" štandardy ako referenčné
body pre kontrolu prístrojov používaných v teréne. Pre štáty bez prevádzkovaných laboratórií
SSDL poskytuje kalibračné služby na vyžiadanie dozimetrické laboratórium v Seibersdorfe.
Agentúra a Mezinárodnä zdravotná organizácia WHO (World Health Organization)
poskytujú ďalšiu pomoc užívateľom rádioterapeutických zariadení tak, že prevádzkujú
dozimetrickú službu poštou. Nemocnice, ktoré túto službu využívajú, dostávajú poštou
dozimetre so známou presnosťou a sú požiadané, aby ich ožiarili na hodnotu, ktorá podľa ich
prístrojov predstavuje určitú výpočtovú dávku. Dozimetre sa potom vrátenia do Viedne na
preskúšanie a nemocnice dostanú výsledky, podľa ktorých môžu svoje prístroje skontrolovať.
V súčasnosti túto službu využíva viac ako 700 nemocníc a väčšina z nich opakovane.
Vzhľadom na široké využívanie žiarenia pre priemyselné účely (sterilizácia, konzervácia
potravín atď.), kde musia byť dávky presne určené. Agentúra ponúka aj službu IDAS
(International High Dose Services) - Medzinárodná služba pre zabezpečenie vysokých
dávok. Počas piateho roku jej prevádzky v roku 1990 bolo vykonaných 91 preskúšaní dávok
pre zariadenia ožarovania vysokými dávkami, používanými pre ožarovanie potravín v 25
členských štátoch.

Výživa a zdravie
Žiarenie a izotopy nachádzajú trvalé a v niektorých prípadoch výnimočné aplikácie vo
výskume výživy človeka a v environmentálnych štúdiách týkajúcich sa zdravia. Vývoj postupu
založeného na použití vody značkovanej deutériom a kyslíkom 18 (oba sú stabilné izotopy)
revolučným spôsobom zmenil štúdium energetických potrieb človeka, a častejšie sa používajú
aj iné stabilné stopové izotopy pri štúdiu zmeny proteínov a pri vývoji nových klinických
skúšok. Všetky tieto výskumy je možné robiť bez radiačného ohrozenia objektu. Stopové
izotopy sa využívajú aj na pomoc pri zmierňovaní anémie, teda nedostatku železa, čo je
najrozšírenejší nedostatok vo výžive na svete, ako aj vo výskume iných chorôb týkajúcich sa
nedostatočnej výživy, ako je osteoporóza.

Postupy využívajúce jadro majú viaceré užitočné aplikácie pri štúdiu nerádioaktívneho
znečistenia s vplyvom na zdravie, ako je znečistenie spojené s únikom toxických ťažkých
kovov z priemyselných procesov a z výroby energie v tepelných elektrárnách. Agentúra
podporuje viaceré projekty, v ktorých sa jadrové postupy používajú na monitorovanie
znečistenia vzduchu a na štúdium problémov spojených s likvidáciou pevných odpadov, ako je

- 2 8 -



povzbudzovať medzinárodnú spoluprácu a sprostredkovanie skúseností prostredníctvom
sympózií, seminárov a publikácií.

Fúzia
"Fúzia" je zlučovanie atómových jadier. Je to zdroj energie Slnka a hviezd. Fúzia je aj zdrojom
hroznej explozívnej sily v termonukleárnych zbraniach. Vedci pracujú už viac ako 40 rokov na
tom, aby zvládli energiu zlučovania jadier pre mierové komerčné a vedecké účely.
Termonukleárna fúzia dnes zostáva výskumným a vývojovým projektom, ktorý riešia vedci a
technici nielen vo vysoko rozvinutých krajinách sveta, ale aj v desiatkach rozvojových krajín.
Ak bude výskum a vývoj pokračovať terajším smerom a súčasnou rýchlosťou, je možné, že
komerčná energia z elektrární s fúznymi reaktormi bude k dispozícii v polovici budúceho
storočia. Ale vo veľmi ďalekej budúcnosti sa fúzia môže stať základným, ak nie jediným
významným zdrojom energie na zemi. "Palivom" pre fúziu je izotop vodíka, ktorý je možné
získať z obyčajnej vody. Z oceánov je možné získať dostatočné množstvá, ktoré zabezpečia
nadbytok paliva pre budúce fuzne elektrárne na miliardy rokov - dlhšie, než kým sa naše
vlastné Slnko samo vypáli. Nielen je tohto paliva nadbytok, ale fuzne elektrárne sľubujú pre
životné prostredie bezpečnejšiu, čistejšiu a priateľskejšiu prevádzku než klasické elektrárne a
dokonca aj než elektrárne so štiepnymi reaktormi.

Tieto veľké prísľuby, ktoré fúzia prináša pre riešenie pokrytia energetických potrieb ľudstva
budúcnosti, vedú výskumníkov na celom svete k tomu, aby hľadali riešenia obrovských
technologických a vedeckých problémov spojených so zvládnutím fúzie ako komerčného
zdroja energie. Rovnaký prísľub motivuje záujem Agentúry o uľahčenie medzinárodnej
kooperácie vo výskume fúzie, o pomoc výskumníkom v rozvojových členských štátoch, aby sa
angažovali v celosvetovom úsilí, a o šírenie informácií k výskumníkom po celom svete.
Najväčšia a najúspešnejšia medzinárodná spolupráca vo fúzii sa realizuje od roku 1987 pod
riadením MAAE: Medzinárodný projekt termonukleárneho experimentálneho reaktora
(ITER- International Thermonuclear Experimental Reactor). Štyria hlavní účastníci tohto
projektu sú Európske spoločenstvo, Japonsko, Ruská federácia a USA. (Prostredníctvom
dvojstrannej dohody s EK sa zúčastňuje aj Kanada.) Celé svetové fuzne spoločenstvo môže
neformálne významne prispievať k tomuto projektu prostredníctvom výmeny informácií a
výsledkov výskumu v časopisoch ako je Nuclear Fusion a na technických podujatiach a
vedeckých konferenciách organizovaných a sponzorovaných Agentúrou.
Tento prístup k zvládnutiu fúzie ako energetického zdroja, ktorý sa sleduje v projekte ITER,
nepredstavuje jedinú možnosť. Aj iné možnosti sa dôsledne sledujú a zatiaľ nik nemôže určite
povedať, ktorý prístup sa nakoniec ukáže ako najúspešnejší.
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srdcových, mozgových, obličkových a pľúcnych chorôb a tiež rakoviny hrubého čreva.
Osobitný dôraz je venovaný kontrole kvality a preventívnej údržbe prístrojov používaných v
nukleárnej medicíne.

Radiačná biológia a rádioterapia
Keď sú pacientovi poskytované služby zdravotnej starostlivosti, lekár musí mať veľmi často
určité potrebné lekárske prístroje a zariadenia v takej forme, aby ich mohol používať klinicky.
Takéto lekárske položky môžu byť injekčné striekačky, ihly, chirurgické rukavice, katétre,
gáza, skalpely, cverny, aby sme menovali aspoň niekoľko z nich. Jedna dôležitá požiadavka na
formu takýchto klinicky použiteľných lekárskych položiek často je, aby nemali znečisťujúce
mikroorganizmy (aby boli sterilné). Náhodné použitie nesterilných lekárskych prístrojov v
klinickej alebo chirurgickej praxi môže úplne ohroziť ciele služieb zdravotníckej starostlivosti
tým, že pacient je postihnutý chorobou prenášanou infekciou. Priemyselná produkcia
sterilných prístrojov zdravotnej starostlivosti vo výrobnom merítku však za uplynulé tri
desaťročia dosiahla veľké technologické úspechy vďaka vývoju a zdokonaľovaniu veľkých
kontinuálnych sterilizátorov na báze rádioizotopu kobaltu 60. Energetické prenikavé gama
žiarenie zničí z hermeticky uzatvorených zdravotníckych výrobkov všetky znečisťujúce
mikroorganizmy, ktoré sú usadené na sterilizovaných lekárskych prístrojoch, ako aj akékoľvek
vnútri obalu. Pri tejto operácii gama ožiarenie nezvyšuje teplotu spracovávaných materiálov
(t.j. jedná sa o proces sterilizácie za studena), ani tento proces nezanecháva žiadne toxické
zvyšky na spracovaných zdravotníckych produktoch, na rozdiel od metódy sterilizácie
použitím plynného oxidu etylénu. Pokroky v jadrových vedách, ktoré sú ďalej urychlované
prostredníctvom podpory poskytovanej MAAE výskumu v dozimetrii, radiačnej chémii a
radiačnej biológii, medzi iným výrazne prispeli k presnosti, reprodukovateľnosti a
spoľahlivosti bezpečnej sterilizácie v procese radiačnej sterilizácie. V 45 štátoch teraz existuje
viac ako 160 veľkých zariadení v komerčnom merítku s kobaltom 60, vrátane v 25
rozvojových krajinách.
Liečenie rakoviny v zásade pozostáva z chirurgického odstránenia alebo zničenia malígnych
novotvarových šíriacich sa sekundárnych buniek. Biocidálne účinky (t.j. zničenie bunky)
energetického žiarenia z vhodných zdrojov (t.j. rádioizotopy kobaltu 60, cézia 137 a iridia
192, róntgenové lúče a prístroje s elektrónovým zväzkom) preto predstavujú hlavné
terapeutické možnosti pre kontrolu výskytu rakoviny.
Väčšina z činností MAAE v tejto oblasti je zameraná na rozvojové krajiny osobitne v Afrike,
Latinskej Amerike a Ázii, kde v minulosti podobné zariadenia neboli k dispozícii alebo boli v
nedostatočnom počte. Veľký úspech sa dosiahol prostredníctvom agentúrnych programov
technickej pomoci, ktoré sa sústreďujú na dodanie základných rádioterapeutických zariadení,
ľudských zdrojov a iného personálu. Sú podporované výskumné programy zamerané na vývoj
bezpečnejších a lepších postupov v rádioterapii. V súčasnosti prebiehajú dva koordinované
výskumné programy, ktoré sú zamerané na zlepšenie kvality a presnosti plánovania a
dozimetrie liečenia ožarovaním. Súčasné pokroky v molekulárnej rádiobiológii nádorov a v
sprievodných disciplínách biológie nádorov vyzerajú sľubne pre ďalšie poznávanie a pre
zlepšovanie účinnosti zvládnutia a kontroly výskytu rakoviny.
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Priemyselné a pozemné vedy

Izotopová hydrológia

industrial applications

Regular Budget expenditure: $3 875 955
Expenditure by subprogramme

No extrabudgetary programme
resources

Woter resources development

mm

Zľava doprava: Priímysewlné aplikácie, rozvoj v oblasti vodných zdrojov

Voda je pre život nevyhnutná. Problémy
týkajúce sa vody sú preto všeobecne
zaujímavé, či už sa týkajú atmosferického
prenosu pary, vzniku a zvládnutia
povrchovej a podzemnej vody, q
znečistenia alebo zdrojov podzemnej
vody v suchých alebo polosuchých
oblastiach.
Medzi postupmi, ktoré majú k dispozícii
meteorológovia, hydrológovia a
hydrogeológovia, sú nenahraditeľné
postupy využívajúce "environmentálne"
izotopy. Štúdium izotopov kyslíka a
vodíka vo vode, alebo prvkov
obsiahnutých v rozpustených soliach,
umožňuje presný záznam javov
ovplyvňujúcich výskyt a pohyb vody vo
všetkých jej formách (ľad, para alebo
kvapalina) v priestore a čase.

V suchých oblastiach sú často najdôležitejšie zdroje vody hlboko pod zemou. Túto vodu je
možné čerpať z hlbokých vyvŕtaných studní, ale nestačí vedieť, že je tu voda. Je aj dôležité
vedieť, čo je zdrojom vody a či sa obnovuje a akou rýchlosťou.
Citlivé postupy spoliehajúce sa na použitie rádioaktívnych stopových prvkov alebo na analýzu
izotopového zloženia vody je možné použiť pre stanovenie odpovedí na väčšinu z týchto
dôležitých otázok: všetkých okrem jedinej, či je tam voda, aby bolo možné ju odtiaľ čerpať.
Podobne je možné použiť postupy využívajúce stopové prvky na štúdium pohybu vody v
nesaturovanej zóne, na lokalizáciu únikov z hydraulických štruktúr, na štúdium pohybu
sedimentov v riekach a prístavoch, na pomoc plánovačom pri určovaní ekonomickej
životaschopnosti prístavov, na stráženie proti erózii pobrežia atď.
Agentúra má široký rozsah projektov technickej spolupráce a výskumných kontraktov a
dohôd v oblasti izotopovej hydrológie a publikuje celosvetové prehľady koncentrácie izotopov
v úsadoch, čo sa využíva v množstve izotopových hydrologických štúdií. Ďalšou dôležitou
časťou práce Agentúry v tejto oblasti je zabezpečovať výcvik a organizovať kurzy, osobitne v
rozvojových krajinách.

- 3 1 -



Fyzika a chémia
Činnosti Agentúry v tejto oblasti dávajú priame výsledky v 47 krajinách a viaceré ďalšie z toho
pavdepodobne budú mať nejaké prínosy počas nadchádzajúcich rokov. Práce sú zamerané na
pomoc pri podpore prenosu jadrových postupov a radiačnej technológie používanej v
priemysle na otimalizáciu procesov, vyhľadávanie porúch a ochranu životného prostredia,
ale aj v iných oblastiach ako je zdravotníctvo, prieskum a yužitie surovinových ložísk. Tieto
činnosti pokrývajú veľmi široký priestor: priemyselná rádiografía a nedeštruktívne kontroly,
radiačná technológia a radiačné spracovanie, nukleónové riadiace ystémy a rádiostopovacie
štúdie, vŕtanie otvorov a postupy hodnotenia priamo na mieste, a vývoj a výroba
lekárskych rdioizotopov a rádiofarmaceutík. Program Agentúry v tejto oblasti významne
pomohol pri vybudovaní viacerých zariadení pre sterilizáciu zdravotníckych výrobkov
ožiarením, čím sa zdokonaľujú služby zdravotníckej starostlivosti v prijímajúcich členských
štátoch. Hodnotí sa technológia radiačného spracovania pre očistku plynov a hygienické
spracovanie odpadov a jej potenciálne možnosti pre ochranu životného prostredia budú naozaj
ohromné. Významný pokrok sa dosiahol v prenose technológie pre on-line monitorovanie
opolčeka z uhlia a koncentrácií minerálov v rudách, v odpadoch zo surovín a v kaloch.
Technické a ekonomické prínosy týchto technológií môžu byt' v nadchádzajúcich rokoch
ohromné. Viaceré rozvojové členské štáty vybudovali zariadenia pre dômyselnú výrobu
zdravotníckych rádioizotopov a rádiofarmaceutík, čo naopak priamo prispelo k dostupnosti
dôležitých diagnostických a terapeutických postupov jadrovej medicíny pre pacientov.

Údaje o jadre
Základom pre jadrovú vedu a technológiu je znalosť spôsobov, ktorými reagujú atómy a ich
jadrá s vysielaním jadrového žiarenia. Takéto žiarenie vzniká v jadrových zariadeniach ako sú
reaktory a urýchľovače; vychádza z rádioaktívnych materiálov a jadrových odpadov; vyskytuje
sa v prírodnej biosfére ako vplyv kozmických lúčov. Vo všetkých týchto prípadoch musia
jadroví fyzici poznať presné kvantitatívne údaje o reakcii jadrového žiarenia s hmotou.
Jadrové údaje sú číselné konštanty, ktoré popisujú jadrové chovanie všetkých atómových
jadier asi 300 izotopov asi 90 prírodných prvkov a viac než 2000 umelých rádioaktívnych
izotopov. Pre každé jadro sú potrebné súbory jadrových údajov veľkosti megabytov.
Vedci a inžinieri projektujúci jadrové štiepne a fíizne reaktory sú hlavnými užívateľmi údajov
o jadre z rozsiahlych počítačových databáz jadrových účinných prierezov neutrónov a údajov
o zrážkach atómov. Pre aplikácie jadrovej fyziky vo výskume a priemysle, zdravotníctve,
poľnohospodárstve, geofyzike a v iných oblastiach sú jadrové údaje potrebné vo forme
veľkých numerických tabuliek v príručkách, na počítačových disketách alebo na magnetických
páskach.
Na základe koordinácie sietí národných stredísk jadrových údajov je útvar jadrových údajov
Agentúry v ojedinelej situácii, lebo poskytuje požadované súbory jadrových údajov na
vyžiadanie vedcom vo všetkých členských štátov. Táto služba, ktorú využíva 330 ústavov v 77
štátoch, je podľa článku III štatútu Agentúry bezplatná, "aby podporovala výmenu vedeckých
a technických informácií o mierovom využití atómovej energie".
Dôraz sa kladie na pomoc pri rozvoji jadrovej infrastruktury v rozvojových krajinách
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programu laboratória sú venované aj výcviku vedcov z rozvojových krajín a príprave a
rozdeľovaniu referenčných vzoriek na analytickú kontrolu kvality. Keďže tri štvrtiny našej
chúlostivej planéty sú pokryté moriami a keďže sa proteiny z rýb stávajú stále viac dôležitým,
ale ohrozeným zdrojom potravy, je medzinárodný výskum a zdokonalené poznanie chovania
mora, vyplývajúce z prác MAAE-MEL, mimoriadne dôležité pre životné prostredie.

ICTP (International Centre for Theoretical Physics)
Medzinárodné stredisko teoretickej fyziky, podporované Agentúrou, Organizáciou OSN pre
výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) a vládou Talianska, sa usiluje podporovať medzinárodnú
spoluprácu medzi vedcami z priemyselných aj rozvojových krajín. Jeho programy zdôrazňujú
tie oblasti vedy a technológie, ktoré sú osobitne dôležité pre rozvojový proces. V roku 1991
sa na činnostiach strediska zúčastňovalo 3984 vedcov. Viac ako 50% z nich pochádzalo z
rozvojových krajín.

Informačné a technické služby
Informácie sú znalosti, a znalosti sú moc. Všetky znalosti na svete však zostanú nevyužité, ak
zostávajú uzamknuté v nedostupných publikáciách. Agentúra prevádzkuje viaceré databázy,
ktoré vedcom a výskumným pracovníkom, osobitne v rozvojových krajinách, uľahčujú
poučenie z práce iných.
Najväčšou z týchto databáz je Medzinárodný systém jadrových informácií (INIS), čo je
bibliografická databáza obsahujúca záznamy z literatúry publikovanej na celom svete o
mierovom využivaní jadrovej vedy a technológie. Zo skromných začiatkov v roku 1970
expandovala bibliografická databáza INIS v roku 1992 na viac ako 1 500 000 záznamov,
pričom každoročne sa dopĺňa asi 90 000 nových záznamov. Približne štvrtina týchto záznamov
sa týka "nekonvenčnej literatúry", t.j. dokumentov, ktorých distribúcia je inak mimoriadne
obmedzená.V stredisku INIS sú k dispozícii mikrofišové kópie plných textov týchto
dokumentov a za bežný rok sa rozosiela približne 500 000 mikrofiši.
Zoznam úplných obsahov z databázy je dostupný v tlačenej forme užívateľom na celom svete.
Tento plný zoznam je dostupný aj na kompaktných diskoch (CD-ROM), čo je osobitne
výhodné pre užívateľov v rozvojových krajinách, ktorí tak nemusia používať nákladné
prenosové linky do databáz v hostiteľských počítačoch. Revízie týchto zoznamov (dvakrát do
mesiaca) sú rozširované aj v strojovo čitateľnej forme do všetkých 80 členských štátov a 17
medzinárodných organizácií, ktoré sa zúčastňujú prác v systéme INIS. Viaceré z nich si
zavádzajú databázu INIS na svoje počítače alebo umožňujú k nim prístup cez hostiteľské
databázy pre užívateľov v ich vlastných štátoch alebo organizáciách. Sú k dispozícii aj na
počítači Agentúry vo Viedni.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) bola založená v roku 1957 ako
nezávislá medzivládna organizácia v rámci systému Organizácie spojených národov. Sídlo má
vo Viedni v Rakúsku. Má 116 členských štátov, ktoré pracujú spoločne, aby realizovali hlavné
ciele štatútu: "Urychlovat' a rozširovať príspevok atómovej energie k mieru, zdraviu a
prosperite po celom svete a zabezpečovať, pokiaľ je toho schopná, aby pomoc ňou
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MAAE v kocke

1957

124

40

35

2248

258,6 miliónaUSS

63,5 milióna US$

3

2

2

170

založenie MAAE

členských štátov

partnerských organizácií na celom svete, s ktorými
má MAAE uzavreté dohody a s ktorými
spolupracuje

členov Rady guvernérov

zamestnancov v profesionálov a podpornej službe
(1995)

pravidelný rozpočet, doplnený mimorozpočtovým
programom ročne o 32 mil. US$

dobrovoľné príspevky MAAE do Fondu
technickej spolupráce

medzinárodné laboratóriá a výskumné centrá

v

pobočky - New York a Ženeva

úrady pre zárukový systém -Toronto a Tokio

schválených kooordinovaných wýskumných
kontraktov, v rámci ktorých sa aktívne v roku
1995 uskutočnilo 1960 výskumných kontraktov



206 zmlúv v oblasti Záruk, ktoré vstúpili do platnosti v
124 členských štátoch (+Tchajwan a Čína), ktoré
zahŕňajú 2285 inšpekcií v roku 1995.
Náklady na zárukový systém predstavujú za rok
1995 87,6 mil. US$ v rámci pravidelného
rozpočtu a 13,1 mil. US$ v rámci
mimorozpočtového programu

16 národných programov v oblasti zárukového
systému a 1 nadnárodný program (Euratom)

1.8 mil. správ v oblasti medzinárodného informačného
systému (INIS) v najväčšej databáze MAAE

Informáciu pripravili: Došeková, Turner
ÚJDSR- 1997
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