UJD

Medzinárodné spoločenstvo si uvedomuje, že jadrová energia sa má využívať výhradne na mierové účely a za podmienky vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti. Preto dlhodobým cieľom ÚJD v oblasti medzinárodných vzfahovje udržať
a rozvíjať medzinárodne uznávaný systém štátneho dozoru
nad mierovým využívaním jadrovej energie a dosiahnuť medzinárodne akceptovanú úroveň jadrovej bezpečnosti v SR.
V predmetnej oblasti je množstvo významných medzinárodných zmlúv (Zmluva o nešírení jadrových zbraní, Dohovor
o jadrovej bezpečnosti a pod.), ktorými je SR viazaná. ÚJD si
pri napĺňaní týchto zmlúv stanovuje ako hlavný cieľ, prispieť
k procesu medzinárodného odzbrojovania a zabezpečiť vzájomne výhodnú spoluprácu.
Členstvom v najvýznamnejších medzinárodných organizáciách (napr. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu)
sa SR aktívne zúčastňuje na medzinárodnej spolupráci
Pod odborným gestorstvom ÚJD sa slovenské organizácie
podieľajú na mnohých projektoch a akciách, ktoré majú za
cieľ zvyšovať úroveň bezpečnosti jadrových zariadení v súlade s medzinárodnými záväzkami.

Internationa! community is aware of the fact that nuclear
energy shall be used exclusively for peaceful purposes and
on condition of high standard of nuclear safety. Therefore,
the long-term aim of UJD in the area of international relations is to maintain and develop internationally recognised
system of state supervision upon the peaceful use of
nuclear energy and to reach internationally accepted level
of nuclear safety in the Slovak Republic. There are many important international treaties (Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons Convention on Nuclear Safety, etc.)
to which Slovakia is a party. In order to meet the obligations
of these treaties UJD has the main aim to contribute to the
process of international disarmament, and to a mutually
advantageous co-operation.
By means of the membership in the most important international organisations (e.g. International Atomic Energy
Agency) the Slovak Republic actively participates in the international co-operation. Under the leadership of UJD,
Slovak institutions participate in many projects and activities which have the aim to improve the safety of nuclear installations in accordance with international obligations.

ÚJD sa taktiež aktívne zapája do procesu integrácie SR do
európskych a transatlantických štruktúr. Už od roku 1993
sa úspešne rozvíja spolupráca s Európskou komisiou
a Agentúrou pre jadrovú energiu Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD/NEA).

In addition, UJD actively participates in the integration process of the Slovak Republic into European and TransAtlantic structures. Since 1993 the co-operation with the
European Commission and the Nuclear Energy Agency of
the Organisation for Economic Co-operation and development (OECD/NEA) has been successfully implemented.

Popri mnohostrannej spolupráci, kladie ÚJD mimoriadny
význam dvojstrannej spolupráci predovšetkým so susednými štátmi. Pravidelne sa uskutočňujú stretnutia popredných
slovenských expertov s expertmi iných krajín, aby si vymenili najnovšie poznatky a informácie o mierovom využívaní jadrovej energie.

Besides multilateral co-operation UJD attaches extraordinary importance to bilateral co-operation, in particular with
neighbouring countries. Regular meetings of senior Slovak
experts with foreign experts are organised, with the aim to
exchange the newest experiences and information on peaceful use of nuclear energy.

ÚJD sa aj v budúcnosti bude usilovať o rozvoj vzájomnej dôvery, výhodnej medzinárodnej spolupráce a svojou činnosťou chce prispieť k budovaniu pozitívneho medzinárodného
postavenia SR pri mierovom využívaní jadrovej energie.

Also in future UJD will make efforts to develop mutual confidence, favourable international co-operation, and by its
activity UJD would like to contribute to a positive international position of the Slovak Republic in peaceful use of
nuclear energy.
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