
Správa o činnosti SNUS v období od 23.9.2004 do 6.10.2005 
 
SNUS si na jar2005 pripomenula 15 rokov od svojho vzniku. Tohto výročia sa bohužiaľ 

nedožil jej bývalý dlhoročný predseda – Ing. Jiří Suchomel, CSc., ktorý mal obrovské 
zásluhy na vyprofilovaní SNUS ako profesijnej a apolitickej organizácie združujúcej 
odborníkov z jadrovej fyziky, techniky i energetiky. Česť jeho pamiatke! 

  V zmysle prijatých stanov sú hlavné ciele činnosti SNUS:  
- koordinácia a podpora tvorivej aktivity a uspokojovanie odborných záujmov členov a 

prenos informácií pre ich potrebu (dovnútra), 
- inicializácia a podpora dialógu s verejnosťou, zameraného na riešenie ekologických 

priorít rozvoja jadrovej energetiky ako súčasti súboru zdrojov fundovanou 
argumentáciou (navonok). 

 
Členstvo 

SNUS má v súčasnosti 31 kolektívnych a 581 individuálnych členov, ktorí riadne vyplnili 
prihlášku, platia členské príspevky 50 Sk/rok (tu je čo zlepšovať) a poskytli nám o sebe 
údaje.  V roku 2005 pribudlo 18 členov.  

Na obrázku č. 1 je rozdelenie členskej základne podľa pohlavia. Veľmi si vážime aktivitu 
i odbornosť našich žien organizovaných v sekcii WIN (Women In Nuclear) a že ich máme 
na Slovensku aspoň toľko, koľko uvádza graf.  
 
Veková štruktúra 

Hovorí sa, že mladí nemajú záujem o združovanie sa v odborných organizáciách 
a výnimkou sú len Spolok priateľov piva a Nezávislá erotická iniciatíva. SNUS má popri 
širokej skupine kvalitných  a zapálených seniorov i širokú sekciu mladých (<35) – YGN 
(Young Generation Network). Presné údaje sú na priložených obrázkoch 2 a 3. 
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Obr. 1 
 

Veková štruktúra členov SNUS
(mladí, stredná generácia a seniori)
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Obr. 2 

 



Veková štruktúra členov SNUS
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Obr. 3 

 
Vzdelanostná štruktúra 

SNUS je hrdá na odbornosť svojich členov (Obr. 4 a 5).  Členovia SNUS sú 
významnými slovenskými (niektorí i svetovými) odborníkmi v oblastiach ako jadrová fyzika, 
jadrová technika, jadrová energetika, jadrová chémia, nukleárna medicína alebo 
rádioenvironmentalistika. Tieto oblasti sú pokryté činnosťou ďalších odborných sekcií 
SNUS.  

 
Vzdelanostná šruktúra SNUS
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Mnohí z členov SNUS sa venujú i pedagogickej činnosti, kde získali odpovedajúcu 

pedagogickú hodnosť. Uvedené počty sú pravdepodobne zaťažené „chybou 
z oneskorenia“, takže je možné reálne očakávať vyššie aktuálne počty. SNUS v roku 2002 
vytvorilo i svoju Akademickú radu, ktorej predsedá Prof. Pišút.   

 
Členovia SNUS s akademickým titulom
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Obr. 5 
 
Hovorí sa, že na svete existuje lož, veľká lož a štatistika, čo je presný súhrn nepresných 

údajov-J a teda pravdivosť štatistiky závisí od presnosti vstupných údajov. Preto vás, milí 
členovia SNUS, prosím o aktualizáciu a nahlásenie zmien vo svojich údajoch (najlepšie e-
mailom na info@snus.sk). 

 

mailto:info@snus.sk


Výbor SNUS pracoval v zložení: 

• predseda výboru: Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. 

• členovia výboru: Ing. Jozef Markuš (podpredseda), Ing. Helena Nováková, PhD. 
(podpredseda), Ing. Karol Rovný, Ing. Jozef Tomek, Ing. Ján Naňo, Ing. Miroslav 
Jakabovič. 

• členovia revíznej komisie: RNDr. Helena Cabáneková, PhD., Doc. RNDr. Karol 
Holý, PhD., Ing. Marián Krištof (predseda) 

• generálny sekretár: Ing. Jiří Suchomel, CSc. (23.9.2004 – 4.1.2005), Ing. Jozef 
Valovič (30.3.2005 - ) 

• Hospodár: Mária Siváková  

• Administratívna tajomníčka: Štefánia Murínová (23.9.2004 – 31.5.2005), Ing. 
Monika Jakubcová, (1.6.2005 - ) 

• Sekcie pracovali pod vedením 

• WIN (Ing. Marianna Mančíková), YGN (Ing. Miloš Lašček), 
Rádioenvironmentalistika (Prof.RNDr.Ján Chrapan, DrSc.), Radiačná chémia (doc. 
RNDr. Ľubomír Mátel, CSc,), Radiačná hygiéna (Ing. Alžbeta Füriová), 
Komunikácia (Ing. Dobroslav Dobák) 

 
Schôdze Výboru SNUS, RK a vedúcich sekcií sa uskutočnili: 

23.9.2004 Častá,  
28.10.2004 Bratislava,  
10.12.2004 Harmónia,  
8.1.2005 Piešťany 
27.1.2005 Trnava,  
18.2.2005 Hrnčiarovce nad Parnou, 
18.5.2005 Bratislava 
30.6.2005 Trnava 
14.9.2005 Bratislava 
 

Vydávanie Bulletinu SNUS (dostupný na www.snus.sk) 
Bulletin 1-2005 (6 strán) vyšiel 25. 2. 2005 
Bulletin 2-2005 (8 strán) vyšiel 30. 6. 2005 
Bulletin 3-2005 (8 strán) vyšiel 15. 9. 2005 

 Zabezpečili sme kvalitnú reprezentáciu SNUS na konferencii NUSIM’05 v Tábore (ČR) 
v marci 2005. Výborné prezentácie hlavne mladých, odmenených členov YGN (Jančovič, 
Krištofová, Galba). Ďalší NUSIM bude v Leviciach cca 26.-28.4.2005. 

 Organizovali sme pravidelné poldňové odborné semináre SNUS pre verejnosť 
v oblastiach:. 
Oblasť jadrová a sub-jadrová fyzika 

Klimatické zmeny vo svete (prof. M. Lapin) 
O vzniku sveta (prof. J.Masarik) 

Oblasť jadrová energetika  
Kultúra bezpečnosti (Hutta, Krenický) 
Prevádzka JE v trhových podmienkach (Holubec, Kouklík) 
Nadprojektové havárie (Naňo, Fagula, Jančovič) 
V oblasti spolupráce so školami a vysvetľovania jadra študentom je treba zvýšiť aktivitu 

a viac spolupracovať s Informačnými strediskami SE- EBO, VYZ a EMO. 
 

http://www.snus.sk


Snažili sme sa o spolupráca so strategickými partnermi (SE, a.s., VÚJE) najmä 
z pohľadu vytvorenia vyhovujúcich podmienok pre činnosť ich zamestnancov v rámci 
SNUS. Stretnutie s vrcholovým manažmentom SE, a.s. (Ing. Pňaček) sa uskutočnilo 
15.12.2004 a 5.4.2005. Stretnutie s Generálnym riadite ľom VUJE, Ing. Dugovičom, 
30.3.2005. V ďalšom období sa budeme snažiť o úzku spoluprácu s vedením aj ďalších 
našich kolektívnych členov. 

 
Knižné publikácie SNUS 

SNUS vypracovalo pre SE, a.s. „Rozvoj jadrovej energetiky a jej prijímanie 
verejnosťou“, ktorá  zhrnula argumenty, prečo je jadrová energetika nenahradite ľnou 
súčasťou súboru zdrojov na Slovensku i vo svete a ako pôsobi ť na politikov, médiá i 
verejnosť, aby jej výhody uznávali a rozvoj jadrovej energetiky podporovali. 

Kniha „Atóm na Slovensku“ je pripravená do tlače. Má encyklopedický charakter 
a mapuje rozvoj jadrovej fyziky, techniky i nukleárnej medicíny na Slovensku. Ve ľký 
priestor je venovaný i rozvoju jadrovej energetiky. 

 
Propagácia jadrovej energetiky 

NUSIM2005, Tábor 2.-4.3.2005. Ďalší NUSIM bude v Leviciach cca 26.-28.4.2005 
SNUS prezentovalo pozíciu Jadrovej energetiky v rámci sekcie energetických zdrojov 

na konferencii CONECO – Racioenergia 6.4.2005 v Bratislave. 
Príprava konferencie Role of nuclear energy in energy system of Slovakia and EU (Go 

Nuke Slovakia II) v termíne  v Bratislave 10.-12.10.2005. 
Príprava a zabezpečenie výstavy EXPO FUSION 7.-19.11.2005 Bratislava – Aula 

Právnickej fakulty UK. 
Zhotovenie 2 informačných panelov o SNUS. 
Stretnutie koordinačného výboru Českej a Slovenskej nukleárnej spoločnosti: 3.3.2005 
 

NucNet 
Nový slovenský spravodajca NUCNET po Ing. Suchomelovi – Ing. Juraj Klepáč, VÚJE 

Trnava. Uvedenie do funkcie na stretnutí s Generálnym riadite ľom NucNet Johnom 
Shepherdom v Bratislave 14.2.2005. 

 
SNUS vydalo stanoviská ku:  
Odstaveniu blokov V-1, November 2004. 
Energetickej politike SR, Február 2005. 
Celoživotnému vzdelávaniu v oblasti „jadrových disciplín“, Jún 2005. 

 
Podpora študentských prác 

V oblasti jadrovej fyziky a techniky ŠVOČ v roku 2005 bola ocenená ako najlepšia práca 
„Integrálne monitorovanie v radónovej diagnostike“ Moniky Müllerovej z KJFaB FMFI UK 
Bratislava.  

 
Záver 

Milé kolegyne a kolegovia, predložený výpočet činnosti našej spoločnej činnosti ma 
napĺňa uspokojením z toho, že Slovenská nukleárna spoločnosť pod mojím vedením 
dávala zdravo o sebe vedieť a vyjadrovala sa k pálčivým otázkam dneška vo vzťahu 
k využívania ionizujúceho žiarenia a jadrovej energie. Vždy je však možné našu činnosť 
zlepšovať a to najmä ešte širším zapojením všetkých členov do jej aktivít. Dovoľte mi preto 
na záver poďakovať nielen tým, čo aktívne vytvárali a realizovali náš program, ale aj Vám 
všetkým, ktorí svojím členstvom v organizácii vytvárate dobrú a pozornú základňu pre túto 
činnosť. Verím, že ľudskosť a odbornosť zostane typická pre SNUS aj ďalšom období.   

        Vladimír Slugeň, Predseda SNUS 


