
Medzinárodné povinnosti 
 

Medzinárodné aspekty monitorovacej siete sú odvodzované z Konvencie o včasnom 

oznamovaní jadrovej nehody a Dohovoru o pomoci v prípade jadrovej havárii 

alebo rádiologického nebezpečenstva. V zmysle týchto európskych noriem sú 

zúčastnené krajiny a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) povinné 

poskytovať informácie o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza alebo môže dôjsť k úniku 

rádioaktívnych látok do životného prostredia a k pravdepodobnosti kontaminácie 

susedných štátov, čo z hľadiska bezpečnosti a radiačnej ochrany je aj pre iný štát 

významné. 

Článok 35 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu 

(Euratom) zaväzuje každý členský štát, aby vybudoval zariadenia nutné na 

uskutočňovanie nepretržitého monitorovania úrovne rádioaktivity vo vzduchu, vode a 

v potravinách tak, aby sa preukázal súlad so základnými normami. Komisia má právo 

vstupovať do týchto zariadení a môže overovať ich činnosť. Podľa článku 36 zmluvy 

Euratom musia členské štáty oznamovať informácie o meraniach vykonaných podľa 

článku 35 tak, aby komisia bola informovaná o úrovni rádioaktivity, ktorej je vystavené 

obyvateľstvo. Požiadavky na monitorovanie úrovne rádioaktivity sú bližšie stanovené 

v odporúčaní Európskej komisie č. 2000/473/Euratom z 8.6.2000 o aplikácii článku 36 

Euartom Treaty týkajúceho sa monitorovania úrovne rádioaktivity v životnom prostredí 

pre účely hodnotenia ožiarenia obyvateľstva. Úrad verejného zdravotníctva bol 

uznesením vlády SR 674/2004 zo 7.7.2004 poverený úlohou národného koordinátora 

pre zabezpečenie prenosu výsledkov monitoringu inštitúcii poverenej Európskou 

komisiou. SHMÚ je subgestorom plnenia tohto článku. 

Rozhodnutie rady ministrov Európskeho spoločenstva č. 87/600/EURATOM zo 

dňa 14.12.1987 o opatreniach spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade 

radiačného núdzového stavu (“radiological emergency“). V tomto rozhodnutí je 

definovaný systém ECURIE (European Community Urgent Radiological Information 

Exchange). Požaduje sa, aby ktorýkoľvek štát, ak sa rozhodne prijať ochranné 

opatrenia, alebo zistí abnormálne úniky rádioaktivity, vyrozumel ostatné členské štáty. 

Gestorom tejto úlohy v Slovenskej republike je Úrad jadrového dozoru. Technickou 

a expertnou podporou pre ECURIE je systém EURDEP (European Union Radiation 

Data Exchange Platform), ktorý zahŕňa národné databázy radiačného 

monitorovania v jednej centrálnej databáze. Táto je prístupná všetkým zúčastneným 

stranám a poskytuje informácie o radiačnej situácii v Európe v takmer reálnom čase. 

Odborným a technickým strediskom pre tento systém je Joint Research Centre (EC 

JRC) v talianskej Ispre. SHMÚ je nositeľom systému EURDEP za Slovenskú republiku. 



Vstupom Slovenska do EÚ sa stalo prispievanie do európskej databázy radiačných 

údajov povinným.  

Memorandum o porozumení (MoP) medzi SHMÚ a EK o technických otázkach 

súvisiacich s Európskou radiačnou databázou bolo podpísané v máji 2008. SHMÚ sa 

stalo jediným reprezentantom Slovenskej republiky v databáze systému radiačného 

systému včasného varovania EURDEP. 

Vybrané články Memoranda: 

Predmetom MoP je definovať zrozumiteľný súbor podmienok, ktoré zaistia efektívnu 

výmenu dát medzi stranami v prípade mimoriadnej udalosti. 

Cieľom spolupráce je: 

- Dosiahnuť včasnú dátovú výmenu v prípade mimoriadnej udalosti. 

- Dosiahnuť kontinuálnu a automatizovanú výmenu monitorovaných dát medzi 

stranami v rutinných podmienkach. 

- Zúčastňovať sa na cvičeniach, aby bola dátová výmena otestovaná v 

simulovaných havarijných podmienkach. 

- Každá strana berie na seba svoje náklady vyplývajúce z implementácie tohto 

memoranda. 

- Dátový poskytovateľ by sa mal starať o to, aby monitorované dáta boli k 

dispozícii v mimoriadnych podmienkach v čo najvyššej frekvencii. Pre dávkový príkon 

sa odporúča použiť 1-hodinové priemery a 1-hodinový vysielací interval s maximálnym 

oneskorením dve hodiny. 

- Ak je to možné, frekvencia dátovej výmeny v rutinných podmienkach by mala 

byť rovnaká ako v mimoriadnych podmienkach, aby sa dosiahla vysoká spoľahlivosť 

systému, ktorý má fungovať v čase núdze. 

- Veľmi sa odporúča, aby sa všetci dátoví poskytovatelia najmenej raz zúčastnili 

cvičenia organizovaného Komisiou každý rok  a sprístupnili dáta systému v 

mimoriadnom móde. 

- Komisia po prekonzultovaní so všetkými zúčastnenými organizáciami a po 

písomnom súhlase väčšiny z nich môže zaviesť zmeny do EURDEP formátu tak, aby 

v prípade veľkých zmien bolo povolené prechodné obdobie a aby neboli 

implementované častejšie ako raz za štyri roky. Konverzný softvér z a do 

predchádzajúceho formátu by mal byť poskytnutý bezodplatne všetkým členom 

EURDEP systému. 



- Komisia môže EURDEP dáta sprístupniť tiež pre verejnosť. Každý poskytovateľ 

dát môže definovať oneskorenie, s ktorým môžu byť jeho národné monitorované dáta 

sprístupnené verejnosti. 

- Komisia okamžite sprístupňuje dáta autorizovaným užívateľom napr. dátovým 

poskytovateľom, národným kompetentným úradom v radiačnej a jadrovej oblasti (ako 

je národný úrad jadrového dozoru ECURIE systému) a národným organizáciam, ktoré 

sa zúčastňujú v národnom havarijnom manažmente (tak ako Komisia a Medzinárodná 

agentúra pre atómovú energiu). 

 

EC JRC odporúča, aby v prípade, že to technické možnosti členskej krajiny umožňujú, 

boli dáta do európskej databázy vysielané v emergency frekvencii aj mimo času cvičení 

prípadne havárie. Zabezpečí sa tým dostupnosť dát v prípade havárie aj bez potreby 

prepínania z rutinného modu do emergecy modu. SHMÚ vyhovelo tomuto odporúčaniu 

a trvale poskytuje dáta zo svojho systému vo frekvencii 1-h. Možno si to overiť na 

verejnej web stránke EURDEP EC JRC, ktorá bola vytvorená ako jedno z vylepšení 

systému po havárii vo Fukušime. Umožňuje lepšiu informovanosť o aktuálnej radiačnej 

situácii nielen odborníkov, ale aj verejnosti a zlepšuje vzájomnú komunikáciu. 

V súvislosti s obnovou informačného systému monitorovacej siete SHMÚ v roku 2019 

sme pristúpili k prechodu na výmenný formát IRIX, ktorý EK už dávnejšie požadovala. 

EURDEP systém bol totiž použitý ako model pre MAAE (Medzinárodná agentúra pre 

atómovú energiu) na vytvorenie jej medzinárodného informačného systému 

radiačného monitoringu a výmeny IRIX a IRMIS. V tomto kontexte JRC technicky 

spolupracuje s MAAE. Cieľom je rozšíriť spoluprácu a výmenu radiačných dát za 

hranice Európy pre prípady radiačných udalostí kdekoľvek na svete. 

 

Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Rakúskym federálnym 

ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného 

hospodárstva o vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred 

žiarením z 23. 5. 1994. 

 

Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Rakúskym federálnym 

ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného 

hospodárstva o spolupráci v oblasti radiačnej ochrany a prehĺbení vzájomnej výmeny 

dát zo systémov včasného varovania pred žiarením z roku 2000, ktorá upravuje 



podmienky spolupráce pri prevádzke automatického aerosólového zberača v 

Jaslovských Bohuniciach. 

 

Dohoda medzi MŽP SR a MŽP Maďarskej republiky a MV Maďarskej republiky o 

vzájomnej výmene údajov zo systémov včasného varovania pred žiarením z 25. 4. 

2001 s dodatkom o prevádzke troch maďarských sond na staniciach SHMÚ a o 

vzájomnom prístupe k dátam z automatických aerosólových zberačov v Jaslovských 

Bohuniciach a Gerjene z 18. 2. 2016. 

Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym úradom pre 

jadrovú bezpečnosť Českej republiky o výmene údajov zo sietí monitorovania 

radiačnej situácie z 26.7.2013. 

Radiačný monitoring SHMÚ plní zmluvné záväzky bilaterálnych dohôd s Rakúskom, 

Maďarskom a od roku 2013 aj s Českou republikou. Ich plnenie je pravidelne 

kontrolované zmluvnými partnermi.  

V súvislosti s dostavbou Atómovej elektrárne Mochovce 3, 4 sa požiadavky zo strán 

zmluvných partnerov majú tendenciu navyšovať. Jednou z takýchto požiadaviek je aj 

návrh maďarskej strany vznesený 27. októbra 2009 na slovensko-maďarských 

konzultáciach v zmysle článku 5 Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie 

presahujúcich štátne hranice (Dohovor ESPOO) týkajúcich sa postupu hodnotenia 

vplyvov na životné prostredie pre projekt výstavby 3. a 4. bloku JE Mochovce. 

Generálne riaditeľstvo manažmentu ochrany pred katastrofami Maďarska navrhlo, aby 

sa zvýšila dôvera obyvateľstva a zlepšila sa  spolupráca medzi oboma susediacimi 

krajinami, prijať opatrenia, ktoré boli zahrnuté do Záverečného stanoviska (číslo: 

395/2010-3. 4/hp) vydaného MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre splnenie 

tohto návrhu boli do návrhu dodatku k Dohode  medzi MŽP SR a MŽP Maďarskej 

republiky a MV Maďarskej republiky o vzájomnej výmene údajov zo systémov 

včasného varovania pred žiarením z 25. 4. 2001 zaradené dva body: 

Bod 3.6 v plnom znení: Umožniť maďarským úradom zodpovedným za havarijné 

plánovanie zriadiť a prevádzkovať najmenej tri diaľkové rádiologické stanice merania, 

v smere k hraniciam s Maďarskom vo vzdialenosti 30 km od JE Mochovce. 

Bod 3.7 v plnom znení: Zabezpečiť vzájomnú výmenu údajov aerosólov 

prevádzkovaných Rakúskom na území Maďarska a Slovenska. 

Konkrétne boli navrhnuté 3 meracie miesta spravované SHMÚ: Dudince, Hurbanovo 

a Kalná nad Hronom. Spracovaný bol technický návrh riešenia. Dodatok bol podpísaný 



18.2.2016. Sondy maďarského partnera na týchto monitorovacích miestach boli 

inštalované v roku 2019. 

 


