
07.45 – 08.30  Registrácia účastníkov
08.30 – 08.45  Úvodné príhovory

i. blok (08.45 – 10.00)

•  Terézia MELICHEROVÁ (Slovenský hydrometeorologický ústav): 
Radiačný monitoring SHMÚ. História a súčasnosť

•  Pavel POVINEC (Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI STU): 
Environmentálny impakt Černobyľskej havárie: Európa a svet

•  Jan KALOUS (Ústav pro studium totalitních režimů, Praha): 
Závod míru 1986 - komunistický sportovní symbol ve stínu Černobylu

•  Konstantin Nikolayevich LOGANOVSKY (Národné výskumne centrum radiačnej 
medicíny a Národná akadémia medicínskych vied, Kyjev): 

30 rokov psychologického a neuropsychiatrického ponaučenia z Černobyľu: 
ďalšie vyhliadky jadrovej bezpečnosti

•  Mikuláš TURNER (Úrad jadrového dozoru SR): 
Kroky medzinárodného spoločenstva ako poučenie z udalostí na jadrových 
elektrárňach

•  Diskusia, prestávka

10.00 – 10.20 Brífing pre média (František NEUPAUER, ÚPN)

ii. blok (10.45 – 12.30)

•  Martina DUBNÍČKOVÁ (Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky): 
Radiačná ochrana - história a súčasnosť

•  Štefan ŠKULEC (Slovenský hydrometeorologický ústav): 
Aktivity SHMÚ pri riešení následkov havárie jadrovej elektrárne Černobyľ  
na území Československa

•  Sergej REZNIČENKO (Ukrajina/Slovensko): 
Život pred černobyľskou haváriou a po nej

•  Oksana LISHCHYSHYN (Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR, diplomat; Inštitút medziná-
rodných vzťahov Národnej univerzity im. Tarasa Ševčenka, Kyjev): 

Černobyľ a Ukrajina
•  Vladimír SLUGEŇ (Slovenská nukleárna spoločnosť, Slovenská technická univerzita): 

30 rokov od Černobyľu. Čo sa vlastne zmenilo
•  Diskusia, prestávka

13.10 – 14.20  Obed pre aktívnych účastníkov konferencie a hostí

iii. blok (14.20 – 15.30)

•  Franz KÖSSLER (bývalý šéf korešpondent rakúskej ORF v Moskve): 

Černobyľ – katastrofa očami západného korešpondenta v Moskve

•  Helena CABÁNEKOVÁ a Denisa NIKODEMOVÁ (Slovenská zdravotnícka univerzita, 

oddelenie radiačnej hygieny): 

Monitorovanie radiačnej situácie v ČSSR po havárii v Černobyle a prijaté opat-

renia pre ochranu obyvateľstva

•  Sergei KEZIN (Svetová asociácia organizácií prevádzkujúcich jadrové elektrárne): 

Bol som účastníkom likvidácie černobyľskej havárie

•  Ján SALAJ a Martin HAJDUCH (Ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV): 

Rádioaktivity a rastliny

•  Diskusia, prestávka

iv. blok (16.15 – 17.15)

•  Peter JAŠEK (Ústav pamäti národa): 

Havária v Černobyle a jej dôsledky na Slovensku pohľadom Štátnej bezpečnosti

•  Petr BLAŽEK (Ústav pro studium totalitních režimů): 

Černobylská havárie a opoziční hnutí v Československu

•  František NEUPAUER (Ústav pamäti národa): 

Ne/informovanosť o 26. apríli 1986

•  Michaela BUŠOVSKÁ (delegát a sprievodca www.chernobylwel.com): 

Černobyľská Zóna dnes

•  Diskusia

17.45  Zhrňujúce slovo

18.00  Čaša vína
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MINULOSŤ, DÔSLEDKY, VÝCHODISKÁ

26. apríla 2016 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne námestie 2, Bratislava

program konferencie

Kontakt na organizátorov:
František Neupauer, ÚPN - neupauer@upn.gov.sk, 0905 783 748
Alžbeta Poparová, ÚPN - poparova@upn.gov.sk, 02/59 30 03 32

Informácia pre účastníkov:
Účastníkov konferencie, ktorí pri prezentácii uviedli svoj mailový kontakt, 
budeme informovať o vydaní publikácie, ktorá bude obsahovať príspevky 
účastníkov konferencie. 
Podnety, námety nám zašlite na mail: redakcia@upn.gov.sk. 
Ďakujeme za Vašu účasť na našom podujatí.    


