„Kto je kto“ v slovenských organizáciách jadrovej energie

Česká a Slovenská nukleárna spoločnosť vydali v roku 2001 spoločnú encyklopédiu Kdo je
kdo v české a slovenské energetice. Vieme, že do encyklopédie sa vtedy nedostali mnohí
významní pracovníci/pracovníčky buď preto, lebo nestihli odpovedať včas na výzvu autorov,
alebo z iných dôvodov. V ďalšom budeme používať len mužský rod, aj keď sa výzva rovnako
týka aj žien „v jadre“. Od tej doby vyrástla v energetike nová generácia a preto si Slovenská
nukleárna spoločnosť dala za úlohu pripraviť nové vydanie. SNUS oslovil aj ČNS a združenie
"Veteráni JE CZ".
Sekcia seniorov SNUS sa podujala za slovenskú stranu splniť túto úlohu pod vedením
redakčného kolektívu v zložení Ján Haščík, Juraj Kmošena, Jozef Markuš a Jozef Valovič.
Zber údajov a príprava takéhoto diela zaberie obyčajne niekoľko rokov. Naším cieľom je
pripraviť nové vydanie najneskoršie do r. 2021, na dvadsiate výročie prvého vydania.
Našim zámerom je aspoň čiastočne vykryť biele miesta, ktoré zostali v roku 2001 a tiež
zachytiť vývoj v oblasti personálneho obsadenia jadrovej energetiky a iných príbuzných
činností na Slovensku.
Pri príprave prvého vydania sa autori stretli s viacerými problémami, ktoré budeme musieť aj
my riešiť: 1) objektívne kritériá pre zaradenie do publikácie - vhodné by bolo, aby kandidát
pracoval v oblasti jadrovej energie aspoň 10 rokov, 2) vytipovaní a oslovení kandidáti na
zaradenie do encyklopédie nie vždy odpovedali aj na priame podnety autorského kolektívu,
3) nejednotná štylizáciu popisov jednotlivých pracovníkov - preto sme sa rozhodli pripraviť
vzorový štandardizovaný formulár. Pre uľahčenie poskytnutia informácií o sebe, bez toho,
aby bol popis príliš podrobný a zdĺhavý, alebo naopak zas krátky. Na konci textu je príklad
vyplnenia fiktívnymi údajmi. Na web stránke SNUS bude možné stiahnuť aj čistý formulár od
1.7.2018.
Aj keď predpokladáme osloviť „všetky“ firmy ktoré sa na jadrových činnostiach zúčastňujú,
ťažisko by malo byť na osobnej iniciatíve kandidátov na zaradenie. Cieľové skupiny
pracovníkov, ktorých chceme osloviť sú nasledovné:
a) významní pracovníci, ktorí v 1. vydaní neboli (či už nestihli odpovedať, alebo z iných
príčin) a mali by byť v tomto 2. vydaní uvedení,
b) kto z tých, čo v 1. vydaní boli, medzičasom dosiahol významný rast kariéry,
c) záujemci z radov našich mladších kolegov, ktorí medzičasom "vyrástli" a bolo by vhodné
uviesť ich profesionálnu kariéru.
Rozhodli sme sa aj zaradiť do popisov aj č. b. fotografie pracovníkov, ktorí ich poskytnú v
kvalite okolo 1-2 MB, lebo je to obvyklé v takýchto publikáciách. Vyplnený formulár by nemal
presiahnuť 200 slov. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť/skrátiť podklady tak aby sa
nezmenil celkový zmysel údajov.
Svoj záujem o zaradenie, ako aj námety na zaradenie významných pracovníkov zo svojho
okolia môžu členovia SNUS adresovať na emailovú adresu tajomníka redakčného kolektívu
jozef7@yahoo.com.
Príklad vyplneného formulára s fiktívnymi údajmi
Meno, priezvisko, Ivan JADROVSKÝ
rok a miesto
1951, Dolná Streda
narodenia (príp.
úmrtia pri návrhu
pre zosnulého
pracovníka)

Vzdelanie

Profesná história

Členstvo v spol.
organizáciách
Iné relevantné
údaje

1974 – STU Bratislava Elektrotechnická fakulta, 1987 – Postgraduálne
štúdium UK Bratislava – Jadrová energetika a životné prostredie,
2004 - Vienna International Business School - MBA
1974 – 1975 – Strojárenský podnik Dubnica - Konštruktér
1975 - 1998 – SE, a.s. Jadrová elektráreň Bohunice - postupne
.(Prevádzková dozimetria, ved. odboru radiačnej bezpečnosti,
námestník riaditeľa EBO pre jadrovú bezpečnosť)
1998 – 2003 riaditeľ JE Bohunice
2003 – 2008 SE, a. s. - riaditeľ úseku prevádzky jadrových elektrární
2008 – 2013 VUJE Trnava, člen predstavenstva a riaditeľ divízie Xxxx
Ostatné činnosti:
1998 – 2003 člen redakčnej rady časopisu Jaderná Energie
Slovenská nukleárna spoločnosť, sekcia veteránov
Slovenský zväz záhradkárov
Na dôchodku od r. 2016

Jozef Valovič, sekcia seniorov

