PARTNEŘI CELOSTÁTNÍHO KOLA FO
Česká nukleární společnost
Česká nukleární společnost je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním
cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a
šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.
Česká nukleární společnost vznikla v roce 1992. Je členem Evropské nukleární společnosti s významným zastoupením v jejích řídících orgánech. ČNS je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Dlouhodobě a úzce spolupracuje se Slovenskou nukleární společností SNUS, se kterou společně vytvořili
Koordinační výbor. Práce Koordinačního výboru zabezpečuje podmínky pro společný postup v činnostech spojených s informacemi
o jaderné energetice. ČNS i SNUS spolupracují s německou jadernou společností KTG. Hlavní náplní spolupráce je pravidelné pořádaní konferencí NUSIM (Nuclear Societies Information Meeting). Tyto konference probíhají od roku 1992 (Praha) střídavě
na území jednotlivých států. ČNS dále organizuje významné mezinárodní konference a pracovní setkání na republikové úrovni, zpravidla se
zahraniční účastí. Výraznou aktivitu v ČNS projevují mladí lidé. Jsou
zapojeni do Young Generation Network Evropské Nukleární společnosti jako její česká sekce CYG (Czech Young Generation).

Činnost společnosti:
Česká nukleární společnost organizuje pro své členy a širší odbornou veřejnost:·
• pracovní setkání (workshopy), zpravidla monotématicky zaměřené. Je snahou, aby se
tato pracovní setkání periodicky opakovala. Cílem je, za minimálních nákladů, umožnit řešení specializované problematiky v širším okruhu pracovníků než v okruhu jedné
organizace.
• odborné konference, které jsou rozsáhlejší setkání našich i zahraničních odborníků.
• účast na důležitých mezinárodních akcích. Pro individuální členy ČNS jsou poskytovány výrazné slevy.
Česká nukleární společnost vydává zpravodaj, který obsahuje kromě informací o činnosti
společnosti články na aktuální témata v české i světové jaderné energetice. Dále ČNS organizuje pro své členy distribuci informačního magazínu Evropské nukleární společnosti New
European Worldscan (NEW). ČNS pořizuje překlady a distribuuje Bulletin NUCLEUS a
pro své kolektivní členy (za zvláštní úhradu) zprostředkovává příjem informací ze sítě ENS
NUCNET. Od roku 1998 má ČNS vlastní www stránky.
Odkaz:
http://www.csvts.cz/cns/coje.htm
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