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Oneskorene želám všetkým šťastný nový rok, ale tak 
vychádza náš Bulletin. Ak budeme mať šťastie, tak 
budeme mať hádam aj zdravie, úspechy, radosť a 
„príjemnô“ v duši. Šťastie je všade okolo nás, len ho treba 
vidieť. A je veľmi relatívne. Keď som so svojim 
neposlušným bedrovým kĺbom navštívil svojho ortopéda 
(a kamaráta z vojny) so slovami, že ma to stále bolí, tak sa 
ma spýtal, že kde som to vlastne bol túto jeseň. No a ja, že 
Brusel, Pretória, Wu-han, Luxemburg, Lisabon, 
Karlsruhe, Madrid, ... Šťastne sa usmial a povedal, že jeho 
liečba skvele zabrala, lebo z pacientov, ktorých doteraz 
mal, chodím po svete asi najviac. Sestrička ho taktne 
upozornila, že v čakárni majú ešte „skutočných“ 
pacientov. 

Oslovili ma s anketovou otázkou: „Aký bude rok 2016 
v mojej oblasti?“. A ja že: „Nemusí byť zlý.“ (vidíte – 
dvojitý zápor, ale veta znie rozvážnejšie ako suché dobrý). 
Dobrý bude, keď si ho dobrý spravíme. No a na to 
musíme hodne komunikovať, lebo dobré pre mňa, nemusí 
byť dobré aj pre iných. Asi treba myslieť viac aj na iných. 
No a z toho myslenia s dá dopracovať k dobrému pocitu. 

Niekedy stačí naozaj málo. Napríklad aj upokojenie 
staršieho známeho, ktorý sa raz dočítal, že sa na 
Slovensku sprísnila norma na uloženie rádioaktívnych 
materiálov mimo úložiska v Mochovciach na 100 Bq/kg a 
pritom rádioaktivita bežného človeka je až 130 Bq/kg. 
Vychádzalo mu z toho, že podobne ako mnohí iní, aj on 
bude musieť byť pochovaný ďaleko od domova, niekde 
medzi mierne kontaminovanými zeminami z jadrových 
elektrární na Republikovom úložisku RAO. Trápilo ho, že 
tam rodina za ním príde maximálne raz do roka na 
dušičky, či tam bude pre všetkých dosť parkovacích miest 
a pod. Upokojil som ho teda pravdou. Aktivita ľudského 
tkaniva priemerného človeka (70 kg) je naozaj cca 130 
Bq/kg. Našu rádioaktivitu tvoria rádionuklidy: draslík 40K 
4500 Bq, uhlík 14C 3800 Bq, rubídium 87Rb 650 Bq, 
trícium 3H 25 Bq, ťažké kovy 210Pb, 210Bi, 210Po spolu 60 
Bq, radón 222Rn 30 Bq, berýlium 7Be 25 Bq, radón 220Rn a 
produkty premeny 15 Bq, iné 7 Bq. Spolu 9112 Bq. 
Avšak draslík 40K 4500 Bq, ba ani uhlík 14C sa ako 
prírodné zdroje nerátajú, takže žiadne starosti s 
umieraním. Aktivitu treba využívať pozitívne a tešiť sa z 
nej, ak ju v sebe nájdeme aj my nepriemerní. 

Na zdravie! 
Vladimír Slugeň 

 
Zasadnutie ústrednej rady MSVAEP v Budapešti 

 
Trináste zasadnutie ústrednej rady Medzinárodného 

zväzu veteránov atómovej energetiky a priemyslu 
(MSVAEP) sa konalo 4. novembra 2015 v Budapešti pri 
príležitosti 60. výročia spolupráce Maďarska a bývalého 
ZSSR v atómovej energetike. Na stretnutí sa zúčastnili 
zástupcovia deviatich členských organizácií MSVAEP zo 

7. krajín – Bulharska, Kazachstanu, Ruska (3 
organizácie), Slovenska, Ukrajiny, Česka a Maďarska. 
Ústrednú radu MSVAEP reprezentoval jej predseda 
Viktor Murogov, podpredsedovia Jurij Sarajev a Krizbai 
Levente a člen sekretariátu Vladimir Porojkov. 

Správu o činnosti za uplynulé obdobie predložili 
podpredsedovia J. Sarajev a L. Krizbai a zástupcovia 
jednotlivých členských organizácií.. Za sekciu veteránov 
SNUS predniesol prezentáciu Jozef Valovič. 

 
Na zasadnutí boli prijatí za členov MSVAEP a) 

veteránska organizácia Kazachstanu, zastúpená členmi 
výboru VANEP Kazachstanu Leonidom Bachtinom a 
Natáliou Ždanovou a b) vedeckovýskumný a projekčný 
ústav Atomprojekt zo St. Petersburgu. 

 
 
V rámci programu bol prednesený rad odborných 

prezentácií, ktoré uviedol V. Murogov informáciou o 
súčasnom stave atómovej energetiky vo svete a 
prognózach jej rozvoja. Andras Cserhati informoval o 
Etapách prípravy výstavby nových blokov JE Pakš do 
podpísania medzištátneho dohovoru (s Ruskom). Pavel 
Klejmenov prezentoval Informačný model ako príklad 
efektívneho riadenia životného cyklu jadrového 
zariadenia. József Bajsz predniesol prezentáciu o 
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skúsenostiach z prevádzky blokov a programoch 
technického zdokonaľovania JE Pakš ako základu pre 
rozhodovanie o nových blokoch. Vyššie uvedené 
prezentácie zhromaždenie odporúčalo predniesť aj na 
konferencii MNTK v Moskve, v máji 2016.  

Alexander Konoplev z Ukrajiny predniesol informáciu 
o skupine rýchleho reagovania pre jadrovú energetiku, 
ktorá sa uchádza o právo vystupovať ako organizácia 
pridružená k MSVAEP. Bolo dohodnuté žiadosť potvrdiť 
a odporúčať členským organizáciám vytvorenie podobnej 
štruktúry ako jednej z foriem veteránskej práce pre 
operatívne riešenie problematických situácií týkajúcich sa 
radiačnej bezpečnosti v ich lokalite. 

Bola prediskutovaná aj správa J. Sarajeva O účasti 
veteránov v prevádzkovej a expertnej činnosti – bolo 
dohodnuté rozšíriť zoznam expertov od každej členskej 
organizácie pre účasť na misiách WANO a spoluprácu s 
MAAE. Taktiež je potrebné rozvíjať spoluprácu s 
univerzitami a inými vzdelávacími organizáciami. 

Bolo dohodnuté, že konferencia MSVAEP za 5 ročné 
obdobie sa bude konať v termíne a mieste konferencie 
MNTK v Moskve v máji 2016. 

Na druhý deň zasadnutia, 5. novembra, účastníci 
navštívili JE Pakš, kde ich privítal riaditeľ JE Ištván 
Hamvas. 

Text: Jozef Valovič  
Foto: Larisa Mirončiková 

 
 

Pozvánka na Valné zhromaždenie SNUS a konferenciu 
NUSIM 2016 

 
Milí členovia SNUS, Slovenská nukleárna spoločnosť 

vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré uskutoční 20. 4. 
2016 v Účelovom zariadení NR SR v Častej-Papierničke. 
Popoludní 20. 4. a nasledujúci deň, 21. 4. naň nadviaže 
Odborný seminár NISIM 2016. 

Program valného zhromaždenia ja štandardný, ako 
každý rok. Účastníci VZ SNUS sa môžu večer zúčastniť 
otváracej recepcie seminára NUSIM, ktorá a uskutoční na 
záver prvého dňa, s možnosťou prespať. Cena za 
ubytovanie v 1-lôzkkovej izbe je 60,-€, v dvojlôžkovej 
izbe 25,- €/osobu, pre študentov v dvojlôžkovej izbe 10,- 
€/osobu. Dôchodcovia ocenení Čestným diplomom SNUS 
za ubytovanie neplatia, ale obed 21. 4. 2016 už nie je 
súčasťou VZ. 

Odborný seminár NUSIM 2016 je určený jadrovým 
odborníkom z organizácií prevádzkovateľov jadrových 
zariadení, technických podporných organizácií, 
dodávateľov, univerzít ako i dozorných orgánov ČR a SR, 
ale chceli by sme mať na ňom aj zahraničných hostí a 
zastúpenie Európskej nukleárnej spoločnosti. 

Hlavnými témami seminára budú: 

• Prevádzka jadrových elektrární 

• Dlhodobá prevádzka, riadené starnutie, spoľahlivosť 
zariadení, zvyšovanie výkonu, programy modernizácie 
a zvyšovania bezpečnosti 

• Jadrová bezpečnosť a radiačná ochrana 

• Zadná časť jadrových elektrární 

• Nové zdroje  

Prihlášky na VZ i na odbornú konferenciu sú 
k dispozícii na stránke www.snus.sk. 

Tešíme sa na stretnutie s vami na valnom zhromaždení 
a odbornom seminári NUSIM 2016! 

 

Za výbor SNUS, 
 Juraj Klepáč, generálny tajomník 

 
 

Zaujímavosti zo siete NucNet 
 

Poľsko pokračuje vo výbere lokality pre prvú JE 
  

Ďalšia fáza prieskumu zameraného na potvrdenie 
miesta pre výstavbu prvej poľskej JE sa začne na jar roku 
2016, uviedli miestne médiá.  

Do užšieho výberu sa dostali dve lokality, Choczewo a 
Lubiatowo-Kopalino, v blízkosti poľského pobrežia 
Baltického mora v severnej provincii Pomoransko, 
povedal Maciej Stryjecki, vedúci lokalizácie, 
infraštruktúry a ochrany životného prostredia v 
spoločnosti PGE EJ1, ktorá má na starosti projekt. 
Povedal, že jedno z týchto miest bude vybrané po 
dokončení prieskumu a analýz, čo je proces, ktorý bude 
trvať asi dva roky.  

V októbri 2015 PGE EJ1 zverejnila informácie o 
projekte, ktorý mal tvoriť základ pre posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie, potrebných na výber 
úložiska. Na začiatku decembra 2015 bolo päť spoločností 
uvedených ako potenciálni dodávatelia technológie 
reaktora pre JE. 

Poľská konzervatívna vláda však môže znovu odložiť 
výstavbu prvého jadrového reaktora v krajine, pretože 
náklady zostávajú nepredvídateľné, povedal poľský 
minister energetiky Krzysztof Tchorzewski. Ministerstvo 
energetiky však odmietlo tvrdenie v miestnych médiách, 
že plány vybudovať prvú jadrovú elektráreň v krajine 
majú byť zrušené. Projekt je predmetom „prebiehajúcej 
podrobnej analýzy metodických, organizačných, 
koncepčných a technických záležitostí“ a nie sú „žiadne 
náznaky alebo dôvody pre jeho opustenie“, uvádza sa vo 
vyhlásení ministerstva. Domáce uhlie však zostane 
primárnym zdrojom energie v Poľsku bez ohľadu na 
rozvoj jadrovej energetiky, uviedlo ministerstvo. 

 
 

Testy dláždia cestu pre nové metódy ukladania malých 
objemov rádioaktívneho odpadu 

  

Úspešné testy sľubnej technológie transportu a 
skladovania uzavretých nízkoaktívnych  zdrojov 
z decembra 2015 dláždia cestu pre nový spôsob 
zaobchádzania s malými objemami rádioaktívneho 
odpadu, povedala Medzinárodná agentúra pre atómovú 
energiu (MAAE).  

Táto metóda, ktorá zahŕňa umiestnenie a zakrytie 
utesnených zdrojov v úzkom otvore niekoľko sto metrov 
hlbokom, by umožnila krajinám bezpečne sa postarať o 
svoje vlastné nepoužívané rádioaktívne zdroje. Táto 
koncepcia bola testovaná v Chorvátsku v decembri 2015 
bez použitia skutočného rádioaktívneho materiálu.  

Prakticky všetky krajiny používajú zdroje žiarenia v 
zdravotníctve, priemysle a ďalších odvetviach. Mnohí 
však nemajú vybavenie alebo personál potrebný na ich 
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likvidáciu, keď už zdroje nie sú použiteľné. Podľa 
odhadov MAAE môže za typických okolností, rozvojová 
krajina používajúca hermeticky uzavreté zdroje žiarenia 
generovať stovky použitých zdrojov s nízkou úrovňou 
rádioaktivity po dobu niekoľkých rokov. 

 
 

EK má pochybnosti o maďarských návrhoch  
na jadrový projekt Paks 2  

 
Európska komisia (EK) vyjadrila pochybnosti o tom, či 

plány Maďarska poskytnúť financovanie na výstavbu 
dvoch nových jadrových reaktorov na jadrovej elektrárni 
(JE) Paks 2 nezahŕňajú neoprávnenú štátnu pomoc. 

EK tiež spochybnila výpočty kapitálových nákladov a 
návratnosti investícií, ktoré maďarská vláda použila. 
Podľa EK Maďarsko neposkytlo dostatočné informácie o 
ziskovosti a rizikách na úrovni investícií, a nie je tiež 
jasné, či by každý súkromný investor pokračoval s týmto 
projektom za rovnakých podmienok.  

EK uviedla, že je znepokojená prípadným „rušivým 
vplyvom“ projektu na hospodársku súťaž a obchod, 
pretože od JE Paks 2 sa očakáva zvýšenie koncentrácie na 
domácom trhu s elektrinou. 

Podľa dohody podpísanej v roku 2014 dodajú ruské 
podniky dva reaktory VVER-1200 pre JE Paks 2, ako aj 
úver do výšky 10 miliárd € na financovanie 80 percent 
projektu. Vtedy EK povedala, že má obavy, že táto 
investícia nemusí spĺňať trhové podmienky a v novembri 
2015 tiež začala konanie proti Maďarsku, týkajúce sa 
implementácie projektu JE Paks 2 a rozhodnutia o 
pridelení kontraktu na výstavbu plánovanej JE Rusku 

JE Paks má štyri ruské tlakovodné reaktory typu 
VVER-440 ktoré začali komerčnú prevádzku medzi 
augustom 1983 a novembrom 1987. 

 
 

Rozhodnutie o Hinkley Point C bolo odložené 
 
Prvá nová jadrová elektráreň v Spojenom kráľovstve v 

posledných desaťročiach môže mať meškanie, vyplýva zo 
správ, informujúcich že rozhodnutie zasadnutia správnej 
rady EDF, či investovať do projektu Hinkley Point C, 
bolo odložené. Správna rada tejto francúzskej energetickej 
spoločnosti sa mala stretnúť 27. 1. a prijať rozhodnutie. 
Ale francúzsky denník Les Echos uviedol, že rozhodnutie 
bolo teraz odložené, údajne kvôli problémom s 
financovaním. Podľa BBC, sa EDF odmietla k správam 
vyjadriť.  

Les Echos uviedol, že EDF sa snaží nájsť peniaze pre 
svoj podiel 66,5 %, a teraz „vyvíja tlak na francúzsky štát, 
ktorý vlastní 84,5 % EDF, aby prišiel s čerstvými 
finančnými prostriedkami“.  

Generálny riaditeľ EDF Jean-Bernard Levy podľa 
agentúry Reuters očakáva, že táto francúzsky spoločnosť 
prijme konečné investičné rozhodnutie o jadrovom 
projekte Hinkley Point C vo Veľkej Británii tento rok. 
„Pracujeme s našimi čínskymi partnermi na skorom 
dokončení diskusií a oznámení konečného rozhodnutia o 
investícii“, povedal pán Levy na bruselskej konferencii o 
energii.  

EDF plánuje postaviť dva 1600 MW bloky EPR 
spoločnosti Areva v Hinkley Point. V októbri 2015 EDF a 
China General Nuclear Power Corporation podpísali 

investičnú dohodu pre nové reaktory. V tom čase EDF 
povedala, že  výstavba Hinkley by sa mala začať „v 
priebehu niekoľkých týždňov“. Noviny The Times of 
London 24. 2. oznámili, že EDF pomôže zaplatiť za 
výstavbu Hinkley Point tým, že predá časť svojho podielu 
vo francúzskej rozvodnej sieti, ale EDF to nepotvrdila. 

 
 

Rusko dokončilo skúšky bloku Belojarsk-4 
 na výkone 50% 

 
Skúšky zariadení jadrového bloku Belojarsk-4 vo 

Sverdlovskej oblasti v strednom Rusku boli dokončené na 
úrovni 50 % nominálneho výkonu, informoval ruský 
prevádzkovateľ jadrových zariadení Rosenergoatom. Blok 
Belojarsk-4 ešte nie je komerčne funkčný, ale bol 
pripojený k rozvodnej sieti 10. decembra 2015. 
Rosenergoatom povedal, že skúšky na výkone 50 % boli 
potrebné pred ďalším zvyšovaním výkonu.  

Podľa Ivana Sidorova, šéfa Belojarskej jadrovej 
elektrárne, by mal 4. blok dosiahnuť plný výkon na jeseň 
roku 2016. Belojarsk-4 je sodíkom chladený rýchly 
reaktor s výkonom 789 MW typu BN-800, používajúci 
zmiešané uránovo-plutóniové palivo. Na Belojarskej 
jadrovej elektrárni je v komerčnej prevádzke jeden rýchly 
reaktor, Belojarsk-3 typu BN-600, čo je menšia verzia 
reaktora BN-800.  

 
 

Francúzska IRSN vyzýva na ďalší výskum v oblasti 
„vlastných problémov“ pasívnych bezpečnostných 

systémov 
  
Analýza pasívnych bezpečnostných systémov v 

jadrových reaktoroch zistila rad vnútorných problémov, 
ktoré si vyžadujú ďalší výskum, povedal francúzsky 
Inštitút pre radiačnú ochranu a jadrovú bezpečnosť 
(IRSN). V správe IRSN hovorí, že vnútorné problémy sa 
týkajú najmä posúdenia výkonnosti a spoľahlivosti týchto 
systémov. Od havárie Fukušima-Daiichi sa zvyšoval 
záujem o pasívne bezpečnostné systémy, najmä s cieľom 
zmierniť podmienky havárií s dlhodobou stratou 
elektrického napájania alebo odvodu tepla. 

Správa hovorí, že je potrebný ďalší výskum, aby sa 
riadne posúdila výkonnosť a spoľahlivosť pasívnych 
bezpečnostných systémov, ktoré majú byť realizované v 
nových návrhoch reaktorov. Pre posudzovanie 
spoľahlivosti sú potrebné špecifické vývojové prístupy, s 
osobitným dôrazom na posúdenie pravdepodobnosti 
zlyhania termohydraulických mechanizmov, používaných 
týmito systémami. 

Nové projekty reaktorov navrhnuté projektantmi vo 
väčšej miere využívajú pasívne bezpečnostné systémy na 
uvedenie reaktora do bezpečného odstaveného stavu a 
udržanie tohto stavu po dlhú dobu, 72 hodín pre reaktory 
Westinghouse AP1000, bez zásahu človeka a s 
obmedzeným spoliehaním na podporné funkcie. 

Správa IRSN načrtáva hlavné charakteristiky 
pasívnych bezpečnostných systémov a hlavné problémy 
spojené s posudzovaním výkonnosti a spoľahlivosti týchto 
systémov a tak isto prioritné oblasti výskumu v záujme  

IRSN sa zaoberá výskumom pasívnych 
bezpečnostných systémov a koordinuje pracovnú skupinu, 
v ktorej sa diskutuje o nových bezpečnostných prístupoch 
použiteľných pre tieto systémy, v zastúpení pracovnej 
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skupiny pre harmonizáciu reaktorov v Asociácii 
západoeurópskych jadrových dozorov (WENRA) taktiež 
sa podieľa na projekte NUSMOR, ktorý bude navrhnutý v 
rámcovom programe EÚ Horizont 2020, zameranom na 
rozvoj vedomostí o výkonnosti pasívnych bezpečnostných 

systémov. 
 

Zo správ siete NucNet vybral Juraj Klepáč 
 

 
 
 
 

Kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike v roku 2016 
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13. - 17. 3. 2016, Berlín, Nemecko RRFM , European Research Reactor Conference, 
http://www.euronuclear.org/meetings/rrfm2016/index.htm 
rrfm2016@euronuclear.org  

15. 3. 2016, Bratislava, SR Prednáška o Černobyle sa uskutoční dňa  15.3.2016 o 16.00 hod. v 
priestoroch  FEI STU Bratislava, BC-300,  https://youtu.be/-3Rd96yYYYo   

5. - 7. 4. 2016, Marseille, Francúzsko 5th NUGENIA Forum 2016, secretariat@nugenia.org  

6. - 7. 4. 2016, Amsterdam, Holandsko Nuclear Science for Innovation, konferencia pri príležitosti 40 výročia 
Európskej nukleárnej spoločnosti, kirsten.epskamp@euronuclear.org  

20. 4. 2016, Častá-Papiernička, SR Valné zhromaždenie SNUS 2016, www.snus.sk 

20. - 21. 4. 2016, Častá-Papiernička, SR Odborná konferencia NUSIM 2016, www.snus.sk, info@snus.sk 

22. - 26. 5. 2016, Berlín, Nemecko NESTet, ENS Conference on Education and Training, 
http://www.nestet2016.org, nestet2016@euronuclear.org 

7. - 8. 6. 2016, Brusel, Belgicko Nuclear Power Plant Optimisation Summit Europe, Conference and 
Exhibition, http://www.nuclearenergyinsider.com/nuclear-power-plant-
optimisation/, JFurness@nuclearenergyinsider.com    

26. - 30. 6. 2016, Charlotte, NC, USA ICONE 24, 24th International Conference on Nuclear Engineering, 
https://www.asme.org/events/icone 

19. - 23. 9. 2016, Aachen, Nemecko Seminár “Nuclear Energy & Technology”, http://www.nuclear-
training.de/index.php/seminare_details_modul1kg_en.html  

10. - 13. 10. 2016, Varšava, Poľsko ENC 2016, European Nuclear Conference, www.enc2016.org, 
enc2016@euronuclear.org  

7. - 8. 11. 2016, Mníchov, Nemecko EUROSAFE Forum 2016, http://www.eurosafe-forum.org/ 


