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Princíp neurčitosti 

 

Vo svete fyziky sformuloval princíp neurčitosti Werner 

Heisenberg (1901-1976). Rýchlosť a poloha častice sa 

nedajú v danom okamihu presne určiť. Čím presnejšie 

zmeriate jednu veličinu, tým nepresnejšie zistíte niečo o 

tej druhej. Každý akt pozorovania časticu zmení a preto 

presné informácie o nej nie sú možné. Inak – minulé, či 

budúce správanie sa akejkoľvek subatomárnej častice sa 

nedá predpovedať s istotou.  

Determinizmus je mŕtvy: Všetky definície polohy 

častice, hybnosti, energie a času majú pravdepodobnostný 

charakter.  

Zdroj: Cartoonstock.com 

 

Uplatnenie tohto princípu v každodennom živote si 

môžeme všímať doma (Chceš mať doma pravdu alebo 

pokoj?), pri mariáši (Na otázku: „Kto vyhráva?“, je 

správna odpoveď: „Počkaj do konca, ešte nebola hádka.“) 

alebo i na cintoríne (Dva náhrobky. Prvý: Tu leží ten, 

ktorý si na križovatke myslel, že má pravdu a nemal ju. 

Vedľa: Tu leží ten, ktorý si na križovatke myslel, že má 

pravdu a mal ju.) 

Werner Heisenberg dostal Nobelovu cenu v roku 1932 

za prvú verziu kvantovej mechaniky známu ako maticová 

mechanika. Sformuloval ju v roku 1925, keď mal len 24 

rokov (občas tým motivujem svojich doktorandov). Hoci 

je dnes ďaleko známejší jeho princíp neurčitosti 

sformulovaný v roku 1927, ocenenie zaň nezískal. Podľa 

Heisenberga: „Dráha začína existovať iba vtedy, keď ju  

 

pozorujeme. Nemáme žiadnu možnosť dozvedieť sa, kde 

niečo je, kým to nezmeriame“. Upozornil, že ani budúca 

trajektória častíc sa nedá jednoznačne predpovedať.  

Heisenbergov princíp spôsobil v newtonovskej fyzike 

veľkú trhlinu týkajúcu sa konceptu času. Táto fyzika 

predpokladala, že vonkajší svet existuje nezávisle a je len 

úlohou pozorovateľa a experimentov, aby odhalili ukrytú 

pravdu. Kvantová mechanika ukázala, že na úrovni 

atómov je takýto deterministický pohľad nezmyselný a 

namiesto toho by sa malo hovoriť iba o pravdepodob-

nostiach výsledkov. Už by sme viac nemali uvažovať o 

príčine a následku, ale iba o pravdepodobnostiach 

ponúkaných možností alebo o náhode (Nie, vôbec 

nevytváram nejakú asociáciu na dostavbu MO3,4). 

Einstein a mnohí iní to prijímali veľmi ťažko, ale 

museli súhlasiť, že to je to, k čomu nás vedú rovnice (Max 

Planck vraj dlho nechcel veriť ani sám sebe...). Fyzika sa 

týmto posunula od bežnej laboratórnej skúsenosti do ríše 

abstraktnej matematiky, kde sa dá ľahko a úspešne stratiť. 

Toto všetko mi kedysi veľmi zanietene vtĺkal do hlavy 

RNDr. Igor Kapišinský, CSc., ktorý by sa tento rok dožil 

sedemdesiatky. Pred mnohými, mnohými rokmi sme 

hrávali spolu basketbal. On bol na myslenie a streľbu, ja 

na behanie, bránenie, či taktické faulovanie (primerané 

vtedajšiemu veku a schopnostiam). Ak ste ho niekto 

poznali (bol astrofyzik, popularizátor vedy, ale aj 

zakladateľ Spoločnosti kritického myslenia), tak práve on 

bol stelesnenie princípu neurčitosti. Malý, šťúply, počerný 

(prezývka Cigi), no napriek tomu bývalý juniorsky 

reprezentant ČSSR v basketbale. Múdry a nekonečne 

pracovitý, no napriek tomu Harmanove proticigánske 

guľky v Devínskej Novej Vsi (2010) náhodou trafili práve 

jeho syna, ktorý sa učil doma na balkóne na 5. poschodí. 

Uplatnením Heisenbergovho princípu neurčitosti v 

každodennom živote si uvedomíme, že aj istoty sú možno 

len pravdepodobnosti.  

Vladimír Slugeň  
predseda SNUS 

 

Seniori SNUS blogujú 
 

Sekcia seniorov Slovenskej nukleárnej spoločnosti sa 
rozhodla využiť dlhoročné skúsenosti svojich členov na 
osvetu pre laickú verejnosť šírením objektívnych 
informácií o jadrovej energetike, jej prínosoch pre ľudskú 
spoločnosť aj pre životné prostredie. Jednou z vhodných 
foriem, ako osloviť širokú verejnosť, je využiť blogy 
v dennej tlači. Pre začiatok si seniori vybrali blogovú 
stránku v denníku Pravda, kde pod značkou „Veteráni 
jadra“ od 6. februára uverejňujú svoje príspevky, 
podávajúce objektívne informácie o prínosoch mierového 
využívania jadrovej energie.  

Príspevky budú tiež poukazovať na dezinformácie 
šírené rôznymi protijadrovými skupinami v súvislosti s 

mailto:info@snus.sk
http://www.snus.sk/
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bezpečnosťou využívania jadrovej energie a nakladaním 
s jadrovým odpadom, ale aj s haváriami jadrových 
zariadení, ako boli Černobyľ alebo Fukušima, o ktorých 
koluje množstvo skreslených informácií. 

Príspevky do blogu bude redigovať „redakčná rada“ 
zložená z Jozefa Valoviča, Jozefa Huttu, Juraja Kmošenu 
a Juraja Klepáča. Aktívne sa na písaní príspevkov budú 
podieľať ďalší veteráni (M. Šeliga, A. Hanzel, J. Naňo 
a mnohí ďalší), ale vítané sú príspevky od ktoréhokoľvek 
člena SNUS, ktoré budú spĺňať dva základné 
predpoklady: budú objektívne a neuchýlia sa k požívaniu 
osočovania alebo vulgarizmov, ako to (bohužiaľ) často 
v diskusiách na blogových stránkach môžeme vidieť. 

Maximálna dĺžka jedného blogu je 1000 slov (asi dve 
strany textu s fontom Times New Roman 12). Dlhšie 
príspevky je možné rozdeliť Ak máte chuť zapojiť sa do 
tejto činnosti, svoje príspevky môžete posielať na adresu 
info@snus.sk, kde do názvu uvediete, že ide o príspevok 
do blogu, alebo priamo J. Valovičovi na adresu 
jozef7@yahoo.com. 

Verím, že touto činnosťou pomôžeme pri vytváraní 
vyváženého pohľadu verejnosti na jadrovú energiu a jej 
využívanie.  

Juraj Klepáč  
generálny sekretár SNUS 

 
 

Pozvánka na Valné zhromaždenie SNUS 
a odbornú konferenciu WIN 

 

Milí členovia SNUS, Slovenská nukleárna spoločnosť 

vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré uskutoční 26. 4. 

2017 v Účelovom zariadení NR SR v Častej-Papierničke. 

Nasledujúci deň, 27. 4. naň nadviaže Odborná konferencia 

Sekcie SNUS „Ženy v jadre“, kde budú jej členky 

prezentovať najnovšie výsledky svojej práce. 

Program valného zhromaždenia je štandardný, ako 

každý rok. Po predpoludňajšej formálnej časti VZ 

pokračuje program zaujímavými prednáškami pozvaných 

odborníkov. Tradičnou súčasťou programu bude aj súťaž 

družstiev v hre molkky. Účastníci VZ SNUS sa môžu 

večer zúčastniť recepcie ktorá a uskutoční na záver 

prvého dňa, s možnosťou prespať. Cena za ubytovanie 

v 1-lôžkovej 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. 

Odborná konferencie sekcie Ženy v jadre je určená 

jadrovým odborníkom z organizácií prevádzkovateľov 

jadrových zariadení, technických podporných organizácií, 

dodávateľov, univerzít ako i dozorných orgánov ČR a SR, 

ale tiež pre všetkých, ktorých zaujíma, ako si naše členky 

vedú na odbornom poli. . 

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 odbornej konferencii WIN 2017! 

 
Juraj Klepáč  

generálny sekretár SNUS 

 

Častá – Papiernička, miesto našich valných 
zhromaždení 

 

Valné zhromaždenia SNUS bývajú tradične, už mnoho 

rokov, v Účelovom zariadení NR SR v Častej-

Papierničke. Účelové zariadenie leží v malebnom 

prostredí chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty 

približne 40 km severovýchodne od Bratislavy. 

Zariadenie s kapacitou 158 lôžok a 22 prísteliek slúži 

predovšetkým Národnej rade SR a jej orgánom, na 

zabezpečovanie konferencií, odborných seminárov, 

školení a iných spoločenských podujatí, ale umožňuje aj 

rekreačné pobyty pre poslancov a zamestnancov NR SR. 

V čase, keď zariadenie nie je využité na spomínané účely, 

voľné kapacity sa poskytujú i na akcie cestovného ruchu. 

 

Upravený areál s rozlohou 6,4 ha situovaný v prekrásnom 

horskom prostredí malokarpatskej oblasti ponúka takto 

možnosť organizovania vzdelávacích a spoločenských 

akcií pre domácu i zahraničnú klientelu. 

Vyhovujúca kapacita, kvalitné služby a relatívne dobrá 

dostupnosť z Bratislavy, Trnavy aj Mochoviec, sú 

dôvody, prečo sa každý rok vraciame na to isté miesto. 

Prebúdzajúca sa príroda, spev vtákov, vône rozkvitnutých 

stromov a kvetov sú balzam na dušu a určite prispejú 

k príjemnému pocitu a relaxu.  

 
 
Nech vám je priložený obrázok účastníkov valného 

zhromaždenia SNUS a odborného seminára NUSIM 2016 
pozvánkou na tohtoročné valné zhromaždenie!  

 
Juraj Klepáč  

mailto:info@snus.sk
mailto:jozef7@yahoo.com
http://www.snus.sk/
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generálny sekretár SNUS 
 

Opustil nás pán Bernard Lipár 
 

Dňa 28. februára 2017 

ukončil vo veku 87 rokov 

svoju pozemskú púť pán 

Bernard Lipár, vzácny človek 

s veľkým srdcom a otvorenou 

dušou, ktorý veľkú časť 

svojho pracovného života 

strávil v prostredí Atómových 

elektrární v lokalite Jaslovské 

Bohunice.  
Pán Bernard Lipár sa narodil v Bukovej 24. mája 

1929. Celé svoje detstvo a mladý vek prežil v Bukovej 
spolu so svojimi dvomi sestrami a bratom. Jeho detstvo 
i detstvo jeho súrodencov bolo veľmi ťažké, poznačené 
tvrdou prácou na gazdovstve a v lesoch, ako i veľmi 
skorým úmrtím ich otca. Bernard bol najstarší a celé 
bremeno starostlivosti o rodinu ostalo na ňom. V týchto 
podmienkach, napriek jeho šikovnosti i technickej 
nadanosti, nebola možnosť venovať sa štúdiu a štúdium 
na večernej priemyselnej škole v Trnave si dokončil až 
oveľa neskôr, ako 34 ročný. Jeho záujem o stroje ho 
priviedol na prvé pracoviská, na začiatku v Bukovej, ako 
šoféra autobusu, ale aj autoopravára v dielňach miestneho 
kameňolomu a neskôr mechanizátora na tunajšom 
poľnohospodárskom družstve. Veľký zlom nastal v jeho 
živote po ukončení večernej priemyselnej školy v roku 
1963. Po ročnom zaškolení na elektrárňach Tušimice a 
Nováky sa v roku 1964 presťahoval s rodinou na štyri 
roky do Veľkých Kapušian, kde pracoval v elektrárni 
Vojany, ako strojník turbín, Nasledovali roky, keď sa 
z neho stal energetik s rešpektom k tomuto odvetviu. 
Svoju prácu zvládal výborne a vyslúžil si úctu a rešpekt 
od svojich kolegov i nadriadených. Avšak láska 
k rodnému kraju, blízkosť rodiny a priateľov, ako i výzva 
pracovať v technicky najprogresívnejšom odvetví, 
jadrovej energetike, ho v roku 1968 priviedla naspäť 
a začal pracovať v Atómovej elektrárni A-1 v Jaslovských 
Bohuniaciach, najprv ako majster sekundárneho a neskôr 
primárneho okruhu. V rokoch 1976-1977 absolvoval na 
Novovoronežskej JE kurzy v oblasti transportnej 
technológie a manipulácie s jadrovým palivom, aby 
následne pracoval na novobudovaných elektrárňach V-1 
a neskôr i V-2, ako majster a hlavný majster transportno-
technologickej časti (TTČ) a jadrového paliva. Počas 
nasledujúceho obdobia vybudovali spolu s Ing. D. 
Belkom a J. Kocilovským transportno-technologickú časť 
elektrárne V-1 a neskôr i V-2, osvojili si manipulácie 
s čerstvým a vyhoreným palivom, činnosti súvisiace s 
prvými zavážkami a výmenami paliva vo všetkých 
reaktoroch VVER v EBO a túto činnosť vykonával 
a riadil až do konca roku 1989, keď odišiel do dôchodku 
a svoju „jeseň“ života strávil práve v rodnej Bukovej, kde 
je aj pochovaný. 

Nie je všednou a každodennou záležitosťou, že sa na 
jednom pracovisku stretnú otec so synom a pánovi 
Lipárovi sa to „pošťastilo“, lebo jeho starší syn Miroslav 
sa venuje celý svoj pracovný život aktivitám na jadrových 
elektrárňach a v spojitosti s jadrovými elektrárňami. 
Otcov sen spoločne pracovať so synom sa naplnil, keď 
pripravovali fyzikálne spúšťanie druhého bloku JE V-1, 

keď „starší“ Lipár riadil činnosti na zavážacom stroji a 
„mladší“ Lipár kontroloval činnosti, ako kontrolný fyzik 
(profesionálnu dráhu Miroslava Lipára sme publikovali 
v 5. čísle Bulletinu SNUS v roku 2012 keď dovŕšil 60 
rokov). Pán Bernard Lipár sa významne podieľal aj na 
výstavbe, uvádzaní do prevádzky a prevádzkovaní 
medziskladu vyhoreného paliva. V roku 1999, už ako 
dôchodca, pomáha rekonštruovať medzisklad vyhoreného 
paliva a zvyšovať jeho kapacitu. Pán Lipár, okrem toho, 
že bol skutočne profesionálom vo svojej práci, bol aj 
významným a výborným školiteľom pracovníkov TTČ, 
ale i ďalších majstrov a inžinierov z elektrární Bohunice, 
Dukovany a Mochovce. Ja sám som mal možnosť v rámci 
mojej stáže v roku 1984 (pri príprave na budúcu funkciu 
vedúceho prevádzky útvaru TTČ pre JE Mochovce) 
stráviť pre mňa šesť plodných týždňov s týmto vzácnym 
človekom. Venoval sa mi nielen počas dennej pracovnej 
doby, ale strávili sme v priestoroch elektrárne aj niekoľko 
nocí, len aby ma čo najviac zasvätil do mojej budúcej 
profesie a odovzdal mi čím viacej svojich bohatých 
vedomostí, skúseností i „fígľov“, ktoré poznal, ale 
nenechával si ich len pre seba. Bol som mu za to veľmi 
vďačný, obľúbil som si ho, ale platilo to aj recipročne 
a stali sme sa dobrými priateľmi a pri našich ďalších 
stretnutiach sme si mali vždy čo povedať, či už 
z pracovného, ale aj osobného života. 

 

 
Foto: Archív autora 

 
Spolupracovníci si naňho tiež spomínajú ako na veľmi 

spoľahlivého, technicky erudovaného, a pracovitého 
odborníka, ale aj priateľského, otvoreného človeka, ktorý 
vždy rád pomohol, poradil a usmernil. Za svoje zásluhy 
bol pán Lipár niekoľkokrát vyznamenaný, vrátane 
vyznamenania udeleného Ministrom palív a energetiky 
Československa. Prínos pána Lipára pri budovaní 
československej jadrovej energetiky ocenila aj Slovenská 
nukleárna spoločnosť udelením „Čestného diplomu 
SNUS“ v roku 2004. Od tohto obdobia, už ako člen 
skupiny „Seniorov v jadre“, sa s veľkou radosťou a plný 
očakávaní zúčastňoval v rámci každoročných VZ SNUS 
stretnutí „veteránov“ a spolu s ostatnými ocenenými 
osobnosťami radi spomínali na minulosť 
a nezabudnuteľné a neopakovateľné chvíle pri budovaní 
jadrových elektrární na Slovensku i v Českej republike. 
Bude nám mladším, ale aj tým starším, na týchto 
stretnutiach určite chýbať.  

Česť jeho pamiatke! 
 

Pripravil Jozef Markuš, podpredseda SNUS 
(„žiak“ pána Bernarda Lipára) 
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Spomienka J. Kmošenu na B. Lipára 
 
Koncom roka 1981 som sa zúčastnil zahraničnej akcie 

zameranej na prípravu výstavby jadrových elektrární. 
Súčasťou programu bola aj téma „profil pracovníka v JE“, 
príprava, začlenenie pracovníkov, profesijný vzťah 
k jadrovému zariadeniu,... 

V diskusii zaznela aj informácia o „remeselnej tradícii 
v rodinách“, z ktorých pochádzajú zamestnanci JE. 
Prispel som do diskusie informáciou, že aj v lokalite JE 
Bohunice sú rodiny, z ktorých pochádzajú viacerí 
pracovníci v elektrárni otec a syn, otec a dcéra,... Uviedol 
som príklad - otec a syn Lipárovci (bez menovania). Otca 
som poznal ešte z A1, synovi som „zasahoval“ do 
spracovania diplomovej práce pri ukončení štúdia na 
SVŠT. 

Keď som po návrate, pri náhodnom stretnutí s Bercom 
o tom hovoril, tak sa zo žartu so svojim typickým milým 
úsmevom spýtal či som ho pochválil alebo kritizoval. 
Samozrejme, že som kladne ohodnotil jeho účasť na 
budovaní „dynastie jadrovákov“. V súčasnosti je viacero 
takýchto dynastií, a je to dobré, na prospech jadrovej 
energetiky nielen na Slovensku. 

Berco, ešte dlho bude pretrvávať spomienka na teba. 
 

J. Kmošena 
 
 

Zaujímavosti zo siete NucNet 
 

Tlaková skúška primárneho okruhu na slovenskom 

bloku Mochovce-3 dokončená  

  
Energetická spoločnosť Slovenské elektrárne úspešne 

otestovala šesť parných generátorov a pripojených potrubí 
jadrového bloku Mochovce-3, keď parné generátory a 
potrubia vydržali 10 minút pod tlakom až 19.12 MPa, 
takmer 190-násobok normálneho atmosférického tlaku. 
John Clark, riaditeľ projektu Mochovce-3 a -4, povedal, 
že testy preukázali, že systém a komponenty môžu 
bezpečne vydržať 1,5 násobok normálneho 
prevádzkového tlaku. Všetky relevantné zariadenia bolo 
skontrolované a boli úspešne vyskúšané diaľkové úkony z 
riadiacej miestnosti. V Mochovciach sú v komerčnej 
prevádzke dva bloky a ďalšie dva sú vo výstavbe. Bloky 
vo výstavbe, Mochovce-3 a -4, sú oba tlakovodné 
reaktory ruského typu VVER V-213 s výkonom 440 MW. 

 

Veľká Británia by sa mohla pokúsiť o „alternatívnu 

dohodu“ o Euratome s MAAE po Brexite 
 

Britský minister pre ukončenie členstva Spojeného 
kráľovstva v Európskej únii, David Davis, povedal 
parlamentu 31. januára 2017, že Spojené kráľovstvo sa 
bude usilovať o alternatívnu dohodu s Medzinárodnou 
agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ak sa nepodarí 
vyjednať „nejaký vzťah“ s Európskym spoločenstvom pre 
atómovú energiu (Euratom). Vláda oznámila svoj úmysel 
opustiť Euratom 26. januára 2017 v rámci vysvetliviek k 
návrhu zákona, ktorým sa povoľuje Brexit. Podľa 
vysvetliviek dáva návrh zákona premiérovi 
splnomocnenie opustiť Európsku úniu aj Euratom. 
Zmluva o Euratome z roku 1957 upravuje mierové 
využívanie jadrovej energie v rámci EÚ. Spoločenstvo 

Euratom je samostatný právny subjekt, ale je riadený 
orgánmi EÚ. Pán Davis povedal: „Euratom dáva 
jednotlivým členským krajinám predpisy, pravidlá a 
revízie, ktoré zdedil od MAAE, ktorej sme stále členom. 
A keď sme prišli vyjednávať s Európskou úniou v tejto 
veci, ak nie je možné dospieť k nejakému vzťahu s 
Euratomom, potom budeme bezpochyby môcť vytvoriť 
vzťah s MAAE, zrejme najviac rešpektovanou 
medzinárodnou organizáciou na svete. „Ak Spojené 
kráľovstvo prestane byť súčasťou Euratomu, potom je 
nevyhnutné, aby britská vláda a jej partneri v Európskej 
únii dohodli prechodné opatrenia, aby mali čas vyjednať a 
uzavrieť nové dohody s ostatnými členskými štátmi EÚ, 
povedal 30. 1. 2017 FORATOM, bruselská asociácia 
jadrového priemyslu. Spojené kráľovstvo by malo podľa 
FORATOMu uzavrieť nové dohody s krajinami, vrátane 
USA, Japonska a Kanady, s ktorými má dohody v oblasti 
jadrovej spolupráce v rámci Euratomu. 

 
 

Robot nameral doteraz najvyššiu úroveň žiarenia v 
kontajnmente Fukušimy 

  
Robot vyslaný do primárnej nádoby kontajnmentu 

(PCV) 2. bloku jadrovej elektrárne (JE) Fukušima-Daiiči 
nameral rádioaktivitu 650 Sv/h, uviedla spoločnosť Tokyo 
Electric Power Company (TEPCO). Robot bol poslaný do 
PCV 9. februára 2017, aby vyčistil cestu pre robota 
„škorpióna“, ktorý mal preskúmať vnútro PCV. TEPCO 
povedalo že, boli prijaté „rôzne bezpečnostné opatrenia“, 
aby sa zabezpečilo, že radiácia zostane vnútri PCV a aby 
sa ochránil robot, ktorého kamery sú navrhnuté tak, aby 
vydržali 100 Sv/h počas 10 hodín. Doba pobytu v PCV sa 
upraví podľa potreby. 8. februára 2017 úroveň radiácie v 
PCV 2. bloku mohla dosiahnuť až 530 Sv/h, ale bol to len 
odhad založený na analýze snímok z robota s chybou 
30%. TEPCO povedalo, že je nutné ďalšie vyšetrovanie 
aby sa overila prítomnosť pozostatkov paliva z havárie v 
marci 2011. Predchádzajúce maximum, 73 Sv/h, bolo 
zaznamenané v reaktore po havárii. Pri tejto úrovni 
rádioaktivity, môže človek zomrieť už po krátkej 
expozícii. Mimo PCV nebola pozorovaná žiadna zmena 
hodnôt žiarenia. 

 
Požiar na Flamanville-1 nepredstavoval žiadne 

jadrové ani environmentálne riziko, hovorí EDF 
  
Požiar ráno 9. februára na jadrovej elektrárni (JE) 

Flamanville-1 v severnom Francúzsku bol spôsobený 
skratom v elektrickom ventilátore v nejadrovej časti 
vyvedenia elektrického výkonu, ale bol „okamžite“ 
zvládnutý a nevzniklo žiadne jadrové riziko ani riziko pre 
životné prostredie, uviedla spoločnosť EDF. Tlačové 
správy o výbuchu boli nesprávne, hoci sa uvoľnilo 
výrazné množstvo dymu a niekoľko robotníkov v budove 
sa nadýchalo dymu. Oheň o 09:40 miestneho času spustil 
alarmy. Prišli externí hasiči a blok tlakovodného reaktora 
s výkonom 1330 MW bol normálne odstavený. „Je to 
významná technická udalosť, ale nie je to jadrová 
nehoda", povedal Olivier Marmion, lokálny vedúci 
pracovník pre Agence France-Presse. Povedal, že päť ľudí 
sa nadýchalo dymu, ale nedošlo k žiadnym vážnym 
zraneniam. Jacques Witkowski, ďalší miestny pracovník 
povedal agentúre Reuters, že vyšetrovacie orgány vylúčili 
sabotáž ako príčinu požiaru. Pravdepodobne sa prehrial 
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mechanický diel vo ventilátore, povedal. Príčina ešte 
nebola známa. Na JE Flamanville, asi 20 km západne od 
prístavu Cherbourg, sú v komerčnej prevádzke dva 
jadrové bloky. V tejto lokalite je od roku 2007 vo 
výstavbe aj blok Flamanaville-3 s reaktorom EPR. 

 
Európske krajiny potvrdili malé množstvo 

rádioaktívneho jódu v atmosfére 
  
V ovzduší niekoľkých európskych krajín bolo v januári 

2017 zistené malé množstvo rádioaktívneho jódu, uviedol 
vo svojom vyhlásení z 20. februára 2017 fínsky Úrad pre 
radiačnú a jadrovú bezpečnosť (STUK). Dozimetre vo 
Fínsku, Nórsku, Poľsku, Českej republike, Nemecku, 
Francúzsku a Španielsku detegovali malé množstvo 
izotopu jódu-131, uvádza sa vo vyhlásení. STUK uviedol, 
že zaznamenané množstvo jódu 131 v atmosfére vo 
Fínsku je „veľmi malé, ale zistiteľné“. Podľa STUK boli 
podobné hodnoty zistené v ostatných krajinách kde jód 
zistili, s najväčšími koncentráciami nameranými v Poľsku. 
STUK uviedol, že aj tie hodnoty boli „príliš ďaleko“ od 
koncentrácií, ktoré by mohli mať vplyv na ľudské zdravie. 
Francúzsky Ústav pre radiačnú ochranu a jadrovú 
bezpečnosť (IRSN) povedal začiatkom tohto mesiaca, že 
predbežné správy ukázali, že jód bol prvýkrát nájdený v 
druhom januárovom týždni 2017 v severnom Nórsku. 
IRSN povedal, že jód-131 má krátky polčas rozpadu, čo 
znamená, že jeho únik boli pravdepodobne spôsobený 
relatívne nedávno. Obaja, STUK aj IRSN povedali, že 
pôvod jódu zostáva neznámy. STUK uviedol, že izotop 

jód-131 sa používa na lekárske účely a vyrába sa v 
mnohých krajinách. Jód-131 sa vzniká v jadrových 
reaktoroch ako štiepny produkt a je tiež používaný ako 
indikátor v priemysle ťažby ropy. 

 
Ruský blok Novovoronež 2-1 generácie III+ začína 

komerčnú prevádzku 
  
Prvý ruský jadrový blok generácie III+, Novovoronež 

2-1 v západnom Rusku, začal komerčnú prevádzku 27. 
februára 2017, povedal ruský prevádzkovateľ jadrových 
zariadení, Rosenergoatom. Blok s tlakovodným reaktorom 
VVER 1200/392M, s výkonom 1114 MW, bol pripojený 
k distribučnej sieti 5. augusta 2016. Od tej doby operátori 
postupne zvyšovali výkon reaktora v rámci skúšobnej 
prevádzky. Plný výkon bol dosiahnutý v októbri 2016. 
Pred vydaním licencie na komerčnú prevádzku, ruský 
jadrový dozor, Rostechnadzor, vykonal sériu testov 
potvrdzujúcich dodržiavanie požiadaviek národného 
dozoru, povedal Rosenergoatom. Testy boli dokončené 
23. februára 2017 po 15 dňoch prevádzky na výkone 
100%. Novovoronež 2-1 je, podľa Rosenegoatomu, prvý 
blok generácie III+ na svete, ktorý začal komerčnú 
prevádzku. Výstavba bloku Novovoronež 2-1 sa začala v 
júni 2008. Druhý blok VVER 1200, Novovoronež 2-2, je 
vo výstavbe od júla 2009. V pôvodnej lokalite 
Novovoronež je päť starších reaktorov typu VVER - dva v 
komerčnej prevádzke a tri natrvalo odstavené. 

 
Zo správ siete NucNet vybral Juraj Klepáč

 
 

Kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike v roku 2017 

 

19. - 22.3. 2017, Middelburg, Holandsko PIME 2017, www.euronuclear.org 

26. 4. 2017, Častá-Papiernička, SR Valné zhromaždenie SNUS 2017, www.snus.sk 

27. 4. 2017, Častá-Papiernička, SR Odborná konferencia sekcie SNUS Ženy v jadre, www.snus.sk 

27. - 29. 4. 2017, Peking, Čína 12th China International Exhibition on Nuclear Power Industry, 
www.coastal.com.hk, general@coastal.com.hk 

11. - 12. 5. 2017, Častá-Papiernička, SR QEM 2017 - konferencia Riadenie kvality v energetike, www.snus.sk 

16. - 17.5.2017, Berlín, Nemecko AMNT 2017 - 48th Annual Meeting on Nuclear Technology, 

www.nucleartech-meeting.org 

14. - 18.5.2017, Rotterdam, Holandsko RRFM 2017, www.euronuclear.org 

20. - 22. 6. 2017, Trnava, SR ECED 2017, Eastern and Central European Decommissioning, 
www.eced2017.sk, registration@eced2017.sk, www.snus.sk 

30. 5. – 2. 6. 2017, Valencia, Španielsko ETRAP 2017, Education and Training in Radiation Protection, 
www.etrap2017.org  

11. - 16.6.2017, Manchester, UK  ENYGF 2017, www.enygf.org  

10. - 14. 9. 2017, Jeju Island, South 

Korea 
WRFPM 2017, Water Reactor Fuel Peformance Meeting, 
inquiry@wrfpm2017.org  

11. - 14.9.2017, Bled, Slovinsko  NENE 2017, Nuclear Energy in New Europe, www.nss.si/NENE2017/ 
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