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Spomienky na budúcnosť 
  

Začínam viac cvičiť hru na gitaru. Úprimne – viac 

chcem začínať (kecám), ako začínam. Vždy mi gitara 

robila radosť a bolo aj také obdobie v minulom storočí, 

kedy som sa bezproblémovo „chytal“, ba dokonca som 

vedel texty stoviek piesní. A nerozumel som celkom 

prečo môj kamarát a „starý  Lúčničiar“ Andrej nevytiahol 

ani raz svoje husle a nehral s nami pri rôznych 

jadrárskych stretnutiach. Aj som sa ho na to spýtal a 

vysvetlil mi, že on stále veľmi dobre vie a aj vnútorne 

počuje, ako by mu tie husle mali hrať, ale v reáli prsty už 

neposlúchajú, tak ako predtým. No necvičí. A produkovať 

priemernosť, či „paškvily“ sa mu nechce. Dnes mu už 

rozumiem.  
 

 
Foto: TASR 

 

Paľo Habera zas niekde vysvetľoval, že jeho hrať len 

tak doma, či pri táboráku nebaví. Pôžitok sa mu zvyšuje s 

počtom poslucháčov a s veľkosťou sály. On asi stále 

cvičí. Mimochodom, keď sme v roku 1980 vystupovali 

každý s dvomi svojimi pesničkami v starom 

bratislavskom Junior klube (oficiálne Klube mladých 

obrancov vlasti) na rohu Palackého a Jesenského ulice, 

požičiaval si odo mňa gitaru. Nuž, šance sme mali vtedy 

rovnaké..., mňa však v tom čase viac bavil basketbal.    

Záver? Čím poctivejšie sa niečomu venujeme, tým 

viac nás to baví. Čím viac niečo zanedbávame, tým viac 

strácame istotu, radosť, pohodu. A preto ak chcem 

„zažiariť“ na prednáške („Všetky oči na mne, okamih je 

môj“ a tu mám rovnaký pocit ako Paľko Haberovie – čím 

viac ľudí a väčšia sála – tým väčší pôžitok), tým viac sa 

musím pripravovať. O to viac, že už za tie roky viem 

rozpoznať, či mala prednáška cveng alebo nie. Prednášky 

z predmetu Jadrové zariadenia som v tomto roku podľa 

Paľovho vzoru dal na Youtube   

https://www.youtube.com/channel/UCss3Or1kH9qt0O79

4zYQG8A , no v počte klikov ďaleko zaostávam. 

 

P.S. 1 

Do prvého ročníka študijného programu Jadrové a 

fyzikálne inžinierstvo sa na FEI STU prihlásilo v tomto 

roku len 8 študentov, možno sa mi tá gitara ešte zíde. 

Naspievam asi nejakú „odrhovačku“ o znalostnej 

ekonomike...  

P.S. 2 

Jedna vec je kecať, druhá skutočne robiť. A Číňania 

skutočne robia... aj reaktory 3. generácie). Prvá JE typu 

EPR (design AREVA) bola prifázovaná na sieť v Číne 29. 

6. 2018 (Taishan-1, 1660 MWe). Prvá JE typu AP-1000 

(design Westinghouse) bola prifázovaná na sieť tiež v 

Číne 30. 6. 2018 (Sanmen-1, 1157 MWe). Nuž neviem, či  

budúcnosť nie je viac v čínštine ako v gitare. 
 

Vladimír Slugeň, 
predseda SNUS 

 

Medzinárodné vzdelávanie o vyraďovaní JE i na 

Slovensku 
  

Na začiatku bola snaha pokračovať v činnosti European 

Decommissioning Academy, ktorú sme založili v 

Bratislave na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva 

FEI STU v roku 2015. Po úspešnom prvom roku však 

akosi „došla para". Napriek všemožnému úsiliu a 

zapojeniu sa do európskych iniciatív (EHRO-N, ECVET, 

ELINDER, ...) sa nepodarilo nájsť dostatočné množstvo 

záujemcov v rovnakom čase, ktorí by boli ochotní za 

kvalitné vzdelávanie aj adekvátne zaplatiť. 

Nepodliehajme ilúzii, že na západe je všetko (aj túžba 

po vzdelávaní) lepšie. A keď už zato platiť, tak prečo 

nejakej slovenskej univerzite...? Pre Francúzsko, 

Nemecko, UK, či Španielsko je špičkové vzdelávanie 

niekedy i otázka „národnej hrdosti“.   

Až po viac ako ročnej príprave a vďaka 

nadštandardným vzťahom s MAAE, kde si najmä bývalí 

pracovníci spoločnosti DECOM, a. s. vybudovali skvelé 

meno, sa nám podarilo v termíne 17. - 21. 9. 2018 

zorganizovať v Bratislave medzinárodný tréningový kurz 

„Decommissioning planning and costing“, na ktorom sa 

zúčastnilo 26 budúcich expertov na túto oblasť z Ruska, 

Litvy, Nórska, Slovinska, Ukrajiny, Maďarska, Bulharska, 

Rumunska a Slovenska. Podrobnosti o kurze nájdete na 

http://kome.snus.sk/dpcam. 

Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým lektorom, 

z ktorých by som chcel vyzdvihnúť najmä tých našich – 

slovenských. Kristína Krištofová, Gabriel Farkas (STU), 

Kamil Kravárik, Vladimír Daniška, Matej Zachar (VUJE), 

Tibor Rapant, Jozef Baláž (JAVYS) a Miroslav Drahoš 

(ÚJD SR). Vysoko cenené boli najmä skupinové praktické 

cvičenia, kde sa riešili konkrétne úlohy plánovania 

mailto:info@snus.sk
http://www.snus.sk/
https://www.youtube.com/channel/UCss3Or1kH9qt0O794zYQG8A
https://www.youtube.com/channel/UCss3Or1kH9qt0O794zYQG8A
http://kome.snus.sk/dpcam
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vyraďovacích činností. Skvelou bola aj exkurzia na 

Republikovom úložisku RAO v Mochovciach, za čo sa 

chcem špeciálne poďakovať ústretovosti spoločnosti 

JAVYS, a. s.  

 

 
Účastníci medzinárodného tréningového kurzu 

„Decommissioning planning and costing“ 

 

Významnou mierou prispel i „priateľ na telefóne“ v 

MAAE Vladimír Míchal, ktorý vedel múdro a citlivo 

poradiť, čo je ešte možné a čo už nie.   

Teším sa, že sa „dobrá vec“ podarila. Vďaka! 

 

Vladimír Slugeň, 
predseda SNUS 

 

 
Webinár – seminár cez internet - 

 tentoraz aj o Mochovciach 
 

Asi ste už zaregistrovali novú formu vzdelávania či 
výmeny informácií – webinár. Webinára sa môže 
bezplatne zúčastniť každý záujemca s prístupom na 
internet, ktorý sa zaregistruje na príslušnej webovej 
adrese 

Európska nukleárna spoločnosť tiež organizuje 
odborné webináre, ktoré ponúka svojim členom. 
Najnovšie to bude webinár na tému „Internationality 
and innovation in nuclear“, v ktorom bude Ricardo, 
člen Mladej generácie Talianskej nukleárnej spoločnos-
ti hovoriť o svojich skúsenostiach  z medzinárodných 
organizácií MAAE a WANO, jadrových elektrární 
v Španielsku a tiež o podpore dokončovania dvoch 
blokov v Mochovciach. 

Porozpráva aj o svojich skúsenostiach z vytvorenia 
start-upu Mela Works pre webové a mobilné aplikácie, 
umožňujúce spoluprácu a výmenu informácií v reálnom 
čase. 

Webinár ‘Internationality and innovation in nuclear’ 
sa uskutoční 25. októbra 2018 o 13:00 letného času. 
Zaregistrovať sa môžete na nasledujúcom linku:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/58916136045
66132737  

 Po zaregistrovaní dostanete potvrdzujúci e-mail 
s informáciami, ako sa môžete pripojiť. 

Juraj Klepáč 
generálny sekretár SNUS 

Zaujímavosti zo siete NucNet 
 

Blýska sa v jadrovej energetike USA na lepšie 
časy? Nasledujúce správy, ktoré priniesol NucNet 
hovoria o pozitívnom posune v prístupe amerických 
zákonodarcov v podpore jadrovej energetiky. Zatiaľ je 
predčasné robiť z toho závery, ale táto iniciatíva vyzerá 
sľubne. 

  

Senátori zavádzajú legislatívu, aby pomohli USA opäť 

získať vedúce postavenie v jadrovej technológii 

  
Skupina senátorov z obidvoch najsilnejších 

politických strán chce zaviesť legislatívu, ktorej cieľom 
je pomôcť USA opätovne získať svoju vedúcu pozíciu 
v oblasti jadrovo-energetických technológií v súvislosti 
s narastajúcou globálnou konkurenciou, uviedol 
washingtonský Inštitút jadrovej energie (NEI). 

Zákon o vedúcej pozícii v oblasti jadrovej energie 
obsahuje komplexný návrh na financovanie výskumu, 
vývoja a zrýchleného zavádzania vyspelých technológií 
jadrovej energetiky. 

Demokratický senatár Cory Booker povedal, že 
návrh zákona pomôže urýchliť inovácie v energetike a 
podporiť začínajúce spoločnosti v USA, ktoré investujú 
miliardy USD do dizajnov reaktorov novej generácie. 

Medzi ciele legislatívy patrí vytvorenie pilotného 
programu na uzatváranie dlhodobých zmlúv o kúpe 
elektrickej energie medzi federálnou vládou a 
elektrárňami na nákup elektriny vyrobenej v ranom 
nasadení jadrových technológií.  

„Minister energetiky by mal venovať osobitnú 
pozornosť dohodám o kúpe elektrickej energie pre prvé 
alebo predčasné nasadenie jadrových technológií, ktoré 
môžu poskytnúť spoľahlivú a odolnú energiu na účely 
národnej bezpečnosti,“ uvádza sa v návrhu 

Prezidentka a výkonná riaditeľka NEI Maria 
Korsnicková pochválila legislatívu a povedala, že 
komplexný plán na posilnenie vedúceho postavenia 
krajiny v oblasti jadrových technológií je presne to, čo 
USA potrebujú, aby mohli obstáťť na dnešnom čoraz 
konkurenčnejšom globálnom trhu. 

Návrh zákona je najnovším zo série dôležitých 
iniciatív, ktoré sa zaoberajú vyhliadkami jadrovej 
energie. V posledných rokoch sa mnohé štáty snažili 
chrániť ohrozené jadrové elektrárne. Federálna 
Komisia pre energetickú reguláciu, PJM a ISO-New 
England opätovne skúmajú, ako sa kompenzujú a 
stanovujú ceny pre rôzne technológie vo svetle 
nedávnych predčasných odstavovaní JE. 

Aby sa návrh zákona stal zákonom, musel by ho 
schváliť Senát spolu s podobnými právnymi predpismi 
v Parlamente a potom by ho musel podpísať prezident. 

 

Kongres USA schválil legislatívu na urýchlenie 

pokroku v inováciách jadrových reaktorov  

  
Americká snemovňa reprezentantov schválila 

legislatívu zameranú na urýchlenie vývoja vyspelých 
jadrových reaktorov, uviedol washingtonský Inštitút 
jadrovej energie (NEI). 

Zákon o inováciách v oblasti jadrovej energie bol 
Kongresu preložený v roku 2015 a bol schválený 
senátom v marci 2018. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5891613604566132737
https://attendee.gotowebinar.com/register/5891613604566132737
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Podľa NEI legislatíva vytvorí grantový program 
medzi priemyslom a federálnou vládou na zdieľanie 
nákladov na udeľovanie licencií pokročilým jadrovým 
technológiám a urýchlenie rozmiestnenia malých 
modulárnych reaktorov a moderných reaktorov. 

Podľa zákona ministerstvo energetiky USA (DOE) 
udelí granty na pokrytie časti poplatkov, ktoré NRC 
účtuje za predbežné žiadosti a preskúmanie žiadostí 
pokročilých dizajnov jadrového reaktora. 

NEI uviedol, že legislatíva takisto nasmeruje DOE k 
vývoju reaktorového zdroja rýchlych neutrónov na 
testovanie pokročilých reaktorových palív a materiálov. 
S jediným komerčne dostupným testovacím zariadením 
s rýchlymi neutrónmi v Rusku by podobné zariadenie v 
USA pomohlo obnoviť túto dôležitú schopnosť. 

Legislatíva, ktorú musí teraz podpísať prezident 
Donald Trump, taktiež zabezpečuje zdieľanie 
technických informácií a odborných znalostí medzi 
DOE a NRC, ktoré by mohli urýchliť udeľovanie 
licencií pre vyspelé dizajny reaktorov, dodal NEI. 

 

Majitelia súhlasia s pokračovaním 

 vo výstavbe Vogtle-3 a -4 

  
Všetci štyria vlastníci projektu výstavby jadrových 

blokov Vogtle-3 a -4 v americkom štáte Georgia včera 
hlasovali za pokračovanie vo výstavbe dvoch nových 
blokov Westinghouse AP1000. 

Štyria majitelia, Southern Company dcérska 
spoločnosť Georgia Power, Oglethorpe Power, MEAG 
Power a Dalton Utilities, sa dohodli na dokončení a 
splnení dohôd, ktoré pomôžu zmierňovať finančnú 
angažovanosť každého z nich, uviedli vo vyhlásení 
spoločnosti Southern Company a MEAG. 

 

 
Foto: Atlanta Progressive News 

 
Partneri mali pôvodne hlasovať v pondelok či budú 

pokračovať v práci na výstavbe dvoch blokov, ktoré sú 
jediné komerčné jadrové bloky stavané v Spojených 
štátoch. Tento termín bol predĺžený, keď Oglethorpe 
povedala, že nechce preniesť rastúce náklady na 
svojich členov, elektrárenské družstvá vo väčšine 
vidieckej Georgie. 

Hlasovanie bolo vyvolané nedávnym zverejnením 
vedúceho partnera Southern, že prognóza kapitálu a 
stavebných nákladov na jeho podiel na projekte sa 
zvýšila zo 7,3 miliardy USD na 8,4 miliardy USD. 
Celkové plánované náklady na projekt sa zvýšili o 2,2 
miliardy USD, uviedli správy v amerických médiách. 

Podľa týchto správ celkové náklady vzrástli na 
približne 27 miliardy USD, čo je približne dvojnásobok 
pôvodného odhadu. Projekt trvá aj niekoľko rokov 
dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. 

Wall Street Journal uviedol, že Southern Company 

teraz prišla k novej dohode s ostatnými 
spoluvlastníkmi. Podľa dohody Southern súhlasila s 
pokrytím rastúceho percentuálneho podielu na 
stavebných nákladoch projektu, ak bude cena naďalej 
stúpať. Súhlasila aj s nákupom budúcich daňových 
úľav od svojich spoluvlastníkov za zvýhodnenú cenu. 

Georgia Power vlastní 45,7% projektu, zatiaľ čo 
Oglethorpe vlastní 30% a MEAG 22,7%. Spoločnosť 
Dalton Utilities vlastní zostávajúcich 1,6%, ale nemá 
dostatočne veľký podiel na zastavenie projektu.  

Minulý rok sa zastavili práce na výstavbe dvoch 
blokov AP1000 na jadrovej elektrárni (JE) Summer v 
Južnej Karolíne, keď boli prekročené náklady a termíny 
sa posunuli o niekoľko rokov. 

Spoločnosť Southern povedala, že blok Vogtle-3 by 
mal začať komerčnú prevádzku v novembri 2021 a 
Vogtle-4 v novembri 2022. 

  

Prvý experiment na reštartovanom skúšobnom 

zariadení pre reaktory v USA  

 

Prvý experiment bol vykonaný na skúšobnom 

zariadení prechodových procesov reaktora v Idaho 

National Laboratory (INL) amerického Ministerstva 

energetiky (DOE), ktoré bolo od roku 1994 odstavené a 

udržiavané v pohotovostnom režime. 

INL uviedlo, že obnovenie experimentov v 

zariadení, známom ako Treat, je dôležitým krokom k 

obnoveniu schopnosti testovania jadrových zariadení v 

USA. Tento pokus znamená návrat schopnosti, ktorá je 

rozhodujúca pre rolu USA vo vývoji jadrových palív, a 

to ako pre existujúce, tak aj a nové generácie 

pokročilých reaktorov. 

Vystavenie palív extrémnym podmienkam v 

zariadení Treat pomáha vyvinúť pružnejšie a 

dlhodobejšie jadrové palivá. Experiment, ktorý sa 

uskutočnil 18. septembra 2018, je súčasťou série, ktorá 

vyvrcholí testovaním nových palív vyvinutých DOE na 

použitie v ľahkovodných reaktoroch. 

Rozhodnutie obnoviť testovanie prechodových 

procesov v INL bolo súčasťou úsilia o oživenie 

americkej jadrovo-energetickej kapacity,“ povedal Ed 

McGinnis, zástupca tajomníka DOE pre jadrovú 

energiu. 

 

Kongres USA schváli 1,33 miliardy USD na 

financovanie jadrového výskumu a nasadenia  

  
Americký kongres schválil návrh zákona o 

výdavkoch na energiu a vodu vo fiškálnom roku 2019, 
ktorý zahŕňa finančné prostriedky vo výške 1,33 
miliardy USD na programy výskumu, vývoja a 
nasadenia jadrovej energetiky Ministerstva energetiky 
USA (DOE), čo predstavuje zvýšenie o 121 miliónov 
dolárov oproti fiškálnemu roku 2018. 

„Tento návrh zákona prináša zvýšenie finančných 
prostriedkov pre množstvo priemyselných priorít v 
oblasti výskumu a vývoja a pripraví cestu pre nové 
objavy,“ povedala Beverly Marshallová, 
viceprezidentka pre vládne záležitosti vo 
washingtonskom Inštitúte jadrovej energie. 

Návrh zákona, ktorý potrebuje schválenie 
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prezidentom, zahŕňa 323,5 milióna dolárov na 
financovanie programov výskumu a vývoja DOE na 
koncepciu reaktorov, čo predstavuje nárast o 86,5 
milióna dolárov v porovnaní s rokom 2018. Patria sem 
aj dôležité programy, ako sú pokročilé reaktory a 
udržateľnosť ľahkovodných reaktorov. 

Návrh zvyšuje financie pre univerzálny program 
testovacieho reaktora, ktorý by vytvoril sodíkom 
chladený reaktor na testovanie komponentov a 
materiálov s pokročilou technológiou reaktora od 35 do 
65 miliónov dolárov. 

V novom vývoji návrh zákona poskytuje finančné 
prostriedky vo výške 20 miliónov dolárov na testy s 
nízko-obohateným uránom, alebo program Haleu, ktorý 
by mohol byť použitý ako palivo pre pokročilé 
reaktory. Zahŕňa aj 75,6 milióna dolárov, rovnako ako 
minulý rok, pre program paliva odolného voči 
haváriám.  

 

Trump podpísal legislatívu, ktorá urýchli rozvoj 

pokročilých reaktorov  

  
Prezident Donald Trump podpísal ako zákon novú 

legislatívu, ktorá urýchli vývoj pokročilých reaktorov v 
USA, uviedlo ministerstvo energetiky (DOE) 28. 
septembra 2018. 

Podľa DOE zákon o schopnostiach v oblasti inovácií 
v oblasti jadrovej energie (NEICA) odstraňuje niektoré 
finančné a technologické prekážky, ktoré bránia 
jadrovým inováciám. 

Zákon predstavuje silný záväzok vlády podporovať 
komerčný jadrový sektor a zabezpečiť, aby si USA 
udržiavali vedenie po celom svete. Táto legislatíva 
pomôže vyvážiť niektoré náklady pri udeľovaní licencií 
pre nové reaktory. Požaduje grantový program na 
pokrytie časti licenčných poplatkov účtovaných 
Komisiou jadrového dozoru USA (NRC) počas procesu 
preskúmania nových technológií reaktorov. 

Legislatíva tiež podporí DOE v plánoch na rozvoj 
rýchleho skúšobného reaktora, aby sa urýchlil vývoj 
pokročilých reaktorových palív a materiálov. Táto 
schopnosť v USA neexistuje a je potrebná na testovanie 
nových materiálov a palív na použitie v pokročilých 
reaktoroch. 

Návrh zákona umožní DOE, umiestňovať pokročilé 
demonštračné zariadenia pre výskum reaktorov 
prostredníctvom partnerstiev medzi DOE a súkromným 
priemyslom. V konečnom dôsledku návrh zákona 
vyžaduje, aby DOE rozšírilo svoju vysokovýkonnú 
výpočtovú expertízu tým, že sa zameria na 
modelovanie a simuláciu pokročilých jadrových 
reaktorov s cieľom urýchliť ich rozvoj. 

DOE uviedlo, že národné laboratóriá, univerzity a 
súkromný sektor pomôžu vývoju nového softvéru a 
nástrojov, ktoré môžu vývojári využiť na urýchlenie 
výskumu štiepnych a fúznych reaktorov ako aj 
kozmických aplikácií. 

Minister energetiky Rick Perry má teraz 180 dní, 
aby poskytol Kongresu správu hodnotiacu schopnosť 
DOE hostiť a prevádzkovať experimentálne pokročilé 
jadrové reaktory v národných laboratóriách alebo iných 
zariadeniach DOE. Pán Perry tiež predloží dva 10 
ročné rozpočtové plány na výskum a vývoj v oblasti 
jadrovej energie. 

 

Čínsky Sanmen-1 ako prvý reaktor AP1000 na svete  

začne komerčnú prevádzku  

  
Jadrový blok Sanmen-1 s reaktorom generácie III+ 

vo východnej Číne ako prvý AP1000 na svete začal 
komerčnú prevádzku, potvrdila China National Nuclear 
Power Company. 
 

 
AP1000 Sanmen 1  Foto: Westinghouse 
 
Spoločnosť uviedla, že blok, ktorého výstavba sa 

začala v apríli 2009, začal komerčnú prevádzku o 03:57 
miestneho času po dokončení záverečnej testovacej 
168-hodinovej skúšky.  

V júni 2018 Sanmen-1 ako prvý AP1000 dosiahol 
reťazovú reakciu. K rozvodnej sieti bol pripojený 30. 
júna 2018 a začal vyrábať elektrinu. 

CNNC uviedla, že elektráreň je schopná pri plnom 
výkone vyrábať 1117 MW elektrickej energie. 
Sanmen-1 je prvý zo štyroch nových AP1000 vo 
východnej Číne - dva na jadrovej elektrárni (JE) 
Sanmen a dva na JE Haiyang - a bude dodávať energiu 
vyše 60 rokov. Jeho sesterský blok, Sanmen-2, bol 
pripojený k sieti v auguste. V auguste bol pripojený k 
rozvodnej sieti aj blok Haiyang-1 a zavážanie paliva 
bolo dokončené na bloku Haiyang-2. Dva bloky 
AP1000 sa stavajú aj v USA na JE Vogtle. 

Hongkonský denník South China Morning Post 
citoval Snowyho Yaoa, analytika spoločnosti China 
Securities International Finance Holding Company, že 
prevádzka elektrárne je „významná udalosť“ pre čínsky 
jadrovo-energetický priemysel. „Môže sa povedať, že 
Čína je dnes jedným z lídrov v celosvetovom civilnom 
jadrovo-energetickom priemysle.“ 

Post napísal, že Sanmen-1 zmeškal svoj pôvodný 
cieľ - rok 2013 - kvôli problémom s dizajnom a 
nedostatkom dodávateľského reťazca. China Energy 
News v auguste citovali predstaviteľa State Nuclear 
Power Technology Corporation, že blok prekročil o 10 
miliárd juanov (1,46 miliardy USD) pôvodný rozpočet 
40 miliárd juanov, podobne ako reaktor, ktorý sa stavia 
na JE Haiyang. 

Šanghajská výskumná spoločnosť Nicobar minulý 
mesiac povedala pre NucNet, že Čína sa oficiálne 
zameriava na 58 GW inštalovaného jadrového výkonu 
do roku 2020 - z dnešných takmer 36 GW - ale jej 
jadrový sektor čelí mnohým problémom a tento cieľ sa 
pravdepodobne nesplní. 

Nicobar povedala, že 58 GW bude pravdepodobne 
dosiahnutých v rokoch 2021 alebo 2022. Pri pohľade 
na ďalšie smerovanie je cieľom Číny mať v prevádzke 
110 jadrových blokov do roku 2030, ale tento cieľ bude 
pravdepodobne upravený v nasledujúcom päťročnom 
pláne, ktorého prvý návrh sa objaví v roku 2019. Podľa 
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Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu má Čína 
44 jadrových reaktorov v komerčnej prevádzke a 13 vo 
výstavbe. 

Podľa spoločnosti Westinghouse je AP1000 
tlakovodný reaktor s dvomi slučkami, ktorý využíva 
„zjednodušený, inovatívny a účinný“ prístup k 
bezpečnosti. Zjednodušenie bloku malo za následok 
menej komponentov, káblov a seizmicky odolných 
budov, čo všetko prispieva k značným úsporám 
kapitálových investícií a nižším nákladom na 
prevádzku a údržbu. Zároveň sa bezpečnostné rezervy 
AP1000 výrazne zvýšili oproti bežne prevádzkovaným 
blokom. 

 

Ruský Rostov-4 začína komerčnú prevádzku  

  
Jadrový blok Rostov-4 v južnom Rusku začal 

komerčnú prevádzku 28. septembra 2018, tri mesiace 
pred plánovaným termínom, uviedol ruský štátny 
jadrový operátor Rosenergoatom. 

Rostov-4 je blok s tlakovodným reaktorom (PWR) 
typu VVER-1000/V-320, ktorého výstavba sa začala v 
júni 2010. Ruský jadrový dozor Rostechnadzor minulý 
týždeň povolil jeho prevádzku.  

 

 
Rostovská JE -bloky 1 až 4        Foto: Rosatom 

 
Rostov-4 bol v skúšobnom režime od februára 2018, 

keď bol pripojený k sieti. S ním sa počet komerčných 
reaktorových blokov v Rusku zvýši na 36. V jadrovej 
elektrárni (JE) Rostov pri Volgodonsku v južnom 
Rusku sú v komerčnej prevádzke tri ďalšie bloky 
rovnakého dizajnu. 

 
 

Zo správ siete NucNet vybral Juraj Klepáč

 
Kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike v roku 2018 a 2019 

 

22. - 24. 10. 2018, Avignon, Francúzsko DEM 2018 Dismantling Challenges: Industrial Reality, Prospects and 
Feedback Experience, www.sfen-dem2018.org  

25. 10. 2018, 13:00  webinár ENS ‘Internationality and innovation in nuclear’ Registrácia na linku: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/5891613604566132737 

6.-8-11.2018, Aachen, Nemecko ICOND2018, Internationam Conference on Nuclear Decommissioning, 
www.icond.de 

3.-14.12.2018 Ottava, Kanada G4SR-1, Conference on Generation IV and Small Reactors, www.g4sr.org  

3. - 14. 12. 2018, Katowice, Polsko COOP24 United Nations Framework Convention on Climate Change, 
www.coop24.katowice.eu 

3. - 4. 12. 2018, Berlín, Nemecko IGD-TP Exchange Forum – Radioavctive Waste Management (EURAD), 
www.igdtp.eu/event/   

10. - 13. 3. 2019, Vancouver, Kanada  9th International Symposium On Supercritical Water-Cooled Reactors, 
www.cns-snc.ca 

7. – 8. 5. 2019, Častá, Slovensko NUSIM2019, NUclear Seminar and Information Meeting, 
www.nuclear.sk/nusim  

7. – 8. 5. 2019, Berlin, Nemecko 50th AMNT2019, Annual Meeting of Nuclear Technology, 
www.nucleartech.com   

4. - 7. 6. 2019, Pitesti, Romania FISA2019 and EURADWASTE19, www.nucleu202.eu  

25. - 27. 6. 2019, Trnava, Slovensko ECED2019, Eastern and Central European Decommissioning, 
www.nuclear.sk/eced    
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