
       

 Slovenská NUkleárna Spoločnosť, člen 

 Slovak NUclear Society, member of  

 
 Okružná 5 

 918 64 Trnava 
 Telefón: +421 33 599 1375 
 e-mail: info@snus.sk 
 web:         www.snus.sk 
 

 

1 

 
 
 

   

BBBUUULLLEEETTTIIINNN   666///222000111888  

O poznaní 
  

Dosiahnuť absolútne poznanie je nemožné i vzhľadom 

na Einsteinovu teóriu relativity – to však neznamená, že 

sa o to nemáme snažiť. Vzdelávaním sa približujeme k 

poznaniu, i keď samotné nestačí. Naše hodnotové sústavy 

sú totiž v pohybe.  

Poznanie vychádza zo vzdelania a vzdelanie z 

motivácie (potrieb) a poskytnutých podmienok. Slovo 

POTREBA má vyjadriť, že niekto má o vzdelanie 

ÚPRIMNÝ záujem.  

Pevne verím, že väčšine čitateľov sú zákon 

rádioaktívneho rozpadu, resp. aktivačný zákon notoricky 

známe..., ale predsa, pre istotu, ... čo ak by ste tento „slog“ 

dali prečítať deťom, či manželke. 

 

 
Obr. 1 – Aktivačný zákon. A(t) je okamžitá aktivita, A(0) – 

ustálená hodnota aktivity, λ – konštanta polpremeny, t - 

čas 

 

Predstavme si, že A(t) je aspiračná úroveň poznania (v 

prvom priblížení - vedomostí). Je to časová premenná, 

pretože učenie (poznávanie) nejaký čas trvá. Ich efektivita 

je vyjadrená v konštante polpremeny λ (efektivita učenia 

je veľmi úzko spätá s kvalitou učiteľa, prípadne školy). 

Ak je proces aktivácie porovnateľný s procesom 

získavania vedomostí a chceme dosiahnuť čo najvyššiu 

úroveň, tak je dôležité klásť si nielen vysoké ciele, ale aj 

nájsť si kvalitnú školu a tú robia najmä kvalitní učitelia, 

čiže ľudí s „vysokým λ“!  Ku kvalitnému a morálnemu 

učiteľovi ešte potrebujeme i náročné študijné plány. A 

práve toto je asi najväčší súčasný problém nášho školstva 

od základného, cez stredné až po vysoké. Študijné plány 

sa pravidelne devastačne menia a prepracúvajú postupne 

ku katastrofe.  Chýbajú základné pomôcky, či učebnice  

(dokonca aj tie nekvalitné). Laboratórne pokusy sa 

vytrácajú úplne. Fyzika, chémia, prírodné vedy sa učia 

väčšinou memorovaním, čo nemôže baviť ani žiakov, ani 

učiteľov. Odporúčam pozrieť si starý český film „Cesta 

do hlubin študákovi duše“ a zamerať sa na vybavenie 

kabinetov, či chemického laboratória na pokusy v rámci 

výuky.  

Bohužiaľ dnes je pre mnohých rodičov to 

najdôležitejšie, aby boli deti dobre strážené. Riaditeľ 

školy má asi najväčší strach z telesnej výchovy, aby sa 

napríklad pri skoku cez kozu náhodou niečo nestalo. 

Zlomená ruka, či zadymená miestnosť pri chemickom 

pokuse - „mimoriadka“. Ak sa žiaci nič nenaučia – 

„normálka“, to sa nič až tak zlé nestalo. Rozsah výuky v 

matematike, fyzike, chémii, či prírodopise sa v pravidelne 

inovovaných študijných plánoch redukuje. Požiadavky na 

tvorivosť, syntézu vedomostí, praktickosť – to všetko v 

dobrovoľne disciplinovanom prostredí, kde žiaci priam 

hltajú slová svojho učiteľa (viď učiteľ Igor Hnízdo z 

Obecní školy) nikto nevznáša.  Sú nahrádzané 

nezmyselnými nárastmi hodín v humanitných smeroch – 

nabifľované slovíčka, či texty sa predsa tak ľahko 

hodnotia a učitelia (nedávni žiaci) môžu požívať ťaháky. 

Ide to na vrub nielen prefeminizovaného základného a 

stredného školstva, ale aj skutočnosti, že s učiteľkami 

komunikujú v drvivej väčšine mamičky. A tie v rámci 

nezmernej lásky k svojim často dietkam, chcú učiteľom 

pomáhať, kontrolovať ich, prípadne ich nahrádzať. Na 

oboch stranách (v škole i pred školou) chýbajú chlapi. 

Ak by sme chceli niečo zmeniť, treba námahu, resp. 

zvýšiť výkonnosť vzdelávania. Zmeny sa dejú v čase a 

majú spätno-väzobné koeficienty. Vezmime si ako príklad 

asociáciu na zmeny v reaktivite pre kinetiku prevádzky 

jadrového reaktora. Matematické vyjadrenie koncentrácie 

jadier izotopu Xenónu-135 s vysokým mikroskopickým 

prierezom absorpcie neutrónov a z toho vyplývajúca 

xenónová otrava sú nasledovné: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri grafickom znázornení vidíme časový priebeh 

zmeny otravy reaktora červene, zmeny v reaktivite modro. 

Zmeny vo výkone sú reprezentované skokovými zmenami 

v neutrónovom toku – čierna farba. 
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Z grafických priebehov je zrejmé, že každé zníženie 

výkonu (neutrónového toku, ale aj námahy a 
náročnosti) spôsobí prechodné zvýšenie otravy reaktora 
a prehĺbi požiadavku na operatívnu zásobu reaktivity. 
Na druhej strane, zvýšenie výkonu (námahy, 
náročnosti) prechodne vyvolá negatívny efekt. Na 
našom obrázku to však vidieť nie je, lebo čas úpadku a 
nič nerobenia už trvá desaťročia a sme na dne. 
Napríklad opätovné zavedenie povinnej maturity z 
matematiky pre všetkých (bohužiaľ len v Českej 
republike) je z mnohých strán kritizované. Vraj 
matematika deti nebaví, je málo kvalitných učiteľov, 
uberá to priestor pre výuku jazykov... Proste táto zmena 
bolí, ale je nevyhnutná, ak spoločnosť nechce mentálne 
degenerovať. 

Kedysi sme si mysleli, že riešením je súkromné 
školstvo. Trpký omyl. V tejto spoločnosti, kde sa 
nevyžaduje kvalita?  V spoločnosti, ktoré po takých 
škandáloch ako prideľovanie eurofondov na výskum 
garážovým firmám, kde posudzovateľmi boli pochybné 
osôbky, ktoré o danú vednú oblasť ani nezavadili a 
nikto nebol zato potrestaný? Nuž naše hodnotové 
sústavy sú naozaj v dramatickom pohybe. Akceptáciou 
podvodov sa vraciame do dávnej minulosti. Aj 
staroveký Rím doplatil na svoju dekadenciu, 
rozkrádanie a podvody – ovládli ho hordy barbarov, 
ktorých hodnotový systém bol primitívnejší, ale platil. 

Napriek všetkému si stále myslím, že rozpadový a 

aktivačný zákon platí a vzdelanie je veľmi potrebné. 

Prosím najmä všetkých zamestnávateľov (aj tých, čo si 

často viac cenia lojalitu ako vzdelanie), ale aj všetkých 

spoluobčanov – začnime vzdelanie, vedomosti a 

zručnosti konečne vyžadovať a oceňovať. Určite to 

prospeje aj jadrovej energetike. 

 

Vladimír Slugeň, 
predseda SNUS 

 

 

Spoločne sa pričiňme o zmiernenie 

klimatických zmien! 
  

Asociácia Nuclear4Climate spája 150 jadrových 

združení z celého sveta s cieľom zahrnúť jadrovú 

energiu do rozhovorov o klimatických zmenách. Na 

stránkach Bulletinu SNUS vám prinášame poslednú 

revidovanú verziu dokumentu Nuclear4Climate, 

zverejnenú v rámci prípravy na ďalšiu konferenciu 

OSN o zmene klímy COP24, ktorá sa konala 3. až 14. 

decembra v Katoviciach. 

 

 
 

Jadrová energia je kľúčovou súčasťou riešenia 
klimatickej zmeny 

 

Zmena klímy je dnes najvýznamnejšou hrozbou pre 
našu planétu a predsa len tri roky po Parížskej dohode 
svet výrazne zaostáva pri plnení svojich klimatických 
cieľov. Najnovšia správa IPCC o vplyvoch globálneho 
oteplenia o 1,5°C nad predindustriálnu úroveň vysiela 
jasné varovanie, že toto zvýšenie môže byť do roku 
2030 - 2050 prekročené. 

Jadrová energia sa považuje za nízkouhlíkový zdroj 
energie. Podľa správy IPCC2 z roku 2014 sú stredné 
emisie životného cyklu jadrovej energie 12 g / kWh, 
porovnateľné s veternou energiou. 

Sme presvedčení, že v prospech planéty musí byť 
jadrová energia zahrnutá do diskusie o klíme, pretože je 
to osvedčená a účinná technológia zmierňovania 
[klimatických zmien], ktorá je v súčasnosti k dispozícii. 
Udržanie existujúcej jadrovej flotily v prevádzke a 
pridanie nových kapacít môže pomôcť svetu dosiahnuť 
svoje klimatické ciele. Iba kombináciou obnoviteľných 
zdrojov energie s jadrovou energiou, ktorá tvorí 
významnú časť budúceho energetického mixu na svete, 
môžeme naďalej plniť záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody. 
 

Schopnosť jadrovej energie znížiť emisie 
skleníkových plynov už bola preukázaná. 

• Jadrová energia je v súčasnosti k dispozícii a môže s 
nasadiť vo veľkom meradle s viac ako 450 reaktormi v 
prevádzke v 30 krajinách. V roku 2018 dosiahla 
globálna jadrová inštalovaná kapacita 400 GWe po 
prvýkrát, čo predstavuje viac ako 10% výroby 
elektrickej energie na svete a 30% celosvetovej výroby 
nízkouhlíkovej elektrickej energie. 

• Vďaka jadrovej energii sme sa od roku 1970 
celosvetovo vyhli emisiám viac ako 60 Gt CO2, čo 
zodpovedá päťročnému množstvu emisií CO2 z 
energetiky. Jadrová energia je druhým najväčším 
zdrojom nízkouhlíkovej elektrickej energie po vodnej 
energii. 

• Európske krajiny, ktoré dosiahli rýchle zníženie 
emisií z výroby elektrickej energie (Švédsko, 
Švajčiarsko, Francúzsko), sú zároveň tie, ktoré majú 
veľkú zložku jadrovej a vodnej energie. Napríklad 
Francúzsko, ktoré vyrába približne tri štvrtiny 
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elektrickej energie z jadrovej energie, má najnižšie 
emisie na hlavu zo siedmich najväčších priemyselných 
krajín (G7). 

• Analýza švédskeho jadrového programu od roku 1972 
preukázala schopnosť jadrovej energie rýchlo 
dekarbonizovať elektrickú sústavu: švédske emisie na 
obyvateľa sa znížili o 75% za menej ako 20 rokov. 

Zastavenie jadrových elektrární viedlo k stagnácii 
emisií skleníkových plynov a dokonca k ich nárastu. 

Jadrové elektrárne boli v posledných rokoch 
zatvorené v niekoľkých krajinách. Napriek rastu 
ostatných čistých zdrojov energie bol výsledok týchto 
predčasných odstavení kontraproduktívny pre klímu: 

• V Kalifornii, Vermonte a New Jersey, keď boli 
jadrové elektrárne predčasne odstavené, boli väčšinou 
nahradené elektrárňami na zemný plyn z bridlíc. 

• V Nemecku napriek obrovským investíciám do 
obnoviteľnej energie (25 miliárd eur ročne) podiel 
uhlia, ktoré je najviac znečisťujúci zdroj energie, zostal 
stabilný: krajina nedosiahne svoje klimatické ciele. 

• Japonsko zostáva najväčším svetovým nákupcom 
skvapalneného plynu, pretože reštart jadrových 
reaktorov je príliš pomalý - výrobcovia elektrickej 
energie dokonca prejavujú záujem o uhlie. 

 

Medzinárodní experti vyhlásili, že všetky 
nízkouhlíkové technológie, vrátane jadrovej energie, 
sa budú musieť mobilizovať s cieľom zastaviť zmenu 
klímy. 

• Dekarbonizácia výroby elektrickej energie je 
ústredným prvkom boja proti zmene klímy: celosvetová 
výroba elektrickej energie predstavuje 40% celkových 
emisií a stále dominujú aj uhlie a plyn (63% celkovej 
výroby). 

 
Zdroj: Wikimedia Commons 

 

• Znižovanie emisií uhlíka pri výrobe elektrickej 
energie je značnou výzvou. Najnovšie scenáre nastavili 
latku veľmi vysoko s cieľom dosiahnuť celkovú 
dekarbonizáciu elektrickej energie do roku 2050. 
Súčasne sa očakáva zdvojnásobenie spotreby elektriny 
v dôsledku rastu počtu obyvateľov a dobiehania 
rozvíjajúcich sa krajín. Napriek masívnym investíciám 
samotná energia z obnoviteľných zdrojov nestačí na 
dosiahnutie požadovanej dekarbonizácie. 

• Medzinárodné inštitúcie (OSN, OECD-IEA, EÚ) 
sa domnievajú, že všetky nízkouhlíkové technológie 
(obnoviteľné, jadrové a CCS-zachytávanie u ukladanie 
uhlíka) sa budú musieť implementovať s cieľom 
dosiahnuť hlbokú dekarbonizáciu. 

• Toto sa odráža v najnovšej správe IPCC (október 
2018). Štyri ilustračné cesty k udržaniu 1.5°C v zhrnutí 
pre tvorcov politík zahŕňajú viac jadrových technológií 
s dvojnásobným až šesťnásobným nárastom jadrovej 
výroby do roku 2050. 

 

Zvyšovanie jadrovej energie pomáha zabezpečiť 
rýchlejšiu a lacnejšiu dekarbonizáciu. 

• Jadrová energia je dnes k dispozícii vo všetkých 
hlavných regiónoch produkujúcich emisie skleníkových 
plynov: Čína, Spojené štáty americké, India, Európa, 
Japonsko... Predstavuje skutočnú nízkouhlíkovú 
alternatívu k uhliu, pretože zabezpečuje aj výrobu 
elektrickej energie vo veľkom meradle 24 hodín denne, 
7 dní v týždni. 

• Flexibilita poskytovaná jadrovou energiou 
uľahčuje vývoj variabilnej obnoviteľnej energie a 
súčasne obmedzuje závislosť na plyne. Túto úlohu už 
dnes zohrávajú francúzske jadrové elektrárne v 
rozvodnej elektrickej sieti západnej Európy. Budúce 
jadrové systémy, ako sú malé modulárne reaktory 
(SMR), sú špeciálne navrhnuté s vyspelými 
schopnosťami sledovať zaťaženie. 

• Dostatok nízkouhlíkovej elektrickej energie je 
preferovaným nástrojom na dosiahnutie scenárov 
hlbokej dekarbonizácie. Lacná elektrická energia 
uľahčí elektrifikáciu sektorov, ako je doprava: nedávna 
štúdia MIT ukazuje, že náklady na dekarbonizáciu 
elektrickej energie sú oveľa nižšie, keď zmes obsahuje 
optimálne množstvo jadrovej energie. 

• Rozvoj budúcich jadrových technológií by mohol 
umožniť dekarbonizáciu iných odvetví, než je výroba 
elektriny, ako napríklad výroba priemyselného tepla. 

 

"Nuclear for Climate" (www.nuclearforclimate.org) 
je iniciatíva, ktorú začali členovia Francúzskej 
nukleárnej spoločnosti (SFEN), Americkej nukleárnej 
spoločnosti (ANS) a Európskej nukleárnej spoločnosti 
(ENS). V súčasnosti spája jadrových odborníkov a 
vedcov zo všetkých častí sveta prostredníctvom 
zastúpenia 150 regionálnych a národných jadrových 
združení a technických spoločností. 

Juraj Klepáč 
 
 

Blahoželáme jubilantom v roku 2018 
 

Tohto roku dovŕšili okrúhle životné jubileá 
nasledujúci členovia Slovenskej nukleárnej spoločnosti: 

 

90 rokov: Ing. Jozef Lukačka 
 
85 rokov: Ing. Ján Strapec 

 

80 rokov: Ing. Alexander Daňo, Ing. Ľudovít 
Pereszlényi, Ing. Jiří Vodrážka, Ing. Štefan Kačmáry  

 

75 rokov: Ing. Karol Bodorik, Ing. Štefan Díreš, Ing. 
Jozef Jamrich, Ing. Ján Mižov, Ing. Miroslav Ruman, 
RNDr., Ing. Pavol Švec, CSc., Ing. Peter Varadín,  

 

70 rokov: Ing. Rudolf Burcl, CSc., Ing. Július Filo, 
Ing. Marko Fülöp, CSc., Ing. Franz Hilbert, Ing. 
Miroslav Jakabovič, Ing. Milan Miškolci, Ing. Pavol 
Ševera, Ing. Drahomír Žiška 

 

http://www.nuclearforclimate.org/
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65 rokov: Ing. Ján Bergl, Ing. Petr Dařílek, CSc., Ing. 
Andrej Hanzel, Ing. Milan Kačmar, Ing. Zoltán 
Kovács, CSc., Ing. Jozef Markuš, Ing. Peter Srnka, 
RNDr. Imrich Szarka, CSc., Ing. Štefan Ševečka, Ing. 
Ján Vittek, Ing. Jozef Zlatňanský 

 

60 rokov: Ing. Dobroslav Dobák, Ing. Vladimír 
Gablovič, Ing. Július Gajarský, Ing. František Krippel, 
Ing. Miroslav Lukáč, Ing. František Šabík, Ing. 
Ľubomír Sabo, RNDr. Dušan Sedliak, Ing. Miloš 
Zachar 

 

55 rokov: Ing. Emil Čapičík, Ing. Juraj Hamza, Ing. 
Peter Hlbocký, Milan Margušin, Prof. Ing. Márius 
Pavlovič, PhD., Ing. Daniel Štefánik, Ing. Ferdinand 
Váczi, Ing. Eugen Wirth, Ing. Karol Zahradník 
 
50 rokov: Ing. Peter Dunčič, PhD., Ing. Rastislav 
Matlák, Ing. Ivan Rehák,Ing. Peter Urban, Ing. Kamil 
Vašák, 
 
a jubilantky, bez uvedenia veku, pretože sú stále 
mladé: Blažena Bajáková, RNDr. Nora Dobiášová, 
RNDr. Ľubica Drahošová, Ing. Viera Gbelcová, Ing. 
Ľubica Jaurová, Mgr. Mária Mončeková, Ing.Zdenka 
Nádaská, Ing. Mária Páleníková, Ing. Tatiana 
Petrovičová, Ing. Milena Pražská, RNDr. Oľga 
Rosskopfová, Ing. Anna Tomášková, PhDr. Anna 
Vrúbelová, Ing. Helena Zatlkajová 
  

 
 
Členovia výboru Slovenskej nukleárnej spoločnosti 
prajú všetkým tohoročným jubilantom pevné 
zdravie, veľa úspechov v ich osobnom i pracovnom 
živote a veľa príjemných stretnutí na akciách 
Slovenskej nukleárnej spoločnosti. 

Výbor SNUS  
 

 
Zaujímavosti zo siete NucNet 

 

Na bloku Novovoronež 2-2 sa skončili skúšky 

kontajnmentu a horúce funkčné skúšky 

  
Na jadrovom bloku Novovoronež 2-2, ktorý je vo 

výstavbe v západnom Rusku, boli dokončené skúšky 
kontajnmentu a horúce skúšky funkčnosti reaktorových 
systémov, uviedla štátna jadrová spoločnosť Rosatom. 

 

 
Foto: World Nuclear News 

 
Podľa Rosatomu skúšky potvrdili, že kontajnment je 

pripravený na komerčnú prevádzku. Kontajnment 
pozostáva z vnútorného a vonkajšieho kontajnmentu, 
ktoré uzatvárajú priestor okolo reaktora. 

Počas prevádzky toto dvojité uzatvorenie zabraňuje 
akémukoľvek uvoľňovaniu rádioaktivity do životného 
prostredia a slúži ako fyzická ochrana priestoru 
reaktora pred vonkajšími vplyvmi, akými sú napríklad 
letecké havárie. 

Horúce funkčné skúšky reaktorových systémov, 
ktoré zahŕňali simuláciu projektových teplôt a tlakov 
ako za prevádzkových podmienok, boli dokončené 
podľa plánu. 

Výstavba bloku Novovoronež 2-2, s tlakovodným 
reaktorom VVER 1200 s výkonom 1114 MW sa začala 
v júli 2009. Fyzikálne spúšťanie sa očakáva v decembri 
2018. Jeho sesterský blok Novovoronež 2-1, prvý ruský 
jadrový blok generácie III+, začal komerčnú prevádzku 
27. februára 2017.  

 

Čínsky Sanmen-2 s reaktorom AP1000 začína 

komerčnú prevádzku  

  
Jadrový reaktorový blok Sanmen-2 generácie III+ 

typu Westinghouse AP1000 v provincii Šan-tung, v 
severovýchodnej Číne, začal komerčnú prevádzku, 
uviedla Čínska asociácia pre jadrovú energiu. 

Podľa asociácie blok úspešne dokončil 168 hodín 
skúšobnej prevádzky na plnom výkone a bol uvedený 
do komerčnej prevádzky 5. novembra o 21:47 hodine. 

Sanmen-2 je tretí reaktor AP1000, ktorý bol 
uvedený do komerčnej prevádzky po blokoch  Sanmen-
1, ktorý začal komerčnú prevádzku 21. septembra a 
Haiyang-1, ktorý začal komerčnú prevádzku 22. 
októbra. 

V Číne sa stavajú štyri jadrové bloky AP1000. 
Štvrtý, Haiyang-2, bol pripojený k rozvodnej sieti 13. 
októbra a očakáva sa, že do komerčnej prevádzky bude 
uvedený začiatkom roka 2019. 

V Spojených štátoch sa tiež stavali štyri reaktory 
AP1000 – po dva na JE Vogtle a JE Summer. Výstavba 
obidvoch blokov na JE Summer bola pozastavená v 
auguste 2017. Očakáva sa, že dva bloky JE Vogtle sa 
začnú prevádzkovať v novembri 2021 a novembri 
2022. 

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 
má Čína teraz v komerčnej prevádzke 44 jadrových 
blokov, ktoré vyrábajú približne 3,9% čínskej 
elektrickej energie. 
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Preplachovanie primárneho okruhu na bloku 

Bieloruská-1 dokončené 

  
Preplachovanie slučiek primárneho chladiaceho 

systému bolo dokončené na prvom bloku Bieloruskej 
JE, ktorá sa buduje v západnom Bielorusku, uviedla 
ruská spoločnosť Atomstrojexport, ktorá stavia 
elektráreň. 

 

 
Bieloruská JE v marci 2017  Zdroj: Belta News Agency 

 
Preplachovanie zahŕňa čerpanie demineralizovanej 

vody cez primárny okruh - vrátane aktívneho a 
pasívneho bezpečnostného systému, aby sa odstránili 
stavebné nečistoty. Ide o posledný krok pri inštalácii 
primárneho okruhu. 

Atomstrojexport povedal, že ďalšie štádiá výstavby 
budú zahŕňať záverečné čistenie a studené 
hydrostatické tlakové skúšky. 

V areáli Ostrovec neďaleko hraníc s Litvou sú vo 
výstavbe dva ruské bloky s tlakovodným reaktorom 
VVER-1200 s výkonom 1109 MW. Výstavba prvého 
bloku sa začala v novembri 2013 a druhého bloku v 
apríli 2014. 

 

Spoločnosť Toshiba potvrdila plány stiahnuť sa z 

jadrového projektu Moorside vo Veľkej Británii 

  
Spoločnosť Toshiba potvrdila, že plánuje ukončenie 

činnosti svojej jadrovej divízie, NuGeneration v 
Spojenom kráľovstve (UK), ktorá viedla projekt 
rozvoja jadrovej elektrárne (JE) Moorside v Cumbrii v 
severozápadnom Anglicku. 

Spoločnosť Toshiba vo vyhlásení uviedla, že 
uzavretie NuGen v ktorej ostáva už len kostra 
zamestnancov, ju bude stáť 18,8 miliardy jenov (143 
miliónov eur), keď sa jej nepodarilo nájsť kupca pre 
projekt výstavby troch jadrových blokov Westinghouse 
AP1000.  

Po stretnutí predstavenstva 8. novembra spoločnosť 
Toshiba uviedla, že likviduje NuGen, lebo nemôže 
nájsť kupca a pre narastajúce náklady. Spoločnosť už 
na projekt vynaložila viac ako 459 miliónov €. 

Toshiba uviedla, že podnik sa začne likvidovať v 
novom roku. „Po zvážení dodatočných nákladov 
spojených s pokračovaním v prevádzke spoločnosti 
NuGen spoločnosť Toshiba uznáva, že ekonomicky 
racionálne rozhodnutie je odstúpiť od projektu 
výstavby tejto JE v Spojenom kráľovstve a rozhodla sa 
urobiť kroky na zatvorenie spoločnosti NuGen.“ 

 

 
Takto mala JE Moorside vyzerať  Foto: The Guardian 

 
„Bohužiaľ, rokovania s radom potenciálnych 

nových majiteľov nebolo možné úspešne uzavrieť.“ 
NuGen si ponechala tím na podporu realizácie procesu 
likvidácie a bude spolupracovať so spoločnosťou 
Toshiba a ostatnými zainteresovanými stranami. 

„Aj keď NuGen nebude pokračovať s týmto 
projektom, Moorside v Cumbrii, zostáva miestom 
určeným vládou pre novú jadrovú výstavbu a teraz je 
úlohou Úradu pre vyraďovanie jadrových zariadení 
(NDA), ako vlastníka lokality, a vlády, rozhodnúť o 
jeho budúcnosti. 

„Projekt Moorside - ktorý mal pokrývať 7% 
spotreby elektriny v UK od roku 2025 - narazil na 
problémy, keď americká jadrová divízia spoločnosti 
Toshiba, Westinghouse, minulý rok vyhlásila konkurz, 
čo viedlo k hľadaniu kupca na jeho prevzatie. Toshiba 
vtedy povedala, že už nebude pokračovať v nových 
jadrových projektoch v zahraničí. 

Zdalo sa, že juhokórejská energetická spoločnosť 
Korea Electric Power Corporation pravdepodobne 
pristúpi na záchranu projektu, ale sa neskôr stiahla z 
rozhovorov s britskou vládou, po zmene vedenia v 
spoločnosti Kepco a po oznámení nového prístupu k 
financovaniu jadrovej energetiky v UK. 

Odborová organizácia GMB obvinila vládu, že 
neurobila dosť na to, aby projektu pomohla. GMB, 
ktorá zastupuje pracovníkov v energetickom sektore, 
uviedla, že už dlho tvrdí, že vláda by sa mala podieľať 
na financovaní projektu a nie ponechať ho na milosť 
zahraničných spoločností. Justin Bowden, tajomník 
GMB, povedal: „Britská vláda má krv na svojich 
rukách, pretože zatĺkla posledný smutný, ale 
predvídateľný klinec do rakvy nešťastného výletu 
Toshiby do jadrovej energie“. 

V septembri šéf spoločnosti NuGen Tom Samson 
povedal, že preferuje „transformačný“ model 
financovania projektu Moorside pomocou regulovanej 
bázy aktív (RAB). RAB je v podstate typ zmluvy 
vypracovanej s podporou vlády, ktorá počíta náklady a 
zisk projektu už pred jeho spustením, a prideľuje zisky 
investorom od prvého dňa. Štátny regulačný orgán 
stanovuje pevnú čiastku, ktorá by mala zohľadniť 
všetky budúce náklady spojené s dokončením projektu. 
Regulátor potom tiež stanoví mieru návratnosti pre 
investorov, na základe týchto nákladov. 

Keď NuGen na konci januára zanikne, lokalita 
Moorside v Cumbrii bude vrátená NDA.  

V energetickej a priemyselnej stratégii britského 
Ministerstva podnikania sa uvádza: „Chápeme, že 
spoločnosť Toshiba čelí ťažkému rozhodnutiu ukončiť 
svoju účasť na nových jadrových projektoch mimo 
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Japonska, vzhľadom na ich známe finančné problémy. 
„Všetky navrhované nové jadrové projekty v UK sú 

vedené vývojármi zo súkromného sektora a hoci sa 
vláda pravidelne zaujíma o zúčastnené spoločnosti, toto 
je pre Toshibu úplne komerčné rozhodnutie.“ 

Jediná nová jadrová elektráreň, ktorá doposiaľ 
dostala zelenú, je Hinkley Point C v grófstve Somerset, 
ktorú stavia EDF Energy od roku 2016 a očakáva sa, že 
bude v prevádzke v rokoch 2025 až 2027. 

Kórejská štátna spoločnosť Kepco povedala, že má 
v úmysle hovoriť s britskou vládou o plánoch 
vybudovať novú jadrovú elektráreň (JE) v lokalite 
Moorside 

 

IEA vyzýva Slovensko, aby objasnilo vlastníctvo a 

štruktúru financovania jadrového projektu Bohunice

  
Slovensko by malo objasniť vlastníctvo a štruktúru 

financovania nového projektu jadrovej elektrárne (JE) 
Bohunice, ktorý zahŕňa aj úlohu štátu, pred začatím 
výberového konania na výstavbu, uvádza sa v dnes 
vydanej správe Medzinárodnej energetickej agentúry 
(IEA) „Energetické politiky krajín IEA: Slovenská 
republika“. Slovensko znížilo emisie oxidu uhličitého v 
sektore energetiky a môžu byť znížené ešte viac, vďaka 
investíciám do jadrovej energie, uvádza sa v správe. 

Ak bude návrh na vybudovanie novej JE s výkonom 
1200 MW v lokalite Bohunice realizovaný, zvýši sa 
bezpečnosť dodávok a tiež podiel elektriny s nízkym 
obsahom uhlíka po roku 2025. Prípadný nový blok 
bude mať nový dizajn a jadrový dozor sa bude musieť 
pripraviť na jeho hodnotenie a udelenie licencie. To 
bude pravdepodobne prebiehať súčasne s aktivitami 
predlžovania životnosti dvoch existujúcich blokov JE 
Bohunice. „Dozor by mal zabezpečiť, aby mal 
dostatočný počet zamestnancov, ako aj internú odbornú 
spôsobilosť na posúdenie a licencovanie nového 
dizajnu reaktora a na činnosti zamerané na predĺženie 
životnosti.“ Správa taktiež vyzýva Slovensko, aby 
identifikovalo konečné riešenie na likvidáciu jadrového 
odpadu a rozhodlo, či sú súčasné a plánované platby do 
fondu jadrového odpadu dostatočné. 

Slovensko má štyri komerčné jadrové bloky, dva v 
Bohuniciach a dva v Mochovciach, pričom ďalšie dva 
sú vo výstavbe v Mochovciach. Komerčná prevádzka 
bloku Mochovce-3 sa očakáva do konca roka 2018 a 
bloku Mochovce-4 do konca roka 2019. 

Podľa IEA, výrobe elektriny na Slovensku dominujú 
nízkouhlíkové zdroje a základné pásmo je do značnej 
miery pokryté jadrovou energiou a vodnými 
elektrárňami. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
sa zvýšil a po uvedení 3. a 4. bloku v JE Mochovce v 
rokoch 2018-19, bude viac ako 80% elektriny na 
Slovensku nízkouhlíkovej. 

V správe sa uvádza, že slovenský energetický 
systém sa vyznačuje vysokým podielom jadrovej 
energie, zodpovedá za 60% domácej produkcie energie 
a väčšinu celkovej primárnej energie. Pred zavedením 
jadrovej energie v domácej výrobe energie dominovalo 
uhlie. Ťažba uhlia sa už niekoľko rokov znižuje a jeho 
podiel na celkovej výrobe energie klesol do roku 2017 
na 7%. 

 

Medzinárodná energetická agentúra varuje pred 

obnoveným nárastom emisií CO2  
 
Veľké ekonomiky na svete zaznamenajú v tomto 

roku zvýšenie emisií oxidu uhličitého, čím sa, podľa 
Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ukončí ich 
päťročný pokles. 

Na základe najnovších údajov o energii vzrástli 
emisie CO2 súvisiace s energetikou v Severnej 
Amerike, v EÚ a ďalších vyspelých ekonomikách v 
tichomorskej Ázii, pretože vyššie využitie ropy a plynu 
prevýšilo klesajúcu spotrebu uhlia. V dôsledku toho 
IEA očakáva, že emisie CO2 v týchto ekonomikách sa v 
roku 2018 zvýšia približne o 0,5%. 

Hoci je nárast emisií nižší ako ekonomický rast o 
2,4%, je to obzvlášť znepokojujúce pre dodržanie 
Parížskej dohody, ktorá zaväzuje krajiny udržať 
globálne otepľovanie maximálne o 2°C nad predindus-
triálnu úroveň s ambíciou dosiahnuť limit 1,5°C. 

Globálne emisie CO2 súvisiace s energetikou musia 
čo najskôr dosiahnuť vrchol a následne začať prudko 
klesať, aby krajiny dosiahli ciele v oblasti klímy, 
uviedla agentúra. 

IEA očakáva, že nové ekonomiky budú emitovať 
viac CO2 ako minulý rok. Údaje agentúry o celkovej 
globálnej energii a emisiách CO2 za rok 2018 sa 
zverejnia v marci, ale všetky ukazovatele naznačujú 
rast emisií na celom svete, spôsobený rastom globálnej 
ekonomiky a rastom využívania energie o 3,7%. 

 
Zo správ siete NucNet vybral Juraj Klepáč 

 

Pár slov na záver 

  
Milí čitatelia Bulletinu, milí členovia SNUS! 
Okolo seba vidíme búrlivý vývoj technológií, čo so 

sobou prináša aj nové formy komunikácie. Menej sa 
stretávame, menej sa rozprávame, zato viac času 
trávime na sociálnych sieťach, chodíme so slúchadlami  
na ušiach moderná hudba nás masíruje na každom 
kroku. Klasické knihy v lepšom prípade nahrádzajú e-
Books, v tom horšom odchádzajú do nenávratna. 

Vývoj neobišiel ani náš Bulletin. Už pred časom sme 
upustili od rozosielania papierovej verzie a teraz 
prechádzame na formu online newslettera. 

S istou dávkou ľútosti Vám musím oznámiť, že toto 
je posledný Bulletin SNUS v súčasnej forme. Bulletin 
Vás sprevádzal prakticky od vzniku SNUS a jeho 
zakladateľ a dlhoročný šéfredaktor Juro Suchomel 
nastavil latku poriadne vysoko.  

Bulletin Vás sprevádzal takmer 30 rokov, vyvíjal sa 
a verím, že vám prinášal zaujímavé a možno niekedy aj 
zábavné pohľady na dianie v našej spoločnosti aj 
v jadrovom priemysle. 

Nová doba prináša nové formy a tak od Nového 
roku budete môcť sledovať Bulletin SNUS len na 
stránkach online Newslettera (https://www.nuclear.sk/). 
Nebojte sa, zvyknete si. 

Dúfam, že si udržíme Vašu priazeň a prajem Vám 
do nového roku samé dobré správy a milé stretnutia na 
podujatiach Slovenskej nukleárnej spoločnosti. 

 
Juraj Klepáč, 

generálny sekretár SNUS 
 

https://www.nuclear.sk/
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Kalendár podujatí v jadrovej technike a energetike v roku 2019 

 

5. – 7. 2. 2019, Baltimore, MD, USA   11. 

– 14. 3. 2019, Las Vegas, USA 

Facility Decommissioning Training Course  

www.dd.anl.gov/ddtraining/    

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

15. 5. 2019, Častá-Papiernička, Slovensko Valné zhromaždenie SNUS 2019, www.snus.sk 

15. – 16. 5. 2019, Častá-Papiernička, 

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 

 

 
 

Slovenská nukleárna spoločnosť praje všetkým svojim členom 

úspech v práci, pokoj v rodine, pevné zdravie  
a úspešný rok 2019! 
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