
 
Prevádzka blokov SE-EBO vo februári 2005 

 
Spoľahlivá, bezpečná a ekonomická januárová prevádzka blokov SE-EBO pokračovala aj v druhom mesiaci roka. 
V tomto zimnom mesiaci sme zaregistrovali jeden neplánovaný výpadok výroby na 1. bloku JE V1. Bol 
spôsobený odstavením jedného hlavného cirkulačného čerpadla. Výkon reaktora bol v súlade s limitmi 
a podmienkami znížený na 74 %.  
Dvadsiateho šiesteho februára o 5,12 hod. sa začala odstavením turbogenerátora TG 12 rozšírená odstávka na 
výmenu paliva na 1. bloku spojená s kontrolou tlakovej nádoby reaktora. Realizácia prác odstávky je 
naplánovaná na 71 dní. Ostatné bloky SE-EBO pracovali podľa stanovenej prípravy prevádzky s využívaním 
podporných služieb podľa požiadaviek SED Žilina.  
Vo februári vyrobili bohunické jadrové bloky 1 057 401 MWh elektriny. Plnenie pohotového výkonu od začiatku 
roku zabezpečujú na 101,5 %. Teplo do tepelných napájačov Trnava a Hlohovec z výmenníkovej stanice 
horúcovodov SE-EBO dodávali nepretržite podľa požiadaviek odberateľov. 
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Jadrové elektrárne s najväčším podielom výroby elektriny 
 

 Vo februári 2005 vyrobili Slovenské elektrárne, a.s. spolu 
2 274,05 GWh elektriny s medziročným indexom 1,05 a svoj 
obchodný plán splnili na 118,7 %. Export sa vo februári 
pohyboval v pásme okolo 830 MW s maximom 931 MW dňa 
25.2.2005.  
Bloky jadrových elektrární mali najväčší podiel na výrobe a to až 
70,8%. Spolu vyrobili JE 1 610,89 GWh. Štyri bloky v Atómových 
elektrárňach Bohunice vyrobili spolu 1 057,4 GWh. Prevádzka 
blokov bola stabilná. Dňa 26.02.2005 začala na prvom bloku JE V1 
plánovaná odstávka na výmenu paliva a kontrolou tlakovej 
nádoby reaktora.  
Bloky Atómových elektrární Mochovce vyrobili spolu 553,49 GWh. 
V dôsledku veľkých vôd na Dunaji a tým následnej vynútenej 
prevádzky vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo musel byť odstavený 
TG 11 na 1. bloku SE-EMO od 14. do 17. februára. Podiel 
tepelných elektrární na výrobe SE bol 12,6%. Spolu tepelné 
elektrárne vyrobili 309,997 GWh. Vodné elektrárne vyrobili 343,44 GWh, čo znamená ich podiel na výrobe SE 
14,0%. 
Export sa pohyboval v pásme okolo 750 MW s maximom 803 MW dňa 05.01.2005. To umožnilo optimalizovať 
nasadzovanie blokov a bolo možné ponúknuť podporné služby prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na 
zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných pre dodržanie kvality dodávky elektriny a na 
zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy.  
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Výroba elektriny a tepla v SE-EBO   

Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 
Február 217 281 277 282        1 057

od začiatku roka do 28. 2. 2005         2 271
Teplo do tepelného napájača (GJ)     266 506
od začiatku roka do 28. 2. 2005    531 849
  
Spracovanie a ukladanie RAO v SE-VYZ   
odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 23
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 20
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 830

 
 



Slovenská vláda podpísala s Enelom zmluvu o predaji 66 % akcií 
 
Slovenský minister hospodárstva Pavol Rusko a generálny riaditeľ Enel-u Paolo Scaroni podpísali 17. februára 
zmluvu o akvizícií 66 % Slovenských elektrární talianskym Enel-om za sumu 840 miliónov eur. Slovenské 
elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku a druhým najväčším v strednej a východnej Európe. 
Na slávnostnom akte sa zúčastnil taliansky ministerský podpredseda a minister zahraničia Gianfranco Fini 
a predseda predstavenstva Enel-u Piero Gnudi. 
Peiro Gnudi poznamenal: „Vláda Slovenskej republiky, s ktorou prebiehali rozsiahle rokovania, sa rozhodla 
uprednostniť strategické partnerstvo.“ Predseda Enel-u navyše zdôraznil, že „SE majú v rámci Európskeho trhu 
s elektrinou obrovskú príležitosť. Táto akvizícia, v súčasnosti jedna z najväčších zahraničných operácií, ktorú 
talianska spoločnosť podnikla, zdôrazňuje úsilie Enel-u expandovať v zahraničí a vytvárať tak hodnoty pre 
svojich akcionárov.“ Scaroni svoje vystúpenie zakončil slovami: „Slovensku prinesieme skúsenosti 
a profesionalitu Enel-u, jednej z najväčších energetických spoločností na svete.“ Do konca prvej polovice tohto 
roka Enel oznámi svoj investičný plán v rámci zlepšenia hospodárskych výsledkov SE, pričom sa bude klásť 
dôraz na dosiahnutie efektívnosti a environmentálnej kompatability. Táto investícia pomôže zvýšiť ziskovosť SE 
a tým prispeje aj k ekonomickému a sociálnemu rozvoju Slovenska. Podpísaním zmluvy vyplatil Enel 20 % 
celkovej sumy. Zvyšná časť bude uhradená v druhej polovici roka po ukončení všetkých zmluvných formalít, 
keď budú prevedené akcie. SE disponujú kapacitou približne 7 000 MW (83 % celkového objemu na Slovensku), 
čo sa rovná výkonu najväčšej elektrárenskej spoločnosti, ktorou Enel disponuje v Taliansku. SE svojím 
portfóliom predstavujú vyváženosť medzi jadrovými, tepelnými a vodnými elektrárňami, čím zaručujú 
konkurencieschopnosť pri výrobe energie. SE v roku 2004 vyrobili 26 TWh elektriny, približne 60 % produkcie 
troch elektrárenských spoločností predaných Enel-om konkurencii v rámci liberalizácie talianskeho trhu. Za 
prvých deväť mesiacov roku 2004 zverejnili SE výnosy vo výške 875 eur, pričom hrubý zisk bol 305 miliónov eur, 
istá zadĺženosť k 30. septembru 2004 predstavovala sumu 1 145 miliónov eur. 
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Zástupcovia francúzskej spoločnosti EdF sa zaujímali o odstavovanie JE V1 

 
SE-EBO navštívili 2. februára predstavitelia francúzskej spoločnosti EdF pod vedením Christiana Charuela. Na 
stretnutí akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne zastupoval vrchný riaditeľ úseku riadenia investícií Ing. 
Miroslav Wöllner, výkonný riaditeľ sekcie prípravy odstavenia V1 Ing. Peter Hlbocký a SE-EBO vedúci útvaru 
prevádzky Ing. Ján Naňo, vedúci odboru bezpečnosti Ing. Jozef Hutta, vedúci odboru technickej podpory Ing. 
Imrich Krajmer. Ing. Naňo oboznámil francúzskych návštevníkov s históriou prevádzkovania SE-EBO. Hostia sa 
zaujímali predovšetkým o aktivity súvisiace s odstavovaním jadrovej elektrárne V1. Ing. Hlbocký prezentoval 
úlohu a rozsah manažérskej jednotky na odstavenie JE V1. Projekty firmy EdF-CIDEN v jadrových elektrárňach 
východnej Európy predstavil manažér technickej skupiny PMU BIDSF Francois Fayolle. 
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Dvojmesačná produkcia BSC RAO predstavuje 58 vláknobetónových kontajnerov 
 

Od začiatku tohto roka bolo v Bohunickom spracovateľskom centre rádioaktívnych odpadov zaplnených 58 
vláknobetónových kontajnerov (VBK). Ich obsah predstavuje 60 ton bitúmenového produktu so zafixovaným 
koncentrátom, 13 ton štrkov zafixovaných v cementovej matrici a 24 súdkov s kvapalnými kalmi z vyraďovania 
JE A1 fixovanými v aluminosilikátovej matrici. Všetky tieto sudy s medziproduktmi boli vo VBK zafixované 
cementovou zálievkou, na prípravu ktorej bol použitý zahustený rádioaktívny koncentrát pripravený z celkom 87 
m³ koncentrátu z JE V2. Spolu s koncentrátom bolo do cementovej zálievkovej hmoty zapracovaných 4800 litrov 
pracej kvapaliny z čistenia spalín z doteraz v tomto roku spálených 13 t pevných RAO. Popri koncentráte 
a pracej kvapaline sú do cementovej zálievkovej matrice čoraz viac zapracovávané aj iné kvapalné RAO 
pochádzajúce z procesu vyraďovania JE A1 ako dekontaminačné roztoky alebo niektoré druhy kalov. 
Aj keď predstavuje objem RAO pochádzajúcich z JE V1 a V2 väčšiu časť, objem spracovaných RAO z JE A1 
postupne narastá a s ním sa zvyšuje i rádionuklidický inventár obsiahnutý v kontajneroch. Tých bolo od 
začiatku prevádzky BSC RAO zaplnených 860. Práve pred piatimi rokmi - bol prestrihnutím pásky 
spracovateľský komplex BSC RAO uvedený do aktívnej prevádzky. 
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