
 
Prevádzka blokov SE-EBO v marci 2005 

 
Počas mesiaca pracovali tri bloky SE-EBO spoľahlivo, bezpečne a ekonomicky, jeden bol v plánovanej odstávke. 
Na 1. bloku pokračovali odstávkové práce spojené s kontrolou tlakovej nádoby reaktora. Z tohto dôvodu boli 
vyvezené všetky palivové kazety z reaktora do bazénu skladovania vyhoreného paliva. Ku koncu mesiaca začali 
pracovníci firmy Reaktortest vykonávať kontrolu tlakovej nádoby reaktora. Od 19. marca bol odstavený aj 2. blok   
do bežnej opravy a až do konca mesiaca bloky JE V1 nedodávali elektrinu do elektrizačnej sústavy. Paralelné 
odstavenie oboch blokov bolo v súlade s plánom prác na spoločných systémoch technickej vody dôležitej 

a chladiacej cirkulačnej vody, ktoré sa dajú vykonávať iba 
pri spoločnej odstávke oboch blokov. Realizovali sa najmä 
kontroly a opravy armatúr a klapiek na spoločných 
systémoch.  
Bloky JE V2 nezaznamenali žiadne výpadky výroby 
a pracovali podľa stanovenej prípravy prevádzky 
s využívaním podporných služieb. Na 3. bloku bola 
uplatňovaná sekundárna regulácia výkonu a 4. blok bol 
takmer celý mesiac prevádzkovaný na nominálnom výkone.  
V marci vyrobili bohunické bloky 793 669 MWh elektriny. Za 
prvý štvrťrok roku 2005 si pripísali na svoje konto 3 064 369 
MWh elektriny. Plnenie pohotového výkonu od začiatku roku 
zabezpečujú na 101,4 %. Teplo do tepelných napájačov 
Trnava a Hlohovec z výmenníkovej stanice horúcovodov SE-
EBO dodávali nepretržite podľa požiadaviek odberateľov.- 
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Výroba elektriny v Slovenských elektrárňach  

 

V marci vyrobili Slovenské elektrárne spolu 2186,006 GWh elektriny s medziročným indexom 1,005 a svoj 
obchodný plán splnili na 107,8 %. Export sa pohyboval v pásme okolo 540 MW s maximom 735 MW posledný 
marcový deň. 
Bloky jadrových elektrární mali najväčší podiel na výrobe elektriny a to 63,31 %. Spolu vyrobili JE 1383,897 
GWh. Štyri bloky Atómových elektrární Bohunice (SE-EBO) vyrobili spolu 793,67 GWh a dva bloky Atómových 
elektrární Mochovce (SE-EMO)vyrobili spolu 590,23 GWh. 
Podiel tepelných elektrární na výrobe SE bol 15,66 %. Prevádzka blokov bola zabezpečená tak, aby boli plnené 
dodávky silovej elektriny a podporných služieb. Bloky Elektrární Vojany (SE-EVO) vyrobili 199,23 GWh 
a novácke bloky (SE-ENO) vyrobili 120,8 GWh. Spolu teda tepelné elektrárne vyrobili 342,385 GWh 
Vodné elektrárne vyrobili 459,724 GWh, čo predstavuje ich podiel na výrobe SE 21,03 %. Prevádzka si musela 
poradiť s veľkými vodami ako na Dunaji tak i na Vážskej kaskáde. 
Slovenské elektrárne vyrobili od začiatku roka celkovo 6920,84 GWh, čo predstavuje index 1,041 voči minulému 
roku. JE spolu vyrobili 4 802,13 GWh, TE 993,73 GWh a VE 1 124,97 GWh.  
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Výroba elektriny a tepla v SE-EBO   
Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 

Marec 0 177 304 313           794
od začiatku roka do 31. 3. 2005         3 064
Teplo do tepelného napájača (GJ)     224 944
od začiatku roka do 31. 3. 2005    756 793
  

Spracovanie a ukladanie RAO v SE-VYZ   
odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 16
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 18
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 848

 



Návšteva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v bohunických závodoch 
 

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky - členovia Výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie 
v rámci programu výjazdovej schôdze výboru v Trnave sa zastavili 10. marca v bohunických závodoch. Hostí 
privítal vrchný riaditeľ úseku prevádzky a údržby SE, a.s. Ing. Ignác Pňaček, riaditelia závodov SE-EBO Ing. 
Róbert Guniš a SE-VYZ Ing. Martin Slezák. So zástupcami Slovenských elektrární diskutovali o energetickej 
stratégii SR a nutnosti kvalifikovaných podkladov k stratégii aj zo strany SE, a.s., o vzťahu štátu a subjektov, 
vrátane súkromných, ktoré sú činné v energetickej oblasti. Ďalej sa zaujímali o náhradu zdrojov, ktoré budú v SR 
odstavené po roku 2008, odzneli tiež informácie o výhľadoch zásobovania elektrinou v Európe v horizonte 10 až 
15 rokov. Otázky smerovali aj do oblasti spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov. Poslanci si prezreli 
strojovňu a blokovú dozorňu 2. bloku JE V1. V strojovni na 1. bloku nahliadli do útrob turbogenerátorov, na 
ktorých, počas plánovanej odstávky bloku, realizuje opravárenské práce údržbársky personál SE-EBO. V závode 
SE-VYZ poslanci navštívili bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov. 
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Úloha projektovej manažérskej jednotky pri odstavovaní jadrovej elektrárne V1 
 

Na základe uznesenia vlády SR o definitívnom odstavení 1. bloku JE V1 do konca roku 2006 a 2. bloku JE V1 do 
konca roku 2008 bol ako kompenzácia zo strany Európskej únie vytvorený Medzinárodný fond pre podporu 
odstavenia blokov JE V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF). Správcom fondu sa stala Európska banka pre 
obnovu a rozvoj (EBRD). Projekt definitívneho odstavenia JE V1 je riadený projektovou manažérskou jednotkou, 
ktorá je zložená z pracovníkov SE, a.s. a zahraničných konzultantov. Cieľom projektu je  zabezpečiť celý proces 
od definovania až po realizáciu projektov súvisiacich so zaistením bezpečného postupného odstavovania 
blokov JE V1 a nahradením funkcií - služieb poskytovaných JE V1 pre bloky a zariadenia zostávajúce 
v prevádzke v lokalite SE-EBO. Konzultantom pre projekt sa na základe výberového konania stalo konzorcium, 
ktoré tvoria španielske spoločnosti Iberdrola Ingenieria y Consultoria – líder konzorcia, Empresarios Agrupados 
International, Soluziona Ingenieria a francúzska spoločnosť Electricite de France.  
Projektová manažérska jednotka sa skladá zo skupín zabezpečujúcich nasledovné oblasti: jadrová bezpečnosť 
a licencovanie, inžinierska činnosť, obstarávanie, systém riadenia kvality, plánovanie a tvorba harmonogramov 
a oblasť stratégie nakladania s odpadmi spojenými s vyraďovaním JE V1. Na základe analýzy procesu 
odstavovania JE V1 boli doteraz definované projekty rozdelené do troch skupín: Projekty ukončovania 
prevádzky JE V1, Dokumentácia vyraďovania a Projekty nakladania s RAO. V minulom roku boli podpísané 
grantové dohody medzi SE a.s. a EBRD-om na financovanie z fondu BIDSF pre štyri z jedenástich projektov 
prvej skupiny. 
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Preprava spracovaných rádioaktívnych odpadov z Jaslovských Bohuníc aj po železnici 
 

Slovenské elektrárne zavádzajú nový model prepravy nebezpečných nákladov. Rádioaktívny odpad sa bude 
prepravovať po železnici i po slovenských cestách. Upravené rádioaktívne odpady z jadrových elektrární SE-
EBO a z procesu vyraďovania jadrovej elektrárne A1 sa od roku 2000 ukladajú v Republikovom úložisku v 
Mochovciach. Toto špecializované zariadenie je súčasťou závodu Slovenských elektrární - Vyraďovanie 
jadrovoenergetických zariadení, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným palivom (SE-VYZ). 
Kontajnery so špeciálne upraveným odpadom sa naložia na automobilové ťahače s návesom a v súlade s 
dopravnoprevádzkovým poriadkom sa transportujú po slovenských cestách. Nebezpečný náklad vyráža na 
cesty približne dvakrát do týždňa. Doterajší spôsob prepravy je bezpečný a ani v prípade nehody ťahača by 
neohrozil životné prostredie a obyvateľov. 
Vzhľadom na hustotu cestnej premávky a narastajúci počet dopravných nehôd zavádza SE-VYZ nový, 
kombinovaný spôsob prepravy. V priebehu tohto roka sa vláknobetónové kontajnery z Jaslovských Bohuníc 
začnú prepravovať aj po železnici. Nové technické a prevádzkové riešenia, ktoré odporučil zaviesť aj Úrad 
jadrového dozoru, si vyžiadalo stavebné úpravy na železničných prekladiskách v areáli oboch atómových 
elektrární. Investičnú akciu SE realizovali postupne v rokoch 2001 až 2004. Definitívne skúšky technologickej 
časti kombinovanej dopravy sa uskutočnili v závere minulého roku. Pre potreby prepravy boli vyrobené tri 
špeciálne vagóny a 12 transportno - manipulačných rámov, ktoré budú slúžiť ako fixácia počas celého 
prepravného cyklu. V rámci jedného transportu bude naraz prepravených 12 kontajnerov. Na prekladisku v 
Mochovciach sa postupne preložia na ťahač s návesom, ktorý ich po cestnej komunikácii dopraví až do objektu 
úložiska. V rámci každého železničného transportu sa prepraví naraz viac kontajnerov ako prostredníctvom 
cestného ťahača s návesom, na ktorý sa dajú umiestniť iba dva kontajnery. Nový spôsob prepravy zavádza SE-
VYZ najmä kvôli zvýšeniu bezpečnostných parametrov. 
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