
 
Prevádzka jadrových blokov V1 
 
GovCo, a.s.  -  JE V1  
 

1. blok 
Po odstavení turbogenerátora TG11 30. mája do tzv. vynúteného zníženia výkonu pre neumiestnenie jeho 
výkonu do elektrizačnej sústavy, bol tento turbogenerátor na druhý deň opätovne prifázovaný do ES SR 
a hodinu po polnoci 2. júna dosiahol 1. blok opäť svoj nominálny výkon. V nasledujúcich dňoch až do polovice 
mesiaca blok pracoval na zníženom výkone a poskytoval podporné služby. Podľa technických podmienok 
SEPS, a.s. sa realizoval 20. a 21. júna program certifikácie podporných služieb. Samotnej certifikácii 
predchádzali programy, v ktorých pracovníci V1 vyvinuli maximálne úsilie na splnenie prísnych certifikačných 
podmienok. Získaný certifikát oprávňuje 1. blok poskytovať podporné služby aj naďalej. Vplyvom vysokých 
teplôt vzduchu 21. a 26. júna sa zvýšila teplota chladiacej cirkulačnej vody, čo spôsobilo krátkodobé zníženie 
výkonu bloku.  

 
2. blok 
Podobne i na 2. bloku bol odstavený 1. júna turbogenerátor TG21 do vynúteného zníženia výkonu. Nominálny 
výkon blok dosiahol 6. júna. V súlade s plánom prípravy prevádzky SE, a.s. bol podľa potreby nasadzovaný na 
plnenie podporných služieb. Od 17. do 19. júna bol blok odstavený kvôli netesnosti filtra. Na základe 
dosiahnutých výsledkov certifikačného programu aj 2. blok získal overenie na poskytovanie podporných 
služieb pre potreby elektrizačnej sústavy počas nasledujúcich dvoch rokov. 
 
V prvom polroku vyrobili Vé-jednotkové bloky 3 121 515 MWh elektriny. Výpadok výroby z dôvodu poskytovania 
podporných služieb a odstavenia blokov V1 do vynúteného zníženia výkonu za uplynulé šesťmesačné obdobie 
predstavuje 181 146 MWh. 
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Výroba elektriny v GovCo, a.s.   

Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok Spolu 
Jún 289,150 262,103 551,253 

od začiatku roka do 30. 6. 2006  3 121,515 

 
 

 
Spracovanie a ukladanie RAO – GovCo, a.s. - VYZ   

odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 32
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 16
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 1132

 
 
Prevádzka jadrových blokov V2 
 
SE-EBO - JE V2  
 

3. blok 
Blok bol prevádzkovaný na 100-% výkone až do 29. júna, keď sa začal odstavovať kvôli vyše dvojmesačnej 
plánovanej odstávke na výmenu paliva spojenej s realizáciou modernizačných prác.  

 
4. blok 
V súlade s harmonogramom prebiehajú práce na štvrtom bloku, ktorý je plánovane odstavený od 7. mája do 18. 
júla. Súčasťou odstávky je aj výmena paliva, ktorá bola zrealizovaná v treťom júnovom týždni.  
Od 29. júna do 18. júla bol odstavený tepelný napájač. 
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Výroba elektriny a tepla v SE-EBO   
Elektrina (GWh) 3. blok 4. blok Spolu 

Jún 278,896 0 278,896 
od začiatku roka do 30. 6. 2006  2 778,249 
Teplo do tepelného napájača (GJ)  38 212 
od začiatku roka do 30. 6. 2006 1 098 605 

 

 
 



Predstavitelia GovCo podpísali dohodu na projekty súvisiace s vyraďovaním JE V1  
V poradí už desiate zhromaždenie prispievateľov Fondu 
na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF – Bohunice 
International Decommissioning Fund) sa uskutočnilo 
26. júna v priestoroch Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj (EBRD) v Londýne. Zhromaždenie 
prispievateľov BIDSF sa koná pravidelne dvakrát ročne 
a je to jediný orgán schvaľujúci finančné granty pre 
projekty navrhnuté na financovanie z fondu. Jeho 
najvýznamnejším prispievateľom je Európska komisia 
spolu s niektorými členskými štátmi EÚ. Po ukončení 
zhromaždenia prispievateľov fondu členovia 
vrcholového manažmentu GovCo, a.s. – Ing. Stanislav 
Reguli a Ing. Ladislav Lörinc a zástupca EBRD – Vince 
Novak podpísali Grantovú dohodu č. 10. Tento grant 
úplne alebo čiastočne pokrýva financovanie troch 
pripravovaných projektov spojených s vyraďovaním JE 

V1 v celkovej hodnote 13,8 M€. Dohoda sa týka projektov: Spracovanie kovových odpadov, Integrálny sklad RAO 
v lokalite Bohunice a Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania. S podpisom tohto už skôr pripravovaného grantu 
bolo potrebné vyčkať do úplného ukončenia procesu privatizácie SE, a.s. a vzniku spoločnosti GovCo, a.s. 
Júnové zhromaždenie prispievateľov ponúklo výbornú príležitosť na prvé oficiálne stretnutie vysokých 
predstaviteľov banky a top manažmentu prijímateľa fondu, ktorým je dnes GovCo, a.s. V súčasnosti odbor 
prípravy vyraďovania JE V1 (PMU) pripravuje podklady na ďalšie projekty, ktoré budú navrhnuté na financovanie 
z fondu BIDSF v nasledujúcom období. 
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Vedenie spoločnosti GovCo sa stretlo s Radou ZMO jaslovskobohunického regiónu  

 

Na vznik novej skutočnosti, keď v jadrovoenergetickom komplexe v Jaslovských Bohuniciach vykonávajú 
činnosť dve spoločnosti – GovCo a SE, a. s., reagovali predstavitelia Združenia miest a obcí (ZMO), regiónu JE 
Jaslovské Bohunice. Na svojom tohtoročnom aprílovom sneme navrhli spoločné stretnutie. Spoločnosť GovCo 
vykonáva špecifické aktivity, ktoré samospráva a verejnosť vníma veľmi citlivo. Významná je i dôležitosť 
subjektu pre život v regióne a preto je nevyhnutné poskytovať predstaviteľom ZMO aktuálne a pravidelné 
informácie. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 28. júna, vrcholoví predstavitelia GovCo, a.s. informovali 
primátorov a starostov z regiónu Jaslovských Bohuníc o vzniku spoločnosti a hlavných vykonávaných 
aktivitách. Zástupcovia ZMO predniesli na ďalšie rokovania témy týkajúce sa občianskej bezpečnostnej komisie, 
rozdelenia majetku medzi SE a GovCo ako aj návrh regionálnej politiky zamestnanosti. Obidve strany pozitívne 
hodnotili otvorený tón stretnutia, poskytnuté informácie ako aj fakt, že GovCo realizuje činnosti, ktoré sú 
v kompetencii štátu. Obe strany vyjadrili vôľu pravidelne sa stretávať.  
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Kal z dekarbonizácie vody sa môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu 
 

Skládka kalov v Pastuchove je zaradená do triedy skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný. SE-EBO vyváža na 
túto skládku kal, ktorý vzniká po úprave vážskej vody dekarbonizáciou. Súhlasy na prevádzkovanie skládky a 
prevádzkový poriadok sú platné do konca roku 2008. Pretože skládka nespĺňa technické požiadavky v zmysle 
platných právnych predpisov, prevádzkovateľ ju musí do tohto termínu uzatvoriť. Začiatkom roku 2006 prebiehal 
proces certifikácie kalu na poľnohospodárske hnojivo. Kal z dekarbonizácie vody bol certifikovaný podľa 
zákona o hnojivách ako výrobok PASKAL – vápenatá pôdna pomocná látka s možnosťou aplikácie na 
poľnohospodársku pôdu. Vytvorili sa tak možnosti externého odberu pre poľnohospodárske organizácie. Podľa 
výskumnej správy je tento kal vhodný aj na výrobu kompostu. Zvyšný kal sa môže ukladať za úhradu na 
externých skládkach pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. V roku 2005 bolo z celkovej produkcie kalov 8 500,42 
ton aplikovaných do poľnohospodárskych pôd 860,20 ton kalov, čo predstavuje 10,12 %. Na skládku bolo 
uskladnených 7 640,22 ton kalov. Počas uplynulého roka aj naďalej vykonávala akreditovaná organizácia 
sledovanie vplyvu skládky na okolité podzemné vody - monitoring podzemných vôd. Podľa výsledkov 
monitoringu nebol zaznamenaný pozorovateľný prestup znečistenia na okolité podzemné vody. 
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Informačný list vydáva mesačne Odbor styku s verejnosťou, GovCo, a.s., a 
Oddelenie komunikácie EMO a EBO, SE, a.s.. Za obsahovú úroveň zodpovedá 

Ing. Dobroslav Dobák. Pri použití informácií žiadame citovať zdroj.  
Kontakt: tel.: 033/597 2331, tel. a fax: 033/559 1535 

E-mail: dobak.dobroslav@govco.sk 

 
 

 
 

 


