
 
 
 

Prevádzka jadrových blokov JE V1 
 
 
1. blok 
Prevádzka na 1. bloku bola v októbri spoľahlivá a bezpečná v súlade s prípravou prevádzky SE, a.s. Blok 
pracoval celý mesiac na nominálnom výkone. V polovici októbra bol na 12 hodín plánovane odstavený 
turbogenerátor TG12 na skúšky ochrán a blokád. Počas skúšok sa zrealizovala tiež oprava netesnosti 
teplomernej nádrže v prívodnom parovode k TG12. 

 
2. blok 
Blok bol prevádzkovaný na nominálnom výkone do 10. októbra, keď bol zaznamenaný výpadok turbogenerátora 
TG22 od zapracovania elektrickej ochrany. Po analýze príčiny výpadku a obhliadke generátora bolo zistené 
poškodenie statora generátora TG22. Poškodenie bolo rozsiahle, preto sa pristúpilo k výmene celého 
generátora, čo spôsobí niekoľko týždňovú odstávku turobogenerátora č. 22. Turbogenerátor TG21 pracoval 
spoľahlivo na svojom nominálnom výkone 220 MW. 
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Výroba elektriny 

Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok Spolu 
Október 313,778 209,838 523,616 

od začiatku roka do 31. 10. 2006  5 125,651 

 
 

 
Spracovanie a ukladanie RAO  

odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 17
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 38
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 1234

 
 
 
 
Prevádzka jadrových blokov SE-EBO JE V2 
 
 
 

3. blok 
Do 6. októbra blok pracoval na nominálnom výkone, keď zapracovala automatická ochrana a následne sa 
odstavil blok. Na druhý deň 48 minút po polnoci bol opätovne dosiahnutý minimálny kontrolovateľný výkon 
a o tri hodiny bol opäť prifázovaný najskôr TG31 a potom i TG32. Od 7. októbra až do konca mesiaca blok 
pracoval buď na nominálnom výkone, alebo bol zaradený do podporných služieb, najmä do primárnej regulácie 
výkonu, v jednom prípade terciárnej regulácie. 

 
4. blok 
Blok pracoval celý mesiac buď na nominálnom stopercentnom výkone alebo bol zaradený do primárnej 
regulácie výkonu, jedenkrát do sekundárnej regulácie. 
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Pamätné medaily pri príležitosti Dňa energetiky prevzali zamestnanci 
SE-EBO V2 a JAVYS-u 
Slávnostný večer ku Dňu energetiky sa pre zamestnancov SE-EBO V2 konal 3. októbra v Divadle Jána Palárika 
v Trnave za účasti predsedu predstavenstva SE a riaditeľa pre ľudské zdroje Enel-u Paola Ruzziniho 
a podpredsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SE Marca Arcelliho. Elektrárenské pamätné medaily 50 
oceneným zamestnancom odovzdal riaditeľ SE-EBO V2 Ing. Róbert Guniš a člen predstavenstva a riaditeľ úseku 
prevádzky a údržby Ing. Ignác Pňaček. Vecné ceny za dosiahnuté výsledky prevzali z rúk Paola Ruzziniho 
členovia projektových tímov kondenzátory a chladiace veže. 
V Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a.s. si pripomenuli tento významný deň športovým a spoločenským 
podujatím. Futbalový turnaj v Športovom areáli v Jaslovských Bohuniciach bol výsostne mužskou záležitosťou. 
Pozvanie na spoločensko-kultúrne popoludnie do jaslovskobohunického kultúrneho domu 6. októbra prijali 
zástupcovia zo všetkých divízií. V mene vedenia spoločnosti sa poďakoval za vykonanú prácu zamestnancom 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Stanislav Reguli. Spolu s členom predstavenstva a vrchným 
riaditeľom divízie obchodu Ing. Milošom Pajtinom odovzdali 35 energetikom Pamätnú plaketu Aurela Stodolu.  
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JAVYS členom Svetového združenia prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO 
Na zasadaní riadiaceho výboru Moskovského centra WANO, ktoré sa konalo 5. októbra v Bojniciach, sa 
zúčastnili aj zástupcovia Jadrovej vyraďovacej spoločnosti, a.s. Hostiteľ rokovania, zástupca Slovenska Ing. 
Ignác Pňaček, v úvode informoval o aktuálnom dianí v slovenskej energetike - privatizácii Slovenských 
elektrární, odčlenení vybraných jadrových aktivít, stave zdrojov Slovenských elektrární, ako aj plánoch do 
budúcnosti, kde Slovenské elektrárne-Enel plánujú výstavbu veterného parku, malých vodných elektrární, 
zvyšovanie výkonov JE V2 a EMO a podľa výsledku prebiehajúcej štúdie a vlastnej analýzy aj prípadnú dostavbu 
3. a 4. bloku v Mochovciach.  
Súčasťou októbrového rokovania výboru bolo prijatie nových členov združenia. O členstvo sa uchádzala 
Jadrová vyraďovacia spoločnosť a indická jadrová elektráreň Kudankulam. Riaditeľ divízie V1 Ing. Jozef Hutta v 
krátkej prezentácii predstavil poslanie a hlavné činnosti JAVYS-u, ktorý bol akceptovaný ako pridružený člen 
WANO, pretože každá krajina má jedného hlavného člena, ktorým v prípade Slovenska sú Slovenské elektrárne 
so štyrmi prevádzkovými jadrovými blokmi. Zástupca ďalšieho uchádzača o členstvo prezentoval indický 
jadrový program a zároveň ponúkol kapacity aj vôľu organizovať celosvetové bienále WANO v tejto krajine. 
Členstvo našej spoločnosti JAVYS a elektrárne Kudankulam musí ešte schváliť zasadnutie riadiaceho výboru 
celosvetového WANO. 
Bojnické rokovanie pokračovalo výmenou informácií o súčasnom dianí v jednotlivých krajinách a elektrárňach. 
Ďalšími bodmi rokovania boli správy o činnosti WANO a sekretariátu moskovského centra WANO, plán činnosti 
na roky 2007-2009, finančný plán Moskovského centra WANO, odsúhlasenie rozpočtu vrátane príspevkov na rok 
2007 a ročný plán aktivít na budúci rok. Diskutovalo sa tiež o návrhu vytvoriť špeciálny výbor WANO pod 
vedením jeho prezidenta Olivera D. Kingsleyho, ktorý má revidovať činnosti a organizačnú štruktúru WANO. 
Jeho cieľom je po šestnástich rokoch existencie tejto organizácie zefektívniť a vylepšiť jej aktivity. Návrhom sa 
bude zaoberať celosvetové bienále WANO, ktoré sa uskutoční v nasledujúcom roku v USA.  
Program rokovania Moskovského centra WANO pokračoval v piatok 6. októbra exkurziou v bohunickej lokalite. 
Podľa záujmu si návštevníci prezreli elektrárne V1, V2 a Bohunické spracovateľské centrum RAO.  
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V bohunickom areáli precvičovali aj evakuáciu zamestnancov jadrovej elektrárne V2 
Spustením vnútorného varovacieho systému 2-minútovým kolísavým tónom sirén v lokalite závodu SE-EBO V2 
a spoločnosti JAVYS sa začalo 10. októbra súčinnostné celoareálové havarijné cvičenie s názvom Fregata 2006.  
Havarijné cvičenie sa uskutočnilo v predpoludňajších hodinách v súčinnosti s vonkajšími orgánmi a 
organizáciami napojenými na Organizáciu havarijnej odozvy EBO na tému Lokalizácia a likvidácia následkov 
simulovanej udalosti 3. stupňa - núdzový stav v okolí jadrového zariadenia. 
Cvičenie vychádzalo zo simulácie modelovanej udalosti pre podmienky jadrovej elektrárne V2, spojenej s 
únikom rádioaktívnych médií mimo územie jadrového zariadenia v takom rozsahu, že sa vyžaduje realizácia 
ochranných opatrení pre zamestnancov a osoby nachádzajúce sa v lokalite elektrární a taktiež i obyvateľov v 30-
kilometrovej oblasti ohrozenia. 
Jeho cieľom bolo preveriť postupy pre klasifikáciu, lokalizáciu a likvidáciu udalosti na jadrovom zariadení. Ďalej 
funkčnosť vnútorného varovacieho a vyrozumievacieho systému, vyrozumenie členov Organizácie havarijnej 
odozvy EBO, výdaj profylaktík a precvičila sa aj evakuácia zamestnancov z objektov jadrovej elektrárne V2.  
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Informačný list vydáva mesačne  
Odbor styku s verejnosťou, Jadrová vyraďovacia spoločnosť, 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.: 033/531 2331, tel. a fax: 033/559 1535 
E-mail: dobak.dobroslav@javys.sk 

 
 

 
 

 


