
 
 
 

Prevádzka jadrových blokov JE V1 
 
 
1. blok 
Prevádzka na 1. bloku bola spoľahlivá a bezpečná v súlade s prípravou prevádzky SE, a.s. Od 13. decembra sa 
výkon reaktora postupne znižoval na výkonový dobeh. Na základe uznesenia vlády SR 801/1999 a Zmluvy  
o pristúpení k EÚ, ktorou sa Slovensko zaviazalo odstaviť bloky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských 
Bohuniciach, začalo 31. decembra o 12.00 hod odstavovanie 1. bloku z komerčnej prevádzky. O 15.27 hod bol 
odpojený od ES SR turbogenerátor TG 12 a o 17.45 hod turbogenerátor TG 11, čím bol 1. blok JE V1 definitívne 
odstavený z prevádzky. Blok vyrobil počas svojej 28 ročnej prevádzky 76 692 466 MWh elektriny. 
 

 
2. blok 
Blok bol od 10. októbra prevádzkovaný na polovičnom výkone z dôvodu opravy generátora na turbogenerátore 
TG 22. Druhý decembrový deň bol odstavený, približne na šesť hodín, aj druhý turbogenerátor TG 21 kvôli 
požiadavke SEPS na opravu odpojovača na vývodovej linke V075 v rozvodni Križovany. Od 3. decembra 
pracoval blok s oboma turbogenerátormi, keď bol TG 22 po oprave generátora opätovne úspešne prifázovaný 
do ES SR. O 10-dňové skrátenie opravy generátora voči pôvodnému harmonogramu sa pričinili spoločnosti 
JAVYS a Slovenské elektrárne, najmä časť údržby. Udalosť nemala vplyv na jadrovú bezpečnosť. 
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Výroba elektriny 

Elektrina (GWh) 1. blok 2. blok Spolu 
December 301,221 281,125 582,346 

od začiatku roka do 31. 12. 2006  6 179,205 

 
 

 
Spracovanie a ukladanie RAO  

odpady spracované do vláknobetónových kontajnerov v BSC RAO (ks VBK) 20
počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 8
celkový počet uložených vláknobetónových kontajnerov do RÚ RAO (ks) 1260

 
 
 
Prevádzka jadrových blokov SE-EBO JE V2 
 
 
 

3. blok 
Blok pracoval bezpečne a spoľahlivo buď na nominálnom výkone, alebo bol zaradený do podporných služieb – 
primárnej a sekundárnej regulácie výkonu a v poslednej dekáde mesiaca i terciárnej regulácie. Kvôli 
plánovaným prácam v rámci modernizácie V2 je odstavená jedna zo štyroch chladiacich veží, čím je znížený 
výkon oboch blokov. 

 
4. blok 
Blok pracoval v stabilnom režime, pričom bol zaradený do podporných služieb – primárnej a sekundárnej 
regulácie výkonu a v druhej polovici mesiaca i do terciárnej regulácie. 
Znížený dopyt po elektrine po vianočných sviatkoch bol po dohode s dispečingom využitý 27. – 30. decembra 
na striedavé odstavenie oboch turbogenerátorov, pričom bol znížený výkon reaktora na 54 percent.  
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Na Silvestra sa naplnilo rozhodnutie vlády o ukončení prevádzky 1. bloku JE V1 
 
Na silvestrovské poludnie sa naplnilo rozhodnutie vlády SR o odstavení 1. bloku jadrovej elektrárne V1 
v Jaslovských Bohuniciach. Za účasti predsedu vlády SR Róberta Fica, ministra hospodárstva SR Ľubomíra 
Jahnátka, predsedníčky ÚJD SR Marty Žiakovej, predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša 
a ďalších hostí začal obslužný personál, v súlade s platnými prevádzkovými predpismi, postupne znižovať 
výkon reaktora tohto bloku. Proces bol ukončený šesť hodín a 15 minút pred úderom hodín ohlasujúcich 
príchod Nového roku 2007. Jadrová bezpečnosť zostáva naďalej pre JE V1 prioritou. Túto požiadavku striktne 
formulujú aj prijaté dokumenty. Po odstavení 1. bloku JE V1 nastane pre dvojblok nový prevádzkový stav. Druhý 
blok bude naďalej vyrábať elektrinu. Prevádzka elektrárne 1. bloku vo výkonovom režime s výrobou elektriny 
predstavovala určitú etapu života jadrovej elektrárne, ale v žiadnom prípade neznamená ukončenie všetkých 
činností. Samotné odstavenie reaktora je niekoľkodňový proces zníženia výkonu, odstavenia turbogenerátorov, 
dochladenia reaktora. Dôležitou ďalšou etapou je ukončovanie prevádzky 1. bloku (následne po roku 2008 aj 2. 
bloku), pričom elektráreň musí byť v každom okamihu držiteľom príslušného platného povolenia ÚJD SR. 
Obdobie ukončovania prevádzky predstavuje proces dochladenia paliva najprv v reaktore, následne v bazéne 
skladovania do úrovne zbytkového výkonu palivových kaziet, ktoré umožní odtransportovať palivo z bloku v 
špeciálnych kontajneroch do medziskladu vyhoreného paliva. Súčasne by mali byť spracované všetky 
prevádzkové rádioaktívne odpady a uložené v špeciálnych úložiskách mimo blokov JE V1.  
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Slovensko-slovinská výmena skúseností v oblasti zneškodňovania RAO 
 
Začiatkom decembra navštívila zariadenia JAVYS v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach skupina 
odborníkov z Agentúry pre nakladanie s RAO a Inžiniersko – projektovej organizácie zo Slovinska. Slovinskí 
kolegovia nadviazali na prvý kontakt, keď pred dvoma rokmi navštívila štvorčlenná skupina vedenia agentúry 
ARAO založenej v roku 1991 vtedajší závod VYZ a popri obhliadke spracovateľských technológií a úložiska sa 
informovali o celý proces nakladania s RAO na Slovensku. Počas decembrovej návštevy zástupcovia JAVYS-u 
predstavili širšiemu okruhu pracovníkov tejto agentúry a pracovníkom dodávateľskej firmy pre vybudovanie 
slovinského úložiska vlastnú realizáciu činnosti pri zneškodňovaní RAO, vrátane obsluhy spracovateľských 
liniek, evidencie údajov, celkovej koordinácie a manažmentu, ako aj pôsobenie dozorných úradov 
a deklarovanie plnenia podmienok a kritérií prijateľnosti finálneho produktu. Súčasťou návštevy bola prehliadka 
Bohunického spracovateľského centra, bitúmenačnej linky a trnavskej výrobne kontajnerov VYZKONT. Slovinskí 
hostia si na Slovensku prezreli i Republikové úložisko RAO v Mochovciach a spracovateľské centrum FS KRAO. 
Slovinská agentúra ARAO zastrešuje všetky práce spojené s vybudovaním úložiska nízko a stredne aktívnych 
RAO podobne ako RÚ RAO v Mochovciach. Agentúra už realizovala výber lokality úložiska v Slovinsku 
a v súčasnosti prebieha jeho oficiálne a verejné pripomienkovanie. Pred prijatím konečného rozhodnutia 
o výstavbe úložiska sa slovinskí kolegovia rozhodli oboznámiť sa so skúsenosťami v tejto oblasti v jednotlivých 
štátoch Európskej únie. Na úložisku sa zaujímali o široký okruh otázok spojených s výberom jeho lokality, 
výstavbou a prevádzkovými skúsenosťami.  
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Bohunickí jadroví seniori sa na chvíľu vrátili do liet mladosti  
 
V závere minulého roka sa v Dome kultúry Tirnavia zišlo takmer 500 bývalých zamestnancov Atómových 
elektrární Bohunice, ktorí príslušnosť k svojmu „podniku“ oživujú prostredníctvom ZO ZOJES EBO. Jadrových 
seniorov privítal predseda odborovej organizácie Jozef Stano. Mnohí z nich v Jaslovských Bohuniciach, 
v kolíske slovenskej jadrovej energetiky, prežili prakticky celý svoj život, majú tu pevné korene, veľa známych 
a priateľov. Pri pohľade na niektoré tváre však nadobudnete dojem, že sa zastavil čas. Možno je to tým, že práve 
spoločné stretnutie je pre nich udalosť radostná, ktorá im aspoň na chvíľu umožní vrátiť sa do rokov, keď sa 
aktívne a s plným nasadením podieľali na vytváraní hodnôt pre celú spoločnosť. S „atómkou“ nechcú stratiť 
puto, zaujímajú sa, čo nové sa tu deje. Poďakovanie za ich prácu odznelo aj z príhovoru riaditeľa SE-EBO Ing. 
Róberta Guniša a generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti JAVYS Ing. Jozefa Valacha. Živá 
vrava umocňovala pocit, že elán a chuť pracovať ich neopustil ani v dôchodkovom veku. Želáme všetkým 
bývalým zamestnancom, aby sa v zdraví tešili z jesene života naplnenej optimizmom a rodinnou pohodou. 
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Informačný list vydáva mesačne  
Odbor styku s verejnosťou, Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., a  

Oddelenie komunikácie EBO a EMO, 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 

 
 

 
 

 


