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IV. KAPITOLA 

Chlad prichádza z Viedne 

1997-1998: Klima(ktériutn) zle pôsobí na susedské vzťahy 

Roku 1998 sa susedské vzťahy medzi Slovenskom a Rakúsko 
zhoršujú. 

Chlad prichádza z Viedne. 
Dôvod je prostý - v deväťdesiatom ôsmom sa udeje všetko pod-

statné pre spúšťanie Jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky 
Rekapitulácia je namieste. 
27. apríl - zavážanie jadrového paliva. 

9, jún - minimálny kontrolovaný výkon. 
4. júl - fázovanie na elektrizačnú sústavu, 

14. júl - nominálny výkon. 
28. august - začiatok skúšobnej prevádzky. 
Rakúsko robí všetko preto, aby sa harmonogram nedodržal. 
Aby mochovská atómka vôbec nebola spustená. 
Slovenskí atómoví energetici idú za svojím cieľom dôsledne 

a krok za krokom. 
Rakúske protijadrové sily tiež kráčajú za svojím cieľom - dô-

sledne. 
Krok za krokom a už dávnejšie sa snažia oslabiť pozíciu slo-

venskej jadrovej energetiky. 
Najprv je to mátoženie Greenpeace a slovenskej zelenej 

omladiny. 
6. 6. 1994 - obrovský transparent na chladiacej veži atómky 

STOP MOCHOVCE! 
O rok neskôr pokus o to isté v Bohuniciach - neúspešný. 
No už v novembri deväťdesiateho piateho nenechá kameň 

na kameni prvá misia Walkdown. Jej šéf Wolfgang Kromp napíše 
úplne nepravdivú správu o stave Jadrovej elektrárne Mochovce. 

Chytá sa, zelený pán profesor, odbornej stránky veci, ako sa zlý 
študent na ťažkej skúške chytá svojej poslednej šance - ťaháka. 

Mochovce - to bola ťažká skúška. 
Ak má pán Kromp uspieť a byť doma slávny - musí čítať 

z ťaháka. 
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[.časť - Príbeh dostavby I.bloku monhovskŕ ja tómky 

No profesor chce byť aj akceptovaný, a to najmä vo vládnych 
kruhoch. Číta teda ťahák - politický. 

Aj koná politicky. 
Odbornosť využije na to, že posplieta úplne nepodložené 

a pochybné domnienky, ale text pôsobí - zázračne. 
Ešte aj o dva roky neskôr. 

Po zverejnení Krompovej správy v auguste 1997 prichádza Jastovskobohunická atómka 
ďalšie kolo rakúskej mediálnej hystérie. 

Odstrániť atómový „šrotreaktor" - tak znejú titulky v ra-
kúskych novinách. 

Tentoraz nejde o bohunický, ale o mochovský reaktor, ktorý 
ohrozuje Viedeň. 

Ľudia - do ulíc! 
Rakúsky spolkový kancelár Franz Vranitzky berie svoju zele-

nú politickú hru vážne. 
Výsledkom je tzv. Energetické partnerstvo, ktoré pán kance-

lár úspešne iniciuje počas svojej septembrovej návštevy Bratisla-
vy roku 1994. 

Moravčíkova vláda už 4. októbra prijíma uznesenie, ktorým 
zaväzuje zainteresované rezorty, aby k Vranitzkého iniciatíve 
prijali odborné stanovisko. 
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Slovensko-rakúska komisia nemá byť zdvorilostným spolo-
čenstvom - čakajú sa činy. 

Minister hospodárstva Peter Magvaši vymenuje desať pra-
covných skupín. 

Ich súčasťou sú aj ekológovia z rezortu životného prostredia, 
ktorých vymenuje minister Juraj Hraško. 

Pridáva sa Úrad jadrového dozoru SR, ktorý vedie jeho prvý 
predseda Jozef Mišák. 

Slovensko berie problematiku jadrovej energetiky a jej bez-
pečnosti - veľmi vážne. 

Mečiarova vláda sa vracia v polovici decembra 1994. 
Rakúsko si vytvára predpolie na tvrdý politický tiak. 
Má dôvod. 
1. januára sa stáva riadnym členom Európskej komisie. 
V júli 1995 sa k otázkam jadrovej energetiky v Bratislave 

stretávajú premiéri Rakúska, Maďarska a Slovenska. 
Slovensko-rakúska komisia Energetického partnerstva sa 

stretáva dva razy - v polovici augusta v Bratislave a koncom 
septembra vo Viedni. 

Témou je energetika ako celok, 
A príprava bratislavského podujatia. 
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I. časť - Príbeh dostavby 1. bloku mochovskej atómky 

Má prednášať sedem energetických špecialistov Európskej 
komisie. 

Začiatkom roku 1996 sa seminár uskutoční. 
Rakúske politické karty sú odkryté. 
Prvé eso: Energetická koncepcia Európskej únie. 
Žiadna náhoda - v polovici deväťdesiatych rokov minulého 

storočia sa energetické kyvadlo od atómu odkláňa. 
Druhé eso: Príprava slovenskej energetiky na vstup do Eu-

rópskej únie. 
Opäť žiadna náhoda - pohrozenie Slovensku za jeho jadrový 

program. 
Tretie eso: Skúsenosti Rakúska s pripojením do Európskej 

únie. 
Náhoda je vylúčená - ak Slovensko nesplní energetické oča-

kávania a dostavia Mochovce, dostať sa do Európy bude vzhľa-
dom na rakúske iniciatívy veľmi ťažké. 

Nie je náhoda ani to, že sa účastníci seminára dohodnú o ta-
kom smerovaní energetickej politiky, ktorá bude koordinovaná 
najmä s eurokoncepciami ochraňujúcimi životné prostredie. 

Šlágrom sa stávajú alternatívne energetické zdroje. 
A implementácia európskeho práva. 
Politické kalendáre sú na prasknutie. 
Hospodárske tiež. 
Slovensko na svojej jadrovej koncepcii - zotrváva. 
V deväťdesiatom šiestom sa v Mochovciach prelomia ľady. 
Oteplenie spôsobí nová finančná stratégia. 
Odrazu peniaze sú! 
Mochovská atómka smeruje do finále. 
Rakúsko pripravuje odvetu. 
To už pod vedením nového spolkového kancelára. 
Viktor Klima koncom novembra 1997 raňajkuje so sloven-

ským premiérom v Piešťanoch. Získava od neho prísľub, že sa 
tím expertov pod rakúskym vedením bude môcť pozrieť na mo-
chovskú atómku ešte pred jej spustením. 

Slovenská vláda ústnu dohodu spresňuje uznesením č.9 z 13. 
januára 1998. 

Do 30. júna 1998, teda ešte pred spustením atómky do skú-
šobnej prevádzky, sa misia pod rakúskym vedením, ale za spolu-
práce s MAAE - môže uskutočniť. 

Z juhozápadu začína duť mrazivý zelený vietor. 
Klima(ktérium) morbídne vstupuje do dobrých susedských 

vzťahov medzi Rakúskom a Slovenskom. 
Koncom deväťdesiateho siedmeho Viedeň opäť vymýšľa sé-
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IV. KAPITOLA - Chlad prichádza z Viedne 

riu deštrukčných krokov namierených proti Jadrovej elektrárni 
Mochovce. 

Prvý krok - oddialiť zavážanie jadrového paliva naplánova-
ného na koniec apríla 1998. 

Druhý krok - posunúť spustenie atómky do prevádzky 
na neskorú jeseň. 

Tretí krok je tajný - pripraviť „priateľskú" dohodu o likvidá-
cii EMO s novou slovenskou vládou. 

Akoby Slovensko nemalo svoj vlastný rozum. 
Akoby slovenskí jadroví energetici nemali zodpovednosť. 
Akoby ich kroky oveľa prísnejšie ako rakúski experti nekon-

troloval Úrad jadrového dozoru SR. 

Viedeň trpne. 
Čo ak Mečiar septembrové parlamentné volby '98 - vyhrá? 
Nevyhral. 
Na veci to nič nemení. 
Mochovská atómka potvrdzuje koncom augusta - stoper-

centný výkon. 
Už ju nemožno odstaviť. 
Klimovi ostáva jediné. 
Naďalej rokovať a naďalej robiť nátlak. 
Pretože predchádzajúce kroky - nevyšli 
Hoci nádejné - boli. 
Rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Dr. Gabriele Matzner-

Holzer už týždeň po uznesení slovenskej vlády o prijatí expert-
nej misie potvrdzuje listom z 21. januára 1998 vrelý záujem ra-
kúskej strany o túto návštevu. 

O ďalší týždeň, 28. januára, prijíma rakúsku velVyslankyňu 
generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s., Tibor Mikuš a po-
núka misii Walkdown II. tri pracovné dni - v máji. 

Podmienkou je, že obdrží menný zoznam členov misie aj 
s referenciami a návrh pravidiel prehliadky, ktorý vypracuje Vie-
deň. No nesmie v nich chýbať klauzula o zákaze fotografovania 
a kopírovania dokumentov, ani spôsob prípravy a distribúcie zá-
verečnej správy. 

„Možno sa vám, pani veľvyslankyňa, zdajú naše podmienky 
priveľmi prísne," osloví dámu výbornou nemčinou Tibor Mikuš 
a tváriac sa akoby previnilo, dodá: 

„Iste chápete, ide o atómovú elektráreň." 
„No veď," odpovie diplomaticky Dr.Gabriele Matzner-Holzer. 
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„Ale ak by ste chceli..." 
Mikuš nedopovie. 
„Ak by som chcela, pozvete ma do tej elektrárne, však..." re-

aguje veľvyslankyňa. 
„Bude mi cťou," ukláňa sa gavaliersky generálny riaditeľ. 
Gabriele sa usmeje a v dobrom rozmare prisľúbi, že do Mo-

choviec príde rada. 
Neprišla. 
Presnejšie - neprišla ako pani veľvyslankyňa, ale ako pani Dr. 

Matzner-Holzer si mochovskú atómku namaľovala inkognito. 

To už patrí do spomienok Miroslava Lipára. 
Aj predseda Úradu jadrového dozoru sa stretáva s rakúskou 

velVyslankyňou. 
Počas rozhovorov nadviaže s pani doktorkou Matzner-Hol-

zer celkom úprimný priateľský vzťah. 
Gabriele vše zájde na úrad dozoru a Lipár na rakúske veľvy-

slanectvo. 
Téma je daná - Jadrová elektráreň Mochovce. 
A čo s ňou... 
Celé sa to začalo, keď sa situácia okolo atómky vyhrocovala 

najviac. 
Lipár privítal pani velVyslankyňu veľkou kyticou, blesky no-

vinárskych fotoaparátov prudko ožiarili miestnosť, spoločný zá-
ber a - samý úsmev. 

„Ak v sebe nájdete dosť energie vypočuť si ma, vážená pani 
veľvyslankyňa," povie opatrne Lipár, „ja vám sľubujem, že sa 
o atómovej energii a jadrových elektrárňach dozviete úplne 
všetko, čo viem." 

„Som dosť energická, pán predseda, vždy chcem vedieť všetko," 
odpovie veľvyslankyňa a milo sa usmievajúc utrúsi: „Počúvam." 

Po čase zazvoní telefón. 
Volajú z rakúskeho veľvyslanectva, či by pán predseda nebol 

taký láskavý a neprišiel na kus reči... 
Pozvania sa opakujú a aj Gabriele rada chodí na úrad dozoru. 
„Pani veľvyslankyňa, prepáčte, ale robíte veľkú chybu, že od-

mietate moje pozvania do Mochoviec." 
„Ja by som do Mochoviec, verte mi, pán predseda, išla veľ-

mi rada, no oficiálne to nie je možné," vysvetľuje Dr.Matzner-
Holzer, potom sa pátravo žensky zadíva na Lipára, či mu ozaj 
môže dôverovať, a povie veľmi úprimne: 

" o 



IV. KAPITOLA - Chlad prichádza z Viedne 

Rakúsku veľvyslankyňa 
Dr, Gabriels Matzner-Holzer 
a predseda Úradu 
jadrového dozoru SR 
Ing. Miroslav Lipár 

„Pochopte ma,pán predseda, ak tam prídem bez transparentu 
STOP MOCHOVCE!, budem mať doma dosť veľký problém." 

Potom sa pani veľvyslankyňa opäť zamyslí a skoro šeptom 
povie: 

„No ja tam s tým transparentom nechcem ísť..." 
Lipár si váži jej postoj, lebo tuší - diplomacia je rehoľa. 
Gabriele to vie úplne presne. 
Povie vetu, ktorej sama priveľmi neverí. 
„No po skončení mojej diplomatickej misie, pán predseda, 

keď budem zo Slovenska odchádzať, verte mi, isto túto elektrá-
reň navštívim." 

Nenavštívila, ale neostalo ani iba pri maľovaní atómky. 
D r. Gabriele Matzner-Holzer píše do Viedne list, v ktorom 

krajanom slušne, ale dôrazne vytýka, že volia veľmi nesprávny 
prístup, ak nie sú v otázkach jadrovej bezpečnosti vecnejší, ko-
rektnej ší a pravdivejší ani na Slovensku, ani doma. 

Samozrejme, že obsah listu presiakne do rakúskych médií 
a pani veľvyslankyni nastanú problémy. 

Lipár má zle zasa z toho, že vydal povolenie prevádzkovať bo-
hunickú V-jednotku oveľa dlhšie ako určila Dzurindova vláda. 

V čase, keď sa chystalo uznesenie o odstavení oboch blokov 
V-jednotky, to bolo veľmi trúfalé. 

Telefonáty s Gabriele už nezačínajú obvyklým „how are you", 
ale úsmevne mienenou replikou,„ešte nie ste odvolaná?", na kto-
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rú veľvyslankyňa žartovne odpovie, „a čo vy, pán predseda, ešte 
stále nie ste odvolaný?". 

Deň pred Silvestrom roku 2001 Dr.Gabriele Matzner-Holzer 
do atómky prichádza. 

No nie do mochovskej, ale do bohunickej. 
Rakúski diplomati sú milo prekvapení. 
Neprišli do životu nebezpečnej elektrárne s atómovým 

„šrotreaktorom" hroziacim smrťou, ale do usporiadanej, moder-
nej a veľmi dobre riadenej atómky, ktorá nemá chybu ani podľa 
MAAE. 

Gabriele je prekvapená menej. 
Pozná tú elektráreň. 

7 2 



Lipárovou favoritkou, nech mu to nik nemá za zlé, vždy bola 
práve V-jednotka. 

Spolu s Tiborom Mikušom na nej projektovali a realizovali 
všetkých 81 bezpečnostných opatrení. 

Navyše - obaja v nej rástli. 
Lipár ako smenový inžinier a Mikuš aj ako riaditeľ. 
Ak Lipár o niečom hovoril nadšene a rád, tak istotne o V-

jednotke. 
Mochovská atómka - to bolo čosi iné. 
Hrozilo, že sa stane obeťou politiky. 
Gabriele počúvala pozorne. 
Možno aj pochopila. 
No obeťou politiky sa napokon stala bohunická V-jednotka. 
Bolo jej to ľúto? 

Isté je jedno - na rakúsku protiatómovú vládnu politiku po-
stoj Dr. Gabriele Matzner-Holzer naozaj nemal nijaký vplyv. 

Pred ňou aj po nej, vždy sa začínalo a končilo - slovenskými 
atómkami. 

Ich príbeh sa aj 3. februára 1998 iba odvíjal. 
Vo Viedni prebiehalo slovensko-rakúske rokovanie o úpra-

ve otázok spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti, ale 
vyjednávači dohadovali aj pôsobenie misie Walkdown II. v Mo-
chovciach. 

Na rakúskej strane páni Weselka a Moulin, na slovenskej páni 
Holubec a Tóth. 

Dohoda znela, že rakúska strana pripraví Memorandum 
vzájomného porozumenia aj s detailnou definíciou podmienok 
prehliadky, ktoré budú, isteže, prerokované v Bratislave. 

Termín a dĺžka trvania misie Walkdown II. boli stanovené už 
koncom januára. 

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Mikuš prijal v Bra-
tislave jasné stanovisko - máj 1998, trvanie 3 dni. 

O týždeň posiela Weselka prvý návrh Memoranda, ibaže 
s marcovým termínom a päťdňovým trvaním misie. Navyše -
už aj s možnosťou fotografovania objektov mochovskej atómky 
a kopírovania dokumentov. 

Pre Slovenské elektrárne - neprijateľné. 
Kromp opäť ukazuje, čoho je schopný a aký vie byť namys-

lený. 
Nechá v rakúskej tlači zverejniť slovenské stanovisko, ale aj 
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so svojím úplne zvráteným komentárom, že Slovenské elektrár-
ne neprejavujú dosť ochoty, lebo odmietajú navrhnutý termín 
inšpekcie - marec, a aj dĺžku trvania misie - päť dní. 

Mikuš žiada velVyslankyňu Matzner-Holzer o vysvetlenie. 
Uvedomuje si, čo by sa stalo, ak by sa prehliadka uskutočnila 

v marci. 
Mochovce by ju nemuseli ustáť. 
List pani veľvyslankyne sa zdá byť jasný - rakúska strana má 

záujem na konštruktívnom, vecnom a skorom uskutočnení pre-
hliadky. 

Ibaže čo znamená skoro? 
Marec? 
No to už sa pod tvrdý tlak rakúskych médií dostáva ďalší 

problém. 
Vzniká z interpretácie termínu - inšpekcia. 
Kromp chce inšpekciu, Mikuš prehliadku. 
Lingvistický rozdiel je badateľný. 
Spolkový kancelár Viktor Klima si kvôli tomu vyžiada stret-

nutie so slovenským veľvyslancom Jozefom Klimkom. 
Zvláštna zhoda mien, taká príznačná pre krajiny bývalej C.K. 

Rakúsko-uhorskej monarchie. 
Stretne sa Klima s Klimkom - väčší s menším... 
A väčší hrozí menšiemu, že v Mochovciach trvá - na marco-

vej inšpekcii. 
Zbytočne. 
Klimko je univerzitný profesor práva. 
Vie čo hovorí a vie čo chce. 
Stanovisko slovenskej strany je konzistentné. 
Platí dohoda z Bratislavy aj s potvrdeným termínom trvania 

misie - prehliadka bude trvať 3 dni, a to medzi 2. a 10. májom 
1998. 

Klima vie, o čo prichádza. 
Májová misia bude úplne kontraproduktívna, pretože sa 

uskutoční po aprílovom zavážaní paliva do reaktora. 
Jedine marcový termín mohol zavážaniu, a tým možno aj au-

gustovému spusteniu atómky do prevádzky - zabrániť. 
V kancelárovej kancelárii je dusno. 
Slovenský veľvyslanec potvrdzuje stanovisko Bratislavy. 
Navyše - oboznamuje Klimko Klimu, že inšpekcia je niečo 

úplne iné ako prehliadka, a preto Bratislava trvá na prehliadke. 
Druhé stretnutie vyjednávačov slovenskej a rakúskej strany 

sa uskutoční v sídle Slovenských elektrární, a.s., v Bratislave - 5. 
marca 1998. 
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Potvrdené - misia Walkdown II. bude pôsobiť v Mochov-
ciach 5. až 7. mája 1998. 

A potvrdené je aj to, že obsah správy prvej misie Walkdown, 
ktorú vypracoval profesor Kromp - je prekonaný. 

Die Presse okamžite informuje o stanovisku Bratislavy. 
S holými faktami verne odcituje aj Krompove hrubé mysti-

fikácie. 
Po prvé - že odložením prehliadky na máj Slovenské elek-

trárne hrubo porušujú slovenský sľub premiéra daný kancelá-
rovi Klimovi, a tým dokumentujú neriešiteľnosť bezpečnosti 
mochovskej atómky. 

(Ani jedno, ani druhé nie je pravda. Premiér v Piešťanoch 
sľúbil Klimovi návštevu misie na prvom bloku EMO - do jeho 
spustenia. A riešenie bezpečnosti atómky majú v rukách odbor-
níci.) 

Po druhé - že ak rakúsky tím nevykoná inšpekciu v marci, 
ako navrhol Kromp, ale až v máji, ako rozhodla slovenská strana, 
minie sa misia účinku. 

(Pravdou je, že sa o termíne a dĺžke trvania misie Walkdown 
II. rozhodlo na spoločnom rokovaní rakúskych a slovenských 
zástupcov v Bratislave 5. marca 1998. Neplatí, že pôjde o inšpek-
ciu. Pôjde o prehliadku. Platí jediné - ak sa misia minie účinku, 
tak iba preto, že sa nenaplnia Krompove politické zištné ciele.) 

Po tretie - že slovenská strana sľúbila nezačať zavážanie re-
aktora. 

(Najhrubší nezmysel, pretože všetky termíny, a teda aj aprí-
lové zavážanie paliva, vychádzajú z dávno prijatého harmono-
gramu a ich plnenie je záväzné.) 

Rakúsko odborné stanoviská slovenskej strany nepozná, 
a preto sa jeho verejná mienka formuje úplne na obraz Krompa. 
Iba málo Rakúšanov by spochybnilo správu o stave JE Mochov-
ce zverejnenú v auguste 1997, ktorú Kromp vypracoval ešte roku 
1995, hoci sa v nej vyskytlo množstvo úplne nepodložených tvr-
dení. 

Ibaže - kto by v Rakúsku spochybňoval pána profesora? 
Kromp si trúfal. 
Ako vždy, keď sa sebavedomie človiečika dotýka neba, lebo 

človiečik sníva svoj božský sen. 
Prebudenia bývajú tvrdé. 
Aj Krompovo bolo také, ale až o nejaký čas. 
Po zostavení misie Walkdown II. 
Pán profesor, uveriac tomu, že titul je titul, prizval si do zo-

stavy - odborníkov. 
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A medzi nimi aj expertov na jadrový dozor. 
Napríklad dvoch bývalých predsedov jadrového dozoru -

ukrajinského a taiwanského. A dvoch amerických kolegov, ktorí 
sa jadrovému dozoru venujú profesijne. 

Dozorovia okamžite odmietli Krompom dopredu spracova-
nú správu s odôvodnením, že si vypracujú vlastnú. 

Profesor to považuje za úder pod pás, hoci pod pás udiera -
jedine on. 

Memorandum vzájomného porozumenia podpísal Tibor 
Mikuš a Wolfgang Kromp, a to 24. apríla 1998. 

Tri dni pred zavážaním paliva. 
Na veci už misia Walkdown II. nemohla zmeniť - úplne nič. 
Dohodnutý termín - 5. máj. 
Mikuš už môže takticky ustupovať. 
Súhlasí, že ku členom expertného tímu, ktorých bude, ako sa 

dohodlo, dvaadvadsať, pribudne ešte osem členov podporného 
tímu vrátane pozorovateľov MAAE, a venuje misii deň navyše. 

Že prišla 30-členná misia Walkdown II. do Mochoviec temer 
s polhodinovým meškaním, to sa berie ako akademická štvrť-
hodinka. 

Po privítaní sa začne - s formalitami. 
Kromp ako šéf misie Walkdown II. dôrazne žiada zásadne 

pozmeniť program prehliadky. 
Chce obhliadku spracovania rádioaktívneho odpadu a na-

kladania s vyhoreným palivom, ale aj ďalšie novinky. 
Vyhovené. 
Počas obeda sa misia rozdelí do piatich skupín. 
Pôvodne mala byť jedna-jediná. 
Taiwančan Yih-Yun Hsu, Američan Denton a Ukrajinec 

Kopčinski si prezrú otvorenú tlakovú nádobu reaktora so zave-
zeným, ale zatiaľ neaktivovaným jadrovým palivom. 

Iní sa venujú štúdiu predprevádzkovej a protipožiarnej bez-
pečnosti, ale aj otázke záplav a iných vonkajších rizík. Nevyne-
chajú chemické hospodárstvo elektrárne, ani systém merania 
a regulácie. 

Celé popoludnie je pracovné. 
Námestník riaditeľa SE-EMO Jaroslav Holubec prednáša 

o rozsahu realizovaných bezpečnostných opatrení, potom vy-
stúpi pozorovateľ MAAE Michael Jankowski a po ňom predseda 
Úradu jadrového dozoru SR Miroslav Lipár. 

V stredu ráno 6. mája sa pokračuje. 
Tím sa rozdelí do ôsmich skupín. 
Protipožiarna ochrana, seizmicita, meranie a regulácia, spra-
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Generálny riaditeľ SE 
(uprostred) s reprezentantmi covanie rádioaktívnych odpadov, elektrické systémy a napájanie, 

dozor nad jadrovou bezpečnosťou, systém primárneho a sekun-
dárneho okruhu, charakteristika materiálov. 

Kromp osobne ďakuje Grujbárovi. 
„Pracovné podmienky sú nad moje očakávanie," povie pán 

profesor. 
Iné je, že na tie slová rýchlo zabudne. 
V skupine číslo 8 pôsobí Krompova spriaznená duša - ne-

mecký kolega Meyer. 
Zvláštna postava. 
Ako techník a bývalý angažovaný komunista sa v bývalej pý-

che NDR - v atómke Greifswald - venoval jadrovej bezpečnosti 
elektrárne a charakteristike materiálu. 

Nedal by na atómky typu VVER - dopustiť, 
V Mochovciach už Meyer ako angažovaný liberál zrodený 

rýchlo po zmene režimu na takúto atómku dopustiť - dá. 
Venuje sa tomu istému problému a hľadá na mochovskej 

atómke - chyby. 
Netradične. 
Tlmočník Meyerovi prekladá tie časti znenia Predprevádz-

kovej bezpečnostnej správy SE-EMO, ktoré sa dotýkajú detail-
ného materiálového zloženia a výpočtov súvisiacich s tlakovou 
nádobou reaktora. Pán profesor si informácie namieste ukladá 
do svojho notebooku. 
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misie Walkdown II. 
Zľava: Denton, Kromp, 
Mikuš, Meyer, Rohár 



Ide o flagrantné porušenie bodu 16 Memoranda. 
Nasleduje trápna situácia. 
Meyer musí notebook odovzdať, a to, čo si prácne naťukal, je 

vymazané. 
Nálada pod psa. 
Expert Meyer žiada, aby mu bola doručená kompletná doku-

mentácia Škody Plzeň - výrobcu tlakovej nádoby. 
Nedostane nič - je to know-how. 
Niektorí členovia misie sa správajú, akoby neboli v atómovej 

elektrárni, ale v kurníku. 
Žiadajú roztočiť turbínu. 
Škoda Praha - nevyhovie. 
Dotknutí členovia tímu sú vo vývrtke. 
Iní sú spokojní. 
Experti jadrového dozoru - Denton, Bradford, Steinberg, 

Hsu a Kopčinski sa o bezpečnosti mochovskej atómky vyjadru-
jú pozitívne. 

Lambright, šéf skupiny č. 1 - protipožiarna ochrana, je spo-
kojný nadmieru. 

Bodaj by nie. 
Členom misie Walkdown II. sa sústredene venuje vyše 70 ex-

pertov Slovenských elektrární a dodávateľských firiem. 
Kto je korektný - uzná to. 
Tretí deň misie sa nesie v znamení incidentu profesora Mey-

era. 
Spisuje sa protokol o udalosti, ktorá sa nemala stať. 
Popoludní sa generálny riaditeľ Mikuš, jeho námestník Gruj-

bár a direktor SE-EMO Valach stretávajú s členmi misie Walk-
down II. 

Meyer otvára problém eliminácie krehnutia materiálu tlako-
vej nádoby vplyvom neutrónového toku. Chce pokračovať v štú-
diu dokumentov, ktoré opisoval. 

Profesor Kromp zverejňuje obavy kolegov pýtať si dokumen-
ty po Meyerovom incidente. 

Je to nezmysel. 
Mikuš sa pýta, či niekomu boli dokumenty odopreté. 
Neprihlási sa nik. 
Naopak, spoluprácu oceňujú všetci. 
Okrem Krompa a Meyera. 
Pochopiteľne. 
Komp mal za úlohu spochybniť atómku natoľko, aby bolo 

oddialené alebo úplne pozastavené jej spúšťanie. 
Kritizovať treba tlakovú nádobu reaktora a kontajnment. 
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Nedarí sa, 
Meyerovi už vstup do elektrárne nepovolia, 
Brýzgať už môže iba zboku. 
Pokračovať v štúdiu dokumentácie môžu šiesti experti misie 

- Andrejev, Komurka, Kromp, Seidlberger, Scurka a Sholly. 
Andrejev a Kromp možnosť nevyužijú. 
Misia končí 8. mája. 
Experti odchádzajú predpoludním, iba Seidelberger o pol 

štvrtej popoludní. 
O tri dni, a to krátko pred polnocou, posiela Kromp pred-

bežnú správu. 
Mal tak urobiť v deň ukončenia misie. 
Nuž, čo už... 
O dva dni neskôr sa v Slovenských elektrárňach opäť objaví 

spriaznená dvojica - Kromp a Meyer. 
Diskusia so slovenskými odborníkmi sa, akože inak, týka tla-

kovej nádoby reaktora. 
Kromp žiada posun uzavretia termínu záverečnej správy 

na 18. máj. 

Zľava: Ing. Tibor Mikuš, 
Ing. Miroslav Lipár 
a Ing, Jozef Valach 

Popoludní prichádza Seidelberger. 
Zaujíma ho jadrová bezpečnosť mochovskej atómky vše-

obecne, no a konkrétne - kontajnment. 
O ďalšie dva dni, 15. mája, žiada Mikuš listom Krompa, aby 

návrh záverečnej správy odovzdal podľa bodu 20 Memoranda. 
Kromp krátko popoludní, čosi po pol jednej, teda skoro 

okamžite po obdržaní Mikušovho listu, faxuje rýchlo naspäť, že 
správu nemôže poslať, lebo nemá požadované informácie. 
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O tretej ich už má a úplne presne vie, čo všetko chýba tlako-
vej nádobe reaktora, aj že je toho veľa, ako vyplynie z listu, ktorý 
Kromp poslal slovenskému premiéroví a aj predsedovi ÚJD SR 
Lip ároví. 

Krompova maškaráda sa začína - opäť. 
Musí, lebo sa blíži 9. jún 1998 - uvedenie reaktora do mini-

málneho kritického stavu. 
Ak politici uznajú argumenty Wolfganga Krompa, profesor 

úlohu splnil. 
Mikuš to vie, a preto reaguje. 
O tri dni, 18. mája, píše list ministrovi hospodárstva Milano-

vi Cagalovi. 
Vychádza aj zo stanoviska VÚJE Trnava a ÚJD SR. 
V liste stojí, že problematika tlakovej nádoby reaktora je plne 

pod kontrolou odborníkov Slovenských elektrární, Škody Plzeň 
a VÚJE Trnava, že je predmetom dlhoročného sledovania, že 
bude trvalo monitorovaná a že uvedenie reaktora do kritické-
ho stavu, tak ako je plánované, „nevyvolá žiadne efekty, ktoré by 
neboli známe a s ktorými by sa pri hodnotení tlakovej nádoby 
reaktora neuvažovalo". 

Mikuš ubezpečí ministra Cagalu, že Kromp buď nepochopil 
problematiku alebo je nepriateľsky zaujatý, a preto už žiadne do-
kumenty ani konzultácie - nedostane. 

Žiada ministra, aby akákoľvek diskusia s rakúskou stranou 
prebiehala už iba za účasti odborníkov MAAE. 

Kromp sa tiež aktivizuje. 
Ráno 3. júna 1998 posiela generalite Slovenských elektrár-

ní návrh finálnej správy. Ibaže bez podpisov a stanovísk členov 
tímu Walkdown II. Všetko napovedá tomu, že sa opakuje situá-
cia z novembra 1995, keď Kromp spracoval správu o stave mo-
chovskej atómky úplne sám a úplne tendenčne. 
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Večer Mikuš obdrží ďalšie veľdielo Wolfganga Krompa -
otvorený list. 

Profesor kritizuje tlačovú konferenciu pred odchodom misie 
Walkdown II. do Viedne. 

Podľa neho Slovenské elektrárne prezentovali bezpečnostný 
stav mochovskej atómky - prehnane pozitívne. 

Do hry sa dostáva - kontajnment. 
V závere otvoreného listu sa profesor Kromp vyhráža, že 

v prípade kampane proti nemu - uplatní tvrdé právne kroky. 
Nemusí. 
V ten istý deň, 3.júna 1998 predpoludním, prebieha vo vie-

denskom hoteli ANA GRAND tlačová konferencia za účasti 
takých autorít, ktoré sú hodné reprezentovať firmy zúčastnené 
na dostavbe prvého bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. 

Kromp stráca nervy. 
Rakúske ministerstvo zahraničia - zábrany. 
Do Bratislavy putuje verbálna nóta s dvoma výtlačkami Draft 

final report - NPP Mochovce vrátane prílohy, ktorú Rakúšania 
žiadajú predložiť ako predpoklad pre ďalšie rokovania za účasti 
MAAE. 

Termín prvého rokovania je akútny - zajtra! 
Stane sa. 
Rakúsko reprezentuje Irene Freudensschuss-Reichel, stála 

predstaviteľka svojej krajiny pri MAAE. Slovensko zastupuje Jo-
zef Zlatňanský, podpredseda ÚJD SR. MAAE vysiela Žigmunda 
Domaretzkiho, námestníka generálneho riaditeľa. 

Zlatňanský navrhuje, aby sa rokovanie sústredilo na tlakovú 
nádobu reaktora. 

Akceptované. 
Problém je s termínom expertného rokovania. 
Rakúsko žiada do týždňa, MAAE do mesiaca. 
Dohoda znie - 11. jún 1998. 
Rokuje sa o výbere expertov. 
Slovensko žiada, aby bezpečnosť EMO preverila MAAE. 
Ďalšie rokovanie - 19. jún 1998. 

Rozpomínanie Č. 1 (Ing. Miroslav Lipár) 

Bezpečnosť atómky a mátoženie ekológov 

Deväťdesiaty ôsmy je plný udalostí, ktoré mali Jadrovej elek-
trárni Mochovce - poškodiť. 
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Za zmienku určite stoja dve. 
Príprava rezolúcie v Európskom parlamente proti spusteniu 

Mochoviec. 
No predtým - aprílové mátoženie zelenej omladiny a Green-

peace pred mochovskou atómkou. 
Na Lipára aj toto zelené divadlo - pôsobí zle. 
Neznáša prázdne a beznádejné gestá. 
Iba krúti hlavou. 
„Božemôj, nevedia o elektrárni úplne nič, ale riskujú život," 

povie šéf jadrového dozoru akoby medzi rečou a otázku už kla-
die viac-menej sebe: 

„Čo ak to mátoženie zelených ozbrojená stráž nezvládne 
a niekto vystrelí..." 

„Neboj sa," povie s istotou Mikuš, „nevystrelí." 
Lipár uzná, ale nevie sa zbaviť chmár. 
Hľadá vysvetlenie. 
Potichu uvažuje a nachádza ho. 
Ak by si jadrových energetikov a ľudí z jadrového dozoru ze-

lení vypočuli a trochu lepšie ich aj spoznali, možno by zarytí 
ochrancovia životného prostredia pochopili práve to, čo je pod-
statné - že energetikom väčšmi ako im, nadšencom Greenpeace, 
záleží na bezpečnosti atómiek vrátane ekológie. 

Pochopili by aj to, že byť jadrovým energetikom predo-
všetkým znamená - mať silnú morálku, veľkú zodpovednosť 
a vysokú kvalifikáciu. 

A byť jadrový dozor - znamená byť pripravený aj prísny. 
Miroslav Lipár sa snažil byť hoden pomenovania jadrový 

energetik v bohunickej atómovej elektrárni od skončenia vyso-
kej školy. 

Aj detstvo prežil v spojení s elektrárňou. 
Otec pracoval ako technik vo Vojanoch a vždy vravieval: 
„Synak môj, krajšiu robotu ako v elektrárni nenájdeš nikde 

na svete. Ale musíš byť pripravený." 
Miro to cítil. 
Chodieval do vojanskej elektrárne ako domov. 
Ten zvuk, ktorý vydáva turbína, ho fascinoval odmala. 
Tak ako všetko v elektrárni. 
Potom sa Lipárovci presťahovali do rodného kraja. 
V Jaslovských Bohuniciach spúšťali A-jednotku a potrebo-

vali skúsených odborníkov. 
Starý pán Lipár neváha ani minútu. Ani syn. 
Ak už v ôsmej triede musí napísať sloh, tak to bude na tému 

- atómová elektráreň. 
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Otec je pyšný - má doma energetika. 
Aj Miro je pyšný, ale aby bolo úplne jasné, kam patrí, odchá-

dza na elektrotechnickú priemyslovku a po maturite na Elektro-
technickú fakultu SVŠT. 

V Bratislave mu chýba jediné - úchvatný pohľad z okna rodi-
čovského bytu na trnavskom sídlisku. 

Blízko na horizonte - Atómová elektráreň Jaslovské Bohu-
nice. 

Impozantné chladiace veže s obrovskými duchnami bielej 

P a i y 
Vedľa nich budovy atómky. 
„Nikdy mi ani len na um neprišlo, že sa pozerám na dielo 

skazy," spomína Miro Lipár a dodáva: 
„Atómka je náš život, nie naša smrť." 
V deväťdesiatom ôsmom, ked'sa v to ružové ráno konca aprí-

la priväzujú ku hlavnej bráne mochovskej atómky deti, spome-
nie si Lipár na to, čo povedal v deväťdesiatom štvrtom, keď sa 
dozvedel, ako sa aj s obrovským transparentom liepala zelená 
omladina na mochovskú chladiacu vežu. 

„Je hlúpe hazardovať zbytočne a ešte hlúpejšie zbytočne ris-
kovať život." 

Ibaže environmentalist! aj v deväťdesiatom ôsmom vedia 
lepšie - so životom hazardujú tí, čo do reaktora zavážajú jadrové 
palivo... 

Z davu sa ozývajú repliky o Černobyle. 
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Aj o tom, ako už jedna slovenská atómová elektráreň dva 
razy havarovala. 

Áno, bolo to tak. 
V Černobyle zlyhal - ľudský faktor. 
Aj v Bohuniciach na A-jednotke zlyhal - človek. 
V januári 1976 vystrelila pri výmene palivová kazeta. 
Smrtiaci oxid uhličitý sa von nedostal - utesnil ho zavážací 

stroj. 
Ale dole pod halou reaktora, v kôpke, ako chlapi nazývajú 

priestory inštalatérov, ostali dvaja robotníci. 
Už nestihli vybehnúť. 
Oxid uhličitý je oveľa ťažší ako vzduch. 
Tlačí sa dole a inštalatérov - udusí. 
O rok neskôr, koncom februára, opäť havária. 
V palivovom komplete ostalo trochu dehydratačného mate-

riálu, články sa prehriali, došlo k prepojeniu okruhov chladia-
ceho plynu a moderátora. 

Tentoraz nezomrel nik, ale memento mori - ostáva. 
Po ročnom odstavení A-jednotka - končí. 
Presne v tom istom roku, keď naostro vstupuje do energetiky 

V-jednotka. 
Novembrová nepríjemnosť pri zavážaní paliva do bohunické-

ho reaktora podnecuje myšlienku sprísniť podmienky spúšťania 
atómových elektrární do prevádzky - sprísnenou legislatívou. 

Postup pri manipulácii s palivom a technológiou musí byť 
riadený - zákonom. 

Krok po kroku, paragraf po paragrafe. 
Československá komisia atómovej energie (ČSKAE) už roku 

1978 vydáva svoj veľmi prísny výnos o zabezpečení jadrovej 
bezpečnosti a o rok neskôr ďalšie dva - o všeobecných kritériách 
a o zabezpečení akosti jadrových zariadení a stavieb. 

Rozhodujúci výnos o zabezpečení jadrovej bezpečnosti pri 
spúšťaní a prevádzke atómovej elektrárne vydá ČSKAE roku 
1980. 

No nie sú to zákony. 
Až o štyri roky neskôr dáva výnosom krídla norma vyššej 

právnej sily - zákon. 
Je o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových 

zariadení. 
Pod číslom 28/1984 Zb. zákon vykonáva ČSKAE. 
Ako orgán Československej akadémie vied. 
Ešte nedozrel čas, aby kxoky jadrových energetikov kontrolo-

val - nezávislý jadrový dozor. 
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Všetko sa vyvíja - človek, intelekt, právny režim. 
Aj postoj k jadrovej energetike. 
No ten pomalšie. 
Ľudia stále cítia veľký rešpekt pred atómovou elektrárňou 

a rovnako veľký aj pred atómovými energetikmi. 
Chyba. 
Asi preto sa aj o mierovom atóme a o tých, čo ho krotia, ho-

vorí väčšinou - potichu. 
A ak nahlas - tak demonštratívne. 

Jar na V-i Chyba. 

Jadroví energetici sú rovnakí ľudia ako všetci ostatní, iba 
zodpovednosť majú väčšiu. A kvalifikáciu možno vyššiu. 

No život milujú rovnako. 
Aj to je chyba? 
Určite nie. 
Hoci novinky, či už technické alebo právne, vnímajú ako -

vývoj. 
Veda vyrieši všetky tajomstvá. 
Niekto to pochopí skôr, niekto neskôr. 
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Ale prečo by mali rýchlejšie chápať akurát tí, čo sa kvalifikácii 
vyhli, a preto ako mnohí v živote bez poznatkov iba nezodpo-
vedne mátožia - aj o smrti. 

Čo chcú vari akurát jadroví energetici zomrieť - nasilu? 
Je to inak. 
Jadrový energetik silu atómu rešpektuje, ale nebojí sa jej. 
Greenpeace sa atómu bojí. 
Preto treba atómky búrať? 

V tom apríli deväťdesiateho ôsmeho bol Miroslav Lipár 
na mochovskej atómke už ako predseda Úradu jadrového do-
zoru SR. 

Poznal všetkých, čo boli pri zavážaní paliva. 
Nebolo jediného, čo by nerešpektoval - jadrový dozor. 
Hoci vznikol až roku 1993. 
Atómoví energetici sa rýchlo presvedčili, čo je to za silu 

a dobrodenie, ak ich kroky posudzuje - nezávislý štátny orgán. 
Podľa zákona a - prísne! 
No zvykať si na rigorózne pravidlá, veruže, nikdy nebývalo 

ľahké. 

Lipár sa vždy smeje, ked si zaspomína, ako ho, rešpektované-
ho smenového inžiniera V-jednotky, zaskočilo, keď štát v osem-
desiatom štvrtom vyrukoval s veľmi prísnym zákonom o jadro-
vom dozore. 

Povie: „Všetci sme cítili určité mrazenie na chrbte pri pred-
stave, že majú inšpektori ČSKAE zo zákona právo vyskúšať nás 
aj z odbornosti, vyrubiť nám osobnú pokutu, ba i zobrať opráv-
nenie smenového inžiniera." 
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Vyriešil to - vývoj. 
Ale aj vývoju niekedy treba pomôcť. 
Lipár to zažil - na vlastnej koži. 
Ak ho ako mladého riaditeľa odboru prevádzky na gene-

rálnom riaditeľstve SEP-u lákala pieseň turbín, vždy sa vybral 
za svojou smenou na V-jednotku, lebo inak sa nedalo. 

Kto nepočul to jemné kvílenie turbíny, čudoval by sa. 
Kto s ním vyrastal, nezabudol. 
Lipár nezabudol ani neskôr. 
Aj ako riaditeľ odboru jadrového dozoru ÚJD SR prichádzal 

do V-jednotky a počúval pieseň turbíny. 
A zhováral sa s chlapmi akurát o tom, čo ešte čaká atómku 

v oblasti bezpečnosti. 
Otec mu, mladému inžinierovi, vždy kládol na srdce: 
„Synak môj, nikdy nepodceň chlapov v elektrárni, čo ne-

majú vysokú školu, lebo ako technici sú to všetko vynikajúci 
majstri." 

Lipár túto radu dodržiaval do bodky. 
O atómke sa so svojimi chlapmi zhováral často. 
A odrazu telefonuje Tibor Mikuš, vraj, aby sa zastavil. 
„Hľadám námestníka pre prevádzku," povie sucho direktor 

atómky. 
Vie presne čo hovorí. 
S Mirom Lipárom spolu ťahali káble, keď v Bohuniciach začí-

nali. Potom sa každý z nich presadil v odbore, aby napokon oba-
ja realizovali to, čo elektráreň potrebuje najviac - vysokú jadrovú 
bezpečnosť. A pri takom niečom sa dá najlepšie spolupracovať 
akurát s Lipárom. Už otec mu vravieval, všetci to vedeli, lebo ho, 
majstra primárneho, potom sekundárneho a napokon výroby, 
dobre poznali. 

- Ak niečo robíš, rob to tak, akoby si to robil po prvý raz, vieš, 
dobrá robota neznáša rutinu. 

- Stále sa uč a zdokonaľuj v odbore, aby ťa nikdy nič nepre-
kvapilo. 

- Raď sa s ľuďmi. 
Z telefónu sa na druhej strane ozvalo: 
„A už si, Tibor, niekoho našiel?" 
„Áno." 
„Koho?" 
„Teba." 
Lipár sa v prvej chvíli zhlboka nadýchol, že povie, že nič ne-

počul, lebo má výborný džob na jadrovom dozore, ale zháčil sa 
a nepovedal jediné slovo. 
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Došlo mu to - bola to tá najlepšia ponuka. 
„Berieš?" pýta sa Mikuš. 
„Nohy si dolámem, Tibor," smeje sa Lipár a uvažuje o tom, že 

život na tomto svete môže byť spravodlivý. 
S Tiborom sa poznajú od mlada. 
Spolužiaci z priemyslovky a vysokej. 
Trnavčania. 
Obaja synovia otcov, čo našli uplatnenie v energetike. 
Mirov tatko - smenový majster v elektrárni. 
Tiborov otec - majster montáže technológie pri výstavbe 

elektrární. 
Miro a Tibor - úplne rovnaké krvné skupiny. 
Ako by mohol odmietnuť? 
Ibaže zodpovednosť nepustí. 
Najprv sa pozhovára s predsedom Úradu jadrového dozoru 

Jozefom Mišákom, ale ten povie rovno: 
„Nežartuj, tu ostaneš!" 
„Už som to Tiborovi sľúbil, pán predseda." 
„Ibaže tu si svoju robotu ešte neukončil, pán riaditeľ, ale sľú-

bil si to..." povie rozčúlene a zúfalo formálne Mišák. 
„Dobre, urobím všetko, aby po mne neostalo manko, 

pán predseda," odpovie Lipár a domáhajúc sa porozumenia 
dodáva: 

„Ale sám dobre vieš, čo pre mňa znamená V-jednotka." 
„A čo také ti ponúkol Mikuš, povedz..." 
„Vyše osemdesiat technických vylepšení jadrovej bezpečnosti." 
„A ty si tomuto vábeniu neodolal..." 
„Jasné, povedal som Tiborovi, že si nohy dolámem..." 
„Dobre, ale až o rok, dohodnuté?" ukončuje dialóg Mišák. 
Lipár dobre pozná svojho šéfa a dobre vie aj to, že to inak 

nepôjde. 

Zavolá Mikušovi. 
„Tibor, skôr ako o rok to nebude, starý ma nechce pustiť." 
„Dobre, počkám," odpovie stroho Mikuš, lebo jedno vie 

naisto. 
Počkať na Lipára, hoci aj rok, sa vždy oplatí... 

V deväťdesiatom siedmom, to už bol Lipár Mikušov námest-
ník, sa situácia opakovala - iba garde bolo opačné. 

Volá Mišák, že odchádza do Viedne - dostal ponuku 
od MAAE, a tá sa neodmieta. 
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No najprv, že treba obsadiť stoličku predsedu ÚJD SR. 
„A už si niekoho našiel?" pýta sa Lipár. 
„Áno, teba." 
„Neexistuje, vieš koľko je tu roboty?" 
„Viem, hovoril som s Tiborom." 
„Že mi ponúkaš svoju stoličku?" 
„Áno." 
„A to si pohovoríš najprv s ním, nie so mnou?" 
„Áno, Miro, vieš, ide o politiku." 
„Nie o odbornosť?" 
„Samozrejme, že áno, predovšetkým o odbornosť ide." 
„Takže si mal osloviť najprv mňa, však?" 
„Isteže mal, ale musel som mať istotu, či ťa Tibor pustí hneď, 

lebo vieš, ak by to bolo o rok, to by nešlo..." 
„A čo povedal Tibor?" 
„Že je to to najlepšie, čo mi mohlo napadnúť." 
„To nemyslíš vážne..." 
„Myslíme to obaja smrteľne vážne - ja aj Tibor." 
„Prečo?" 
„Čo prečo? Nedochádza ti to?" 
„Čo mi má dochádzať?" 
„Nevieš? Dobre, tak sám povedz, Miro, či si vieš predstaviť, 

že by jadrovému dozoru šéfovalo nejaké pochabé a závislé, pre-
tože politicky nominované stranícke ucho?" 

To by bolo to najhoršie, čo by sa mohlo stať - pomysleli si 
obaja. 

„Tak čo, Miro, berieš?" 
„Beriem." 

O rok opäť vážny telefonát. 
„Potrebujem ťa, Miro," ozve sa generálny riaditeľ Sloven-

ských elektrární Mikuš. 
„Nebodaj hľadáš námestníka," žartuje predseda Úradu jad-

rového dozoru Lipár. 
„Hľadám človeka, s ktorým presvedčíme europoslancov." 
Lipár dobre vedel, o čo ide. 
V Európskom parlamente už niektoré frakcie dlhšie chystali 

zelenú májovú rezolúciu proti Mochovciam. Téma opäť rovnaká. 
Treba zabrániť spúšťanie atómky, lebo tlaková nádoba reaktora 
nevydrží a nevydrží ani kontajnment, čo bude hotová katastrofa. 

Fantázia rakúskych europoslancov nemá medze. 
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„Ak sa nepodnikne nič, Miro, rozumieš, môže byť tá rezolú-
cia podporená," povie Mikuš. 

„Pôjdeme do Bruselu?" pýta sa Lipár. 
„Aj do Strassburgu a čo najrýchlejšie." 
Na letisku v Bruseli už atómových energetikov čaká dvojica 

slovenských diplomatov - pán Šefčovič a pani Matisová. 
„Koho osloviť ako prvého?" pýta sa Mikuš a Ševčovič odpo-

vie rovno: 
„Gordona Adama." 
Bola to správna volba. 
Brit dlho a pozorne počúval, sem-tam si niečo zapísal, spýtal 

sa čo-to, a potom povedal: 
„Božemôj, veď tí mládenci, čo vás kritizujú, páni, majú síce 

nejakú skúsenosť so spúšťaním atómovej elektrárne, ibaže starú 
dvadsať rokov." 

„Je to tak," pritakáva Mikuš, ale nechce to komentovať. 
Nemusí. 
Adam do problému vidí: 
„Však vy to spúšťanie zvládnete oveľa lepšie, ako by ho zvlá-

dli oni." 
Na to Mikuš ani Lipár neodpovedali. 
Boli o tom presvedčení. 
Rozprúdilo sa ďalšie dlhé kolo veľmi vážnej, ale srdečnej 

diskusie. 
Lipár neskôr povedal: 
„Gordon bol naša krvná skupina alebo my jeho." 
V Štrasburgu sa situácia opakovala. 
Mikuš s Lipárom oslovili azda všetky výbory a vari každého 

z europoslancov, kto sa do problému chcel zaangažovať, či už 
v dobrom alebo v zlom. 

Rakúšania sa správali veľmi noblesne. Lúčili sa s dvojicou 
slovenských atómových energetikov pohárom sektu. 

„No vidíte, my vás aj šampanským pohostíme," žiari Mery-
lies Flaming pri prípitku a povie: „Možno by ste aj vy nás mohli 
pozvať na šampanské." 

„Samozrejme, že vás pozveme?" odpovie Lipár a hneď aj 
spresní dátum: „Hneď ako budeme mochovskú atómku prifá-
zovávať na sieť." 

Rakúskym europoslancom sa toto pozvanie, pochopiteľne, 
vôbec nepozdávalo. 

Dvojici slovenských energetikov - áno. 
„To už bude v mojej réžii," pridáva sa Mikuš a poučí prí-

tomných, že sa bude piť sereďský Hubert, vynikajúce šampanské, 
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ktoré má veľmi hlboké francúzske korene. Pretože vinič na toto 
víno sadil a potom z neho vyrábal šumivý mok vojak Napoleo-
novej armády - Hubert. Po Bratislavskom mieri, diele to samot-
ného Taleyranda, ostal na Slovensku natrvalo. 

„Radi to vaše šampanské ochutnáme, páni, ale až príde čas," 
odpovie Marylíes Flaming a chytí sa iniciatívy: „No aby nám 
tu v Strassburgu nevyschlo v krku, my vás už zajtra pozývame 
na pracovné raňajky, a tam môžeme pokračovať aj na tému jad-
rová energetika, prijímate?" 

„Veľmi radi." 
„Božemôj, tu sa niečo deje, úplný prielom," utrúsi Šefčovič 

a akože s výhražným otáznikom dodá: 
„Pozývajú vás na raňajky, vy ich na šampanské, čo si mám 

o tom myslieť...?" 
„Že čert nikdy nespí!" odpovie s istotou Lipár a štvorica Slo-

vákov sa schuti zasmeje. 
Múdrosť slovenského porekadla sa ukázala hneď ráno. 
V uzavretých priestoroch bufetu žurnalistov ako maku - tri-

štyri televízne spoločnosti, noviny, rozhlas. A každý z novinárov 
už v ruke rezolúciu, o ktorej sa malo rokovať na májovom pléne. 
Zámer bol jasný - odovzdať dokument slovenským energeti-
kom pred kamerami, aby sa celý svet dozvedel, čože si to myslí 
Európsky parlament. 

Ibaže Mikuš a Lipár odmietli hrať toto politické divadlo -
otočili sa a odišli. 

O chvíľu Marylies Flaming opäť príde, usmieva sa, vraj, že 
by sa obaja slovenskí atómoví poslovia vari mohli vrátiť, lebo 
novinári už odišli. 

„Prečo ste to urobili?" pýta sa prísne Mikuš a nasrdený Lipár 
dopovie: 

„Je to podraz, pani poslankyňa, a my sme včera mali pocit, že 
si pripíjame na korektné vzťahy." 

„Nuž, viete, my Rakúšania sme antinukleárna krajina a ako 
poslanci Európskeho parlamentu, pochopte nás, prosím, musí-
me našim voličom jasne ukázať, že je to naozaj tak." 

Že až príliš iniciatívne a aj za cenu podrazu, to už rakúska 
europoslankyňa nekomentovala. 

A neskôr možno ani to, že májovú rezolúciu podporilo iba 70 
poslancov, hoci Rakúšania čakali, že ju podporia - všetci! 

Dvojici slovenských energetikov teda nebolo čo vytýkať. 
Urobili v Bruseli a Strassburgu - čo sa dalo. 
Svojím spôsobom to potvrdil aj diplomat Šefčovič. 
„Vždy nám sem posielajú dvojakých ľudí. Buď odborníkov, 
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čo neovládajú jazyky, alebo angličtinárov, ktorí sa problematike 
odborne nevenujú. Vy, páni, viete jazyky a ešte sa aj vyznáte. Tak 
to má byť." 

Tak to aj bolo. 
Ako to hovoril starý pán Lipár, že treba byť pripravený? 
Kto by tu nebol pripravený? 
A kto by nebol pripravený aj na ďalšie úlohy? 
V septembri posudzuje tlakovú nádobu mochovského reak-

tora - MAAE. 
Je bezpečná - tak znie rezultát! 
Nič nové pod slnkom - to isté vychádza aj z auditu Ris-

kauditu, nezávislej spoločnosti platenej Európskou komisiou 
z programu Phare. 

Kto by ešte spochybňoval EMO? 


