
VII. KAPITOLA - peaiaze budú a elektrina tiež. 

Rozpomínattie Č. 2 (Ing.Ladislav Lorinc) 

Spoločný podnik EMO, a.s., 
ozaj úplne zbytočný útvar? 

V ten mrazivý januárový deň roku 1994, asi deň-dva pred 
založením spoločnosti EMO, a.s,, telefonuje direktor koncerno-
vého podniku SEP - Atómové elektrárne Mochovce Ladislav 
Rafaj svojmu námestníkovi Lacovi Lórincovi, aby zavolal Jozefa 
Markuša a obaja prišli k nemu do kancelárie. 

„Prišli sme, ako si želal," spomína Ladislav Lorinc. 
Laco Rafaj sedel za stolom a za prítomnosti notárky čosi spi-

sovali. 
„Dobre, chlapi, ste tu," zodvihne zrak direktor a dodáva: 
„Akurát vypisujem protokol o založení nového spoločného 

podniku Slovenských elektrární, a.s., a EdF, ale chýba mi meno 
do kolónky generálny riaditeľa predseda predstavenstva." 

Laco Lorinc sa už chystal zagratulovať Jozefovi Markušovi, 
vynikajúcemu odborníkovi, ktorý tak ako on, a napokon skoro 
všetci, čo hovorili do výstavby mochovskej atómky, tiež vyrástol 
v Jaslovských Bohuniciach a pôsobil v Mochovciach, keď odrazu 
Ladislav Rafaj sucho oznámi: 

„Napíšem tam tvoje meno, Laco, čo povieš?" 
„Prečo moje?" pýta sa prekvapene Ladislav Lorinc a vyzvedá 

ďalej: 
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„Čo vari Jožko ochorel?" 
„Nie, zľakol sa," odpovedá lakonicky direktor. 
Pravda však bola inde. 
Jozef Markuä novému projektu, ktorý vymysleli bankári 

JP Morgen a Francúzi, jednoducho nedôveroval, a tak pokoj-
ne strpel aj narážku o strachu, len aby do tohto vlaku nemusel 
nastúpiť. 

Obaja energetici - Lôrinc aj Markuš - sa na seba skúmavo 
pozreli, až napokon Jožko Markuš, akoby trochu zahanbene, pri-
kývol : 

„Áno, Laco, zľakol som sa toho, lebo neviem po anglicky. Ako 
by som sa dohováral so zahraničnými dodávateľmi?" 

Markuš uderil klinec po hlavičke. 

i 2 8 



VII. KAPITOLA - Peniaze budú a elektrina tiež... 

V tom čase bolo veľkým handicapom väčšiny slovenských 
manažérov, a teda aj pri výstavbe Jadrovej elektrárne Mochovce, 
akurát to, že neovládali svetové jazyky. Okrem ruštiny a trochu 
aj nemčiny. Navyše, úplne neotrkaní zo stretnutí so západnými 
manažérmi, lebo s nimi nedokázali komunikovať, pociťovali 
voči nim akýsi prehnaný provinčný rešpekt. 

Žeby však toto bol prípad Jozefa Markuša, o tom by ale zapo-
chyboval každý. Hovoril výborne po rusky a perfektne po ma-
ďarsky, a ktovie či nie aj po nemecky. No šéfovať EMO, a.s., a ako 
jeden z trojice zástupcov oboch strán fungovať na čele tohto 
spoločného slovensko-francúzskeho podniku a reprezentovať 
v ňom slovenskú stranu, hoci aj ako predseda predstavenstva, 
to nechcel. Od začiatku veci vnímal ako hru EdF o dodávateľskú 
dominanciu a ďalšie benefity. 

Prečo inak by sedeli v trojčlennom predstavenstve dvaja 
Francúzi? 

Pracovať v takejto konštelácii si Markuš netrúfal. 
Spoločný podnik však musel vznilcnúť. Bez neho by za-

nikla šanca SEP-u a krátko na to Slovenských elektrární, a.s, 
aspoň sa pokúsiť získať prepotrebné peniaze a vari aj niečo 
z nezaplatiteľných skúseností renomovaného zahraničného 
investora. 

Nebolo nad čím uvažovať. 
Chcelo to bojovníka. 
Rafaj sa okamžite obrátil na svojho námestníka Lôrinca 

a otvorene mu hovorí: 
„Laco, musíš to zobrať ty!" 
Lôrinc mal vtedy ideálny vek, 42 rokov, dostatok skúsenos-

tí z výstavby aj prevádzky atómovej elektrárne, ba aj z riadiacej 
funkcie. Bol energický a, navyše, hovoril trochu po anglicky. 

„Prečo ja?" 
„Zober to tak, Laco, že spĺňaš všetky predpoklady, vrátane 

jazykových," rozptyľuje Lôrincove pochybnosti Rafaj, aby ho 
zlomil a splnil zároveň konkrétnu úlohu, ktorú dostal od gene-
rality Slovenských elektrární - okamžite založiť spoločný pod-
nik a personálne ho obsadiť. 

„Ale ja sa, direktore, dohovorím po anglicky tiež iba rukami-
nohami," zavtipkoval Lôrinc, ale Rafaj nežartoval: 

„Doučíš sa! Tak čo - berieš?" 
„Tak ma tam napíš..." 
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O dva dni neskôr, 19. januára 1994, sa v Dome energetikov 
na Konventnej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný začiatok 
spolupráce francúzskych a slovenských atómových energetikov 
v spoločnom podniku SEP-u a EdF - EMO, a.s. 

Za prítomnosti politikov, bankárov a reprezentantov oboch 
zainteresovaných strán sa slova ujal riaditeľ medzinárodných 
vzťahov Electricité de France Jean-Michel Fauve, muž, ktorý 
veľmi dobre poznal úroveň i kvalitu staviteľov Mochoviec, a vari 
preto sa oprel o vlastné slová spred dvoch rokov, keď na atómke 
vrcholil francúzsky aud i t 

„Získal som dojem," povedal vtedy Fauve, „že sme videli 
veľký projekt a jeho impozantnú realizáciu. Myslím, že v oblasti 
jadrovej energetiky je nevyhnutná široká a mnohostranná spo-
lupráca, čoho konkrétnym príkladom budú práve Mochovce, 
kde sme rýchlo uvažovali o tom, ako spojiť sily SEP-u, nemec-
kých firiem a EdF, aby sa atómová elektráreň úspešne dokončila. 
Zistili sme veľmi podstatnú vec, že slovenskí inžinieri, technici 
a robotníci majú technickú kompetenciu a sú na mimoriadne 
dobrej úrovni, Čo je záruka toho, že sa Mochovce dobudujú pod-
ľa našich spoločných predstáv," 

Fauve sa už pri kvetnatom prípitku francúzskym šampan-
ským francúzsky noblesne, ale zato po anglicky priznal, že svoj 
prejav prerábal trikrát, až napokon sparafrázoval to, o čom bol 
presvedčený už počas svojej trojdňovej návštevy Mochoviec 1. 
až 3, apríla 1992. 

Vtedy ešte boli v hre aj nemecké firmy Preussen Elektra 
a Bayerwerk AG. 

19. januára 1994, keď vznikol spoločný podnik SEP-u a EdF -
EMO, a.s., išlo už čisto iba o slovenskú a francúzsku vec. 

Jean-Michel Fauve pristúpil ku generálnemu riaditeľovi 
EMO, a.s., Ladislavovi Lorincovi s pohárom francúzskeho šam-
panského a po anglicky mu povedal: 

„Congratulations, Mr. President. I look forward to our mu-
tual cooperation." 

„Thank you. With pleasure," vypotil Lorinc, ale myslel to 
vážne. 

Najdôležitejšou úlohou predsa bolo - naškriabať peniaze. 
Výstavba Mochoviec bola v rokoch 1990 - 1992 výrazne 

utlmená. 
Rokom 1993, keď vznikla Slovenská republika, ale aj v roku 

1994, keď sa SEP pripravoval byť štátnou akciovou spoločnosťou 
Slovenské elektrárne Bratislava, malo podľa mienky všetkých 
konečne nastať nové obdobie financovania mochovskej atómky. 
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Nastalo iba obdobie urputného hľadania peňazí. 
Premena štátneho podniku SEP na štátnu akciovú spoloč-

nosť SE 1. novembra 1994 na tom nemohla zmeniť - nič! 
Politici, ktorí otvorene podporovali výstavbu Jadrovej elek-

trárne Mochovce, boli vtedy vari iba dvaja - mladý poslanec 
SDĽ Robert Fico, ktorý zopárkrát navštívil aj stavenisko elek-
trárne, a Ján Čarnogurský, ktorý mochovskú atómku podporo-
val ešte ako federálny vicepremíér. 

Postupne sa do obrazu dostali aj ministri Ján Ducký, Peter 
Magvaši a Sergej Kozlík. 

Problém bol jasný - peniaze. 
Spoločný podnik EMO, a.s., ktorý slúžil známemu účelu, sa-

mozrejme, určitý význam maj. 
Ak už pre nič iné, tak aspoň preto, že sa slovenskí energetici 

mali možnosť zorientovať v širokom optime manažérskych prí-
stupov renomovanej západnej firmy, a navyše, zbaviť sa zároveň 
aj provinčnej podriadenosti. 

Projekt finančného modelu dostavby Atómovej elektrárne 
Mochovce podľa Electricité de France, navyše, financovaného aj 
z peňazí EBOR-u, sa spočiatku javil ako veľmi perspektívny. 

Už po roku mohol generálny riaditeľ EMO, a.s,, Ladislav 
Lôrinc konštatovať, že sa veci výrazne pohli. Bola predefinovaná 
zmluva a boli vyriešené všetky záležitosti s bankami. 

Chýbalo jediné - dôvera. 
Francúzi jednostaj a cielene oslabovali najmä českých dodá-

vateľov. 
EdF kládla provokatívnu otázku, či Škoda Praha vôbec vie 

dokončiť EMO. 
Ale to už služobné cesty slovenských expertov dlhšie smeru-

jú do Viedne, kde má EdF svoje reprezentatívne zastúpenie. Tam 
Francúzi rukolapne pocítili, aké pevné je puto medzi slovenský-
mi a českými energetikmi. 

Predstaviteľom Electricité de France postoje slovenských 
energetikov nevoňali, ale ich vzájomné stretnutia boli napriek 
tomu veľmi spoločenské. Pretože sám viedenský šéf EdF pán 
Jean Alan Vaujor bol veľmi spoločenská osobnosť, navyše gur-
mán a veľký znalec kvalitného francúzskeho vína. 

Rokovania sa začínali prípitkom francúzskym šampanským, 
pili sa najlepšie francúzske značkové vína, podávali sa delikatesy 
francúzskej í európskej kuchyne. 
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Odborné rokovania - tie už boli z iného súdka. 
Boli veľmi tvrdé, lebo boli podmienené protichodnými zá-

ujmami. 
Slovenské limity nastavovali muži okolo generálneho riadite-

ľa Slovenských elektrární, a.s,, Rudolfa Kvetána, ktorí obchodné 
praktiky zahraničných partnerov poznali ešte z výstavby Jaslov-
ských Bohuníc, a preto zadanie znelo: 

„Podporiť iba projekt dobrý pre Slovenské elektrárne, ale 
z vlastných pozícií neustúpiť!" 

Boli to tvrdé podmienky, pretože Francúzi presadzovali tiež 
iba to, čo im nalinkovala lyonská jadrová centrála EdF. Navyše, 
využívali všetko, čo mohli, a to najmä z hystérie verejnej mienky 
vtedy ešte vždy prudko naklonenej proti jadru. 

V deväťdesiatom Štvrtom vo verejnosti ešte stále rezonova-
li dozvuky Černobyľu. Každá zmienka o atóme, najmä ak bola 
spojená so sovietskymi reaktormi typu VVER 440, vzbudzovala 
medzi ľuďmi nevôľu a odpor. 

Francúzi to, ak bolo treba, radi využívali. 
Neustupovať zo svojich pozícií, ako to nariadila generalita 

SE, znamenalo ale predovšetkým obhájiť sovietsku technológiu 
reaktorov typu VVER 440, 

Našťastie, slovenskej delegácii určovali limit aj slová uznania, 
ktoré zhruba pred rokom úprimne vyjadril Martin Yates, vysoký 
predstaviteľ anglickej firmy Nuclear Electric: 

„Bez emócií alebo prikrášľovania môžem povedať, že náš 
dojem z Mochoviec je dobrý. Oceňujeme najmä to, čo je jasne 
vidieť, že vo veľmi ťažkých podmienkach vzniká niečo nové. Vaši 
pracovníci sa snažia uplatňovať západný model, preorientováva-
jú sa na novú kultúru práce. Je to skutočne veľkolepý projekt, aký 
sa u nás v tejto oblasti ešte nerealizoval. Príjemným prekvape-
ním pre nás bolo vidieť, že na budúcu prevádzku je tu priprave-
ný rozsiahly a dobre vyškolený personál. Aj my sa máme čomu 
podučiť. Vcelku krátky pobyt nám stačil na to, aby sme spoznali, 
že toho viete oveľa viac ako si myslíte. Chýba vám viac sebavedo-
mia. Mali by ste byť viac hrdí na to, čo ste dokázali," 

Reprezentanti slovenskej časti EMO, a.s., Ladislav Lôrinc, 
Jozef Valach a Anton Masár ako pravidelní účastníci rokovaní 
s EdF vo Viedni a neskôr aj v Londýne s EBOR-om a JP Morgen 
už nezakryte dávali najavo, ako veľmi sú hrdí na to, čo dokázali. 

Sebavedomie mládencom z mochovskej atómky naozaj ne-
chýbalo. 

Našťastie. 
Electricité de France, sama prioritne spojená s jadrovou 

Bohunické pole 
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energetikou, isto mohla mať oveľa úprimnejší záujem na tom, 
aby rokovania so slovenskými expertmi boli úspešné. Popri od-
bornom však Francúzi presadzovali aj svoj prioritný obchodný 
záujem, a tak skúšali všetko - aj hru na čas. 

Rokovania sa vliekli. 
Vaujor tvrdil, že to spôsobujú veľmi zložité pravidlá, kto-

ré vraj fungujú v každej takej obrovskej firme, akou je EdF, ale 
lôrincovci už vedeli svoje. 

„Áno, bolo to úplne iné riadenie ako u nás," konštatoval Laco 
Lorinc. „Zatiaľ čo ja som mohol kedykoľvek zavolať generálne-
mu riaditeľovi Slovenských elektrární, pán Vaujor musel najprv 
všetky výsledky našich spoločných rokovaní písomne poslať 
do Lyonu, a potom dlho a disciplinovane čakať, kým sa rozhod-
nutie prehryzie cez byrokraciu stotisícového molochu, aby sa 
presne vyšpecifikované vrátilo späť do Viedne - z Paríža." 

EdF hralo o veľa, a tak času muselo byť dosť. 

Aj na to, aby sa podarilo zlomiť slovenských energetikov 
a pristrihnúť ich na svoj meter. No nedalo sa. Aj na Slovensku 
oplatí, že čas sú peniaze, aj keď sa (čas) vlečie. 

Pán šéf Vaujor, aby čas zabil, urobil z každého expertného 
zasadania - piknik. 
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„Ak som sa niekde naučil rozumieť francúzskemu vínu, bolo 
to vo Viedni," spomína Lôrinc veľmi rád, ale okamžite dodáva: 
„Ak som však niekde mal možnosť preniknúť aj do hlbín riade-
nia takého energetického giganta, akým je EdF, a dôsledne po-
rozumieť pravidlám riadenia špičkovej západnej firmy, bolo to 
práve vo Viedni." 

Francúzski experti sa od začiatku správali ústretovo, niektorí 
sa dokonca učili po slovensky. 

Kontúry dobrej spolupráce SE a EdF sa črtali postupne a aj 
pri vínku. 

Dominoval záujem o rozvoj jadrovej energetiky, a tak dôvera 
postupne rástla. Ukázalo sa, že technici sa rýchlo vedia dohod-
núť, ak - vedia. V zostave EMO, a.s., nebol nik, kto by nevedel. 
Rozhovory boli úprimné a zaujímavé. Slováci sa pýtali a nechali 
inšpirovať riadiacimi skúsenosťami giganta EdF, Francúzi zasa 
nemali dvojnásobnú skúsenosť s haváriou atómky, ako Slováci 
s bohunickou A-jednotkou, a tak sa museli pýtať aj oni, 

„Najmä Tono Masár dokázal klásť otázky," spomína Laco 
Lôrinc, „na ktoré sa ťažko odpovedalo. No Tono dôsledne trval 
na svojom a nedal sa odradiť, ani kedsa Francúzi veľmi takticky 
snažili ieho štipľavé otázky ignorovať." 

Problémom číslo jeden bolo, že Francúzi ako dobrí obchod-
níci nechceli brať, rovnako ako predtým konzorcium, nijakú fi-
nančnú zodpovednosť za minulosť stavby - odmietali sa podie-
ľať na preplácaní starých faktúr. 

Francúzi, pre ktorých gigantickú energetickú firmu EdF bola 
účasť na výstavbe EMO iba „bokovkou", hľadeli len na svoju bu-
dúcnosť. Taká bola ich obchodná filozofia. 

„Vždy nám trochu dávali najavo, aké šťastie máme, že sa EdF 
o Mochovce vôbec zaujíma," pripomína Laco Lôrinc zdôraz-
ňujúc: „My sme im zasa dávali najavo, že disponujeme rovnako 
kvalitnými odborníkmi, ktorí svoju špičkovú odbornosť nado-
budli už v päťdesiatych rokoch. Ukázalo sa to vo všetkých tech-
nických diskusiách. Neprehrali sme ani raz." 

Lyonská centrála EdF, ktorá riešila jadrové otázky firmy, sa 
rýchlo presvedčila, s kým má tú česť. 

„Išlo vtedy aj o počítačový systém riadenia údržby, ktorý 
sme vyvinuli a aplikovali v Mochovciach," spomína Laco Lôrinc 
s dôvetkom: „Nebola to pôvodná myšlienka. My smejú odkukali 
od Maďarov, oni od Fínov a ti zasa od Američanov. Problém je 
v tom, že elektráreň beží 300 dní a potom má 40 alebo 50 dní 
na odstávku. Medzitým sú tisícky úkonov a prác, ktoré ak ne-
nadväzujú, všetko sa posúva a vznikajú obrovské straty." 
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Francúzi ale tvrdohlavo ponúkajú vlastný počítačový systém, 
podľa nich najlepší na svete, a aj preto taký drahý - okolo 50 
miliónov frankov. 

„Nám stačí ten, čo máme, je vynikajúci," kontruje Lorinc. 
„Vynikajúci? O ho hó... A v čom, prosím vás?" strojene sa 

čudovali Francúzi. 
„Je lacnejší a pohotovejší." 
„O ho hó..." 
No Lyončania kvôli nemu predsa len merajú cestu na Slo-

vensko. 
Už vedia, že majú v Mochovciach partnerov i priateľov. 
Francúzska noblesa a úprimný záujem o spoluprácu lámu 

predsudky. 
Mochovskí experti EMO, a.s., ponúkajú technickú invenciu. 
Francúzi odchádzajú zo Slovenska v presvedčení, že to, čo 

videli, naozaj je pre Mochovce oveľa iepšie ako to, čo ponúka 
EdF. Pochopiteľne, veď lyonské riešenie malo parametre nasta-
vené na kontrolu údržby možno desiatok elektrární, nie jednej 
jedinej... 

„Vtedy som prvý raz zažil, ako nám Francúzi otvorene pre-
javujú uznanie. Nemali nijaké zásadné pripomienky, neponúk-
li žiadne nové riešenie, ktoré by náš kontrolný systém vôbec 
mohlo nejako výraznejšie posunúť, a tak sa iba ukláňali. Ba čo 
viac, na medzinárodných rokovaniach nás začali obhajovať prá-
ve našimi argumentmi," prízvukuje Ladislav Lorinc a s obdivom 
dodáva: 

„Takí sú Francúzi." 
Úderné kvarteto SE, ktoré v EMO, a s., tvorili Laco Lorinc, 

Jožo Valach, Tono Masár a Peťo Andraško, výrazne zabodovalo. 
Tie tisícky hodín strávených nad dokumentmi, ktorými sloven-
ských odborníkov zásobovali viedenskí experti EdF, vôbec ne-
vyšli nazmar. 

Otázka začala znieť úplne inak - prečo sa zbavovať minulosti 
stavby? 

Jediný, kto problém mohol vyriešiť definitívne, bola sloven-
ská vláda. 

Francúzi žiadali zmluvu na kľúč, ale dostať ju nemohli. 
A tak sa aspoň sebavedomo štylizovali do pozície záchrancov 

slovenskej jadrovej energetiky. 
Postoj EdF bol možno pochopiteľný. 
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Na EMO sa Francúzi pohybovali od samého začiatku pono-
vembrovej éry. Ibaže v deväťdesiatom štvrtom dominantnejšie 
už iba do zverejnenia svojej veľmi nešťastne postavenej finanč-
nej schémy. Trčalo z nej, že celú ťarchu za minulosť bude znášať 
iba Slovensko. Nepochopiteľným sa stalo, že sa EdF držala tejto 
pozície, aj keď už bolo úplne jasné, že Mochovce je možné finan-
covať len ako jeden kompletný celok. 

Bola to pre Slovenské elektrárne, a.s., dlhodobá a jediná pri-
jateľná pozícia. 

Francúzi tvrdohlavo odmietali zodpovednosť za minulosť 
stavby a naštartovali tým proces, ktorý ich z výstavby EMO ako 
dominantného partnera - odstavil. 

Ministri Ducký a Kozlík napokon rozhodli, že sa financova-
nie Mochoviec bude riešiť úplne inak. Finančnú spoluúčasť, a to 
aj za minulosť stavby, ponúkala totiž česká i ruská strana. 

Odrazu bolo o Čom rokovať bez Francúzov aj s nimi. 

Odmietnutie EdF ako dominantného partnera Slovenských 
elektrární, a.s., sa pri výstavbe mochovskej atómky rodilo po-
stupne. A možno aj bolestivo - Francúzi si v Mochovciach zís-
kali dôveru a nadviazali mnohé priateľstvá. 

Chod vecí výrazne posúvali rokovania predstaviteľov EMO, 
a.s., v londýnskej pobočke svetovej superbanky JP Morgen. Tá 
bola odborným poradcom EBOR-u aj v oblasti financovania 
bezpečnostných zlepšení jadrových zariadení. 

Analýzy JP Morgen ukazovali, že investície do Jadrovej elek-
trárne Mochovce sú bezpečné, čo EBOR, lebo sa jej to hodilo 
- akceptovala. 

Rokovania mali vecný priebeh, no aj v Londýne sa práve An-
ton Masár, mimochodom, výborný angličtinár, opäť ukázal ako 
jasnozrivý partner, ktorý svojimi odbornými otázkami naháňal 
bankárom hrôzu: 

„A táto položka čo znamená..." 
Samozrejme, že odpoveď nedostal. 
Na druhý deň sa pýtal to isté. 
Bankári sa vždy snažia pôsobiť pokojne a dôstojne, ale Masár 

ich svojimi otázkami doslova vytáčal. Muži v čiernych oblekoch 
začali zvyšovať hlas, tvrdosť postojov aj aroganciu pováh, ale 
Tono Masár sa nedal: 

„A táto položka čo znamená,. 
Keďže sa odpovede od bankárov nedočkal, lebo práve v nej 
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holo skryté čaro biznisu, chcelo to riešenie. Našiel ho Jozef Va-
lach: 

„Chlapi, musíme si zadovážiť počítač s kvalitným softvérom 
a dešifrovať na ňom všetky kľučky finančného modelu navrhnu-
tého bankármi z JP Morgen. Čo ty na to, Laco?" 

„NiČ, kúpime ho," odpovedal generálny riaditeľ EMO, a.s., 
hoci peňazí nemal nazvyš. 

Bola to dobrá investícia. 
Ukázalo sa, že EMO, a.s., mala od samého začiatku pôsobiť 

len ako škrupinka - doslova ako umelý výtvor. Napokon, práve 
takto spoločný podnik nazvali - bankári. 

Pochopiteľne, veď mal slúžiť na to, aby objednával práce iba 
toho dodávateľa, ktorého navrhnú - bankári. 

A to všetko kryté garanciou - slovenskej vlády. 
„Rozšifrovaný finančný systém nám v jednotlivých polož-

kách ukázal všetko, dokonca aj to, ktorá firma získa aké profity," 
spomína Lorinc. 

Zostava slovenských energetikov zúčastnených na londýn-
skych rokovaniach s JP Morgen a EBOR-om bola zásadne proti 
filozofii bankárov. 

„Išlo o veľa peňazí, o celú miliardu dolárov, a tak, spoznávajúc 
detaily, začala postupne upadať aj naša vrúcnosť voči EBOR-u," 
spomína Laco Lorinc a dodáva: 

„Stále však boli prítomné aj dve úplne neprijateľné zmluvné 
podmienky EdF - nezaťažovať ich zodpovednosťou za minulosť 
stavby a vylúčiť z hry Škodu Praha. No my sme si už boli nacis-
tom. Buď EdF do investičného vzorca doplní aj zodpovednosť 
za minulosť stavby a budúce aktivity Škody Praha, alebo zmluva 
nebude." 

Ibaže to už Edo Strýček ponúkol ministrovi Duckému úplne 
nový finančný model, ktorý prítomnosť Škody Praha na dostav-
be mochovskej atómky doslova forsíroval - bol škodovácky. 

Príbeh sa začal rozmotávať. 
Aprílové rokovanie EMO, a.s., ktoré sa v deväťdesiatom pia-

tom uskutočnilo v bratislavskom hoteli Danube, pripravovali 
Francúzi vo veľkom štýle - priviezli batériu fliaš najlepšieho 
francúzskeho šampanského aj mnohé gurmánske zázraky gal-
ského kohúta, a predvádzali neopísateľný Šarm. 

Nepomohlo nič. 
Tak ako mali Francúzi inštrukciu bezpodmienečne dosiahnuť 

podpísanie zmluvy, Slováci zasa disponovali pevným rozhodnu-
tím, ktoré zrelo po celý jeden rok, a to - zmluvu nepodpísať. 

„Na svojich podmienkach trváme, páni," povedal ostro pod-
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predseda predstavenstva Slovenských elektrární Eduard Strýček 
a vyčkával, čo na to predstavitelia EdF, 

Francúzi zbalili fľaše, chlebíčky aj noblesné spôsoby a bez po-
zdravu - odišli. 

Vrátia sa vraj až zajtra ráno, no nie na slávnostnú pôdu do ho-
tela, ale na pracovnú do Domu energetikov na Konventnú ulicu 
v Bratislave. Pravdaže, iba ak sa slovenskí a francúzski experti, 
ktorí budú hľadať prijateľné riešenie cez noc - dohodnú. 

Francúzi pracovali ako včeličky a boli postupne ochotní 
upustiť aj od takých znení zmluvy, o akých dovtedy nechceli po-
čuť jediné slovo. 

„Na každú našu pripomienku prikyvovali - áno, áno, áno..." 
spomína Lôrinc a nostalgicky dodáva: „Bolo mi ich ľúto, boli to 
báječní muži, ale nedalo sa nič robiť. Pohár našej trpezlivosti 
pretiekol. Francúzi svoju šancu prepásli." 

Bolo to jasné hneď ráno. 
EMO, a.s., po čosi vyše roku zaniká. 
Ladislav Lôrinc od 1. januára 1996 prijíma funkciu vrchného 

riaditeľa pre výrobu a údržbu na generálnom riaditeľstve Slo-
venských elektrární, a.s. 

V deväťdesiatom piatom, to ešte za pôsobenia EMO, a.s., sa 
rodí iniciatíva Škody Praha, generálneho dodávateľa technoló-
gie, ktorý sa na rozdiel od EdF hlásil k minulosti stavby úplne 
vehementne - bola to aj jeho minulosť... 

Ten príbeh mal dynamiku. 
Škodováci, veľmi ťažko berúc, ako ich z investičného procesu 

odstavuje Electricité de France, už v marci 1995 vedno s českými 
bankami pripravujú veľmi zaujímavý alternatívny návrh finan-
covania dostavby 1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce. 

Slovenské elektrárne, a.s., ale aj slovenská vláda tento finanč-
ný model pomerne rýchlo akceptovali. 

V porovnaní s projektom EMO, a.s., v ktorom dominovala 
EdF a EBOR, totiž ten škodovácky ponúkal viacero nespochyb-
niteľných výhod. 

Predovšetkým - finančný model Škody Praha nebol pod-
mienený žiadnou fyzickou ani finančnou zainteresovanosťou 
západných investorov, ale ani odstavením V-jednotky či zvyšo-
vaním cien elektrickej energie. 

A čo bolo podstatné - ponúkal oveľa nižšie náklady na do-
stavbu. 
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Vláda SR koná. 
Už 22, marca 1995 listom podpredsedu vlády a ministra fi-

nancií Sergeja Kozlíka a ministra hospodárstva fána Duckého 
(v zastúpení štátneho tajomníka Jozefe Brheľa) žiada prezidenta 
EBOR-u pána Delarosiera, aby rozhodnutie o poskytnutí pripra-
vovaného úveru na dostavbu dvoch blokov JE Mochovce - od-
ložil. 

Čakalo sa už iba na konečné rozhodnutie vlády. 
Prišlo v septembri. 
Správu Slovenských elektrární, a.s., o zabezpečení alternatív-

nej dostavby 1. a 2. bloku JE Mochovce vláda promptne preroko-
vala a uznesením č. 660 z 5.9.1995 aj definitívne schválila. 

Nový model dostavby a financovania EMO sa po rokova-
niach s dodávateľmi dostáva konečne na svetlo božie. 

Perspektívny je aj preto, že sa uskutočnil najmä s pôvodnými 
dodávateľmi, teda s českými, ruskými a slovenskými, a to vrá-
tane ich bánk, hoci aj za širokej medzinárodnej účasti. Tú ako 
druhú stranu kontraktu zastrešuje najmä konzorcium EUCOM, 
ktoré tvoria firmy Siemens a Framatome. 

Konzorcium už rokuje s Electricité de France, ale aj s ruským 
Atomenergoexportom, slovenským VÚJE a českým Energopro-
jektom. 

Zostava zaručuje to vtedy podstatné - peniaze a striktný mo-
del postavenia jednotlivých dodávateľov pri dostavbe. 

A zároveň záruku vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti mo-
chovskej atómky meranej podľa odporúčaní a výsledkov auditu 
expertov Siemensu, EdF, Riskauditu a MAAE. 

Definitívne rozhodnutie padne za účasti premiéra na kon-
trolnom dni v Mochovciach - 13. marca 1996. 

Obdobie finančnej neistoty ale ukončí až historický deň - 16. 
apríl 1996, 

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a,s„ Karol Česnek 
a vrchný riaditeľ pre ekonomiku Slovenských elektrární Eduard 
Strýček podpíšu v bratislavskom hoteli Fórum jedenásť dodá-
vateľských zmlúv a dodatkov s domácimi a zahraničnými fir-
mami. 

Slovenské elektrárne, a.s., sa konečne stávajú investorom, 
ktorý výstavbu koordinuje a riadi. 

Za prítomnosti premiéra, vicepremiéra Sergeja Kozlíka, mi-
nistra Jána Duckého a veľvyslancov Češka, Francúzska, Nemecka 
a Ruska sú uzavreté dohody, ktorých finančnú podobu doplnia 
úverové zmluvy iba o čosi menej slávnostne podpísané opäť Ka-
rolom Česnekom a Eduardom Strýčkom, ibaže o dva týždne ne-
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i. časť - Príbeh dostavby L Mri ku mochovskej atómky 

skôr - 30. mája 1996 - pre zmenu v bratislavskom boteli Bôrik. 
Z politických .špičiek bol prítomný vicepremiér Sergej Kozlík 

a minister hospodárstva Ján Ducký. 
Nič už nemohlo zabrániť dostavbe prvých dvoch blokov 

EMO. 
Co malo byť prerokované, bolo. 
Čo malo byť prijaté, bolo. 
Čo malo byť podpísané, bolo. 
Čo malo byť na papieri, bolo. 
Záruky na bankové úvery vláda poskytla o dva týždne skôr -
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už na svojej sedemdesiatej schôdzi 14. mája 1996, 
Aprílové memorandum ako výraz spoločnej vôle najdôleži-

tejších účastníkov dostavby Jadrovej elektrárne Mochovce po-
tvrdili špičky dodávateľov vlastnoručným podpisom: 

za Atomenergoexport Moskva prvý námestník generálneho 
riaditeľa Igor Nikolajevič Prichiťko; 

za Electricité de France generálny riaditeľ Jean Alan Vaujor; 
za EZ-Elektrosystémv Bratislava generálny riaditeľ Marián 

Orlický; 
za Energoprojekt Praha predseda predstavenstva Petr Lukeš; 



I tasí' - Príbeh dostavby 1. bloku mochovskej atómky 

za Hydrostav Bratislava generálny riaditeľ Stanislav Klikáč; 
za Siemens AG Berlín a Mníchov generálny riaditeľ Adolť 

Hlittl; 
za Slovenské elektrárne, a.s., generálny riaditeľ Karol Cesnek; 
za Škodu Praha predseda predstavenstva Petr Hála; 
za VÚJE Trnava predseda predstavenstva Ján Korec; 
za Zarubežatomenergostroj Moskva náčelník VPO Eduard 

Arkadievič Akopjan. 

„Signatári tohto Memoranda sú presvedčení, že spoločnou 
účasťou na tomto projekte sa splnia všetky bezpečnostné cie-
le nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku Atómovej elektrárne 
Mochovce," uvádza o,i. dokument zo 16. apríla 1996, v ktorom 
najdôležitejší dodávatelia jednoznačne prejavujú vôľu dokončiť 
výstavbu EMO a uviesť I. a 2. blok tejto atómky do prevádzky 
podľa podpísaných zmlúv a v stanovenom termíne. 

Kocky sú hodené. 
No ešte pred dvoma mesiacmi sa udialo čosi, bez čoho by sa 

hodiny investičného času výraznejšie nepohli. 
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