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I. KAPITOLA 

Nik nepostaví atómku lacnejšie, 
ako my dokončíme rozostavanú 

Sergej Kozlík, 
podpredseda vlády (10.11.1993 - 15.3.1994 a 13.12.1994 
30.10.1998) a minister financií (13. 12. 1994- 14.1.1998) 

Zľava: Karol Česnek, 
viceprem íčr Sergej Kozlík 
a Eduard Strýčck Začiatkom 90-tych rokov narazila dostavba Atómovej elek-

trárne Mochovce na nedostatok financií. Jediným možným 
spôsobom zabezpečenia ďalšieho postupu prác sa ukázalo byť 
hľadanie finančných zdrojov v zahraničí. Po náročných roko-
vaniach v septembri 1995 vláda SR schválila nový model do-
stavby a financovania 1. a 2. bloku. Bol veľmi odvážny. Do-
stavba sa podľa neho realizuje v rozsahu pôvodného projektu 
a s pôvodnými zmluvnými dodávateľmi. Prečo ten obrat? 

Musím začať ešte rokom 1993, kedy som vlastne vstupoval 
do vlády ako jej podpredseda a začali sa otvárať otázky energe-
tickej bezpečnosti a samostatnosti Slovenska už nielen v duchu 
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politickej samostatnosti, ale aj v duchu zabezpečenia ekono-
mických perspektív. Prvý raz sme otvorili otázku ekonomické-
ho rastu Slovenska na báze vlastných síl, to znamená na báze 
vlastnej produkčnej schopnosti, vlastných kapacít. To bol základ 
pre ďalší ekonomický rast. Aj v štátnom rozpočte pre rok 1994 
sme prognózovali ekonomický rast, čo sa stretlo s posmechom, 
aj s určitou kritikou - nielen zo strany domácej opozície, ale aj 
medzinárodných autorít. Rok 1994 ale výsledkami potvrdil, že 
Slovensko ako samostatný štát je životaschopné a aj skutočne 
naštartovalo ekonomický rast, a to na báze vlastných kapacít. 
Postavili sme ich na využití určitých bankových operácií, keď 
Národná banka Slovenska uprednostňovala exportu schopných 
výrobcov v rámci prístupu k devízovým rezervám, slovenský 
trh sme chránili zavedením certifikácie pri dovozoch. Zaviedli 
sme zelené zmenky na podporu poľnohospodárstva atd. Boli to 
opatrenia, ktoré napomohli exportu schopným výrobcom alebo 
výrobcom, ktorí vedeli uspokojiť domáci dopyt, umiestniť svo-
je tovary na slovenskom trhu. Následne sme začali riešiť tému 
využitia disponibilných kapacít, najmä energetických. Začali 
sme riešiť otázky plynárenstva a energetiky z hľadiska možného 
tranzitu cez územie Slovenskej republiky, to znamená rozšírenie 
tranzitných sietí, a ďalej dobudovanie tých kapacít, ktoré mali 
šancu sa presadiť. 

A to boli predovšetkým Mochovce. 

Presne tak. Pozdvihli sme vtedy otázku Mochoviec ako jeden 
z pilierov budúceho investovania, ale aj ekonomického rastu. 
Musím povedať, že táto úvaha bola vtedy ešte značne otvorená 
a Slovenské elektrárne s ministerstvom hospodárstva začali pri-
pravovať základnú stratégiu. Bolo zrejmé, že pôjde o dokončenie 
1. a 2. bloku Mochoviec, ktoré boli v najväčšom štádiu rozosta-
vanosti, zhruba na 80 - 90 percent. Vo vláde padali otázky, aké 
zdroje tu využiť a koho do toho „zavesiť". Už v tom čase bolo 
zrejmé, že by sa tohto projektu zúčastnila Európska banka pre 
obnovu a rozvoj /EBOR/ a že bude nevyhnutné ísť ruskou ces-
tou, teda pokračovať v tom, ako bola Atómová elektráreň Mo-
chovce založená, tzn. na ruských základných technológiách, ale 
s bezpečnostnými prvkami z Nemecka a Francúzska. Zhodli 
sme sa na tom a osvojili sme si záver, že toto bude cesta k energe-
tickej sebestačnosti Slovenska. S tým, že „základný tábor" posta-
víme v Mochovciach s dokončeným prvým a následne druhým 
blokom. 
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Na jar, v marci a apríli 1994, ste odišli do opozície, pokra-

čovala vláda Jozefa Moravčíka. Zhruba pol roka ste sledovali 

celé dianie takrečeno - obďaleč. Ako vnímate zhruba polročné 

pôsobenie Moravčíkovho kabinetu z pohľadu potrieb elektrár-

ne Mochovce? 

Oproti našim zámerom sa výraznejšie dostali do popredia 
vízie Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Nevedeli sme ich, 
samozrejme, bližšie definovať, pretože to boli prísne diskrétne, 
utajované údaje, no hneď po jesenných volbách v roku 1994 sme 
13. decembra nastupovali do vlády a prvé rozhodnutie vlády 
Vladimíra Mečiara bolo zrušenie druhej vlny kupónovej priva-
tizácie a hneď za tým analýza - kam sme sa dostali s dostavbou 
1. a 2. bloku Mochoviec. Vláda v programovom vyhlásení jas-
ne definovala, že chce postupovať v ceste nastúpenej roku 1993. 
A to znamená založiť ekonomický rast v prvej fáze na využití 
disponibilných kapacít, predovšetkým na báze domácich zdro-
jov či kapacít firiem, ktoré nie sú využité. Na prvom mieste bola 
dostavba infraštruktúry, ktorá mala potom otvoriť priestor pre 
domáci a zahraničný kapitál. Takto sme vnímali aj Mochovce. 
Dokonca dostavba prvých dvoch blokov mala v týchto mate-
riáloch vlády poradové číslo jeden a niekedy začiatkom roku 
1995 už bolo priamo v Mochovciach spoločné rokovanie vlády 
s vtedajším manažmentom Slovenských elektrární pod vedením 
generálneho riaditeľa Rudolfa Kvetána. Rozobrali sme a detail-
ne rozanalyzovali, kam sa dostala predchádzajúca vláda Jozefa 
Moravčíka: lídrom dostavby prvých dvoch blokov Mochoviec 
sa mala stať francúzska spoločnosť Electricité de France (EdF) 
s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR). A tu sme na-
šli v ponuke kľúčovú „trhlinu", ktorú sme od začiatku odmietli 
prijať alebo akceptovať. Ponuka totiž bola asi taká, že Slovensko 
preberie suverénnu garanciu. 

Z vašich slov ešte aj po rokoch cítiť obavu, neistotu. Čo to 

znamená? 

Len to, že pre dostavbu 1. a 2. bloku Mochoviec nestačila ga-
rancia vlády. Bola potrebná aj garancia slovenského parlamentu. 
Veď 20 rokov malo byť plným vlastníkom Atómovej elektrárne 
Mochovce a všetky efekty z výroba elektrickej energie v nej malo 
preberať konzorcium na báze Eletricité de France. Pravdaže, 
s tým, že po 20-tich rokoch celú atómku odovzdajú štátu a štát 
bude musieť riešiť otázky zadného palivového cyklu a znášať 



všetky náklady spojené s odstávkou a likvidáciou vyhoreného 
paliva, a tak podobne. Aby som nebol zle pochopený: nechcem 
povedať, že životnosť Atómovej elektrárne Mochovce mala byť 
20 rokov. To vôbec nie, naopak. Naše prepočty efektívnosti celé-
ho projektu vychádzali z toho, že Atómová elektráreň Mochov-
ce bude pre potreby Slovenska slúžiť ako spoľahlivý a bezpečný 
zdroj čistej elektrickej energie najmenej 30 až 40 rokov. Preto sme 
si položili otázku: prečo najväčšia finančná výťažnosť a efekty 
z takejto výroby elektrickej energie by mali plynúť zo Slovenska 
von, na prospech zahraničných hráčov? Do tohto celého vstupo-
vala významnou pôžičkou Európska banka pre obnovu a rozvoj. 
A tak sme projekt znovu prehodnotili. Zároveň došlo k istým 
zmenám v rámci Slovenských elektrární aj na ministerstve hos-
podárstva, prehodnotil sa finančný plán a predovšetkým riziká 
suverénnej garancie, ďalej riziká toho, že niekto iný istý čas po-
berá výnosy, a potom na štát padnú všetky nákladové dôsledky 
a zaťaženia. Preto sme sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Podotý-
kam, že išlo predovšetkým o prefinancovanie výstavby prvého 
bloku Atómovej elektrárne Mochovce. 

Ale tá vlastná cesta zasa až tak totálne vzdialená tomu pre-

došlému riešeniu nebola... 

Súhlasím, ale bola plne zavesená na vlastníctve Slovenskej re-
publiky a rozhodnutiach vlády SR. Európska banka pre obnovu 
a rozvoj zostala ako jeden z možných donorov, poskytovateľov 
financií, francúzsky EdF aj nemecký Siemens zostali spolu s Rus-
mi kľúčovými partnermi, ktorí mali vytvoriť akúsi verifikovanú 
trojlinku, a vlastnou medzinárodnou akceptáciou, dovtedajšími 
výsledkami, silným renomé značky chrániť projekt Mochov-
ce pred útokmi zo západu, predovšetkým z Rakúska. V tomto 
smere prebiehali intenzívne rokovania a naše návrhy potvrdili 
Francúzi, Nemci aj Rusi. Ako podpredsedovi vlády a ministro-
vi financií mi na jar 1995 pripadla úloha ísť do sídla Európskej 
banky pre obnovu a rozvoj v Londýne oznámiť rozhodnutie slo-
venskej vlády. Dodnes si to pamätám a nikdy nezabudnem, ako 
sme aj s pánom guvernérom Národnej banky Slovenska Vladi-
mírom Masárom vstúpili do pomerne veľkej miestnosti, kde už 
na nás čakal vtedajší šéf EBOR-u so svojím ansámblom a vyzval 
ma, aby som povedal stanovisko slovenskej vlády. Oznámil som 
im, že odstupujeme od projektu a finančného modelu, ako bol 
predbežne dojednaný za vlády pána Moravčíka. Povedal som, že 
sa nemôžeme stotožniť najmä s tým suverénnym rizikom. Ba čo 
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viac, plán spojený s takmer plným financovaním dostavby Mo-
choviec Európskou bankou pre obnovu a rozvoj vychádzal na 32 
miliárd korún. Bolo to o štyri miliardy viac ako si pýtal projekt, 
ktorý sme preklasifikovali v rámci našej predstavy. A tak som 
sa poďakoval pánovi prezidentovi Európskej banky pre obnovu 
a rozvoj s tým, že spúšťame vlastnú cestu dokončenia Mochoviec. 
No, samozrejme, že sa aj naďalej budeme usilovať o možnosť čer-
pať finančné zdroje z linky EBOR-u. Na to sa ma šéf európskej 
banky spýtal, či to je naše konečné stanovisko. Povedal som, že 
áno a že som na to dostal mandát od vlády, ktorá dospela k také-
muto záveru. Pán prezident EBOR-u sa mi poďakoval a ukončil 
rokovanie. Otvorili sa dvere a vypochodovali sme von. Bolo to 
asi moje najkratšie rokovanie o najväčšom objeme peňazí. Veď 
v tej fáze išlo rádovo o 32 miliárd korún! V absolútnom tichu, 
za necelých desať minút sme vyšli z budovy EBOR-u. Až neskôr 
sme sa dopočuli, že sa v histórii tejto banky ešte nestalo, aby bol 
taký veľký balík - odmietnutý. Ale bol by som neúprimný, ak 
by som nepriznal, že sme do Londýna išli v úplnej hmle a bez 
toho, aby sme videli nejaké svetielko na konci tunela. Treba jas-
ne povedať, že na pôdu EBOR-u sme vstupovali s vedomím, že 
máme urobenú kalkuláciu, že máme krytý chrbát francúzskou 
spoločnosťou EdF, Nemcami, Rusmi. Jednoducho, už existoval 
plán, ako budeme pokračovať. A po našom návrate do Bratislavy 
celý proces skutočne veľmi, veľmi rýchlo pokračoval ďalej. Zača-
li sme naplno novú etapu projektu Mochovce. 

Azda sa ale zhodneme v názore, pán Kozlík, že spomínané 

štyri miliardy v projekte, kde sa celkové náklady šplhajú z tri-

dsatich miliárd cez šesťdesiat až k sume sto miliárd korún, ne-

môžu byť z pohľadu štátu žiadnym veľkým kameňom úrazu... 

Súhlasím. Osobne si myslím, že na prvom mieste pri našom 
rozhodovaní nebola cena. Tie štyri miliardy boli zaujímavé, ale 
treba ich vidieť v horizonte životnosti atómovej elektrárne. Je to 
30 alebo 40 rokov? Predĺži im veda životnosť na 50 až 70 rokov? 
Verím, že áno. S aplikovanými bezpečnostnými prvkami sú už 
dnes vo Veľkej v Británii atómky schopné 50 až 60 rokov bez-
pečne a spoľahlivo meniť energiu atómu na elektrickú energiu. 
Dvakrát podčiarkujem: prvé kritérium bolo to suverénne riziko, 
ktoré pre nás bolo istým podcenením Slovenskej republiky ako 
úplne nového štátu a jeho schopnosti prijať túto hru. Nemyslím 
podcenenie v tom zmysle, že by neakceptovali kvalifikáciu na-
šich odborníkov či pracovnej sily, ktorou v Mochovciach, rov-



nako ako v Bohuniciach, nesporne disponujeme. To podcenenie 
prenikalo hlbšie. Garancie vlády sa im málili. Ako to? Veď vláda 
je nositeľ suverénnych rozhodnutí vyplývajúcich z Ústavy SR! 
Poviem úprimne: bola to tak trošku urážka našej zvrchovanosti 
a Slovenska ako suverénneho štátu. Akoby ho nechceli akcepto-
vať, akoby mu neverili a akoby neverili, či vôbec vydrží. Viem, 
fungoval len necelý rok, no o to väčšmi potreboval aj morálnu 
podporu. Ak by som to hnal do absurdna, tak v období necelého 
roka po rozpade federácie akoby niekto žiadal, aby prípadne ešte 
aj český parlament dal nejakú svoju garanciu. V tom čase sme 
boli na to dosť citliví, našťastie, nikdy odvtedy sa takáto snaha 
neopakovala. Predstavte si možné následky, keby sme pristúpili 
na takúto hru. Dnes by mohli žiadať suverénnu garanciu aj tí, čo 
chcú financovať dostavbu diaľnic na Slovensku. Veďby sme takto 
na dlhé roky dehonestovali vládu Slovenskej republiky ako takú, 
a to bez ohľadu na jej zloženie a štruktúru. To bol asi kľúčový 
moment, ktorý prehovoril do konečného rozhodovania a roz-
hodnutia vlády. Tým, že sme prevzali celú váhu a zodpovednosť 
na seba, vlastne sa rozhodujúcimi partnermi stali Slovenské 
elektrárne a ministerstvo hospodárstva, nie niekto iný, nejaká 
spoločnosť s majoritou zahraničného kapitálu, ktorá zase mohla 
rozhodovať úplne inak, s inými víziami a inými prioritami. 

S odstupom desiatich rokov, pán poslanec, skúste si položiť 

ruku na srdce a povedať otvorene - konali by ste ako podpred-

seda vlády a minister financií rovnako aj dnes? 

Treba povedať, že Slovenská republika iba začínala existovať 
ako samostatný štát. Ešte sme len zbierali skúseností z veľkej 
politiky, z veľkých financií. Vstupovali sme do procesov so sa-
movražednou odvahou, ale to je asi prirodzené: boli sme v tom 
čase relatívne mladí politici. Dnes by som asi oveľa viac uvažo-
val, ale preto je politika v neustálej zmene. A to je jeden z dôvo-
dov, prečo si myslím, že politici sa majú obmieňať. Proste, noví 
majú viac odvahy. Prirodzene, stanú sa aj chyby. Na to ale vzadu 
- akoby v zálohe - majú stáť okolo mladých bojovníkov tí skú-
sení harcovníci a v prípade potreby trošku eliminovať číhajúce 
negatívne dôsledky rozhodnutí. Politika je o zmenách, a tí noví 
vedia rozhodovať. Keby Mečiar nebol v tom čase relatívne mla-
dý politik a za ním sme neboli my, ďalší relatívne mladí politici, 
možno by sme už o desať rokov tú odvahu nenašli. Možno by 
sme si povedali: máme za sebou silnú európsku banku, máme 
Nemcov, Francúzov, Rusov, a že pritom v projekte garantujeme 

20- t 



I. KAPITOLA - Sergej Kozlík 

suverénnou republikou? Nuž, čo: veď aj s tým sa dá žiť! Jedno-
ducho, ideme do istoty. Do istoty, ktorá bude síce drahšia pre 
štát, ale veď štát vydrží všetko. A to, uznáte, nie sú fatálne veci! 
Našťastie, rozhodli sme sa podľa mňa pre historicky správne rie-
šenie. A toto rozhodnutie zase urobil suverénny štát, ktorý sa 
suverénne rozhodol. A dva fungujúce bloky Mochoviec už desať 
rokov svetu ukazujú, že aj malé Slovensko sa môže stať atómo-
vou veľmocou, že máme ľudí kvalifikovaných, schopných také 
ťažké projekty dotiahnuť po všetkých stránkach do konca. A to 
je najväčšia akvizícia pre 3. a 4. blok Mochoviec. Som presvedče-
ný, že Enel cíti tú silu, to zázemie, ktoré na Slovensku má a ktoré 
je pre dostavbu trojky a štvorky nutnou podmienkou. O to lepšie 
sa mu bude rozhodovať, keď bude 3. a 4. blok dokončovať. 

To bola jedna hranica. Druhá sa asi odvinula od toho mo-

mentu, keď Slovensko odstúpilo od „modelu EBOR" a prešlo 

na model, kde suverénom bola iba Slovenská republika. Prečo 

pripisujte tomuto posunu taký veľký význam? 

Lebo to automaticky vyprovokovalo útok Rakúšanov, nemec-
kých zelených, zdvihlo to vlnu odporcov atómovej energetiky. 
Nebola to jednoduchá situácia a Mečiarova vláda sa okamžite 
dostala pod ťažký tlak. Apelovali sme na Nemcov i Francúzov: 
Páni, teraz ukážte svoju silu! Vy máte obchodný záujem, my 
máme obchodný záujem. Sme na jednej lodi. Skutočne začali tla-
čiť, ich vplyv v Európe bolo cítiť, ale tá rakúska vlna bola napriek 
tomu mimoriadne silná. Ako silno sme ju pociťovali, ilustrujem 
na jednom príklade. Vtedajší rakúsky kancelár Vranitzky zavolal 
na Úrad vlády a chcel telefonicky hovoriť s pánom premiérom. 
Ten bol práve mimo Bratislavy a nevedeli ho zachytiť. Bol som 
vo svojej kancelárii, a tak pána Vranitzkého prepojili na mňa. 
Nebol to dlhý rozhovor. Povedal mi, že trvajú na svojich výhra-
dách k Mochovciam a pritom má informáciu z dopoludňajšieho 
rokovania vlády, kde sme znovu - vari už piatykrát - zopakova-
li, že do výstavby Mochoviec ideme. Odpovedal som mu: áno, 
vláda to potvrdila. Pýtal sa, či na tom trvám. Povedal som: áno, 
je to rozhodnutie vlády, suverénneho štátu a je to rozhodnutie 
konečné. 

Ako naznačujete, to medzinárodno-politické zázemie bolo 

veľmi dôležité a slovenská vláda sa vtedy rozhodla správne. 

Napriek tomu, alebo práve preto - skúsme situáciu porovnať 
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s Českou republikou, ktorá tiež mala svoju atómku Temelín 

na báze ruských technológií. No Česi prešli na americkú ces-

tu a v oblasti jadrového paliva začali obchodovať s americkou 

firmou Westinghous. Dúfajúc, pravdaže, že to krytie bude ešte 

silnejšie. Povedzte, nemali sme taktizovať podobne? 

To je relatívne. Áno, ukázalo sa, že to krytie bolo, samozrej-
me, veľmi silné, ibaže koľko sa potom Česi následne trápili s pre-
viazaním ruskej a americkej technológie!? Výsledkom bolo, že sa 
im oddialil termín spustenia Temelínu. Hoci začali s výstavbou 
tejto atómky skôr ako my v Mochovciach, nám už prvý blok dva 
roky išiel, keď oni s veľkými problémami dokázali spustiť Teme-
lín. Opakujem: bola to vzrušujúca doba, ale to rozhodnutie vlády 
aj dnes považujem za správne. Boli sme odvtedy v Mochovciach 
s poslancami skutočne mnohokrát a t rúfam si povedať, že atóm-
ku poznám ako svoje gate, aj keď som ekonóm. Hoci netajím, 
že to boli krušné chvíle - stále od nás niekto chcel nové a nové 
kalkulácie efektívnosti dostavby. Vtedy som definoval tú vetu, 
že „nikto nemôže žiadnu atómovú elektráreň postaviť lacnejšie, 
ako my dokončiť elektráreň, ktorá v jednotlivých blokoch je do-
končená od 60 do 90 percent". To je predsa úplne elementárna 
logika, tam proti tomu žiadne námietky nemôžu obstáť. Preto 
teraz fandím aj tej trojke a štvorke. Treba ich dokončiť, lebo oba 
nové bloky majú opodstatnenie. Samozrejme, so všetkými bez-
pečnostnými kritériami a s celou nadstavbou, ktorá do toho má 
vstúpiť a ktorú poznanie vyspelého sveta prináša. Energetická 
kríza vo svete ukazuje, že sa energetika nedá odvíjať od fosílnych 
palív hocijakého druhu, lebo takto vyrobená elektrická energia 
bude z roka na rok drahší špás. Rovnako tak zdroje postavené 
najmä na poľnohospodárskych plodinách sú už takisto preko-
nané. Atómová energetika sa opäť celkom prirodzene dostala 
do popredia ako čistá forma energie. 

Tlačová agentúra Reuters v polovici mája 2008 informo-

vala, že vyše 40 rozvojových krajín prejavilo v ostatnom čase 

záujem o spustenie vlastných jadrových programov. Americ-

ký denník Washington Post napísal, že so svojimi ambíciami 

v oblasti rozvoja nukleárnych technológií oboznámili predsta-

viteľov OSN vlády rozvojových štátov z celého sveta vrátane 

Perzského zálivu a Latinskej Ameriky. Podľa expertov vyvolá-

va tento trend na jednej strane znepokojenie s ohľadom na po-

tenciálne riziko šírenia zbraní hromadného ničenia. Najmenej 

pol tucta štátov v priebehu posledných štyroch rokov konkrétne 
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uviedlo, že plánuje rozbehnúť aktivity vo sfére obohacovania 

uránu a opätovného spracovania jadrového paliva. Na strane 

druhej ale dominuje záujem väčšiny krajín o také využívanie 

jadrovej energie, ktoré je motivované ekonomickými dôvodmi, 

predovšetkým však vysokými cenami fosílnych palív. Takýchto 

správ zo Spojených štátov od roku 2000 rapídne pribúda. Ne-

zdá sa vám, sediac v poslaneckých laviciach europarlamentu, 

že náš starý kontinent v tomto smere drieme? 

Treba otvorene priznať, že Európa v tomto smere zaostáva. 
Európa je neskutočne demokratická, človek si v Európskom par-
lamente môže vypočuť množstvo vystúpení, aj zlátanín, venuje 
sa tomu mnoho času, pritom otvorene konštatujem, že práve 
energetická koncepcia Európy mešká. Podľa mňa je to spôsobené 
tým, že jadro je stále pod tlakom zelených. Typickým príkladom 
je tlak na vynútenú odstávku Bohuníc. Poukazuje na fatálnu 
chybu dzurindovcov, že nezabojováli dôraznejšie - a mohli za-
bojovať! Postoj Spojených štátov potvrdzuje, že dnes celý svet ide 
cestou predlžovania životnosti existujúcich jadrových zariadení 
a paralelne s tým štartuje výstavbu nových. Áno, tie náklady sú 
ohromné a z roka na rok rastú. Koniec-koncov, v Mochovciach 
o tom vedia svoje. Ekonomická matematika nepustí. No napriek 
tomu, že tá cesta nie je priamočiara, atóm ukazuje strategický 
smer. Nie politický ani nejaký umelý, fiktívny. Ceny energií si 
proste vynútia výstavbu nových blokov a spomínaná matemati-
ka dosiahne, že efektívnosť úplne nových atómiek pôjde rapíd-
ne hore. Nie zo dňa na deň, tu sa o okamžitej návratnosti nedá 
hovoriť. To nie je šprintérska stovka, to je beh na dlhé trate. Pri 
výstavbe novej atómovej elektrárne sa vždy musí uvažovať s dl-
hodobým horizontom 30 až 50 rokov. V Európe, v Amerike či 
hocikde inde na svete. S potešením a s určitým zadosťučinením 
vnímam, že vo svete sa tá ručička vychyľuje smerom k podpore 
atómovej energie. Podobne sa k tomu stavajú Česi, Maďari, vô-
bec celá stredná Európa, ale aj Francúzi, Fíni. Asi to dosť závisí 
od klímy, ktorá sa vytvorí v tom-ktorom členskom štáte. Nemci 
vybuchli. Nie atómovo, vybuchli v tomto čase, keď sa zelení 
dostali do vlády. Priamo v Európskom parlamente vnímame, 
že radikalita nemeckých zelených poškodila európske priority 
a európsku samostatnosť, sebestačnosť v oblasti energie ako ta-
kej. Dnes na to narážame a Európa je v úžasných problémoch. 
Európska komisia stále nenašla silu jasne pomenovať, že atóm je 
kľúčové východisko k riešeniu problému. Stále operuje s alterna-
tívnymi zdrojmi a aj keď prizná, že alternatívny zdroj postavený 
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na rastlinnej produkcii sa ukazuje ako nie celkom perspektívny 
a apeluje na štáty hľadať náhradné zdroje za fosílne palivá, stále 
nepovie úplne jasne; poďme hľadať cesty a hlavný ťah na atómo-
vú energiu. Samozrejme, so všetkými bezpečnostnými prvkami. 
Európska komisia nedokázala prekročiť svoj vlastný tieň a ne-
našla odvahu už konečne jasne povedať, že kráľ je nahý Pritom 
sa odhaduje, že do roku 2030 vzrastie spotreba energie až o 50 
percent. To určite nedokážeme vykryť limitovanými zásobami 
fosílnych zdrojov! Podľa mňa práve v tom je veľkosť slovenského 
riešenia z roku 1994, že sme celej Európe ukázali, ako ísť na vec. 
Som na to veľmi hrdý. 
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