
    Prevádzka blokov SE-EBO v marci 2003 
 

 
V marci bola prevádzka blokov mimoriadne stabilná             
a neplánovanému zníženiu výkonu blokov v našich 
jadrových elektrárňach V1 a V2 nedošlo. Na 1. bloku JE V1 
sa 8. marca začala plánovaná odstávka na výmenu paliva. 
Rozsah naplánovaných prác bol väčší ako pri iných 
plánovaných prestojoch. Aj príprava na túto odstávku bola 
náročná. Dnes môžeme povedať, že naše dosiahnuté 
výsledky zodpovedajú vynaloženému úsiliu. Koncom 
mesiaca sa na       2. bloku JE V1 vykonali plánované skúšky 
ochrán a blokád turbogenerátorov č. 21 a 22. Zmeny výkonu 
na 3. bloku sa realizovali v rámci zabezpečenia výkonovej 
bilancie elektrizačnej sústavy a boli na úrovni nižšej ako 
bolo naplánované. 4. blok JE V2 pracoval počas 
hodnoteného obdobia na nominálnom výkone. Spoľahlivá 
prevádzka a tiež skutočnosť, že výkonová bilancia spolu 
s exportom elektriny sú v súlade s výrobou, spôsobili vyššie 
plnenie hlavných výrobných ukazovateľov. Mesačný plán 
výroby elektrickej energie bol splnený na 101,7 percenta a 
mesačný plán pohotového výkonu na 101,1 percenta. Od 
začiatku roka plnia SE-EBO plán výroby na 100,7 percenta 
a plán pohotového výkonu na 102,3 percenta. Podobne 
priaznivo je plnený aj plán dodávky tepla do tepelných 
napájačov, čo od začiatku roka predstavuje 108,2 percenta. 

 
 
1. blok:  Stabilná prevádzka. 8. marca o 09.52 hod. sa začala 
plánovaná odstávka na výmenu paliva.  
 
2. blok: Z dôvodu  zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie bol výkon bloku v určitých dňoch znížený. 
30. marca sa začalo so znižovaním výkonu bloku na plánované skúšky ochrán a blokád turbogenerátora    
č. 21 a 22. Skúšky boli ukončené 31. marca.   
 
3. blok: Z dôvodu  zabezpečenia vyrovnanej výkonovej bilancie bol výkon bloku v určitých dňoch znížený. 
 
4. blok: Stabilná prevádzka. 

            - IP -    

Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok spolu 

marec 65 314 307 310          996 
          od začiatku roka do 31. 3. 2003         3247 
          teplo do tepelného napájača (GJ)     188 736 
          od začiatku roka do 31. 3. 2003    746 828 
 

 



 
Havarijná príprava starostov obcí 

 
Havarijná príprava v SE-EBO sa tvorí postupnými formami od jednoduchého oboznamovania, školenia, 
náročnejších nácvikov až po jej vyvrcholenie – havarijnými cvičeniami. V pracovnom postupe                       
o protihavarijnej príprava sú definované 4 skupiny osôb, ktorých sa havarijná príprava dotýka. Jednou z nich 
je aj skupina starostov obcí a primátorov miest. V komunálnych voľbách v minulom roku v obciach v 30 km 
vzdialenosti od SE-EBO došlo k zmenám vo vedení obcí (30 percent nových starostov). I to bol jeden 
z dôvodov, aby oddelenie havarijného plánovania pre starostov obcí a primátorov miest z okresov Piešťany, 
Trnava a Hlohovec pripravilo školenie z havarijnej pripravenosti spojené s odbornou návštevou v havarijnom 
riadiacom stredisku v úkryte CO a prevádzkových priestoroch JE V1. V  Informačnom centre SE-EBO bola 
teoretická časť prípravy zameraná najmä na povinnosti prevádzkovateľa JZ a povinnosti obcí stanovené 
príslušnými zákonmi. Dôležitou témou bola nadväznosť medzi Vnútorným havarijným plánom SE-EBO 
a Plánmi ochrany obyvateľov obcí, a to počas normálnej prevádzky ako i počas udalosti na jadrovom 
zariadení. Ďalej sa účastníci havarijnej prípravy venovali systému VARVYR SE-EBO a jeho preskúšaniu 
v roku 2003. Starostovia a primátori v tejto súvislosti obdržali aktualizované metodiky o ich činnosti pri 
príjme príslušných signálov v zmysle novelizovaného pracovného postupu o varovaní a vyrozumení v objekte 
SE-EBO a v 30 km okolí. Podobne obdržali aj Príručku pre ochranu obyvateľov v prípade udalosti na 
jadrovom zariadení 3. stupňa, t.j. v prípade vyhlásenia núdzového stavu v okolí jadrového zariadenia. 
Po odbornej návšteve jadrovej elektrárne V1 sa jeden z jej účastníkov vyjadril: „Som prekvapený poriadkom 
a čistotou v hlavnom výrobnom bloku a upravenosťou zamestnancov. Môj dobrý dojem je umocnený               
aj profesionalitou personálu blokových dozorní a náročnosťou ich prípravy. Nedá sa rozhodnutie                    
na odstavenie JE V1 ešte zmeniť? Veď tým zabijeme sliepku čo znáša zlaté vajcia.“ 

                                                                                                                                                                - VP -  
 
 
 

 Príručka na ochranu obyvateľov 
 
Podľa úloh vyplývajúcich z Vnútorného havarijného plánu 
SE-EBO odbor dozoru nad bezpečnosťou zabezpečil vydanie 
„Príručky na ochranu obyvateľov“. Príručka obsahuje 
aj kalendár na roky 2003-4. Obsahovo je zameraná na 
konkrétne činnosti a pokyny na ochranu obyvateľov v prípade 
vzniku udalosti na jadrovom zariadení v SE-EBO 3. stupňa 
(t.j. v prípade vyhlásenia núdzového stavu v okolí jadrového 
zariadenia) - čo robiť pri zaznení sirén, pri vyhlásení 
evakuácie, čo si vziať pri evakuácii so sebou, ako sa postarať 
o domáce hospodárske zvieratá, ako zabezpečiť svoj dom 
v prípade evakuácie a pod. V príručke sú zrozumiteľným 
spôsobom vysvetlené i pojmy ako napr. čo je rádioaktivita, 
prirodzená rádioaktivita, ožiarenie, kontaminácia, jadrová 
elektráreň, bezpečnosť jadrovej elektrárne. Príručka 
jednoduchou formou vysvetľuje spôsob oznámenia havárie 
a organizáciu riadenia opatrení po havárii. Jej náklad (20 tisíc 
výtlačkov) je určený do každej domácnosti v obciach v okruhu 
15 km od SE-EBO a môže poslúžiť i ako pomôcka pre 
starostov a primátorov pri školení občanov k ich sebaochrane 
v prípade udalosti na JZ 3. stupňa. 
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