
    Prevádzka blokov SE-EBO v máji 2003 
 

 
Májová prevádzka našich blokov sa vo veľkej miere prispôsobovala 
potrebám slovenskej elektrizačnej sústavy. Viaceré úpravy v rozvodni 
Križovany si vyžiadali zníženie privedeného výkonu. Prvý májový deň 
boli odstavené turbíny TG 12 a 22 a posledný májový deň turbíny TG 
11 a 22. Po dlhšom období bola z ponuky systémových služieb využitá 
i primárna regulácia činného výkonu. Na zabezpečenie vyrovnanej 
výkonovej bilancie ES SR aj terciárna regulácia. 
Z dôvodu výmeny elektrohydraulického prevodníka na TG 11 bol 11. 
mája turbogenerátor odstavený. Pri hodnotení dlhodobo stabilnej 
prevádzky blokov SE-EBO má významné miesto priebeh prác na 
plánovaných prestojoch. Realizácia prác na odstávke na výmenu paliva 
na 4. bloku signalizovala jej ukončenie v skrátenom termíne. 
Spoľahlivá prevádzka blokov sa odzrkadlila i v plnení hlavných 
výrobných ukazovateľov. Od začiatku roka plní SE-EBO plán výroby 
elektrickej energie na 101,4 %, pohotového výkonu na 102, 8 % 
a dodávky tepla do tepelného napájača na 104,3 %. 
 

1. blok: Na zabezpečenie vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR a  
požiadaviek na realizáciu prác v rozvodni Križovany bol výkon 
bloku znížený v dňoch 1. až 5. mája, 14. až 24. mája, 26. , 29. až 31. 
mája. Jeho výmena si vyžiadala 11. mája si odstavenie TG 11 na 
viac ako tri hodiny vyžiadala výmenu elektrohydraulického prevodníka. 

 

  
2. blok: Na zabezpečenie vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR a požiadaviek na realizáciu prác 
v rozvodni Križovany bol výkon bloku znížený v 1., 2., 4., 15. až 25. mája a 29. až 31. mája. 
 
3. blok: Na zabezpečenie vyrovnanej výkonovej bilancie ES SR bol výkon bloku znížený v dňoch 21. až 26. 
mája. V dňoch 23. a 24. mája bol zrealizovaný program na overenie manévrovateľnosti bloku na konci kampane 
pri odstavenom TG 31. 
  
4. blok: Na tomto bloku pokračovali s miernym predstihom práce na plánovanej odstávke na výmenu paliva s 
predpokladom ukončenia v skrátenom termíne. 
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   Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok spolu 

máj 273 296 295 0           864 
          od začiatku roka do 31. 5. 2003         5 055 
          teplo do tepelného napájača (GJ)       37 329 
          od začiatku roka do 31. 5. 2003    900 772 

 

 



Prednostovia navštívili SE-EBO 
 
SE-Atómové elektrárne Bohunice navštívili 22. mája 2003 prednosta Krajského úradu Ing. Pál Keszegh 
a prednostovia Okresných úradov Trnavského kraja. Riaditeľ SE-EBO Ing. Štefan Schmidt prezentoval 
predstaviteľom štátnej správy výrobné výsledky a bezpečnostné ukazovatele bohunických  blokov. V diskusii 
rezonovali otázky vplyvu prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie, dodávky tepla do regiónu, ale 
i horúce témy slovenskej energetiky - dopad predčasného odstavenia jadrovej elektrárne V1, privatizácie 
akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne na zamestnanosť a ceny elektrickej energie. Ing. Keszegh ocenil 
otvorený dialóg, ktorý je predpokladom korektných vzťahov medzi regiónom a elektrárňami.  
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Predsedovia Ústredných orgánov štátnej správy v Bohuniciach  
 
Najvyšší predstavitelia Ústredných orgánov štátnej správy prijali vo štvrtok, 29. mája 2003  pozvanie 
predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR  Marty Žiakovej a v rámci pravidelných stretnutí zavítali na 
pracovnú návštevu do SE-Atómových elektrární Bohunice, o.z. Marta Žiaková prezentovala hlavné úlohy 
a aktivity Úradu jadrového dozoru SR. Energetickú základňu SR, akciovú spoločnosť Slovenské elektrárne,  
a lokalitu Bohunice predstavil Štefan Schmidt, riaditeľ SE-Atómových elektrární Bohunice. Referujúci 
reagovali na otázky hostí, ktorých okrem iného zaujímala ekonomika výroby, dopady predčasného odstavenia 
JE V1 a možnosti náhrady vyrábanej elektriny, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným 
palivom ale aj otázky inštitucionálnych odpadov. Počas prehliadky prevádzkových priestorov JE V1 zapôsobil 
areál JE V1 na hostí dobrým dojmom. Predstavitelia štátnej správy sa presvedčili, že bezpečnosť jadrových 
elektrární je najvyššou prioritou odštepného závodu SE-EBO. Pracovníkom elektrární zaželali ešte veľa 
bezpečných rokov prevádzky. 
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Prezentácia výsledkov riešenia vedecko-technického projektu  
 
V rokoch 2000 až 2002 riešil VÚJE Trnava, a.s. pre potreby orgánov štátnej správy a pre Slovenské 
elektrárne, a.s.  vedecko-technický projekt Hodnotenie bezpečnosti JE. Jeho cieľom bolo najmä vyvinúť 
a overiť metodiky a prostriedky na hodnotenie a preukázanie požadovanej medzinárodnej úrovne bezpečnosti 
JE v SR vrátane prípravy personálu, ale aj na zvládnutie prípadných havarijných  situácií, spojených 
s únikom rádioaktívnych látok z aktívnej zóny do životného prostredia. Dňa 21. mája bola táto téma ťažiskom 
prezentácie, ktorá sa pre širšiu odbornú verejnosť uskutočnila v kongresovej sále SE-EBO. Zúčastnili sa na 
nej pracovníci elektrární, ale aj ďalší odborníci, najmä z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií 
SR, Ministerstva školstva SR, Úradu jadrového dozoru SR a vysokých škôl. V úvode prezentácie sa 
účastníkom prihovoril generálny riaditeľ VÚJE Trnava, a.s. Ing. Marián Dugovič. Výsledky riešenia označil 
ako spoločné dielo riešiteľských kolektívov, ale aj mnohých odborných pracovníkov jadrových elektrární 
a riaditeľstva SE, a.s., ktorí sa podieľali na upresňovaní vecnej náplne a hodnotení čiastkových výsledkov 
riešenia na pracovných skupinách, kontrolných dňoch a priebežných oponentúrach. Osobitne vyzdvihol 
prístup SE, a.s., ktoré v období recesie jadrovej energetiky venovali otázkam bezpečnosti a spoľahlivosti 
prevádzky JE maximálnu pozornosť. Súčasné trendy vo svete potvrdzujú, že jadrová energetika má svoje 
pevné miesto v energetickom hospodárstve a štáty postupne  revidujú svoj prístup k nej. Priestor vymedzený 
na diskusiu mohol  byť aj vstupom do smerovania budúcich výskumno-vývojových aktivít. Vyzval 
prítomných, aby využili schválené štátne programy výskumu a vývoja, ktoré vytvárajú legislatívny rámec na 
riešenie nových úloh výskumu a vývoja. Využitím tejto možnosti prispejeme k zvyšovaniu technickej úrovne 
energetických premien, ale aj k riešeniu aktuálnych problémov jednotlivých elektrární a energetiky Slovenska. 
Zodpovední riešitelia čiastkových úloh ďalej postupne prezentovali  výsledky riešenia a odpovedali na otázky 
účastníkov. 
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"Bohunice" vydáva mesačne Odbor zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou 
Atómové   elektrárne Bohunice, o.z.  Za obsahovú  úroveň zodpovedá Ing. Dobroslav 
Dobák, EUR ING. Pri použití informácií  žiadame citovať zdroj. 

 
 


