
Prevádzka blokov SE-EBO v októbri 2003 
 

 
V priebehu októbra zapríčinilo  jediné zníženie výkonu zapôsobenie 
elektrických ochrán na turbogenerátore č. 12. Turbogenerátor bol 5. 
októbra na niekoľko hodín odstavený.  Odstávkové práce na 2. 
bloku JE V1 boli vykonávané s predstihom a  bol predpoklad 
výrazného skrátenia tohto prestoja. 
Bloky JE V2 pracovali spoľahlivo. Zníženie výkonu spôsobilo iba 
zabezpečovanie podporných služieb. Na 3. bloku sa uskutočnil 7-
dňový preukazný chod práce bloku v sekundárnej regulácii činného 
výkonu pri práci s dvoma turbogenerátormi. V poslednom období  
venuje SE-EBO zvýšenú pozornosť podporným službám. Tento nový 
fenomén, regulácia činného výkonu, sa uplatňuje na blokoch JE V2 
čoraz častejšie. Na rok 2003 uložil Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (URSO) našej akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne 
zabezpečiť podporné služby pre ES SR v plnom rozsahu.  Podľa 
rozhodnutia URSO sa môžu od 1. januára 2004 o  zabezpečenie podporných služieb uchádzať aj iní 
dodávatelia. Preto je potrebné na nový trh s podpornými službami prísť čo najlepšie pripravení. 
Komplexné vyskúšanie sekundárnej regulácie pri práci 3. a 4. bloku JE V2 s jedným 
turbogenerátorom je plánované ukončiť v novembri. 

 

 
 

1. blok:  Z dôvodu zabezpečenia podporných služieb bol výkon bloku znížený 1. októbra a od 17. 
októbra až do konca mesiaca pracoval blok v primárnej regulácii činného výkonu. Pôsobením 
elektrických ochrán generátora bol na niekoľko hodín odstavený turbogenerátor č. 12.  
 

2. blok:   Na tomto bloku boli vykonávané práce na plánovanej rozšírenej odstávke. 
 

3. blok:   Počas ôsmich dní bol znížený výkon bloku kvôli zabezpečeniu podporných služieb. Od 8. do 
15. októbra bol úspešne zrealizovaný preukazný chod zapojenia bloku v sekundárnej regulácii. Od 
23. októbra do konca mesiaca bol blok zapojený v sekundárnej regulácii činného výkonu. 
 

4. blok:   Na tomto bloku boli  zabezpečované podporné služby počas štyroch dní, blok pracoval  
v sekundárnej regulácii činného výkonu.   
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   Vyrobili sme : 
elektrina (GWh) 1. blok 2. blok 3. blok 4. blok Spolu 

Október 311 0 295 284           890 
          od začiatku roka do 31. 10. 2003         9 332 
          Teplo do tepelného napájača (GJ)     152 771 
          od začiatku roka do 31. 10. 2003 1 173 115 
 

 



Certifikát EMS bohunickým jadrovým energetikom  
 

Atómové elektrárne Bohunice sú po Atómových elektrárňach Mochovce a Elektrárňach Nováky tretím 
závodom akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, ktorý dosiahol medzinárodne akceptovateľný certifikát 
EMS. 
Stav v uplatňovaní prvkov environmentálneho manažérskeho systému v podmienkach bohunických jadrových 
elektrární preveroval 18. a 19. septembra predcertifikačný audit, ktorý vykonala firma Det Norske Veritas. 
Hodnotitelia pracovali metódou vzorkovania, zaujímali sa o to, ako sa konkrétne aktivity realizujú, aký dopad 
má realizácia tej ktorej činnosti na životné prostredie, aká je znalosť personálu o aspektoch vedúcich 
k ochrane životného prostredia. Jednotlivé útvary elektrární analyzovali poznatky z previerky, odstránili 
zistenia a zodpovedne sa pripravili na záverečný audit, ktorý sa uskutočnil 27. až 29. októbra. 
Päť audítorov preverovalo komplexne všetky oblasti Atómových elektrární Bohunice, ktoré svojou činnosťou 
majú priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie. Pod drobnohľadom nezávislých odborníkov boli 
rádiochemické laboratóriá, sklady chemikálií, odpadové hospodárstvo, čistička odpadových vôd, naftové 
a olejové hospodárstvo, metrológia, údržba, tepelné a vodné hospodárstvo, skládka v Žlkovciach 
a v Pastuchove a ďalšie činnosti. Na záverečnom stretnutí vedúci audítor Juraj Kramara konštatoval, že SE-
Atómové elektrárne Bohunice splnili všetky podmienky podľa normy ISO 14 001 a môže im byť vydaný 
certifikát. 
Certifikovaním budovanie systému environmentálneho manažérstva v Atómových elektrárňach Bohunice 
nekončí, ale začína na kvalitatívnej vyššej úrovni. Stalo sa trvalým záväzkom v zlepšovaní ekologického 
prístupu, aplikácii metód prevencie znečisťovania a dodržiavaní environmentálnych predpisov v súlade s 
vyhlásenou Environmentálnou politikou Slovenských elektrární, a.s. 

   - mm - 
 

Návšteva členov Európskej spoločnosti pre atómovú energiu  
 
 

Členovia pracovnej skupiny Európskej spoločnosti pre atómovú energiu (EAES) v sprievode podpredsedu 
ÚJD SR Ing. Ľubomíra Kuchtu navštívili 24. októbra SE-EBO. Po prezentácii vedúceho odboru zahraničných 
vzťahov a styku s verejnosťou Ing. Dobroslav Dobáka, EUR ING v Informačnom centre si návštevníci prezreli 
prevádzkové priestory jadrovej elektrárne V2.  
Dojmy z návštevy v mene členov spoločnosti vyjadril výkonný podpredseda EAES Ludo Veuchelen z Belgicka: 
- Chcem poďakovať hostiteľom zo Slovenska, ktorí skvele zorganizovali naše stretnutia v ÚJD SR v Bratislave 
a túto návštevu do SE-EBO. Bolo to veľmi poučné a jasne ukázalo, že v Európe už viac nie sú neprekonateľné 
hranice, dokonca ani čo sa týka technických úspechov a bezpečnosti. 
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Havarijné cvičenie sa začalo simuláciou udalosti na trenažéri 
 

V závode SE-Atómové elektrárne Bohunice (SE-EBO) sa uskutočnilo 21. októbra celoareálové havarijné 
cvičenie v súčinnosti s externými organizáciami zapojenými do vonkajšieho havarijného plánovania. Jeho 
cieľom bolo preveriť činnosť zložiek organizácie havarijnej odozvy SE-EBO, havarijnej komisie, odborných 
jednotiek CO a havarijného informačného strediska. Do cvičenia sa zapojilo aj Krízové a kontrolné centrum 
Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR), ďalej krízové štáby krajských úradov, okresných úradov a niektorých 
obcí v ochrannom pásme SE-EBO.  
Na cvičení, ktoré sa začalo v skorých ranných hodinách simuláciou udalosti na jadrovom zariadení na 
trenažéri v Trnave, sa následne zúčastnili všetci zamestnanci SE, a.s. a dodávateľských organizácií 
nachádzajúcich sa v areáli SE-EBO. Precvičená bola evakuácia časti zamestnancov (172 osôb), zásah hasičov 
pri simulovanom požiari a činnosti pri poskytovaní prvej pomoci zraneným a kontaminovaným so zameraním 
na preverenie činnosti pracoviska na odstraňovanie prípadnej kontaminácie zamestnancov tzv. DEKO uzla 
v závodnom zdravotnom stredisku SE-EBO. Cvičenie bolo ukončené o 9,10 hod. Inšpektori z SE, a.s. a ÚJD 
SR hodnotili priebeh cvičenia ako dobrý s tým, že jeho ciele boli splnené. V podobnom duchu sa vyjadrili aj 
pozorovatelia z partnerských jadrových elektrární z Dukovian, Temelína a Mochoviec. 
Deň cvičenia bol zároveň odsúhlasený  Úradom CO Ministerstva vnútra SR ako deň preskúšania sirén 
dvojminútovým kolísavým tónom v obciach v 30-kilometrovom okolí SE-EBO.  V zmysle platnej legislatívy 
(zákon č. 42/1994 Z.z. O Civilnej ochrane) SE-EBO o skúške sirén včas informovalo oznamovacie prostriedky 
a orgány samosprávy.  
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"Bohunice" vydáva mesačne Odbor zahraničných vzťahov a styku s verejnosťou závodu 
Atómové elektrárne Bohunice. Za obsahovú úroveň zodpovedá Ing. Dobroslav Dobák, 
EUR ING. Pri použití informácií  žiadame citovať zdroj. 

 


