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Európska únia 
energetických protikladov
Hoci energetický mix európskej dvadsaťosmičky je vyskladaný naozaj 
pestro, niektoré krajiny ponúkajú zaujímavé „extrémy“: jedny sa pri 
výrobe elektriny spoliehajú výhradne na uhlie, iné na jadro, kým ďalšie 
obľubujú vodu či vietor. Poďte s nami na krátky výlet po Európe.  

Galský kohút 
sa spolieha na jadro
Francúzi sú známi ako jadrová veľmoc, veď až 
tri štvrtiny svojej elektriny vyrábajú v jadrových elektrárňach. 
Vo svete majú ešte jeden prím – podľa Svetovej jadrovej aso-
ciácie sú najväčšími čistými vývozcami elektriny, z čoho majú 
príjem viac ako 3 miliardy eur ročne. 
V krajine galského kohúta nájdete až 58 reaktorov, no pravde-
podobne sedemnástim z nich odzvonilo a odstavia ich do roku 
2025: vláda si predsavzala znížiť podiel jadra na výrobe elektri-
ny zo súčasných 75 % na približne 50 %. 

Uhoľné Nemecko
Najväčšia stredoeurópska ekonomika, na ktorú je 
významne napojené aj Slovensko, už niekoľko rokov prechádza 
transformáciou k čistej energii. Energiewende má odpojiť Ne-
mecko od fosílnych zdrojov a prispieť k využívaniu slnka či vetra. 
Krajina na to od roku 2000 vynaložila už 189 miliárd eur. „Výhody 
programu však nepociťujú všetci. Vytvoril sa de facto triedny sys-
tém zaťažujúci skupinu nemajetných obyvateľov vyššími účtami 
za elektrinu, ktoré pomáhajú dotovať inštaláciu solárnych pane-
lov a veterných turbín inde,“ píše New York Times. 
Nemecké elektrárne vyrábajú ročne približne 640 TWh elektri-
ny, čo je dvadsaťkrát viac ako Slovensko. Až 40 % nemeckej 

elektriny sa vyrába v uhoľných elektrárňach, postupne vyraďo-
vané jadro produkuje ešte 14 %.
Nemecko si v energetike sľubovalo aj zníženie emisií oxidu uh-
ličitého, ktorého zvyšovanie koncentrácie spôsobuje prehrie-
vanie našej planéty. Momentálne sú emisie niekde na úrovni 
roka 2009 a ich objem sa nedarí redukovať. Nemci sa totiž po 
Fukušime politicky rozhodli vypnúť jadrovú energiu, ktorá po-
čas prevádzky neprodukuje emisie CO2 a chýbajúce zdroje na-
hradili výrobou z uhoľných elektrární. Vlani až 70 % najväčších 
európskych znečisťovateľov boli nemecké lignitové elektrárne.

Bezjadroví Poliaci 
V Poľsku svitá na jadrové časy. Náš severný sused 
produkuje až 80 % svojej elektriny z uhlia, no do roku 2025 plá-
nuje pripojiť do siete aj prvé kilowatty z vlastnej jadrovej elek-
trárne. Poliaci spotrebujú ročne iba 3 800 kWh na osobu, čo je 
nižšia úroveň spotreby v Európe – na úrovni Macedónska či Bie-
loruska. (Slováci spotrebujú cca 5 000 kWh per capita.) 
Poľsko má už takmer desaťročie odvážne plány vybudovať až 
dve atómky, z ktorých každá by mala výkon  3 000 MW (trikrát 
viac ako napríklad celé Bohunice). Keďže náklady na výstavbu 
by mali prekročiť 10 – 11 miliárd eur, za projektom bude stáť 
konzorcium štyroch (z väčšej či menšej časti) štátom vlastne-
ných spoločností. Ak sa projekt vydarí, v roku 2030 by jadro 
mohlo vyrábať 12  % poľskej elektriny. Ako informuje Svetová 
jadrová asociácia, miesto na výstavbu atómky sa bude vyberať 
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spomedzi lokalít v Pomoransku (severozápadné Poľsko). Práve 
pri malej obci Žarnowiec mala stáť prvá poľská atómka, no pre 
protesty obyvateľov a nedostatok fi nančných zdrojov bola jej 
výstavba zastavená v roku 1990. Možno po viac ako dvadsiatich 
rokoch vyrastie elektrownia jądrowa práve tam. 

Rakúsko: Stop v roku 1978
Pri exkurzii po energetických zaujímavostiach v Eu-
rópe nemôžeme obísť ani nášho západného suseda. Rakúsko vyrába 
takmer dve tretiny (62  %) svojej elektriny z vody. Prečo je to tak? 
Podľa Otmara Prompera z Rakúskej nukleárnej spoločnosti má voda 
v miestnej energetike dlhú históriu aj vďaka topografi i. Najdôleži-
tejšie elektrárne stoja na rieke Dunaj alebo prečerpávacie v Alpách. 

Jadru povedali Rakúšania stop už v roku 1978, vtedy mali 
na 98 % dokončenú prvú atómku s inštalovaným výkonom 
723 MW. Vláda sa však rozhodla uskutočniť referendum, kde 
sa 50,47  % voličov ohradilo proti využitiu jadrovej energie. Ná-
sledne prišiel zákon, ktorý zakazuje využívať jadro na výrobu 
elektriny a zvrátiť to môže dvojtretinová väčšina v parlamente. 
„Keď vezmeme do úvahy spoľahlivosť dodávky a bezuhlíkovú 
produkciu, dáva zmysel mať v Rakúsku aj výrobu z jadra. Ale 
Rakúsko sa rozhodlo ísť inou cestou a nahradiť podiel jadra 
fosílnymi zdrojmi a priamym dovážaním elektriny,“ tvrdí Prom-
per. Rakúsko dováža približne 10 TWh najmä z Nemecka a Čes-
ka. Keď zvážime výrobu elektriny z jadra v týchto krajinách, 
na celkovej spotrebe elektriny v Rakúsku sa jadrová energetika 
podieľa tromi až pia timi percentami.

Nastavenie národného energetického 
mixu ostáva v rukách členských štátov. 
Ale klimatický a politický rámec 
energetickej politiky EU pre roky 
2020 – 2030 bude naďalej hrať 
kľúčovú úlohu v riadení globál-
neho energetického prechodu. 
Na jednej strane defi nuje ciele pre emi-
sie skleníkových plynov, obnoviteľné 
zdroje a energetické úspory, no súčas-
ne členským štátom poskytuje fl exibi-
litu vybrať si ich energetický mix. Na-
ším spoločným cieľom do roku 2030 je 
dosiahnuť aspoň 27-percentný podiel 
obnoviteľných zdrojov na energetickej 
spotrebe EU. Preto môžeme očakávať, 

že každá krajina EU zahrnie do svojho 
systému aspoň jeden hlavný konkuren-
cie schopný obnoviteľný zdroj energie.  

V roku 2030 členské štáty EU budú ďa-
lej využívať zemný plyn, ktorý tvorí až 
štvrtinu celkovej energetickej spotreby 
EU, aj keď sa očakáva jeho menšie vy-
užívanie kvôli energetickej efektívnos-
ti vo vykurovaní a priemysle. Zemný 
plyn spolu s LNG stále dokážu poslúžiť 
ako zálohový zdroj na výrobu elektriny 
z obnoviteľných zdrojov. 

Keď zvážime budúci vývoj, očakáva sa, 
že obnoviteľná energia sa stane kľúčo-

vým pilierom výroby elektriny. 
Nárast obnoviteľných zdrojov je 
nevyhnutný na podporu dekar-
bonizácie a energetickej diver-
zifi kácie v EU. S balíkom „Čistá 

energia pre všetkých Európanov“ z no-
vembra 2016 Európska komisia poskyt-
la regulačný rámec, ako tento proces 
posunúť vpred. Vďaka inováciám doká-
žu nové technológie ešte viac zefektív-
niť obnoviteľnú energiu. Bude taktiež 
zaujímavé sledovať vývoj technológie 
vodíkovej (H2) výroby.

Maroš Šefčovič 
Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu

„Cieľom je štvrtina energie z obnoviteľných zdrojov.“

„Každý členský štát Európskej únie má 
právo určiť si svoj energetický mix.“
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Vyše 420-tisíc Slovákov  
dostalo jódové tabletky
Slovenské elektrárne na vlastné náklady zabezpečili tabletky 
jodidu draselného, ktoré rozdali obecné a mestské úrady v okolí AE 
Bohunice a Mochovce.

Aj keď sú slovenské atómky podľa 
Úradu jadrového dozoru SR veľmi 
bezpečné, Slovenské elektrárne sa 

vždy dôsledne pripravujú na zvládnutie 
akejkoľvek kritickej situácie. Jedným zo 
špeciálnych prostriedkov individuálnej 
ochrany je jodid draselný. Určený je nielen 
zamestnancom elektrární, ale aj obyvate-
ľom v 20 km okruhu Mochoviec a Bohuníc, 
teda v pásme havarijného plánovania.
Tabletky distribuovali naposledy v roku 
2012, výmena bola potrebná po 5-ročnej 
expirácii. „Život, zdravie a bezpečnosť 
zamestnancov a ľudí v okolí sú pre nás 
najvyššou prioritou a základnou hodno-
tou Slovenských elektrární,“ hovorí ma-
nažér jadrovej bezpečnosti Jozef Tomek, 
a dodáva, že vplyv bežnej prevádzky jad-
rových elektrární na životné prostredie 
je zanedbateľný.
Jódovú profylaxiu distribuovala miestna 
a štátna samospráva. Občania z okolia 
atómiek vrátili na svojich obecných úra-
doch staré nepoužité balenia a vyzdvihli 
si nové.
„Distribúcia je bezproblémová, občania 
o nej vedia a vnímajú to pozitívne,“ tvr-
dí Ladislav Éhn, starosta obce Kalná nad 
Hronom, ktorá je od Mochoviec vzdiale-
ná asi 10 km. „Je to podobné prevencii 
pri autonehode. V aute máme lekárničku 
pre poskytnutie prvej pomoci, no pevne 
veríme, že ju nikdy nepoužijeme. Občan 
to vníma tak, že v prípade pokynu prís-
lušných úradov užije tieto tabletky.“

Tabletky neužívajte 
svojvoľne 
Celkovo do lokalít Bohunice a Mochovce 
elektrárne dodali pol milióna balení jodi-
du draselného. V každom balení je šesť 
tabletiek, teda tri dávky pre dospelého 
človeka. „Tabletky sa užijú len v prípade 
jadrovej udalosti, ak je to oznámené prí-
slušným štátnym orgánom,“ zdôrazňu-
je Radovan Minarčík, vedúci havarijnej 
pripravenosti a životného prostredia 
z útvaru bezpečnosti v Bohuniciach.

Ak sa chcete čo najlepšie ochrániť počas 
radiačnej udalosti, je potrebné tabletku 
užiť čo najskôr, najlepšie do dvoch hodín 
po oznámení o úniku rádioaktívneho 
jódu – a o tom rozhodne Úrad verejného 
zdravotníctva SR.
Tabletky neužívajte svojvoľne! V prípa-
de havárie užitie jódovej tabletky ne-
odkladajte na neskôr – po 12 hodinách 
od ožiarenia je to už zbytočné. „Ak by 
únik rádioaktivity pokračoval, ďalšie dve 
tabletky užite po 24 hodinách od prvej 
dávky,“ vysvetľuje Minarčík.

Prečo práve jodid 
draselný?
Ak nastane radiačná nehoda alebo havá-
ria na jadrovom zariadení, môže uniknúť 
do životného prostredia izotop jódu-
131, ktorý sa hromadí práve v štítnej 
žľaze. „Tomuto môžeme zabrániť užitím 
tabletiek jodidu draselného. Štítna žľaza 
sa nasýti neaktívnym jódom a nedovolí, 
aby sa tam akumuloval rádioaktívny jód-
131,“ približuje vedúci radiačnej ochrany 
v Bohuniciach Boris Remenec.
Ak ste alergickí na jodid draselný alebo jeho 
zložku, môžu vám pomôcť výživové dopln-
ky s vysokým obsahom prírodného jódu. 

Čo je jodid draselný?
Jodid draselný je bežne medicínsky do-
stupná zlúčenina jódu a draslíka. Využí-
va sa aj počas udalosti s únikom rádio-
aktívnych látok do okolia – organizmus 
sa vďaka tabletkám nasýti čistým jódom, 
a tak zabráni štítnej žľaze vychytávať 
rádioaktívny jód, ktorý môže z atómky 
uniknúť počas udalosti s únikom rádio-
aktivity do okolia. 

Čo je štítna žľaza?
Štítna žľaza je jedna z väčších endokrin-
ných žliaz v tele. Nachádza sa v krku 
a produkuje hormóny, ktoré regulujú 
metabolizmus a ovplyvňujú rast. Pre 
tvorbu týchto hormónov je dôležitý jód, 
čo ho robí významným pre ľudské zdra-
vie. Bežne sa stretáme napríklad s jodi-
dovanou soľou či múkou.
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JE Bushehr

Dostavba MO34

„Ak by nastala jadrová 
udalosť, pozorne sledujte 
oznámenia obce a verej-
noprávnych médií a riaďte 
sa ofi ciálnymi informácia-
mi. Ľudia vydávajúci poky-
ny pre obyvateľstvo vedia 
presne opísať, ako sa vyví-
ja situácia z pohľadu ohro-
zenia obyvateľov v prípade 
radiačnej udalosti, aj to, 
kedy treba vyhlásiť jódovú 
profylaxiu.“

Otto Lúdl
vedúci havarijnej pripravenosti 

v Mochovciach

Atómky nestavia len Slovensko. 
Spoľahlivý zdroj čistej energie 
chce mať aj Argentína či Bangladéš 
Hoci je dostavba tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce 
výnimočná pre Slovensko i región strednej a západnej Európy, 
nové jadrové elektrárne pribúdajú všade vo svete. Viete kde?

Aktuálny postup prác 
na 3. a 4. bloku v Mochovciach

3. BLOK 4. BLOK

84,2 %95,9 %

K 30. 9. 2017 bolo na projekte MO34 od-
pracovaných 71 690 388,50 človekohodín.

Ďalší mochovský míľnik dosiahnutý: 
Technická voda dôležitá
Na dostavbe tretieho a štvrtého bloku 
v Mochovciach sme v uplynulých dňoch 
dokončili významný komplexný systém 
– technickú vodu dôležitú. 
Technická voda dôležitá chladí bezpeč-
nostné systémy elektrárne, je seizmicky 
odolná a prežije aj najhoršie klimatické 
podmienky. Tento systém, podobne ako 
všetky bezpečnostné systémy elektrárne, 
je konštruovaný ako 3 x 100 %, takže v prí-
pade zlyhania jedného možno prevádzko-
vať ďalšie dva záložné, a tak chladiť dôleži-
té bezpečnostné systémy elektrárne.
Na sfunkčnenie systému technickej vody 
dôležitej bolo nutné namontovať 900 po-
trubí, 1 100 ventilov a 1 300 káblov.

Napríklad v Rusku. Výstavba tlakovodné-
ho reaktora Leningrad 2-2 začala v Sos-
novom Bore už v apríli 2010. Blok typu 
VVER bude mať plánovaný elektrický 
výkon 1 085 MW. Do elektrárne bola ne-
dávno prepravená tlaková nádoba reak-
tora, ktorá váži ohromných 300 ton.  
Ale môžeme sa presunúť aj na opačnú 
stranu zemegule – do Latinskej Ameri-
ky. Argentína plánuje začať s výstavbou 
dvoch nových jadrových blokov v dru-
hom polroku 2018. Ich cena? 10,7 miliar-
dy eur. Argentínčania budú stavať spolu 
s Číňanmi, štiepnu reakciu rozbehnú 
v kanadskom ťažkovodnom Candu-6, ale 
aj vo vylepšenom čínskom tlakovodnom 
reaktore Hualong One.

Očakáva sa, že práve ázijské krajiny budú 
v blízkej budúcnosti ťahúňmi jadrovej 
energetiky. Stavať sa bude aj na brehu rie-
ky Ganga asi 160 km od bangladéšskeho 
hlavného mesta Dháka. Výstavba 1. bloku 
v plánovanej elektrárni Rooppur sa začne 
už v decembri tohto roku. Všetky pomoc-
né stavby v lokalite boli už dokončené 
a prvý betón nalejú ešte pred Vianocami. 
V Rooppure vyrastú prvé bangladéšske jad-
rové bloky, obidva sú ruské tlakovodné re-
aktory typu V-392M s výkonom 1 200 MW. 
Výkop základovej jamy sa začal aj pre 
iránsky tlakovodný blok Bushehr-2 rus-
kého typu VVER-1000. Rozpočet je plá-
novaný na 8,6 miliardy eur. 

NucNet
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Čierny Váh má hneď dve prvenstvá. 
Je to naša najväčšia prečerpáva-
cia elektráreň a zároveň najväčšia 

vodná elektráreň na Slovensku s inštalo-
vaným výkonom 735,16 MW. Označujú 
ju za technický div krajiny. Pozostáva 
z hornej a dolnej nádrže, ktoré sú vzá-
jomne prepojené tromi podzemnými 
potrubiami. Prekonávajú takmer polki-
lometrový výškový rozdiel. 

Turisticky atraktívna 
elektráreň
Obe nádrže sú atraktívne pre turistov. 
Z tej hornej, ktorá sa nachádza v Národ-
nom Parku Nízke Tatry 1 160 metrov nad 
morom, môžete obdivovať aj panorámu 
Vysokých Tatier. Vedie sem aj cyklotrasa 
zo Svarína, pričom približne v polovici 
šesťkilometrového stúpania sa dá odbo-
čiť do obce Východná. 
Ak si vybavíte povolenie u Lesov SR, mô-
žete sa k hornej nádrži odviezť autom. 
V zime môžete na auto zabudnúť, dosta-
nete sa sem iba pešo alebo na lyžiach. 
Iba zamestnanci elektrárne môžu využiť 
výťah schovaný v kopci. Druhou alterna-
tívou sú schody. Tých je však 2 320! 
Slovenské elektrárne (SE) dbajú aj na 
kvalitné životné prostredie. Dolná nádrž 

je oficiálnym biokoridorom pre niektoré 
druhy migrujúcich vtákov, ktoré ponad 
ňu prelietavajú. Zároveň je domovom 
pstruha potočného, ktorého SE nasadili 
pred tromi rokmi spolu s rybármi z Le-
sov SR, aby dodatočne zvýšili jeho po-
puláciu. 

Významný pre energetickú 
sústavu
Samotná elektráreň je situovaná pri 
dolnej nádrži. Má nezastupiteľnú úlo-
hu v energetike pre reguláciu odchýlok 
v sieti. Ak je elektriny nedostatok, do-
káže nabehnúť do turbínovej prevádz-
ky, teda vyrábať elektrickú energiu, za 
rekordných 70 sekúnd. Z vody v hor-
nej nádrži dokážeme vyrobiť až 3 800 
MWh elektriny už za päť a pol hodiny. 
V noci, keď je naopak elektrickej ener-
gie dostatok alebo prebytok, prečerpá-
me za osem hodín vodu späť do hornej 
nádrže.
PVE Čierny Váh môžeme odstaviť len 
vtedy, pokiaľ nie je v odstávke niektorý 
z našich štyroch jadrových blokov. Toto 
opatrenie je z dôvodu bezpečnej a spo-
ľahlivej dodávky elektrickej energie. Prí-
padný výpadok jedného reaktora dokáže 
Čierny Váh bez problémov nahradiť až 
na päť hodín.
V lete 2017 sme kompletne vypustili celú 
nádrž kvôli dvojmesačnej odstávke v au-

guste a septembri. Príprava odstávky ta-
kéhoto rozsahu trvá až rok. „V minulosti 
sme takéto odstávky s vypustením hor-
nej nádrže robili každé dva roky. Mera-
nia však preukázali, že ich stačí robiť raz 
za päť rokov,“ vysvetľuje riaditeľ vodných 
elektrární Vlastimil Majerčák.
Na naplnenie nádrže by Dunaj, ktorý má 
v Bratislave priemerný prietok 2 025 m3 

za sekundu, potreboval asi 30 minút. Nia-
garský vodopád s prietokom 110 000 m3 
za minútu by nádrž dokázala napájať 
vyše polhodiny.
V súčasnosti sú prečerpávacie vodné 
elektrárne (PVE) stále najrozšírenejšie, 
najlacnejšie a najspoľahlivejšie úložiská 
energie. 

Čierny Váh: 
     Technický skvost 
             v nespútanej prírode

Po piatich rokoch sme opäť vypustili hornú nádrž našej 
najväčšej prečerpávacej elektrárne. Na jej naplnenie 
by Dunaj potreboval 30 minút, Niagarské vodopády by 
dokázala napájať vyše pol hodiny.

Čierny Váh „uskladní“ takmer 
4 000 mWh elektriny,

ČO Je PriBliŽne:

V BatÉriách 160-tisíc 
elektrOmOBilOV

rOČná sPOtreBa  
1 300 dOmácnOstí
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Informácie o vplyve prevádzky AE Mochovce a AE Bohunice na životné prostredie

aerosóly
[mBq]

Jód131

[mBq]
Vzácne plyny 

[tBq]
trícium
[GBq]

Ostatné  
rádionuklidy 

[mBq]

emO od 1. 1. 2017 4,968 22,47 0,6471 8 941,0 10,14

čerpanie smernej 
hodnoty 0,00292 % 0,03348 % 0,0158 % 74,51 % 0,922 %

eBO od 1. 1. 2017 6,843 0,353 3,982 9 300,0 25,98

čerpanie smernej 
hodnoty 0,00855 % 0,03353 % 0,199 % 46,50 % 0,200 %

Výpuste rádioaktívnych látok z emO a eBO do okoliaPríkony priestorového dávkového ekvivalentu (Pde)

Pri meraní PDE v EMO a EBO sú použité sondy s rozdielnou citlivosťou.
Viac informácií o parametroch znečistenia životného prostredia  
– vypúšťané vody do hrona/Váhu a emisie z plynových kotolní  
– nájdete na www.seas.sk/zivotne-prostredie. Žiaden z limitov, ktoré 
stanovili dozorné orgány pre atómové elektrárne, nebol prekročený.

nanosievert/hodina

september 2017 priemer za 2012 – 2016

región emO od 101 ± 5 do 118 ± 7 107 ± 9

región eBO od 77 ± 4 do 105 ± 5 87 ± 7

Prvých postihnutých predstavujú naj-
chudobnejšie vrstvy obyvateľstva – su-
chá a nedostatok potravín už ohrozujú 
životy nespočetných miliónov ľudí. Po-
čet klimatických utečencov sa bude ďalej 
len zvyšovať. 
Prevažná väčšina uhlíkových a skleníko-
vých plynov, ktoré vypúšťame do ovzdušia, 
je dôsledkom našej potreby energie. David 
MacKay to výstižne zhrnul slovami: „Kli-
matický problém je v podstate energetický 
problém.“ Je zrejmé, že naše uhlíkové emi-
sie musíme drasticky zredukovať, a preto 
významnú úlohu zohrá jadrová energia. 

Černobyľ, Černobyľ, Černobyľ...
Obavy z jadrovej energie sú hlboko vry-
té do myslí ľudí: katastrofa v Černobyle 
zostáva aj naďalej nosnou témou „anti-
jadrových“ príbehov o tom, ako je tento 

druh energie vo svojej podstate nebez-
pečný. Tieto tvrdenia sú tak hlboko za-
korenené, že sa všeobecne akceptujú 
ako skutočnosť, že nehoda v Černobyle 
zabila tisíce ľudí. 
To však nekorešponduje s realitou. Po ro-
koch vyšetrovania sa počet obetí černoby-
ľskej katastrofy ustálil na 43 ľudí. Skutoč-
nosť, že táto informácia je pre mnohých 
prekvapením, naznačuje, aká polarizujúca 
diskusia tu prebehla o tejto dôležitej téme.
Fukušima sa stala podobným symbolom 
jadrovej paniky, a to aj napriek tomu, že 
pri tejto udalosti nikto nezomrel. Stra-
šidlo tejto elektrárne narástlo až tak, že 
sme zabudli na to, že príčinou roztope-
nia paliva bola masívna vlna tsunami, 
ktorá si vyžiadala životy približne 16 000 
ľudí. K veľkosti vlny tsunami mohla pri-

spieť samotná zmena klímy. Je 
iróniou, že po Fukušime Nemci 
odstavili svoje atómky, ktorých 
výrobu nahradili vysokoznečisťu-
júce uhoľné elektrárne. 
Po katastrofe v Černobyle evakuo-
vali 115 000 ľudí. Neustále využí-
vanie príbehu týchto ľudí ako pe-
šiakov v emotívnych svedectvách 
vedie k ďalším škodám. Svetová 
zdravotnícka organizácia uvied-
la, že „označovanie postihnutej 
populácie ako ‚obetí‘ namiesto 
‚preživších‘ viedlo k tomu, že títo 
ľudia vnímajú seba samých ako 
bezmocných, slabých a bez kon-
troly nad svojou budúcnosťou.“

Inteligentná diskusia –  
bez predsudkov 
Naliehavo potrebujeme inteligentnú dis-
kusiu o našej energetickej budúcnosti, 
aby sme odvrátili to najhoršie spustoše-
nie, ktoré prichádza s klimatickými zme-
nami. Táto diskusia však často končí už 
na prvej prekážke; zástancovia aj protiv-
níci jadrovej energie, medzi ktorými exis-
tujú už dávno vytýčené bojové línie, sa 
pridŕžajú svojich vlastných úsudkov, berú 
do úvahy len svoju vlastnú stranu sporu 
a odmietajú kritiku a obavy druhej strany. 
Takýto zaslepený prístup môže byť ute-
šujúci, ale v konečnom štádiu škodí našej 
kolektívnej pohode. Ešte nikdy nebolo 
dôležitejšie robiť informované rozhod-
nutia o tom, ako najlepšie zásobovať náš 
svet energiou. 
Nech už sa rozhodneme pre ktorúkoľvek 
možnosť, musí byť založená na najlep-
ších poznatkoch, či už ide o obnoviteľ-
né zdroje, jadrovú energiu alebo o ich 
kombináciu. Napriek kritickej povahe 
hrozby, ktorú prináša zmena klímy, túto 
tému ignorujeme, čo je na naše vlastné 
nebezpečenstvo. Ak chceme zabrániť 
katastrofe, musíme viesť čestnú a in-
formovanú diskusiu o tom, ako napájať 
energiou náš svet a chrániť naše životné 
prostredie – skôr, než bude neskoro.

nuclear.sk

Zmena klímy predstavuje 
energetický problém
poďme sa preto bez predsudkov rozprávať o jadre

Zo všetkých rizík, ktorým dnes čelí ľudstvo, je zmena klímy tou naj-
väčšou. Tento rok bol najhorúcejší v histórii. A my konečne začína-

me vnímať rozsah problémov, ktoré stoja pred nami.



Budúcnosť elektrických áut 
nie je taká vzdialená
Celkové emisie oxidu uhličitého, ktorý ako skleníkový plyn prispieva ku globálnemu 
otepľovaniu, sú na Slovensku veľmi nízke najmä vďaka výrobe elektrickej energie 
v jadrových a vodných elektrárňach. Tým sme lepší aj ako európsky priemer. Sloven-
ské elektrárne ako najväčší výrobca elektriny prispieva k ochrane ovzdušia a život-
ného prostredia aj využívaním bezemisných elektromobilov v doprave. Vďaka našej 
flotile sme doteraz „ušetrili“ približne 30 ton emisií CO2.

Súčasné cenovo dostupné elektro-
mobily najazdia na jedno nabitie 
150 až 200 kilometrov. Geografic-

ká poloha väčšiny závodov umožňuje 
našim zamestnancom používať tieto 
autá na pracovné cesty medzi jednotli-
vými elektrárňami. „Aktuálne máme vo 
svojom vozovom parku 53 ekologických 
vozidiel, z toho až 25 elektromobilov 
jazdiacich výhradne na elektrinu. Medzi 
nimi sú aj Nissany Leaf tzv. druhej gene-
rácie s 30 kW batériou s väčším dojaz-
dom,“ hovorí vedúci dopravy Roman 
Lackovič. Naši pracovníci môžu využí-
vať taktiež hybridné vozidlá s kombi-
novaným pohonom a elektrické skút-
re. „Jazdením na elektromobiloch sme 
zabránili, aby do životného pro stredia 
bolo vypustených 30 000 kilogramov 
CO2” informuje Miroslav Šarišský, ma-
nažér externých vzťahov a udržateľné-
ho rozvoja. 

Šesť rodín otestovalo 
elektrický Golf
V spolupráci s regionálnymi týždenník-
mi MY zapožičali Slovenské elektrárne 
elektromobily ako výhru v súťaži Super-
trieda. Triedy zo základných škôl s naj-
vyšším počtom hlasov získali na konci 
minulého školského roka výlet do mo-
derného zábavno-vzdelávacieho centra 
Energoland v Mochovciach. 
Vyžrebovaní hlasujúci vyhrali od nás na ví-
kend Volkswagen eGolf, ktorý si vyzdvihli 
v príslušnej lokalite najbližšej elektrárne. 
A aké bolo podľa nich auto? Tiché, živé, 
komfortné, ľahko ovládateľné. Na tom sa 
zhodlo všetkých šesť rodín, ktoré si jazdu 
na elektromobile doslova užívali a všet-
ky si ju pochvaľovali. Vybrali sa väčšinou 
na výlety po meste a do blízkeho okolia. 
S autom vzbudzovali všade pozornosť, 
bolo miestnou atrakciou. Predsa len je 
elektromobil ešte stále raritou na sloven-
ských cestách. 

Kocúr ho nepočul
Lenka Marethová, vedúca pošty v Malom 
Čepčíne (okres Turčianske Teplice) robila 
súťaži reklamu, kde sa dalo. Všade, kde 
sa ako poštárka objavila, lobovala za pri-
hlásenú triedu zo základnej školy Mošov-
ce. Musela sľúbiť, že všetkých odvezie, 
ak auto na víkend vyhrá. A aj povozila. 
„Auto je také tiché, že nás nepočul kocúr 
prechádzajúci cez cestu,“ smeje sa. 
Miroslavovi Dovinovi z Trenčína sa páčila 
rekuperácia energie, ktorá pomáhala zvy-
šovať dĺžku dojazdu „električky“. „Prekva-
pilo ma zrýchlenie. Priam nás zatláčalo 
do sedadiel. Auto sme poriadne prevet-
rali, prešli sme na ňom okolo 400 kilo-
metrov,“ spomína Miroslav. 
Dovinovci neboli jediní, pre ktorých bola 
súťaž Supertrieda dvojitým „víťazstvom“. 

Ich dcéra totiž vyhrala aj výlet do Ener-
golandu. Podobne na tom bola aj Lenka 
de Miguel Matyová, jej syn však pre ro-
dinnú dovolenku v Mochovciach nebol. 
O to viac si užili elektrický Golf na ví-
kend. „Vždy som mala pocit, že sú to autá 
budúcnosti, ktorá je ešte veľmi vzdialená. 
Nikdy som si nepomyslela, že by som raz 
mohla šoférovať také auto,“ prezrádza. 

Výherca súťaže
V prvom čísle energie pre krajinu 
sme pripravili súťaž o najlepšiu 
energiou nabitú fotografiu z letnej 
dovolenky. Polaroid cube od nás 
vyhráva Terezka Lukáčová. 

Gratulujeme!


