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Takto spomína na už 23. klimatickú konferenciu jej priama 
účastníčka Janka Szemesová zo Slovenského hydrometeo
rologického ústavu. To, že sa COP23 uskutočnil práve 

v nemeckom Bonne, hoci predsedajúcou krajinou bolo Fidži, 
nebolo náhodné – sídli v ňom sekretariát Rámcového dohovoru 
OSN, ktorý konferenciu pre 192 členských krajín organizoval. 
„Vo svetovom meradle práve klimatické konferencie určili trend 
smerom k obnoviteľným zdrojom energie, k efektívnejšej vý
robe aj využívaniu energie, k novým technológiám, a vôbec 
k prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku,“ oceňuje ich význam 
J. Szemesová. Príkladom je práve Slovensko ako zmluvná stra
na Kjótskeho protokolu, ktorý reguluje množstvo vypúšťaných 
skleníkových plynov. Na Slovensku je ich dnes o 45 % menej ako 
v roku 1990 – a to vďaka Kjótu.
Skleníkové plyny prispievajú k ohrievaniu našej planéty a ná
sledky globálneho otepľovania pociťujeme všetci. „Či už to boli 
návaly horúčav v posledných rokoch počas letných mesiacov, 
dlhodobejšie suchá alebo rôzne dynamické prejavy atmosféry, 
mení sa energetický potenciál atmosféry zapríčinený jej globál
nym otepľovaním, a preto sú prejavy počasia dramatickejšie. 
Slovensko je vnútrozemská krajina, tieto zmeny pociťujeme len 
mierne, ale niektoré časti nášho hospodárstva sú veľmi zrani
teľné, napríklad poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospo
dárstvo, alebo napríklad aj turizmus ovplyvnený nedostatkom 
snehu v nižších a už aj stredných nadmorských výškach.“

„Klimatické konferencie sú pre mňa osobne vždy veľkým zážitkom, 
pretože vidieť spolu za rokovacími stolmi toľko rozličných 
národností a zástupcov rôznych regiónov je fascinujúce. Zakaždým 
si pripomeniem, že sme všetci na jednej lodi, nazvanej planéta Zem, 
a preto sa jednoducho musíme dohodnúť.“

BONN: OD DIALÓGU  
   PO NULOVÉ EMISIE 

BONN PRINIESOL DIALÓG
Fidži – okrem toho, že v upršanom Bonne prinieslo tropickú at
mosféru – dalo bonnskej klimatickej konferencii aj svoje slovo, 
ktoré sa používa i na iných tichomorských ostrovoch: talanoa. 
Týmto výrazom sa označuje dialóg, ktorý je transparentný, vy
tvára empatiu a dôveru a umožňuje prijímať múdre rozhodnu
tia. „Tento dialóg bude prebiehať v roku 2018 a bude hodnotiť 
spoločné úsilie krajín v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov a poskytne prehľad o smerovaní medzinárodného spo
ločenstva v plnení svojich záväzkov. Dialóg sa bude opierať o tri 
základné otázky: Kde sme? Kam chceme ísť? Ako sa tam dosta
neme?“ Talanou ho potom uzavrú koncom budúceho roka na 
COP24 v Poľsku. 
Pred dvoma rokmi štáty prijali Parížsku dohodu, ktorej cieľom 
je zabrániť zvyšovaniu teploty Zeme o viac ako 2 stupne Celzia 
oproti dobe pred priemyselnou revolúciou. Ďalším z prínosom 
Bonnu 2017 je podľa J. Szemesovej pokrok v nastavení „ope
račného systému“, ako má záväzok z Paríža fungovať. Práve 
v poľských Katowiciach v novembri 2018 prijmú Pravidlá im
plementácie Parížskej dohody. „Taktiež treba zabezpečiť kon
trolu poskytovania podpory rozvojovým krajinám vo výške 100 
miliárd dolárov ročne. Jednoducho trváme na tom, aby sa tieto 
prostriedky míňali preukázateľne a transparentne a na to sa 
musí vytvoriť systém.“ 
Nutnosť dohody medzi priemyselnými a rozvojovými krajinami 
je podľa popredného slovenského klimatológa Milana Lapina 
kľúčová. „Nie je totiž možný taký prístup, že budú plniť opatre
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nia iba niektoré krajiny a iné to budú ignorovať. Tieto opatrenia 
sú veľmi nákladné a krajiny, ktoré sa k nim nepripoja, budú mať 
počas najbližších rokov ekonomickú výhodu v lacnejšej produk
cii tovarov. Zrejme až výskyt závažných a rozsiahlych katastrof 
v dôsledku klimatickej zmeny prinúti svetové spoločenstvo 
a politikov prijať jednoznačné celosvetové opatrenia rovnomer
ne a spravodlivo rozdelené na všetky krajiny sveta.“ 

NEČAKAJME
Netreba však čakať na to, čo prinesú klimatické konferencie, 
ale chrániť životné prostredie a byť k nemu šetrný môže kaž
dý z nás. „Môžeme sa zamyslieť nad tým, či dokážeme menej 
cestovať autom a namiesto toho využívať MHD, „car sharing“ či 
bicykel, podporovať domácich producentov potravín, obmedziť 
konzumáciu mäsa, zamyslieť sa nad množstvom nepotrebných 
vecí, ktoré kupujeme, produkovať menej odpadu, recyklovať, 

šetriť vodou, používať energeticky úsporné spotrebiče (A+++), 
žiarovky, šíriť osvetu a rozprávať sa s rodinou či priateľmi 
o problémoch súvisiacich so zmenou klímy. Je potrebné hľadať 
nové, menej devastujúce spôsoby výroby, menej spotrebúvať, 
správať sa trochu zodpovednejšie k planéte aj k budúcim gene
ráciám,“ vymenúva J. Szemesová. 
Predovšetkým musíme obmedziť spaľovanie fosílnych pa
lív v elektrárňach. Toto sa však nedá urobiť zo dňa na deň. 
Náhrada prichádza postupne. Väčší priestor preto musia do
stať obnoviteľné zdroje a jadrové elektrárne, pri prevádzke 
ktorých sú emisie takmer nulové. Výstražným príkladom je 
Nemecko, ktoré zaviedlo politiku na podporu obnoviteľných 
zdrojov, no po politickom rozhodnutí vypnúť svoje atómky sa 
sedem nemeckých lignitových elektrární ocitlo v prvej desiat
ke najväčších znečisťovateľov EÚ, teda medzi fabrikami, ktoré 
každoročne vypustia najviac ton CO2 emisií.

Vzhľadom na prechod k nízkouhlíkovým 
zdrojom a poklesom emisií skleníkových 
plynov o 45,5 % v rokoch 1990 – 2014 
patrí Slovensko medzi popredné krajiny 
EÚ vrátane V4. Dávame tým dobrý prí
klad.
V porovnaní s priemerným energetic
kým mixom primárnych produktov 
v EÚ mala jadrová energia v roku 2015 
na Slovensku vyšší podiel (24,4 % opro
ti 13,6 %) a obnoviteľné zdroje mali 
menší význam (9,7 % oproti 13 %). Na
priek tomu má Slovensko relatívne vy
soký potenciál v oblasti obnoviteľných 
zdrojov energie. V súčasnosti sa u nás 
využíva voda, biomasa, bioplyn a solár

na energia. Napríklad vodné elektrár
ne produkujú ročne 21 % elektrickej 
energie. Oblasťou s ďalším rastovým 
potenciálom je slnečná energia, ktorá 
by mohla tvoriť budúcu alternatívu ob
noviteľnej energie našej krajiny. Navy
še v dôsledku vitálnych geografi ckých 
podmienok existuje u nás pomerne vy
soký potenciál na využitie geotermál
nej energie.
Slovensko je na správnej ceste k spl
neniu cieľov v oblasti energetickej 
účinnosti v roku 2020, hoci ešte stále 
existuje priestor na zlepšenie naprí
klad v oblasti úspor energie v starších 
budovách. Nedávne úpravy prístupu 

Eurostatu k energetickej účinnosti – 
verejných zákaziek na zvýšenie energe
tickej účinnosti – by mohli byť dobrým 
nástrojom, ktorý sa dá využiť.
Boj proti klimatickým zmenám je dô
ležitá a aktuálna téma. Oproti pár ro
kom dozadu je prírodných katastrof 
štvornásobne viac, ktoré majú celý rad 
vplyvov na prírodné a ľudské systémy 
na celom svete. EÚ je a musí byť pred
vojom v boji proti zmene klímy. Vlani 
EÚ ratifi kovala Parížsku dohodu s cie
ľom zachovať globálne otepľovanie pri 
teplote nižšej ako 2 stupne Celzia, pri
čom Slovensko je jedným z prvých eu
rópskych signatárov. 

Maroš Šefčovič 
Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu

Boj proti klimatickým zmenám je dôležitý
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Česká divízia Slovenských elektrární 
zakotvila v ostravskom Impact Hub, 
čo je coworkingové a inovačné cen

trum. Spolupráca medzi Impactom a SE 
nenechala na seba dlho čakať: obe spoloč
nosti fascinuje svet technológií a smart 
cities. V rekordnom čase realizovali akce
leračný program, z ktorého vzišlo sedem 
projektov zameraných na energiu s naj
väčším potenciálom.
V užšom výbere nájdete VXT, ktorý borí 
mýty o drahých elektromobiloch a po

núka revolučné modely s cenou pod 
100tisíc Kč (3 900 eur). Rovnako zaujal 
projekt Odpadky 4.0, ktorý vďaka pre
pracovanému zberu dát a inovatívnym 
senzorom dokáže optimalizovať, predví
dať a zefektívniť odvoz odpadu. 
Zaujal aj Keylog, čo je solárne napájaný 
stojan na bicykle s pancierovou reťazou, 
ktorý dokáže identifikovať majiteľa po
mocou čipov, ktoré bežne nosíme so 
sebou, napríklad pomocou platobnej 
karty. Zároveň zbiera dáta a funguje 
ako dokovacia stanica. Na domácnosti 
je zameraná aplikácia HomeAdmin s cie
ľom analyzovať a regulovať energetickú 

spotrebu a náklady. Platforma Invipo je 
potom schopná pomôcť celým mestám, 
pre ktoré vyhodnocuje a synchronizuje 
dáta a funkcie všetkých smart zariadení 
v danej lokalite. Funguje teda ako „mo
zog“ moderných metropol. 
A pretože vo veľkých mestách je väčši
nou problém s informovanosťou obča
nov a zároveň parkovaním, v programe 
uspela aplikácia ZaparkujTo a Moje obec. 
Prvá navádza vodičov na prázdne miesta 
či efektívne zdieľa tie vyhradené, druhá 
zjednodušuje možnosť komunálnych 
platieb a tiež vyhľadávanie obecných no
viniek či vyhlášok.

SE akcelerácia: 
Smart je nové cool
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Výpovede 
v Bohuniciach 
operátori stiahli
Operátori a operatívnotechnický 
personál blokových dozorní jadro
vej elektrárne Bohunice po roko
vaniach so zamestnávateľom svoje 
výpovede stiahli.
Začiatkom novembra 2017 boli Slo
venským elektrárňam doručené vý
povede z pracovného pomeru časti 
operatívnotechnického personálu 
atómových elektrární Bohunice 
(EBOP). 
Slovenské elektrárne s ohľadom 
na dlhodobý cieľ spočívajúci v za
bezpečovaní plynulej a bezpečnej 
prevádzky svojich zariadení v súla
de s požiadavkami legislatívy, aj na
priek mimoriadne komplikovanej 
fi nančnej a celkovej hospodárskej 
situácii, v ktorej sa fi rma momen
tálne nachádza, reagovali na požia
davky tejto skupiny zamestnancov 
predovšetkým zavedením osobit
ného príplatku za držbu preukazu 
o osobitnej odbornej spôsobilosti 
podľa atómového zákona, ktorá je 
špecifi ckou podmienkou pre výkon 
týchto povolaní.
Zamestnávateľ považuje tento vý
sledok v momentálnej situácii za 
jediné riešenie umožňujúce aj na
ďalej prevádzkovať elektráreň bez 
obmedzovania prevádzky, strát na 
výrobe, nepriaznivého vplyvu na 
ostatných zamestnancov a tretie 
strany. Ako sme o tom informovali 
aj slovenské médiá, všetci zamest
nanci operatívnotechnického per
sonálu blokových dozorní jadrovej 
elektrárne Bohunice, ktorí podali 
individuálne výpovede, ich stiahli. 

Dostavba MO34

Na stavenisku najnovšej atómky v Európe
Po dlhých desiatich rokoch adminis-
tratívnych príprav sa v roku 2016 na 
„ostrovoch“ opäť začalo s výstavbou 
nových jadrových blokov. Veľká Bri-
tánia totiž musí urgentne riešiť svoju 
energetickú budúcnosť, keďže do roku 
2025 zamýšľa odstaviť všetky uhoľné 
elektrárne, ktoré momentálne v Britá-
nii dodávajú viac ako pätinu elektriny 
spotrebovanej v krajine. Nechce sa pri-
veľmi spoliehať na pomoc spoza mora, 
pretože už v súčasnosti tvorí saldo do-
vozu okolo 7 %. Obnoviteľné zdroje, 
vrátane vody, vetra, energie mora a bio-
masy, sa na celkovej dodávke podieľajú 
25 % a do roku 2020 sa má zvýšiť ich po-
diel na 30 %. Jadrové elektrárne pokrý-
vajú zhruba pätinu spotreby elektriny, 
ale niekoľko starších blokov by sa malo 
odstaviť do roku 2025. Výstavba nových 
jadrových blokov je preto nevyhnutná 
na zabezpečenie energetickej bezpeč-
nosti krajiny pri dodržaní obmedzení 
emisií skleníkových plynov a mohla by 
byť stimulom aj pre iné európske kraji-
ny, kde sa rozhodovanie o novej výstav-
be takisto ťahá už roky.
Hinkley Point nie je novou jadrovou lo
kalitou: nachádzajú sa tu dva staré bloky 
Magnox, ktoré sú v štádiu vyraďovania 
(rozoberania po skončení prevádzky) 
a dva reaktory AGCR v prevádzke s výko
nom asi ako mochovské bloky. Najnovším 
prírastkom budú francúzske bloky EPR 
s výkon po 1 600 MW, ktoré by mali do
dávať až 7 % spotreby elektriny v Británii.

Na stavenisku o rozlohe 1 x 2  km sa to 
hemží ťažkou technikou i pracovníkmi. 
Na lokalite ich momentálne pracuje asi 
2 400. Na výkop základovej jamy povo
lali baníkov zo Škótska aj s bagrami s 15 
kubíkovými lyžicami. Celkovo vykopú asi 
5 miliónov kubíkov zeme, čo je objem cca 
piatich štadiónov vo Wembley. Aj zeminu 
separujú – suť sa použije na zásypy a zo 
zvyšku zeme sa vytvorí kopec, kde by 
mala byť v budúcnosti prírodná rezervá
cia. Investor zasadil po obvode oplotenia 
areálu 30tisíc stromov a vykonal opatre
nia na ochranu fauny špecifi ckej pre túto 
prímorskú lokalitu – netopierov a plazov.
Keďže je elektráreň umiestnená pri mori, 
kde je druhý najvyšší rozdiel medzi príli
vom a odlivom na svete (niekedy až viac 
ako 12 metrov), museli vybudovať 700 
metrov dlhú dočasnú hrádzu a stava
jú tam aj najväčšie mólo v Británii, kam 
budú lode privážať všetky komponenty 
elektrárne, vrátane nádoby reaktora. 
Celkovo ide o inžiniersky veľmi náročnú 
stavbu s tromi miliónmi ton betónu, kto
rá vytvára 25tisíc pracovných miest. In
vestor EdF prezradil, že plánovanie prác 
a koordinácia dodávateľov z rôznych in
fraštruktúrnych projektov sa vykonáva aj 
na základe skúseností získaných z výstav
by veľkých športových areálov pre Olym
pijské hry v Londýne v roku 2012. Podľa 
súčasného harmonogramu by mali nové 
bloky začať vyrábať elektrinu v roku 2025, 
resp. 2026.

Róbert Holý
foto: autor

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

3. BLOK 4. BLOK

84,4 %96,0 %

K 30. 11. 2017 bolo na projekte MO34 
odpracovaných 73 617 840 človekohodín.
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S rozsiahlou výstavbou vodných elek
trární na Váhu v povojnovom obdo
bí si Považské elektrárne (neskôr  

Slovenské elektrárne) zabezpečovali 
práce pod vodou iba prostredníctvom 
vojakovpotápačov, ktorí zasahovali po
čas základnej vojenskej služby. Myšlien
ka a reálna potreba využívať schopnosti 
potápačov vyústila do obstarania potreb
nej potápačskej techniky a v roku 1967 
vznikla historický prvá skupina potápa
čov nielen v Považských elektrárňach, ale 
vôbec aj na Slovensku. Boli len traja: Šte
fan Daško, Jozef Kliha a Peter Meda.
Počas týchto prvých piatich rokov títo 
„traja mušketieri“ odpracovali pod vo
dou dovedna 420 hodín. V dnešnej dobe 
sa to možno nezdá ako závratné číslo, 
ale predstavte si, že sa potápate v kla
sických ťažkých súpravách ruskej výroby 
VK1, ktoré vážia  sto kíl, a na to, aby ste 
vôbec vyšli z vody, potrebujete pomoc 

statných kolegov. A netreba zabudnúť, 
že takto „nemotorný“ potápač musí po
dávať pod vodou pracovný výkon. Už len 
samotná prilba a oblek so závažím spô
sobovali obrovské ťažkosti pri pohybe. 
Vzduch potápačovi privádzali cez hadi
cou pomocou ručnej pumpy.
Po ruských ťažkých oblekoch prišli an
glické Siebe Gorman. Stále boli ťažké, 
prilby boli prichytené k obleku šiestimi 
skrutkami. Obleky po roku 1968 obsaho
vali vybavenie aj pre kompletnú komuni
káciu – potápač mohol počuť všetkých 
hore, a naopak, jeho hlas počuli hore 
všetci prítomní. 
Typ obleku si dnes potápači volia podľa 
charakteru práce a podmienok, za akých 
sa má zostup vykonať. V súčasnosti vy
užívajú techniku Kirgy Morgan, kde má 
potápačská prilba zabudovaný kom
pletný dýchací a komunikačný systém 
spoločne s audiovizuálnym systémom 
pre tvorbu obrazovej dokumentácie pri 
výkone prác. Ako alternatíva k prilbe 
slúži celotvárová maska, ktorá zachová

va bezpečnostné výhody prilby, je však 
vhodnejšia pre ľahšie práce v menších 
hĺbkach, pri ktorých je potrebné zacho
vať veľkú pohyblivosť potápača, prípad
ne pre práce v stiesnených priestoroch. 
Dýchacie médium sa potápačovi dodáva 
hadicovým systémom z povrchu, čo je 
omnoho bezpečnejšie, pretože množ
stvo dodávaného dýchacieho média je 
v podstate neobmedzené, a potápač tak 
nie je pod časovým stresom. 
Vedúci potápačov SE Peter Ovádek osla
vuje s členmi potápačskej skupiny jej 
päťdesiatku. Počas jej existencie v nej 
pracovalo iba 23 potápačov, vrátane 
dnešnej šestice. Na rozdiel od minulosti 
sa už nepotápajú v stokilových oblekoch. 
Naďalej však platí, že každý pohyb pod 
vodou trvá dvakrát dlhšie ako na suchu, 
mnohokrát nestoja nohami na dne, ale 
svoju energiu vkladajú do udržania rov
nováhy, pracujú poležiačky či dolu hla
vou. To všetko zvládajú s pomocou naj
modernejších technológií, špičkových 
masiek a ľahkých oblekov. 

Bezpečnosť, bezchybná komunikácia, rešpekt. Pre týchto chlapov podstata ich práce.  
Na Slovensku sú jediní, ktorí vykonávajú zásahy pri likvidácii porúch pod vodou nielen 
vo vodných, ale aj v jadrových a tepelných elektrárňach. Robia kontroly, prehliadky 
a operatívu na privádzačoch, potrubiach, hrabliciach, v bazénoch, chladiacich vežiach, 
hrádzach a na ďalších technologických objektoch a zariadeniach. Potápačská skupina 
Slovenských elektrární.

V ELEKTRÁRŇACH SA POTÁPAJÚ    
 UŽ POLSTOROČIE
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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 6,501 22,52 0,7477 10 020 11,75

čerpanie smernej 
hodnoty 0,00382 % 0,03362 % 0,01824 % 83,5 % 1,069 %

EBO od 1. 1. 2017 7,132 0,390 4,854 10 021,039 25,305

čerpanie smernej 
hodnoty 0,00892 % 0,00060 % 0,243 % 50,105 % 0,195 %

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

november 2017 priemer za 2012 – 2016

región EMO od 99 ± 4 do 116 ± 4 107 ± 9

región EBO od 77 ± 4 do 104 ± 5 87 ± 7

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE 
MÔŽEME SPOMALIŤ ZNÍŽENÍM 
EMISIÍ CO2

Ako si aj na Slovensku môžeme 
všimnúť, že prebieha klimatická 
zmena?
Asi do roku 1980 kolísali mesačné a se
zónne priemery teploty vzduchu okolo 
nejakého dlhodobého (30ročného) prie
meru, ktorý sa príliš nemenil. Po roku 
1980 sa začali priemery teploty najprv po
maly a potom dosť rýchlo zvyšovať a teraz 
sú v strednej Európe asi o 2 °C vyššie ako 
v minulosti, čo je normálny rozdiel medzi 
Komárnom a Žilinou. Na celej Zemi a na 
severnej pologuli začali priemery teploty 
výraznejšie stúpať o niekoľko rokov skôr.

Je klimatická zmena „prírodná 
záležitosť“, alebo ju ovplyvnili 
ľudské aktivity?
Od roku 1980 sa zvýšil počet ľudí na Zemi 
takmer dvojnásobne a spotreba energie 
ešte viac. Emisia fosílneho uhlíka, pre
važne ako oxidu uhličitého, do atmosféry 
vzrástla na Zemi z asi 5 miliárd ton na 10 
miliárd ton a zničilo sa viac ako tri milióny 
kilometrov štvorcových tropických daž
ďových pralesov. Je nepochybné, že vply
vom ľudských aktivít sa zosilňuje sklení
kový efekt atmosféry, čoho dôsledkom je 
viac energie v klimatickom systéme Zeme 
a otepľovanie prízemnej vrstvy atmosféry 
(viac v Arktíde a na kontinentoch, menej 
okolo rovníka a na oceánoch).

Ako sa dá zmierniť globálne 
otepľovanie? 
Spomalenie tohto otepľovania je možné 
iba znížením emisie skleníkových ply
nov a zlepšením starostlivosti o kraji
nu, čo závisí od rozhodovania politikov 
jednotlivých krajín, ale aj jednotlivých 
ľudí. Rôzne navrhované metódy tzv. 
geoinžinierstva, teda zámerného zníže
nia prichádzajúceho slnečného žiarenia 
k zemskému povrchu, sú dosť riskantné 
a môžu sa vymknúť kontrole.

Prečo sa tak bojíme globálneho 
otepľovania? 
Pre prírodu aj pre nás je nebezpečné 
otepľovanie klímy o viac ako 2°C za 
sto rokov. Niektoré miesta na Zemi 
či v Arktíde sa stihli otepliť už o 3°C. 
Okrem toho sa rýchlejšie otepľovanie 
v Arktíde a na kontinentoch na sever
nej pologuli podpisuje na zmenách 
v atmosférickej cirkulácii, čo mení ne
priaznivo režim atmosférických zrážok 
a zvyšuje premenlivosť počasia. Tiež sa 
mení režim suchých a daždivých roč
ných období v tropickom pásme Zeme. 
To môže ohroziť potravinovú bezpeč
nosť a dostupnosť pitnej vody pre viac 
ako polovicu ľudí na Zemi a vyvolať 
masívnu migráciu v rozvojových kraji
nách.

Je nízkouhlíková energia aj 
cestou k zmierňovaniu následkov 
globálneho otepľovania?
Využívanie fosílnych palív a výroba ce
mentu sa podieľa na zosilňovaní sklení
kového efektu atmosféry asi 55 %, zvy
šok pripadá na ostatné skleníkové plyny 
(metán, rajský plyn, ozón, freóny). Exis
tujú také technológie, ktoré umožňujú 
zredukovať emisiu týchto plynov do 
atmosféry bez zníženia výkonnosti eko
nomiky a bez ohrozenia potravinovej 
bezpečnosti. Ide najmä o obnoviteľ
né zdroje energie, jadrovú energetiku 
a úsporné technológie s nízkou spotre
bou energie.

Môže nastať aj globálne 
ochladenie?
Globálne ochladenie je možné len za 
predpokladu výskytu určitých mimo
riadnych prirodzených udalostí (radi
kálne zníženie slnečného žiarenia pri
chádzajúceho k zemskému povrchu, 
erupcie supervulkánov, silné zakalenie 
atmosféry vo výške nad 10 km). Všetky 
takéto udalosti sa prirodzene vysky
tujú veľmi zriedka (raz za 50tisíc až 
niekoľko miliónov rokov), nemôžeme 
s tým teda v najbližších desaťročiach 
počítať. 

Môžem i ja, tu a teraz, prispieť 
k ochrane klímy?
Každý človek na Zemi môže prispieť 
k spomaleniu klimatickej zmeny naj
mä racionálnym správaním v spotrebe 
a v životnom štýle. Ide aj o používanie 
takých tovarov a služieb, pri ktorých 
je nízka emisia skleníkových plynov 
do atmosféry (napríklad ovocie a ze
lenina z najbližšieho okolia), tovarov 
vysokej kvality s dlhou životnosťou, 
moderných spotrebičov a dopravných 
prostriedkov s nízkou spotrebou ener
gie. Tiež je prospešná ochrana lesov 
a mokradí, kde prebieha významný zá
chyt oxidu uhličitého z atmosféry fo
tosyntézou.

O klimatickej zmene sa rozprávame 
s popredným slovenským klimatológom 
Milanom Lapinom, ktorý pôsobí na 
„matfyze“ Univerzity Komenského 
v Bratislave.



Najúspešnejší žiaci z krajských kôl 
súťažili okrem matematiky v ka
tegóriách Biológia, Chémia, Infor

matika a počítačové inžinierstvo, Elektro
nika a mechanika, Energia a transport, 
Geovedy, Environmentálne vedy, Medicí
na a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia. 
109 žiakov prezentovalo na celosloven
skom fi nále 74 projektov. Opísať atmosfé
ru troch súťažných dní slovami je, akoby 
ste voňali parfum cez telefón. Oduševne
né vystupovanie prezentujúcich nielen 
pred členmi hodnotiacej komisie, ale 
aj pred laickou verejnosťou, vyvolávalo 
úctu k tvorcom. Vedecké nadšenie a se
bavedomie mladých Slovákov napĺňalo 
všetkých zúčastnených optimizmom. 
Napätie pred vyhlásením výsledkov sa 
dalo krájať. Následné nadšenie víťazov, 
ale aj celkovú spokojnosť s perfektnou 
organizáciou mohli na vlastné oči vi
dieť významní partneri festivalu, me
dzi ktorými sú aj Slovenské elektrárne. 
Postup na Intel ISEF 2018, najprestíž
nejšiu svetovú súťaž projektov stre
doškolských vedeckých prác, ktorá sa 
koná v Pittsburgu v USA, získali okrem 
mladého matematika Dušana Daniela 
aj Miriam Feretová a Samuel Smoter za 
projekt „Testovanie cytotoxicity bio
materiálov z PEEKu na mezenchýmo
vých tukových kmeňových bunkách“. 
Mirka a Samko postupujú už tretí
krát po sebe na súťaž do USA. Z nej si 
odniesli trofej v roku 2017 v podobe 
druhého miesta; predtým v roku 2016 
s individuálnymi projektami získali 
obaja bronzové umiestnenia na pre
stížnej celosvetovej projektovej olym
piáde ISWEEEP v Houstone v USA. Sa
mozrejme, že vždy s inými vedeckými 
projektami.
Festival vedy a techniky AMAVET má 
aj významný medzinárodný charakter, 
čím sa vytvárajú podmienky na výme
nu skúseností a nadväzovanie priateľ
stiev medzi účastníkmi z jednotlivých 
krajín. Na 20. ročníku sa zúčastnili 
zahraniční účastníci s desiatimi nesú
ťažnými projektmi z Českej republiky, 
Belgicka, Mexika a Ruska.

Keď veda oslavuje 
a mladí idú do sveta  
V novembri 2017 sa konal už dvadsiaty ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET, 
ktorého hlavným partnerom boli opäť Slovenské elektrárne. 

Na fotografi i manažér externej komunikácie SE Miroslav Šarišský so študentmi Strednej 
priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove: Sebastian Ivan a Jakub Fecko, postupujú 
na I-Sweep 2018 do texaského Houstonu. Na tohoročnom festivale sa predstavili 
s projektom Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici.

Pozývame vás na exkurziu v novom roku 2018!


