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Jadro pomáha v boJi s chudobou
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Jozef Zlatňanský patrí medzi popredných slovenských odborníkov na jadrovú 
energetiku. Dlhé roky sa venoval hodnoteniu jadrovej bezpečnosti v Slovenských 
elektrárňach, sedem rokov bol podpredsedom Úradu jadrového dozoru, pracoval  
pre Medzinárodnú atómovú energiu, kde aj naďalej pôsobí ako konzultant. Je 
členom poradného výboru generálnej riaditeľky vo fínskej spoločnosti FORTUM. 

Ako vidí budúcnosť jadra doma i vo svete?

Pochopiteľná otázka 
na začiatok: sledovali ste seriál 
HBO Černobyľ? Váš názor?
Seriál Černobyľ ma oslovil, pretože mám 
aj osobné spomienky na stretnutia s nie-
ktorými účastníkmi udalostí a samot-
nú lokalitu jadrovej elektrárne (JE) som 
navštívil sedemkrát: či už vo funkcii  pod-
predsedu Úradu jadrového dozoru (ÚJD 
SR) alebo ako pracovník Medzinárodnej 
agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Oslovilo ma najmä spracovanie filmu, 
ktoré vystihuje danú dobu a vzťahy me-
dzi straníckymi nadriadenými a pracov-
níkmi elektrárne – nezdravú atmosféru, 
ktorá prispela k negatívnym následkom 
tejto havárie. Autorom sa podarilo vy-
stihnúť aj technické detaily udalosti 
na jadrovej elektrárni spôsobom, aby bol 
film zrozumiteľný pre širšiu verejnosť – 
napríklad ako bol vo filme vysvetlený aj 
bezpečnostný nedostatok projektu toh-
to typu reaktora, ktorým bol pozitívny 
koeficient reaktivity.
Niektoré udalosti vo filme, ako napríklad 
pád vrtuľníka počas havárie, ktorý sa stal 
o niekoľko rokov neskôr a pod., vnímam 
ako dobrú snahu autorov vykresliť atmo-
sféru po udalosti v JE.

Spomínate pozitívny koeficient 
reaktivity. Čo to je? 
Účelom testu, naplánovaného na záver 
prvého prevádzkového cyklu černobyľ-
ského reaktora č. 4, bolo overenie navrh-
nutého systému pre reguláciu napätia 
na generátore. Ten bol naprojektovaný 
tak, aby po odstavení turbogenerátora po-
čas dobehu rotora mohol zabezpečiť spo-
ľahlivé zásobovanie elektrickou energiou 
pre vybrané dôležité systémy elektrárne. 
Elektrickou energiou bez prerušenia mali 
byť zásobované napríklad čerpadlá systé-
mu chladenia reaktora až do nabehnutia 
náhradného napájania elektrickou ener-
giou pomocou dieselgenerátorov. Reak-
tor sa nachádzal v zodpovedajúcom re-
žime pre skúšku. Prevádzkovateľ bol pod 
straníckym tlakom vykonať skúšku a bolo 
tesne pred oslavami 1. mája.

Pri vysvetľovaní pozitívneho koeficientu 
reaktivity je potrebné sa vrátiť do škol-
ských lavíc.

Poďme teda naspäť do školy.
V danom režime reaktora kladný výko-
nový koeficient reaktivity bol rozhodujú-
ci pre haváriu a viedol k nekontrolovateľ-
nému zvyšovaniu výkonu reaktora.
Projekt reaktora RBMK bol iniciova-
ný najmä z vojenského hľadiska a mal 
zabezpečovať výrobu plutónia. Neskôr 
profesor Adamov prišiel s návrhom, že 
je možné využiť tento typ reaktora aj 
na výrobu elektrickej energie. Šetrenie 
a ekonomika zvíťazili nad jadrovou bez-
pečnosťou a tento typ jadrových reakto-
rov sa začal stavať. Avšak len na území 
bývalého Sovietskeho zväzu (ZSSR), lebo 
vedenie strany vedelo o jeho hlavnom 
poslaní, ale i o uvedenom bezpečnost-
nom nedostatku.

Na Slovensku máme iné reaktory?
Slovenské JE, ako väčšina elektrární vo sve-
te, sú naprojektované ako tzv. tlakovodné 
reaktory. Ak to zjednoduším, keby v tých-
to reaktoroch nastala podobná situácia, 
voda sa vyparí a reťazová reakcia zanikne.
Samotný projekt technológie reaktorov 
VVER 440, ktoré sú v prevádzke na Sloven-
sku, má vysokú úroveň bezpečnostných 
rezerv, čo potvrdili aj previerky Európskej 
komisie v rámci tzv. záťažových testov. 

Naše reaktory vydržia v prípade udalosti 
v bezpečnom stave dlhý čas bez nutnosti 
zásahu personálu a v týchto reaktoroch sú 
pre prípad nadprojektovej havárie realizo-
vané opatrenia na odvod zvyškového tep-
la. Slovenské reaktory majú vysokú úroveň 
bezpečnostných rezerv.

Seriál Černobyľ sa snažil poukázať 
na vtedajšiu dobu, keď dochádzalo 
k zamlčovaniu informácií. Ako 
úzko sú prepojené politika  
a energetika?
Kniha Piersa Paula Rieda Ablazeho The 
Story of the Heroes and Victims of Cher-
nobyl verne opisuje sled udalostí, kto-
ré predchádzali tejto havárii, aj systém 
rozhodovania – „vodcovstva na všetkých 
úrovniach“ – vo  vtedajšom ZSSR.
Počas mojej kariéry som mal možnosť 
úzko spolupracovať s niektorými pria-
mymi účastníkmi tejto havárie, ale najmä 
s Vadimom Griščenkom, ktorý sa po ha-
várii a rozpade ZSSR stal podpredse-
dom Ukrajinského dozoru nad jadrovou 
bezpečnosťou a ktorý počas havárie bol 
na zmene ako vedúci bloku č. 3 a zostal 
tam slúžiť i počas havárie. Práve s ním, 
priamym účastníkom havárie, som sa 
rozprával aj o možnostiach samotného 
ukrajinského dozoru, medzinárodného 
spoločenstva, obyvateľstva a personálu 
elektrárne, o okolnostiach súvisiacich so 
zamlčovaním informácií a tej dobe, keď 
sa nedalo odkomunikovať nepohodlný 
názor na bezpečnosť na správne miesta.
Po havárii v Černobyle boli prijaté mno-
hé aktivity, aby sa podobná havária už 
nezopakovala, a to na všetkých úrov-
niach: napríklad vznikla Svetová asociá-
cia prevádzkovateľov jadrových zariade-
ní WANO (World Association of Nuclear 
Operators) a taktiež MAAE prijala opat-
renia na zvýšenie medzinárodného tlaku 
v oblasti jadrovej bezpečnosti, čo vyús-
tilo do aktivít na národných úrovniach.
Podobným haváriám môžeme predchá-
dzať, avšak musíme pristupovať k jadro-
vej energetike s rešpektom na všetkých 
úrovniach, a to najmä pri rozhodova-

jadro pomáha rozvojovým 
krajinám v boji s chudobou 
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ní dodržiavať zásadu priority jadrovej 
bezpečnosti nad ekonomickými cieľmi. 
Na druhej strane sa z jadrovej energetiky 
stalo aj politikum, ktoré nevhodne vyu-
žívajú určité politické strany na aktivity 
namierené na boj proti jadrovej energe-
tike bez alternatívy.

Používame pojem jadrová 
bezpečnosť, ale čo sa pod ním 
vlastne chápe? 
Jadrová bezpečnosť je definovaná v me-
dzinárodných požiadavkách MAAE, v tzv. 
štandardoch, a na Slovensku tento pojem 
definuje atómový zákon. Na webstránke 
ÚJD si každý môže prečítať  jej definí-
ciu, ktorá zahŕňa nielen požiadavky na sa-
motné jadrové zariadenia, ale aj na obslu-
hu, čiže vysoko profesionálny personál 
a vedenie jadrovej organizácie. Je to reali-
ta a požiadavky si treba predstavovať ako 
najtvrdšie požiadavky na bezpečnosť, ako 
napríklad v leteckom priemysle.
Využívať jadrovú reakciu na výrobu elek-
trickej energie je špecifický proces, ktorý 
má aj unikátne požiadavky na personál 
a samotné zariadenie, ktoré sa neustále 
zvyšujú na základe nových poznatkov. Pri 
dodržaní podmienok jadrovej bezpečnos-
ti je to spoľahlivý a ekologický spôsob 
výroby elektrickej energie. Každá ľudská 
činnosť nesie so sebou riziká a je na nás, 
aké riziká sme schopní akceptovať.

V médiách obhajujete jadro  
a aj v tomto roku ste rakúskej 
verejnosti odpovedali na otázky 
dokončovania 3. a 4. bloku 
Mochoviec (MO34). 
Považujem sa za obhajcu jadrovej energe-
tiky len do takej miery, do akej je reálne 
zabezpečiť udržateľný rozvoj na základe 
súčasných poznatkov reálnej ekologickej 
výroby elektrickej energie.
Na základe mojich skúseností z práce 
v rozvojových krajinách, ale aj v krajinách 
EÚ je podľa môjho názoru nemožné uspo-
kojiť potreby výroby elektrickej energie 
bez jadra, ako aj dosiahnuť ambiciózne 
ciele znižovania skleníkových plynov.
Čo sa týka našich susedov, mrzí ma ich 
prístup k informovaniu verejnosti. Spo-
meniem len dve skúsenosti: počas môjho 
pôsobenia v Slovenských elektrárňach 
sme pozvali študentov gymnázia Ko-
mensky-Schule na prehliadku Energo-
landu a simulátora. Pri následnom roz-
hovore s pedagógmi bolo zrejmé, že 
žiaci cielene dostávajú dezinformačné 
materiály o jadrovej energetike a učiteľ 
fyziky nevedel (alebo nechcel vedieť), 
že v Prátri vo Viedni je jadrový reaktor.
Druhá skúsenosť je zo 45-minútového 
rozhovoru pre stanicu ORF 2, na ktorý 
som bol pozvaný rakúskou televíziou aj 
s odborníkom Slavomírom Vinkovičom 
zo závodu MO34.  Nakoniec bol v štátnej 
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ORF 2 odvysielaný materiál, z ktorého sa 
obyvatelia nedozvedeli nič o bezpečnosti 
MO34 a medzinárodných požiadavkách. 
ORF ale odvysielala veľa informácií od bý-
valého talianskeho zamestnanca, ktorý 
vyplakával, že ho nikto nezamestná, lebo 
hovorí o nedostatkoch stavby MO34.

Ako sa s odstupom času – po tejto 
krátkej mediálnej búrke – 
pozeráte na rakúsko-slovenský 
dialóg o MO34?
Medzičasom sa politikum prenieslo 
na konštruktívnejšiu rovinu aj vďaka 
otvorenosti ÚJD SR. Mám na mysli bi-
laterálne stretnutie expertov z oboch 
krajín, ktoré sa konalo v júni. Pani 
prezidentka Zuzana Čaputová rokova-
la na túto tému s najvyššími predstavi-
teľmi Rakúska. Dostavba je v pozornosti 
politikov na oboch stranách. Verím však, 
že dostavba a následné spustenie MO34 
nenaruší dobré vzťahy susedov na zá-
klade rozdielnych politických názorov 
na spôsob výroby ekologickej elektrickej 
energie bez skleníkových plynov.

Čo vás osobne presvedčilo, aby 
ste vôbec pracovali v jadrovej 
spoločnosti, ale neskôr sa stali aj 
akýmsi verejným obhajcom jadra?
Je viacero dôvodov, prečo som sa rozho-
dol ako mladý inžinier pre oblasť jadrovej 
energetiky. Ak mám byť úprimný, najviac 
ma k tomu doviedla povinná šesťmesač-

ná stáž na zauhľovaní v Elektrárni Nováky 
a podobná šesťmesačná stáž v Elektrárni 
Vojany, ktoré som absolvoval po ukonče-
ní štúdia na SVŠT v Bratislave. Mal som 
možnosť sa zoznámiť aj s environmentál-
nymi haváriami na týchto elektrárňach – 
úložiskách strusko-popolčekovej zmesi. 
Po ukončení stáží som nastúpil na stáž 
na V-1 do Jaslovských Bohuníc a následne 
som vyštudoval postgraduálne štúdium 
jadrová energetika. Slovenské elektrárne,  
resp. v minulosti Slovenský energetický 
podnik SEP, boli potom reálnou voľbou 
na uplatnenie sa v zamestnaní.

V očiach verejnosti ste hodnoverný 
obhajca jadra.
Nepovažujem sa za verejného obhajcu. 
Snažím sa vysvetľovať pozitíva, bez-
pečnostné a ekologické aspekty výroby 
elektrickej energie z jadra. Myslím si, že 
Slovensko a Európa potrebuje ekologic-
ký energetický mix a cielene vypracova-
nú stratégiu výroby elektrickej energie 
z ekologických zdrojov. Situácia v Ázii 
a Afrike je odlišná. Navštívil som niekto-
ré krajiny, ktoré bez jadrovej energeti-
ky nemôžu uspokojiť základné potreby 
obyvateľstva, a preto považujem ďalšie 
zvyšovanie bezpečnosti a rozvoj naprí-
klad malých a stredne veľkých reaktorov 
pre rozvojové krajiny za potrebné na od-
straňovanie svetovej chudoby a zvýšenie 
dostupnosti elektrickej energie.

Celý rozhovor si môžete prečítať 
na www.nuclear.sk
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Reaktory v prevádzke Reaktory vo výstavbe

Krajiny s najväčím počtom 
reaKtorov v prevádzKe

Usa 98
Francúzsko 58
čína 48
japonsko 37
rusko 36
j. Kórea 25
india 22
Kanada 19
Ukrajina 15
v. Británia 15

čína 9
india 7
rusko 6
sae 4
j. Kórea 4
Fínsko 2
v. Británia 2
slovensko 2
Ukrajina 2
Bielorusko 2

Krajiny s reaKtormi vo vÝstavBe

Usa 2
japonsko 2
taiwan 2
pakistan 2
Bangladéš 2
argentína 1
Brazília 1
Francúzsko 1
turecko 1
SPOLU 53

zdroj: www.iaea.org



Energetická transformácia na vlastnú päsť ohrozuje energetickú bezpečnosť 
Nemecka a konkurencieschopnosť priemyslu. Únik z pasce je možný iba 
pomocou klimatickej politiky EÚ. Musíme zostať otvorení pre jadrovú energiu.

Nie je to bláznivé? Už v júni tohto 
roku boli prevádzkovatelia siete 
schopní zaistiť bezpečnosť elek-

trického napájania v Nemecku „iba 
s podporou európskych partnerov“. Čo 
to znamená? Odoberali sme elektrinu 
z jadrových elektrární vo Francúzsku,  
v Českej republike alebo z uhoľných elek-
trární v Poľsku.
A teraz, keď sme si nesplnili klimatické 
ciele na rok 2020, ktoré sme si sami urči-
li a ktoré nám predpísala aj EÚ, chceme 
do roku 2022 zrušiť nielen naše posledné 
a v rámci Európy mimoriadne bezpečné 
jadrové elektrárne, ale aj niektoré fosílne 
elektrárne. S pravdepodobnosťou hrani-
čiacou s istotou sa však dovtedy situácia 
s elektrickou energiou nezlepší.
Doposiaľ nie je k dispozícii nevyhnut-
ná infraštruktúra na prenos elektrickej 
energie z veterných elektrární zo se-
verných oblastí a nebude k dispozícii 
pre zásobovanie južných oblastí Ne-
mecka do roku 2025, dokonca ani ne-
skôr. A preto budeme musieť, pokiaľ sa 
nič nezmení, dovážať elektrinu z jadro-

EnErgEtická 
transformácia 
dostala nEmEcko  
do problémov

vých a uhoľných elektrární „európskych 
partnerov“! Taký bude zákonitý vývoj, 
ak ponecháme tomu súčasnému voľný 
priebeh.

Sme Skutočne takí 
bohatí? a takí blázni?
Prečítal som si nedávno vyjadrenie čes-
kého ministra energetiky, že jeho krajina 
bude naďalej vyrábať elektrinu z jadro-
vých elektrární, pretože zrušiť výrobu 
elektrickej energie súčasne z jadrových 
a uhoľných elektrární si jeho krajina 
nemôže dovoliť, to si môže dovoliť iba 
bohaté Nemecko. Sme skutočne takí bo-
hatí? A takí blázni?
Červeno-zelená spolková vláda Schrö-
der/Fischer začala v roku 2000 na návrh 
môjho skúseného predchodcu v úrade 
spolkového ministra hospodárstva Wer-
nera Müllera prvýkrát realizovať odstú-
penie od výroby elektriny z jadrových 
elektrární. Toto by sa malo diať v jednot-
livých elektrárňach viac ako 20 rokov, 
posledná jadrová elektráreň by mala byť 
odstavená v roku 2032. 
Keď som preberal úrad po pánovi Mülle-
rovi, tak ma doslova vystríhal, že by sme 

sa takýmto spôsobom pri znižovaní CO2 
o 40 % do roku 2020 priemyselno-poli-
ticky zničili.
Čierno-žltý vládny kabinet kancelárky 
Merkelovej II (2009 – 2013) sa nielen-
že vzoprel tejto výstrahe, ale dokonca 
skrátil už platné odstúpenie od jediné-
ho konvenčného zdroja energie takmer 
bez CO2 – jadrovej energie – o šesť ro-
kov. To sa ukázalo ako najzávažnejšia 
chyba nemeckej transformácie energe-
tiky, skutočne bohatej na chybné ria-
denie. Z dôvodu ochrany klímy a z eko-
nomického hľadiska by dávalo oveľa 
väčší zmysel odstavenie spaľovania uh-
lia ruka v ruke s dlhším využitím jadro-
vej energie.

jadrová EnErgia hrá 
zásadnú úlohu
Naša nemecká debata o klimatických zá-
ležitostiach akoby prebiehala izolovane 
od európskej či medzinárodnej diskusie 
a vývoja. Inde vo svete sa totiž už dávno 
zohľadňuje, že účinná klimatická politi-
ka zameraná na cieľ obmedziť globálne 
otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia je od-
kázaná na všetky druhy výroby energie 
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s nízkym obsahom skleníkových plynov. 
Jadrová energia s približne takými níz-
kymi emisiami, aké má veterná energia, 
sem bezpochyby patrí. Jej podiel na sve-
tovej výrobe elektrickej energie predsta-
vuje v súčasnosti približne 10 percent. 
Preto hrá vo väčšine scenárov Medzi-
vládneho panelu pre klimatické zmeny 
kľúčovú a čoraz významnejšiu úlohu.
Aj fosílne palivá, pravdaže za predpokla-
du zníženia CO2 pomocou technológie 
CCS, sa nachádzajú v mnohých scená-
roch. Môžeme v našej krajine ešte neja-
kú krátku dobu zatvárať oči pred takým 
vývojom. Ale ani my sa tomu nebudeme 
môcť vyhnúť. Chceme dovtedy odoberať 
ešte viac energie od svojich európskych 
partnerov? 
Rozhliadnime sa po Európe. Francúzsko 
ako jedna z krajín Európy najbohatších 
na jadrovú energiu investuje naďalej 
do tejto energie. Naši švajčiarski susedia, 
ktorí sa vyznačujú osobitou rozvážnos-

ťou, podporenou ľudovým hlasovaním, 
chcú dokončiť odstúpenie od výroby 
z jadra až v roku 2034. Ich podiel výroby 
elektriny z jadra je v súčasnosti takmer 
40 percent. Bolo by dobre, keby sme si 
z toho vzali príklad.
Znamenalo by to, že odstúpenie od jadra 
v Nemecku naďalej platí. Avšak jeho koneč-
ný dátum, ktorý bol stanovený koalíciou 
červeno-zelenej spolkovej vlády Schröder/
Fischer, treba posunúť o 10 rokov neskôr 
a preložiť na rok 2032. 

nEmEcká politika 
Stojí pred 
zaťažkávacou Skúškou
Treba si uvedomiť, že na vlastnú päsť zave-
dená energetická transformácia priviedla 
našu krajinu z klimaticko-politického 
hľadiska do nevýhodnej situácie. Riskuje 

našu bezpečnosť v zásobovaní elektric-
kou energiou a konkurencieschopnosť 
priemyslu. Východisko z tejto pasce ve-
die iba cez európsku energetickú a kli-
matickú politiku, ako sa ju stále znova 
snaží iniciovať Európska komisia. Nemec-
ko patrí na čelo tejto iniciatívy. Musí byť 
principiálne otvorené všetkým technoló-
giám s nízkymi emisiami CO2 a v každom 
prípade na určitý čas aj jadrovej energii.
Okrem toho musí urýchliť všetky priro-
dzené možnosti akumulácie síl – nalie-
havou je národná, európska a pokiaľ je to 
možné aj globálna kampaň zalesňovania. 
Musí prirodzene využiť aj technologické 
zásoby. Potom je skutočne možné ukon-
čiť uhlíkovú éru s emisiami naprieč všet-
kými sektormi hospodárstva.
Otepľovanie zemegule je pre nás otáz-
kou storočia. 
Wolfgang Clement, v rokoch 2002 – 2005 
spolkový minister hospodárstva a práce

poSledná etapa pred zavezením paliva  
do reaktora 3. bloku
Slovenské elektrárne dokončili všet-
ky práce definované v schválenom 
programe rozšírenej revízie primár-
neho okruhu 3. bloku Mochoviec.
Počas rozšírenej revízie sa vykona-
li všetky predpísané kontroly sys-
témov a zariadení, ktorých cieľom 
bolo posúdiť ich stav po horúcej 
hydroskúške a pred zavezením pali-
va do reaktora. Rozšírená revízia za-
hŕňala dôkladnú kontrolu reaktora 
a ďalších komponentov primárneho 
okruhu, najmä vnútorných konštruk-
cií reaktora, hlavných cirkulačných 
čerpadiel, potrubia, kompenzátora 
objemu a ďalších prvkov.

Realizovali sa vizuálne, tesnost-
né, tlakové, ultrazvukové a ďalšie 
skúšky na kontrolu integrity a kvality 
komponentov primárneho okruhu 
a na detekciu nečistôt alebo cudzích 
predmetov. Súčasťou rozšírenej reví-
zie bola aj kompletná demontáž a ná-
sledná montáž vnútroreaktorových 
častí.
V súčasnosti sú priebežne odstraňo-
vané niektoré zistenia, ktoré vyplý-
vajú z doteraz realizovaných testov 
zariadení. Pripravujú sa doplňujúce 
podrobnejšie analýzy a opakovanie 
niektorých testov uskutočnených 
v rámci horúcej hydroskúšky.

Príprava reaktora na zavezenie pali-
va po opätovnom náhreve bloku, po 
vyhodnotení požadovaných dodatoč-
ných skúšok a opakovanej tlakovej 
skúške primárneho okruhu – ako pod-
mienok na povolenie zavezenia paliva 
do reaktora – bude ukončená rozšíre-
nou revíziou.
Neočakávame však významný vplyv 
týchto aktivít na harmonogram a roz-
počet, technickú pripravenosť na za-
vážanie paliva, ktorú by mal projekt 
dosiahnuť v priebehu jesene 2019.
Rozšírená revízia primárneho okru-
hu tretieho bloku je poslednou etapou 
pred zavezením paliva do reaktora.



Obľúbený celoslovenský projekt Čisté hory prekročil štyridsiat-
ku. Projekt, ktorý sa aj v tomto roku stal skvelou príležitosťou, 
ako sa odreagovať od každodenných činností a posilniť tímové-
ho ducha a priateľstvo, podporili aj Slovenské elektrárne. Štát-
ne lesy TANAP-u pripravili už 41. ročník a čistilo sa tradične 
v poslednú septembrovú sobotu. 
Naši dobrovoľníci zo závodov a riaditeľstva spoločnosti sa s cie-
ľom pomôcť Tatrám zbaviť sa nežiaduceho odpadu zúčastnili 
na tomto podujatí už jedenásty raz. Vyčistili trasu od Tatran-
ských Matliarov až k Chate pri Zelenom plese – Brnčalke – a po-
mohli pri budovaní záchytnej stanice pre opustené kamzíčatá.
K úspešnej akcii, ktorá posilnila zdravého tímového ducha, nepo-
chybne prispelo nádherné jesenné počasie. Vyzbieralo sa 874 kg 
najrôznejšieho odpadu – obalov z potravín a nápojov, sklených a 
plastových fliaš, ale, žiaľ aj pneumatík a kusov železa. „Opäť nás 
milo prekvapil záujem ľudí o túto akciu, no čo nás najviac mrzí, 
je fakt, že aj po štyroch desaťročiach je odpadkov stále viac než 
dosť. Rozčarovaní sme boli najmä pri pohľade na obsah vriec, 
ktoré vyzbierali horolezci v bivakoch a ich okolí. Medzi skalami 
našli napríklad aj staré rozpadnuté topánky, spacák, batoh – 
takže je skoro isté, že aj o rok budeme mať určite čo uprato-
vať,“ zhodnotil akciu Igor Stavný, jej koordinátor zo Štátnych 
lesov TANAP-u.
Za posledných štyridsaťjeden rokov sú Tatry a Pieniny ľahšie 
o vyše 64 ton odpadu. Doteraz si akciu nenechalo ujsť takmer 
46-tisíc dobrovoľníkov. V budúcom roku sa aj vy pridajte k nám.

Zuzana Andrlová

čiStili Sme naše 
veľhory

Pripojte sa k našej čistej energii. Maj-
te odvahu a postavte sa za jadrovú 
energiu. Zabudnite na to, čo ste čítali 
o apokalypse spôsobenej klimatickými 
zmenami. Všetkých 7 miliárd z nás sa 
môže tešiť zo života s vysoko energetic-
kým potenciálom a zároveň môžeme 
„znižovať“ náš vplyv na životné pro-
stredie. Dá sa to, len ak sa postavíme 
za jadrovú energiu! 
Dvadsiateho októbra 2019 sa projadro-
ví aktivisti v 33 metropolách po celom 
svete postavili za podporu nukleárnej 
energie. Aliancia nezávislých a nezisko-
vých organizácií z celého sveta – Nuclear 
Pride Coalition – zorganizovala celosve-
tovú akciu prvú svojho druhu s príslo-
večným názvom „Stand-up for nuclear“, 
čiže „Postavme sa za jadro“. Cieľom ak-
tivít aliancie je zachovať a ďalej rozvíjať 

prečo Sa poStaviť 
za jadrovú energiu?
Iba energia z jadra môže pomôcť ľuďom vymaniť sa  
z chudoby a zároveň chrániť životné prostredie. 

jadrovú energetiku. Aliancia je nezávislá, 
čo znamená, že nepoberá finančnú pod-
poru z energetických spoločností, ani 
neobhajuje záujmy energetických spo-
ločností. Spolieha sa na malé filantropic-
ké príspevky určené na svoje akcie. Záro-
veň však vyzýva jadrových pracovníkov, 
inžinierov a iných zamestnancov, aby sa 
zúčastňovali na miestnych podujatiach.
Organizátori a priami účastníci preniesli 
posolstvo do celého sveta – „chceme po-
ukázať a zdôrazniť význam tejto čistej, 
stabilnej, nákladovo efektívnej a praktic-
ky bezuhlíkovej formy výroby energie“.
Vo vybraných mestách sa účastníci zišli 
na železničných staniciach, v centrálnych 
nákupných centrách i vo verejných par-
koch, aby ľudí poučili o dôležitosti jadro-
vej energie a formách jej využívania a sna-

žili sa argumentmi vysvetľovať a vyvracať 
rozšírené mýty o jadre, o nebezpečenstve 
jadrových zdrojov. 

StaŇte Sa SúčaSťou hnutia 
Hnutie na podporu jadrovej energetiky 
rastie. Od roku 2016 sa organizujú pro-jad-
rové demonštrácie, „Pride Fests“ v San 
Franciscu, v Chicagu, Mníchove a Bruseli. 
Napriek všetkému nukleárni aktivisti 
čelia útokom v Európe, Ázii a Severnej 
Amerike zo strany tých, ktorí sú finan-
covaní a podporovaní pri presadzovaní 
záujmu rozširovať využívanie zemného 
plynu a obnoviteľných zdrojov energie. 
Hnutie potrebuje všetky skupiny pracu-
júcich ľudí od umelcov cez dizajnérov
až po vedcov, jednoducho – vás.

Nuclear Pride Coalition
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aký je doSah Spotrebovanej elektriny na klímu? 
pozrite Si výbornú appku electricity map

Pokiaľ vás zaujíma aktuálna „uhlíková 
intenzita“ vo vzťahu k výrobe či spot-
rebe elektrickej energie, výborným 
informačným zdrojom je webstránka 
Electricity Map. Svetová mapa elektri-
ny prehľadne zobrazuje, koľko emisií 
CO2 práve v tejto chvíli vzniká pri aktu-
álnej výrobe či spotrebe elektriny.
Pri písaní tohto článku je „uhlíková in-
tenzita“ na Slovensku okolo 190 g na 
vyrobenú kilowatthodinu. Výkon jadro-
vých elektrární je 1,44 GW a dosahuje 
74 % inštalovanej kapacity (keďže druhý 
blok mochovskej JE je v odstávke). To, čo 
nám momentálne pridáva uhlíkové emi-
sie, je výroba z plynu. Odporúčame si 
však všimnúť aj prenosové trasy z Česka 
a Poľska, ktoré nám prinášajú elektrinu 
s vyššou uhlíkovou stopou. Napríklad, 
v prípade Poľska, ktoré je prakticky zá-
vislé od výroby elektriny z uhlia, dosahu-
je „uhlíková intenzita“ exportu elektriny 
z Poľska na Slovensko momentálne až 
748 gramov CO2 na kilowatthodinu.
Okrem spotreby si môžete pozrieť aj ma-
pu výroby: v našich podmienkach klesla 

uhlíková stopa z výroby na 200 g/kWh 
(v Electricity Map produkcia na rozdiel 
od spotreby ignoruje import a export). 
V ľavom stĺpci je navyše prehľadne spra-
covaný graf výroby elektriny za posled-
ných 24 hodín, ktorý jasne dokazuje 
stabilitu produkcie elektriny z jadra. Tá 
sa totiž vo svete využíva na zabezpeče-
nie baseloadu, teda základného dopytu 
po energii.

Zvedavci si navyše môžu v aplikácii za-
pnúť aj ďalšie vrstvy, a to potenciál so-
lárnej a veternej energie.
Pokiaľ chcete mať poruke „live“ infor-
mácie o spotrebe elektriny a jej emi-
siách nielen na Slovensku, môžete si ich 
sprístupniť aj v mobile – vďaka rovno-
mennej aplikácii electricityMap.

Publikácia Prelomy: Inovácie v jadre pre čisté energetické systémy (vydala iniciatíva NICE Future) 

zaradila Slovensko medzi najčistejšie elektrické prenosové sústavy vo svete. Miesto medzi štátmi ako 

Kanada, Švajčiarsko, Nový Zéland, Švédsko či Francúzsko sme si zaslúžili ako krajina, ktorá vyrába viac 

ako polovicu elektriny z jadra a približne 15 % z vody. Obidva zdroje výroby elektriny sú nízkouhlíkové. 

102-120
región 

Jaslovské 
Bohunice*

región 
Mochovce*

77-104
B. Bystrica**

136 146
Kojšovská hoľa**

* merania se september 2019; ** merania sHmÚ september 2019
Viac informácií o vplyve prevádzky elektrární na životné prostredie nájdete na www.seas.sk.

Rádioaktivita životného prostredia
príkony dávkového ekvivalentu (nanosievert/hodina)

28. 10. 2019, 15:00 h 



Na trnavský hokejový štadión ho priviedol otec. Ako 15-ročný vymenil hokejku 
za píšťalku, odvtedy má za sebou stovky zápasov na rozličných úrovniach. Siahol  
si aj na tú najvyššiu – rozhodoval počas nedávneho medzinárodného hokejového 
šampionátu na Slovensku. Jeho zamestnaním však nie je hokej, ale výroba elektriny 
v atómke: Peter Stano pracuje ako operátor „mozgu“ elektrárne v Bohuniciach. 

hokEj sa na trEstnEj 
lavici nevyhráva

Pískali ste aj na tohoročných MS 
v hokeji na Slovensku?
Na MS 2019 v Bratislave a Košiciach som 
sa predstavil celkovo v siedmich zápasoch, 
napr. aj Rusko – Česko či Kanada – Nemecko.

Hoci sa zápasy hrali u nás, boli ste 
tam jediným slovenským arbitrom.
Áno, v kádri rozhodcov MS som bol jediný 
slovenský rozhodca. Trošku ma mrzelo, že 
sa tam nedostali aj ďalší moji kolegovia zo 
Slovenska. Na druhej strane som bol však 
veľmi šťastný, že som rozhodoval na šam-
pionáte a úspešne reprezentoval všetkých 
slovenských rozhodcov, najmä keď sa maj-
strovstvá konali u nás na Slovensku.

Na šampionáte ste boli hlavným 
rozhodcom. Je rozdiel byť hlavným 
a čiarovým rozhodcom? 
Hokej je tímová hra a to platí aj pre roz-
hodcov. V podstate sú na ľade tri tímy. Dva, 
ktoré sa snažia dať viac gólov ako ich súper 
a potom je tu tretí tím: rozhodcovia. Do-
hliadame na dodržiavanie pravidiel. Hlavní 
rozhodcovia zodpovedajú za celé stretnu-
tie. Uznávajú, prípadne aj neuznávajú góly, 
trestajú nedovolenú hru a technické poru-
šenia pravidiel. Môžu korigovať rozhodnu-
tia čiarových rozhodcov, vyžiadať si ich ná-
zor alebo videorozhodcu na danú situáciu, 
avšak konečné rozhodnutie je na hlavnom 
rozhodcovi. Čiaroví rozhodcovia zodpove-
dajú za technické priestupky ako postave-
nie mimo hry, zakázané uvoľnenie, príliš 
veľa hráčov na ľadovej ploche a vykonávajú 
vhadzovania puku. 

Ako sa zmenil hokej za tie roky,  
čo „pískate“?
Hokej sa neustále vyvíja. Dnešný hokej 
je určite odlišný od hokeja, ktorý sa hral 
povedzme pred 10 – 15 rokmi. Je určite 
rýchlejší, čo sa týka odovzdávania puku 
medzi hráčmi. Dnes už hráč nemá toľko 
času na dlhé manévrovanie s pukom, pre-
tože väčšina taktík je založená na rýchlom 
napádaní protihráča s pukom, aby nemal 
toľko času a priestoru dostať sa do protiú-
toku. Momentálne sa najväčší dôraz kladie 
na taktiku s vyšším tempom a intenzitou, 
na rýchlosť a na techniku. Už nie je tak 

veľa „divokých“ výsledkov a veľa zápasov 
končí veľmi tesne, čo je pre divákov urči-
te atraktívne. Čo sa týka tvrdosti, pravidlá 
v súčasnosti viac chránia hráčov pred zra-
nením ako v minulosti. Tímy si uvedomujú, 
že zápasy sa na trestnej lavici nevyhrávajú 
a snažia sa stále viac vyvarovať zbytočných 
vylúčení, ktoré môžu vyplynúť aj z príliš-
nej tvrdosti. 

Slováci si akosi zvykli na medaily 
z hokeja, ktoré sa im ale 
v posledných rokoch nedarí  
na MS získať. Prečo?
Je to na širšiu debatu. Skončila jedna gene-
rácia našich tzv. „zlatých chlapcov“, máme 
aj menej našich hráčov v NHL. Iba ozaj tí 
najlepší sa dokážu presadiť v konkurencii, 
ktorá momentálne je na medzinárodnom 
trhu. Sme malá krajina a nemáme ani 
takú hráčsku základňu ako iné krajiny. Je 
potrebné neustále budovanie a zlepšova-
nie infraštruktúry, získavanie väčšej pod-
pory a investícií štátu do športu, výchovy 
a vzdelávania hráčov, trénerov, materiálo-
vého zabezpečenia hráčov a klubov. Nie-
ktoré veci sa postupne zlepšujú a verím, 
že úspech sa čoskoro dostaví. Generácia 
nových mladých chlapcov okolo Tomáša 
Tatara príjemne prekvapila a nemám oba-
vu o budúcnosť slovenského hokeja.

Ako sa stať rozhodcom? 
Každý, kto chce byť rozhodcom, to musí 
v prvom rade naozaj chcieť. Mať vybudo-
vanú lásku k tomuto športu. To je to hlav-
né: záujem, odhodlanie, sebadôvera, vedieť 
urobiť rozhodnutia, pokora a chuť zlepšo-
vať sa od zápasu k zápasu.

Musíte veľa trénovať? 
Rozhodca musí mať určitú fyzickú a psy-
chickú kondíciu. Ak chýba jedno alebo 
druhé, prichádzajú častejšie chyby a ko-
lísavé výkony. Preto je dobré, keď sa roz-
hodca pripravuje cielene a systematicky. 
Každá stránka pripravenosti rozhodcu sa 
dá určitou formou trénovať a zlepšovať. 
Fyzická pripravenosť by mala byť podob-
ná, akú majú hráči. Čo sa týka psychickej 
pripravenosti, využívam relaxáciu a čo naj-
viac informácií ohľadom psychickej pripra-
venosti a kondícii.

Čo všetko ste museli splniť na to, 
aby sa z vás stal rozhodca?
Na previerkovom seminári sú fyzické 
previerky na atletickej dráhe – Cooperov 
test, na ľade – rýchlosť a štýl korčuľovania 
a test z pravidiel ľadového hokeja. Ten po-
zostáva zo 75 otázok a preverí rozhodcu 
z teoretických vedomostí. Podľa výsledkov 
previerky a hodnotení z minulých sezón 
je potom rozhodca zaradený do príslušnej 
kategórie v danej sezóne.

Dokážete si pri hokeji ešte vôbec 
oddýchnuť?
Iba pri televízore alebo v hľadisku. Na ľade 
musí byť človek vždy 100 % sústredený 
od prvej minúty až do poslednej.

Poďme k vašej práci. Ako sa vám 
pôsobí v Slovenských elektrárňach?
Môj otec pracoval celý život v Slovenských 
elektrárňach. Veľakrát mi rozprával o svo-
jej práci a mňa to fascinovalo, ako to všet-
ko funguje. Po skončení vysokej školy som 
sa hneď začal zaujímať o prácu v SE a mu-
sím priznať, že mám stabilnú a zaujímavú 
prácu s možnosťou osobného rozvoja vo 
veľkej a silnej spoločnosti. 

Ste operátorom sekundárneho 
okruhu v Bohuniciach, pomáha 
vám skúsenosť rozhodcu aj 
na blokovej dozorni?
Ako operátor som súčasťou tímu ľudí, kto-
rý má na starosti bezpečnú prevádzku jad-
rovej elektrárne a výrobu elektrickej ener-
gie. Zodpovednosť, spolupráca s kolegami, 
získavanie vedomostí a okamžité identi-
fikovanie, analyzovanie a prijímanie roz-
hodnutí v krátkom čase sú tie skúsenosti, 
ktoré využívam a snažím sa ich neustále 
zlepšovať na ľade i na blokovej dozorni. 

Ako sa pozeráte na budúcnosť 
jadrovej energetiky?
Veľa vedcov a štúdií podporilo ponechanie 
súčasných jadrových elektrární v prevádz-
ke aj z klimatických dôvodov, keďže ide 
o výrobu energie bez uhlíkovej stopy. 

Matúš Demko, Vladimír Poláček


