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S verejnosťou k 2. etape  
vyraďovania elektrárne V1 

JAVYS pripravil 24. júla 2013 v Jaslovských 
Bohuniciach konzultačný deň pre dotknuté 
obce a subjekty k pripravovanému projektu 
BIDSF Medzinárodného fondu na podporu 
odstavenia jadrovej elektrárne (JE) V1 Bo-
hunice s názvom Správa o hodnotení vply-
vu II. etapy vyraďovania JE V1 na životné 

prostredie. 

Projekt je v súčasnosti v zákonnom proce-
se posudzovania vplyvov na životné pros-
tredie. Na stretnutí sa zúčastnilo vedenie 
spoločnosti JAVYS na čele s predsedom 
predstavenstva a generálnym riaditeľom 
Ing. Petrom Čižnárom. Ďalší konzultačný 
deň sa uskutočnil 23. septembra 2013. 

Príprava územia  
pre ďalšie využitie
Účastníci konzultačného dňa sa oboznámi-
li s činnosťami 1. etapy vyraďovania JE V1. 
Navrhovaný variant 2. etapy umožní bez-
prostredné a kontinuálne demontovanie za-
riadení a vybavenia, demoláciu objektov až 
na dno stavebnej jamy a prípravu územia 
na iné (priemyselné) využitie. Dopad tejto 
činnosti na životné prostredie závisí najmä 
od veľkosti zariadenia prevádzkovaného 
v kontrolovanej oblasti a spôsobu jeho pre-
vádzky. Závisí tiež od množstva rádioaktív-
neho materiálu, ktoré bude demontované 
a od metód spracovania rádioaktívneho 
odpadu (RAO), ktorý vzniká počas vyraďo-
vania zariadení. Predpokladá sa, že prie-
merná ročná hodnota rádioaktivity, ktorá 
vyplynie z 2. etapy vyraďovania bude okolo 
5,6 % kvapalných výpustí a pre plynné vý-
puste 0,1 % príslušnej ročnej hodnoty, ktorá 
bola nameraná počas prevádzky JE V1.

Dôležité načasovanie prác
Plynulosť a bezpečnosť vyraďovania je za-
bezpečená správnym načasovaním prác, 
ale i využívaním skúseností z prevádzkova-
nia JE a následnej demontáže a dekontami-
nácie jednoduchších zariadení pri demon-
táži najkomplikovanejších častí, ako sú re-
aktory a najviac kontaminované zariadenia. 
Zástupcovia spoločnosti JAVYS v diskusii 
bližšie vysvetlili činnosti, o ktoré sa zaujíma-
li účastníci konzultačného dňa. 
Podujatia sú súčasťou Plánu zapojenia za-
interesovaných strán vypracovanom v rám-
ci projektu B6.7 Správa o hodnotení vplyvu 
II. etapy vyraďovania JE V1 na životné pros-
tredie, ktorý obsahuje komunikačné aktivity 
pred a počas procesu posudzovania vply-
vov tejto činnosti.
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Plynulosť 
a bezpečnosť 
vyraďovania 
je zabezpeče-
ná správnym 
načasovaním 
prác a využíva-
ním skúseností 
z prevádzko-
vania jadrovej 
elektrárne.

Súčasťou 2. etapy sú vyraďovacie práce  
v reaktorovej sále.

Medzi reaktorovou sálou a strojovňou je meracie stanovište, ktoré slúži na kontrolu splnenia limitov 
na uvoľňovanie vyraďovaných materiálov do životného prostredia.

Na otázky účastníkov konzultačného dňa odpovedali najvyšší predstavitelia spoločnosti JAVYS.


