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BRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) - Logistiku pri vyraďovaní dvoch blokov jadrovej
elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach bude riadiť jednotný počítačový systém.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) plánuje na tento projekt z Medzinárodného
fondu na podporu vyradenia z prevádzky Jadrovej elektrárne Bohunice (BIDSF), ktorý spravuje
Európska banka pre obnovu a rozvoj, vyčleniť 2,9 mil. eur. Firma JAVYS, ktorú ovláda štát, už
zverejnila výzvu na prejavenie záujmu jednotlivých dodávateľov.
Plánovaný jednotný počítačový systém by mal podľa predstáv spoločnosti JAVYS prepojiť
všetky projekty vyraďovania jadrovej elektrárne V1, ktoré podliehajú tvorbe materiálového toku.
“Projekt jednotného počítačového systému je určený na správu všetkých materiálov
vznikajúcich v oblastiach vyraďovania a má umožniť ich monitorovanie, až kým tieto materiály
nebudú dopravené do výstupných skladov,“ vysvetlil podnik.
Vybraný dodávateľ by mal zabezpečiť všetky fázy projektu, od analýzy požiadaviek až po
samotnú realizáciu. Zabezpečiť by mal vybudovanie infraštruktúry, dodávku hardvéru či softvéru
potrebného na prevádzku počítačového systému.
Vyraďovať sa bude v dvoch etapách
Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 je naplánované v dvoch etapách s termínom ukončenia v
roku 2025. Celkové náklady na vyraďovanie V1 sú vyčíslené na 1,1 mld. eur. Úrad jadrového
dozoru SR v júli minulého roka vydal rozhodnutie, ktorým povolil prvú etapu vyraďovania
elektrárne.
V časovom období prvej etapy vyraďovania v rokoch 2011 až 2015 sú plánované demontáže
neaktívnych systémov a zariadení, demolácia stavebných objektov a spracovanie
rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť sa už pripravuje aj na druhú etapu vyraďovania dvoch
blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach. Firma JAVYS začala s hľadaním
spoločností, ktoré jej vypracujú plán druhej etapy vyraďovania bohunickej jadrovej elektrárne a
povoľovaciu dokumentáciu a správu vplyvu druhej etapy vyraďovania na životné prostredie.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť predpokladá, že v druhom štvrťroku budúceho roka sa
začne s vypracovaním plánu druhej etapy vyraďovania bohunických jadrových blokov a
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vypracovaním povoľovacej dokumentácie. Plán vyraďovania by mal byť hotový do konca roka
2014.
So stavbou sa začalo v roku 1972
Slovensko odstavilo prvý blok V1 na konci roka 2006 a druhý blok na konci roka 2008 na
základe prístupových zmlúv do Európskej únie. Výstavba jadrovej elektrárne V1 začala 24.
apríla 1972 a zabezpečovala ju Investičná výstavba energetiky Slovenska. Jej hlavnými
dodávateľmi boli Energoprojekt Praha, LOTEP Leningrad, Škoda Praha, Hydrostav Bratislava,
ŠkodaExport Praha.
Investičné náklady predstavovali 5,5 mld. vtedajších československých korún v cenách rokov
výstavby. Prvý reaktorový blok jadrovej elektrárne V1 bol prifázovaný k sieti 17. decembra 1978
a druhý blok 26. marca 1980. Počas prevádzky elektráreň vyrobila celkovo viac ako 159 mil.
megawatthodín, čo predstavuje približne 5,7-ročnú spotrebu elektrickej energie Slovenska.
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