
JADERNÁ ENERGETIKA A EURÓPA PATRIA K 
SEBE 

Čechy i Slovensko sú pevne rozhodnuté pokračovať v ďalšom rozvoji 
jadrovej energetiky. 

 

Ide o cestu k rapídnemu znižovaniu emisií 
skleníkových plynov a k zvyšovaniu energetickej 
bezpečnosti, a to pri neustálom technologickom 
zlepšovaní budovania, rekonštrukcií 
a modernizácie prevádzky jadrových elektrárni 
s vysokým stupňom bezpečnosti a ekológie.  

EU vyjadruje presvedčenie a nový prístup 
v problematike energetiky. Prehnané úsilie o obnoviteľné zdroje v klimatických 
podmienkach Európy ju priviedli na križovatku a dnes sa požadujú menej avantgardné 
a viac ekonomické a pragmatické riešenia. Atómové jadro proste zažíva renesanciu a pri 
uvažovaní v stredno a dlhodobom horizonte sa bez neho vyspelé ekonomiky EU 
v konkurencii na globálnych trhoch jednoducho nezaobídu. 

Za posledných 7 rokov cena plynu stúpla v Európe takmer na 40%, v USA naopak klesla 
až o 60%, elektrina zdražela u nás o 35%, pritom za oceánom klesla o takmer 5%, čo 
výrazne ovplyvňuje naše hospodárstvo.  

Uvedenými tézami sa zaoberal aj májový summit energetikov EU. Veď podľa dokumentu 
Bisness Europe (Európska priemyselná asociácia) sú dnes náklady na energie v EU 1,5 
násobne drahšie než v USA, a takmer 3x drahšie než v Číne, to má za následok rizikový 
nový prístup, a to že sa ekonomické aspekty javia výrazne dôležitejšie ako ambície čeliť 
klimatickým zmenám. 

Podľa vyjadrení vlád ČR a SR sa jadro znova stalo rovnocenným a do budúcna kľúčovým 
spôsobom výroby elektrickej energie a súčasťou preferovaného tzv. „energetického 
mixu dodávok a zdrojov“. 

Dnes sa vypracúvajú nové energetické koncepcie, a k tomu analýzy dopadov 
a posudzovania na životné prostredie tak, aby sa postupne spracovali nové investičné 
príležitosti. Ide o dlhodobý horizont  (niekde do roku 2040), kedy by sme mali byť 
vybavení novou jadrovou energetickou technológiou vysokej bezpečnosti a stability. 

Verejnosť vníma rozpačito, zmätočne a mnohokrát so zbytočnými obavami (po dojmoch 
a skúsenostiach s katastrofami minulosti), a preto bude nutný veľmi citlivý, rozvážny 
a najmä profesionálny prístup bez pocitov o záujmoch a tlakoch zo strany politikov, či 
veľkých hráčov. 

          <tn> 

 


