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Záznam z tlačovej konferencie Úradu jadrového dozoru SR v súvislosti s udalosťami na Záporožskej 

elektrárni 

 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky prijíma pravidelne aktualizované správy zo strany 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE/IAEA). Dňa 4. marca 2022 došlo k bojovej situácii 

v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárni (Zaporizhzhya NPP), v dôsledku čoho vznikol v areáli JE požiar. 

Vzniknuté poškodenia nemajú vplyv na bezpečnosť elektrárne. 

 

Aktuálna situácia je: zo 6 reaktorov je 1 reaktor stále v prevádzke na 60 % výkon, 1 reaktor bol odstavený ešte 

pred udalosťami a 4 reaktory sú odstavené a bezpečne dochladzované. Požiar, ktorý vznikol v budove 

výcvikového centra ako následok bojov odohrávajúcich sa v okolí elektrárne, bol v krátkom čase uhasený. 

Tento požiar nemal žiadny vplyv na bezpečnú prevádzku a odstavovanie blokov. Všetky systémy elektrárne 

sú v poriadku a jadrová bezpečnosť blokov je zachovaná. Táto informácia je potvrdená. 

 

V súčasnosti nie sú zaznamenané žiadne zvýšené úrovne rádioaktivity na území jadrovej elektrárne Záporožie, 

ani v jej okolí. Situáciu naďalej pozorne sledujeme a aktualizované informácie budú poskytnuté aj zo strany 

Ministerstva vnútra – sekcia krízového riadenia (kompetencie civilnej ochrany) a radiačného monitoringu 

Úradu verejného zdravotníctva. Radiačnú situáciu je možné sledovať aj na stránkach Slovenského 

hydrometeorologického ústavu. 

 

Na základe týchto informácii Vás môžeme ubezpečiť, že momentálne nikomu na území Slovenskej republiky 

nehrozí žiadne nebezpečenstvo z radiačného ohrozenia a nie je preto dôvod na paniku. 

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi v tlačovej konferencii poskytnutej dnes o 10.30 h potvrdil, 

že situácia je sledovaná. Oznámil úmysel iniciovať rokovania medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou na území 

Černobyľskej JE s cieľom dosiahnuť zachovanie základných princípov jadrovej bezpečnosti a zabezpečenie 

bezpečnosti jadrových zariadení na území Ukrajiny.    

 

Užitočné linky: 

MV SR – sekcia krízového riadenia  https://www.minv.sk/?civilna-ochrana 

ÚVZ SR – radiačný monitoring  https://www.uvzsr.sk/ 

SHMU.sk – radiačný monitoring https://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=radioaktivita 
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