
 
 Zápisnica č. 02/09 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 
 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 05.02.2009  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 01/09 z 15.01.2009  
3. Kontrola plnenia úloh 

      4.   Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF za rok 2008 
      5. Prerokovanie návrhu na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov             

a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2009 
      6.   Rôzne  
            - Informácia o príprave aktualizácie Stratégie ZČJE 

      - „Veľká“ novela zákona o NJF - návrh téz              
- finančné krytie slovenskej účasti na práci medzinárodnej pracovnej skupiny 

„WG-ERDO“, ktorej cieľom je pripraviť založenie ERDO (Organizácie pre 
vývoj európskeho úložiska)  

 
 
K bodu 1: 
 
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Viliam Ziman a predniesol návrh 
programu rokovania v súlade s pozvánkou.  
 
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 01/09 z 15.01.2009. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – a) Zápisnicu č. 01/09 z 15.01.2009 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 01/09 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 3: 
 
Riaditeľ NJF informoval RS NJF o plnení úloh zo Zápisnice č. 01/09 z 15.01.2009 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík v skratke predniesol rekapituláciu Výročnej správy o hospodárení a činnosti 
NJF za rok 2008. RS NJF predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie – Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2008  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s návrhom na Rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých 
podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2009 
 
Rada správcov: 
Schvaľuje – návrh na Rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé 
                     analytické účty k 01.01.2009 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6: 
 
6.1. Ing. Timuľák, CSc. informoval RS NJF o  zmenách pripravovanej aktualizácie 

Stratégie ZČJE, ktoré budú predovšetkým v častiach nakladania s VJP a  finančnom 
         zabezpečení činností. Informoval tiež o zámere využiť znalosti Ing. Petra Mihóka 

(CEPTA – viď. pripomienky k súčasnej Stratégii ZČJE), hlavne v oblasti 
dlhodobých ekonomických úvah a odhadov. 

 
 
Rada správcov: 
Berie na vedomie – informáciu o pripravovanej aktualizácii Stratégie ZČJE  
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Ukladá –  pokračovať na spracovaní návrhu aktualizácii Stratégie ZČJE  
 
                                                                              Z: Ing. Timuľák, CSc.  
                                                                              T: priebežne 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.2. Prof. Ing. Slugeň, PhD. informoval RS NJF o doterajšej činnosti pracovnej skupiny           

k návrhu téz  „Veľkej“ novely zákona o NJF (o záverečnej časti mierového 
využívania jadrovej energie – ZČJE). Pre potreby práce skupiny bol vypracovaný 
východzí dokument – návrh obsahujúci všeobecné tézy a úvahy, a úvahy 
k prípadným základným článkom zákona. Prof. Slugeň zároveň informoval RS NJF 
o pripravovanom stretnutí pracovnej skupiny 11.02.2009 k prvému rokovaniu 
o východzom návrhu. RS NJF bude o postupe prác v prípravnej skupine priebežne 
informovaná. Návrh zákona o ZČJE by pri rozumnom štádiu rozpracovanosti mohol 
byť prílohou novo vypracovávanej Stratégie. 

  
Rada správcov: 
Berie na vedomie – informáciu  o  doterajšej  činnosti  pracovnej  skupiny  k  návrhu  téz  
                                 „Veľkej“ novely zákona o NJF (ZČJE)  
 
Ukladá –  pokračovať na spracovaní návrhu záverečného materiálu „Návrh téz             

pre  systém fungovania ZČJE a jej legislatívneho pokrytia“ 
 
                                                                              Z: Prof. Ing. Slugeň, PhD. 
                                                                              T: priebežne 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
         
    
6.3. Ing. Timuľák, CSc. a Ing. Salzer informovali RS NJF o prvom stretnutí pracovnej 

skupiny pre prípravu vytvorenia Organizácie pre vývoj európskeho úložiska dňa 
28.1.2009 v Bruseli. Obaja boli pre prácu v tejto pracovnej skupine nominovaní 
ministerstvom hospodárstva SR, konkrétne listom generálneho riaditeľa sekcie 
energetiky Ing. Petroviča zo 7.11.2008. Ing. Salzer požiadal 21.1.2009 o zaradenie 
tohto bodu do rokovania a pri tej príležitosti rozoslal členom RS NJF ako 
i zamestnancom sekretariátu NJF, ktorí sa zúčastňujú jej rokovaní, dva dokumenty, 
ktoré boli východzie pre prvé rokovanie pracovnej skupiny: 

• Návrh spôsobu práce pracovnej skupiny, t.j. stanovenie 10 problémových 
okruhov, ktorým by sa pracovná skupina mala venovať, jej zodpovednosti 
a povinnosti - zodpovednosti jej sekretariátu, vlastnú organizáciu práce, 
vecný a termínový harmonogram jej práce (pracovná skupina má fungovať 
cca 18 mesiacov a jej práca má byť zavŕšená ustanovením ERDO) 
a základné prístupy k financovaniu jej činnosti. 
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• Dokument týkajúci sa nákladov na prácu pracovnej skupiny a jej 
sekretariátu a spôsobu ich pokrytia. Z tohto i predchádzajúceho dokumentu 
okrem iného vyplýva, že samotná účasť členov (t.j. cestovné, stravné 
a ubytovanie) bude účastníkom hradená z jednotlivých štátov. Okrem toho 
dokument obsahuje odhad rozpočtu na prácu sekretariátu a expertov 
pripravujúcich jednotlivé rokovania (predpokladá sa, že rokovaní bude 
celkovo šesť). Dokument prináša štyri alternatívy pokrytia tohto rozpočtu, 
z ktorých jednou je financovanie zo strany zúčastnených štátov,                
a to odhadom asi 10 tis. € v roku 2009 pre každý zúčastnený štát.  

 
 Ing. Timuľák, CSc. a Ing. Salzer informovali o záveroch z rokovania pracovnej 
skupiny, ktorá vlastne oba dokumenty odobrila a pri variantných riešeniach vybrala 
najschodnejší variant. Uviedli tiež, že poskytnutie uvedenej sumy na prácu 
sekretariátu pracovnej skupiny a pracovnej skupiny samotnej zo strany NJF je 
žiadúce a legislatívne možné. Najbližšie rokovanie pracovnej skupiny by sa malo 
uskutočniť v júni 2009 v sídle COVRA (Holandsko), ďalšie potom na jeseň 2009   
v Prahe.  
 

Rada správcov: 
Berie na vedomie – informáciu o vzniku medzinárodnej pracovnej skupiny pre prípravu 

vytvorenia Organizácie pre vývoj európskeho úložiska, i o jej prvom 
stretnutí dňa 28.1.2009 v Bruseli. 

                                    Spôsob financovania slovenskej účasti v tejto pracovnej skupine 
bude predmetom ďalšieho riešenia. Pri tej príležitosti sa menovaní 
a RS NJF obrátia v prvom rade na MH SR, ktoré ich do pracovnej 
skupiny nominovalo. 

 
Ing. Salzer tiež v rámci diskusie požiadal predsedu RS NJF o prizývanie 
menovaných k diskusiám a rozhovorom na danú tému na všetkých úrovniach.     
Ing. Timuľák, CSc. a Ing. Salzer boli tiež spoluriešitelia práve skončeného projektu 
FP’6 Euratom SAPIERR II (a v minulosti tiež SAPIERR I), z ktorého odporúčaní 
vznik pracovnej skupiny vychádzal.   
 

 
6.4.  Riaditeľ NJF požiadal RS NJF  v súlade so zákonom č. 121/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o  vydanie Rozhodnutia štatutárneho orgánu fondu 
o prebytočnosti majetku štátu – osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN 
PASSAT, rok výroby 1997.  

 
Rada správcov: 
Vydáva – Rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu – osobné motorové vozidlo 

VOLKSWAGEN PASSAT, rok výroby 1997  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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6.5.  Ing. Šovčík informoval RS NJF o výsledkoch rokovaní so ŠT MF SR, GR SE MH 
SR a GR JAVYS, a. s., a liste na MH SR a JAVYS, a. s. k príprave návrhu rozpočtu 
NJF na rok 2010. Predniesol RS NJF návrh ďalšieho postupu riešenia s tým,          
príjmy a výdavky NJF na  rok 2010 vychádzajú zo Stratégie ZČJE, bez uvažovania 
odvodov na krytie tzv. historického deficitu v príjmovej časti rozpočtu. 

 
Rada správcov: 
Berie na vedomie – postup prípravy návrhu rozpočtu NJF na rok 2010 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.6.  Ing. Šovčík predložil RS NJF na posúdenie informačný leták o fonde. Zo strany    

RS NJF boli k letáku pripomienky týkajúce sa samotného textu ako i výberu 
ilustračných obrázkov. 

 
Rada správcov: 
Odsúhlasila - informačný leták s tým, že pripomienky budú zohľadnené pri vytváraní 

jeho konečnej podoby 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 18.02.2009 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. M.  Ščasný 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. V. Ziman 
 


