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 Zápisnica č. 05/11 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 28.04.2011  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 04/11 z 22.03.2011   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Správa o hospodárení NJF k 31.03.2011 
5. Projekty JAVYS, a. s. na Spoločný výbor SR a EBRD (A1.5, B6.5, B6.7, B7.2, C12.1, 

C16.1, C17.1, D1.2, D3.2, D3.3, D3.4 a 4.2) 
6. Rôzne       

- Aktualizácia Stratégie ZČJE 
 

 
                        

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 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 04/11 z 22.03.2011. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 04/11 z 22.03.2011  
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 04/11 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 04/11  bola predložená písomne. Komentár 
predniesol Ing. Šovčík.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík v skratke predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 31.03.2011.  
RS NJF predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 31.03.2011 
 
Ukladá - predložiť Správu o hospodárení NJF k 31.03.2011 na najbližšie zasadnutie DR NJF 
                                                                           
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF     
                                                                           KT: 31.05.2011                                                                             
 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík v skratke predniesol informáciu o projektoch JAVYS, a. s. na Spoločný výbor SR 
a EBRD (A1.5, B6.5, B6.7, B7.2, C12.1, C16.1, C17.1, D1.2, D3.2, D3.3, D3.4 a 4.2).        
RS NJF po diskusii skonštatovala, že harmonogram z 04/11 k uvedeným projektom             
nie je v súlade s harmonogramom z Plánu I. etapy vyraďovania JE V-1,                             
ktorý bol zapracovaný do návrhu Stratégie ZČJE. V ďalšom predseda RS NJF uviedol 
k týmto projektom svoje rámcové pripomienky a  požiadal členov RS NJF                          
o ich stanovisko. Následne budú pripomienky RS NJF prerokované v pracovnom poriadku 
s JAVYS, a. s., a o výsledku bude podaná informácia. 
            
Rada správcov:  
Ukladá - a) predložiť stanovisko k projektom JAVYS, a. s. predloženým na rokovanie 

Spoločného výboru SR a EBRD 
 
                                                                              Z: členovia RS NJF 
                                                                              T: 06.05.2011           
                                                                       

- b) počkať odpoveď od JAVYS, a. s. na list NJF, v ktorom žiadal aktualizovať 
náklady na vyraďovanie JE V-1 po rokoch (rozdelené na financovanie 
z projektov BIDSF, spolufinancovanie z NJF, spoluúčasť NJF a hradené         
iba z prostriedkov NJF) a spresniť náklady na udržiavanie jadrových zariadení 
počas licencie na vyraďovanie po rokoch. V prípade, že údaje v odpovedi 
nebudú dostatočné, vyžiadať od JAVYS, a. s. zosúladenie podkladov „EBRD – 
Stratégia“ 

 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 06.05.2011           
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 6: 
 
6.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF o vzájomnej korešpondencii medzi NJF a SE, a. s. 
k aktualizácii výšky príspevkov prevádzkovateľov JZ pre zabezpečenie dostatku zdrojov      
na likvidáciu príslušných zariadení po ukončení ich prevádzky. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  informáciu o vzájomnej korešpondencii medzi NJF a SE, a. s.   
   
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
      
  
6.2. Ing. Šovčík  informoval RS NJF o tom, že v zákonnom termíne, t. j. do 31.03.2011, 
predložili žiadatelia JAVYS, a. s., VUJE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o. žiadosti            
na poskytnutie prostriedkov z NJF na rok 2012. Zároveň informoval, že uvedené žiadosti       
sú nekompletné a žiadatelia boli požiadaní o ich doplnenie. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  informáciu o žiadostiach na poskytnutie prostriedkov z NJF na rok 2012 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.3. Ing. Šovčík informoval členov RS NJF o tom,  že MH SR  uvažuje  o  predaji budovy    
na Prievozskej 30. Z uvedeného dôvodu môže prísť k zmene sídla NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - možnú zmenu sídla NJF 
                                                                                 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.4. Šovčík predložil RS NJF na schválenie návrh dohody o pracovnej činnosti                         
na spracovávanie ekonomických analýz nákladov záverečnej časti mierového využívania 
jadrovej energie v SR. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - dohodu  o  pracovnej činnosti na spracovávanie ekonomických analýz nákladov  
                    záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
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6.5.  Ing. Ziman informoval RS NJF o  6. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré 
sa bude konať v dňoch  19. - 20.05.2011 v Prahe, a požiadal RS NJF o súhlas s financovaním 
jeho účasti. 
 
Rada správcov: 
Schvaľuje - účasť Ing. Zimana na 6. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF)               

na náklady NJF 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 26.05.2011 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný             
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman                                                                    


