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 Zápisnica č. 09/11 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 26.07.2011  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 07/11 z 23.06.2011 a Zápisnice č. 08/11 z 04.07.2011  
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Správa o hospodárení NJF k 30.06.2011 
5. Aktualizácia Stratégie ZČJE v SR 
6. Rôzne 
 
                        

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 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 07/11 z 23.06.2011 a Zápisnice č. 08/11 
z 04.07.2011. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje -  a)  Zápisnicu č. 07/11 a Zápisnicu č. 08/11  
                      b)  zverejnenie  Zápisnice č. 07/11  a  Zápisnice č. 08/11 na internetovej stránke 
                           NJF 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Šovčík.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík v skratke predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 30.06.2011.        
RS NJF predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 30.06.2011 
 
Ukladá - predložiť  Správu o hospodárení NJF k 30.06.2011 na prerokovanie DR NJF 
 
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF      
                                                                           KT: 31.08.2011                                                                           
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
RS NJF prerokovala ostatné znenie aktualizácie Stratégie ZČJE v SR s názvom Stratégia 
záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR. Po diskusii zapracovala 
formálne pripomienky členov RS NJF a skonštatovala, že dokument splňuje požiadavky § 3, 
ods. 2, písm. c) zákona č. 238/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov s tým, že: 

• Koncepčné plány vyraďovania jadrových zariadení, prípadne i iné významné 
dokumenty koncepčného charakteru, budú, podobne ako u predchádzajúcej stratégie, 
tvoriť elektronické prílohy k stratégii (bod 1 citovaného ustanovenia); držitelia 
povolení boli požiadaní o dodanie aktuálnych verzií. 

• V zmysle bodu 8 citovaného ustanovenia a v zmysle písm. d) budú o stanovisko 
požiadané orgány štátneho dozoru nad radiačnou ochranou a jadrovou bezpečnosťou. 
Stanovisko MŽP SR bude výstupom procesu SEA začatého podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z.  Oznámením. Návrh Oznámenia bude vypracovaný          
do konca augusta 2011. 

RS NJF ďalej skonštatovala, že pri príprave dokumentu bolo vyhovené požiadavke 
citovaného ustanovenia, t. j. že na nej spolupracovali držitelia povolení a zainteresovaní 
odborníci, konkrétne: 

• Návrh technickej časti je výsledkom odborných diskusií hlavne so špecialistami 
JAVYS, a. s. a SE, a. s., a 

• v ekonomickej časti boli zohľadnené výstupy pracovnej skupiny na porovnanie 
nákladov na vyraďovanie JE, vytvorenej ad hoc zo zástupcov NJF, JAVYS, a. s.,     
SE, a. s. a MH SR, a taktiež pripomienky  Dozornej rady NJF zo zasadnutia             
dňa 12.07.2011. 

 
Rada správcov:  
Schvaľuje - aktualizáciu Stratégie ZČJE v SR s názvom Stratégia záverečnej časti mierového  
                    využívania jadrovej energie v SR 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, proti 0 
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Ukladá - a)  zaslať  kompletné   znenie   Stratégie  záverečnej   časti   mierového  využívania     
                     jadrovej energie v SR na ÚVZ SR a ÚJD SR so žiadosťou o stanovisko     
              
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 29.07.2011       
     
              - b)   vypracovať   návrh    Oznámenia  o   vypracovaní   strategického      dokumentu  
                     s celoštátnym významom 
       Z: Ing. Salzer, Ing. Hekel 
       T: 31.08.2011 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6: 

 
6.1. RS NJF na žiadosť riaditeľa NJF prerokovala návrh listu na ministra hospodárstva SR     
so žiadosťou o udelenie súhlasu s dočasným prevodom 15 mil. € z analytického účtu podľa    
§ 8 ods.1 písm. a) druhého bodu jadrová elektráreň V1 na analytický účet účtu podľa              
§ 8 ods.1 písm. a) prvého bodu jadrová elektráreň A1, v súlade s § 13 ods. 10 zákona              
č. 238/2006 Z. z. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - list  na ministra  hospodárstva SR  so žiadosťou o udelenie súhlasu s dočasným  
                    prevodom 15 mil. € z analytického účtu V1 na analytický účet A1 
 
Ukladá - zaslať na ministra hospodárstva SR list so žiadosťou o udelenie súhlasu s dočasným   
               prevodom 15 mil. € z analytického účtu V1 na analytický účet A1 
 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 26.07.2011                                                                                  
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
       
6.2. Ing. Salzer informoval RS NJF o plánovanej zahraničnej pracovnej ceste na zasadnutie 
pracovnej skupiny ERDO v dňoch 6. a 7. septembra 2011 v Ríme. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje -  účasť  Ing. Salzera   na  zasadnutí  pracovnej  skupiny  ERDO  v Ríme  v dňoch          
                    6. a 7. septembra 2011 na náklady NJF                  
                     
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, proti 0 
 
  
6.3  Ing. Šovčík informoval RS NJF o výbere dodávateľa sťahovania zariadenia kancelárií      
a dokumentácie NJF do budovy MH SR na Mierovej č. 19, Bratislava, formou prieskumu trhu. 
Rada správcov: 
Schvaľuje -  výber  dodávateľa   sťahovania   zariadenia  kancelárií   a   dokumentácie   NJF             
                    do budovy MH SR 
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Ukladá -  zaslať  vybranému   dodávateľovi   objednávku    na    presťahovanie    zariadenia   
                 kancelárií   a dokumentácie   NJF  z  budovy  na Prievozskej 30 do budovy MH SR  
                na Mierovej 19, Bratislava  
 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 26.07.2011 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.4  Ing. Šovčík informoval RS NJF o príprave sťahovania NJF z budovy na Prievozskej 30  
do budovy MH SR na Mierovej 19, Bratislava, s predpokladaným termínom do 31.08.2011. 
 
Rada správcov: 
Berie na vedomie - informáciu o príprave sťahovania NJF 
 
Ukladá - a)  v spolupráci  s MH SR  pripraviť  a  podpísať zmluvu o výpožičke pracovných  
                    priestorov v budove MH SR, Mierová 19, Bratislava 
 
                                                                                  Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 31.08.2011 
 
                b) zabezpečiť presťahovanie NJF  z  budovy  na Prievozskej 30 do budovy MH SR     
                   na Mierovej 19, Bratislava, v termíne dohodnutom s MH SR 
 
                                                                                  Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: podľa dohody s MH SR 
                                                                            KT: 30.09.2011 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 26.08.2011 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman 


