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

 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 28.09.2011  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 10/11 z 26.08.2011  
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Aktualizácia Stratégie ZČJE, po zapracovaní pripomienok ÚJD SR a ÚVZ SR 
5. Návrh zmluvy s JAVYS o poskytovaní finančných prostriedkov NJF na rok 2012 
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 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č.10/11 z 26.08.2011. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 10/11 z 26.08.2011 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č.10/11 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 10/11  bola predložená písomne. Komentár 
predniesol Ing. Šovčík.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  Informáciu o kontrole plnenia úloh s tým,  že k úlohe č. 6 bol  stanovený  
                               nový termín: Spolu s návrhom Aktualizácie stratégie ZČJE. 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík v stručnosti oboznámil RS NJF so závermi z prerokovania písomných stanovísk 
ÚJD SR a ÚVZ SR a neoficiálnych pripomienok JAVYS, a. s. k Aktualizácii Stratégie ZČJE. 
Závery a pripomienky boli zapracované do konečného znenia technickej časti Aktualizácie 
Stratégie ZČJE. 
Ďalej Ing. Šovčík oboznámil RS NJF o nasledovnom rozhodnutí DR NJF na rokovaní 
21.09.2011: 

a) Výdavky NJF pre žiadateľov v roku 2012 rozpočtovať iba do výšky nákladov            
na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie 
je známy, poskytovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MH SR, 

b) Výdavky NJF v roku 2013 rozpočtovať do výšky 30 mil. €, 
c) Výdavky NJF v rokoch 2014 až 2016 rozpočtovať do výšky 50 mil. €. 

V súlade s uvedeným, ako i z dôvodu novely zákona č. 238/2006 Z. z. schválenej vládou SR 
dňa 21.09.2011, bude prepracovaná ekonomická časť Aktualizácie Stratégie ZČJE. 
Ing.  Timuľák, CSc. ako spracovateľ ekonomickej časti v krátkosti informoval RS NJF 
o predpokladanom vplyve týchto podmienok na jej konečné znenie a závery.                
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu  o záveroch  z prerokovania  písomných  stanovísk  ÚJD SR  
                               a ÚVZ SR  a  neoficiálnych  pripomienok   JAVYS, a. s.  k  Aktualizácii  
                                Stratégie ZČJE a o rozhodnutí DR NJF ohľadom výdavkov NJF v rokoch  
                              2012 až 2014.  
 
Schvaľuje -   upravenú   technickú   časť   Aktualizácie   Stratégie   ZČJE   po  zapracovaní  
                    akceptovaných pripomienok 
 
Ukladá - prepracovať ekonomickú časť Aktualizácie Stratégie ZČJE 
 
                                                                              Z: Ing.  Timuľák, CSc. 
                                                                              T: 07.10.2011                                                                                  
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
RS NJF Návrh zmluvy s JAVYS o poskytovaní finančných prostriedkov NJF na rok 2012 
z dôvodu rozhodnutia DR NJF na rokovaní 21.09.2011 o krátení prostriedkov pre žiadateľov 
v rozpočte NJF na rok 2012 stiahla z rokovania. 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6: 
 
6.1. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s listom VÚJE, a. s., ktorým oznamuje, že z dôvodu 
nezabezpečenia finančných prostriedkov budú  práce na vyraďovaní experimentálnej 
bitúmenačnej linky a experimentálnej spaľovne v roku 2012 prerušené.  
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Rada správcov:  
Berie na vedomie -   Informáciu VÚJE, a.s. o prerušení prác na vyraďovaní experimentálnej  
                                   bitúmenačnej linky a experimentálnej spaľovne v roku 2012 (žiadosti      
                                  č. 1 a 2/A/VUJE/12). 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.2.   Ing. Šovčík informoval RS NJF o schválení novely zákona č. 238/2006 Z. z. vládou SR 
a o tom, že táto bude predložená k prekovaniu na najbližšie rokovanie NR SR. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  informáciu o stave legislatívneho procesu novelizácie zákona                  
                                č. 238/2006 Z. z. 
                                                                               
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0  
 
 
6.3.  Ing. Šovčík informoval RS NJF o požiadavke DR NJF spracovať prehľad spôsobu 
tvorby a výšky odvádzania príspevkov prevádzkovateľmi jadrových zariadení určených        
na financovanie záverečnej časti jadrovej energetiky v krajinách EÚ. 
RS NJF požiadala Ing. Timuľáka, CSc., aby v spolupráci s Ing. Salzerom spracovali prehľad 
spôsobu tvorby a výšky odvodov prevádzkovateľov jadrových zariadení na financovanie 
záverečnej časti jadrovej energetiky v krajinách EÚ. 
 
Rada správcov:  
Ukladá -  spracovať prehľad spôsobu tvorby a výšky odvodov na financovanie záverečnej  
                časti jadrovej energetiky v krajinách EÚ 
 
                                                                              Z: Ing. Timuľák, CSc., Ing. Salzer 
                                                                              T: 13.10.2011                                                                                  
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.4.  Predseda RS NJF s prítomnými na dnešnom rokovaní prediskutoval otázku projektov 
BIDSF, ktoré predkladá JAVYS, a. s. na Spoločný výbor SR a EBOR v novembri 2011. 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 13.10.2011 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                      Schválil: Ing. Ziman 


