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 Zápisnica č. 04/13 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 25.04.2013  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 03/13 z 21.03.2013   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Správa o hospodárení NJF k 31.03.2013 
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 od žiadateľa 

HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (Žiadosť č. 01/D/14/HLA) 
6. Informácia o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie ZČMVJE v SR 
7. Rôzne     

- Harmonogram pre zabezpečenie vypracovania Národnej politiky a Národného  
  programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO   

 
 
K bodu 1: 
 
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn 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. 03/13 z 21.03.2013. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 03/13 z 21.03.2013 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 03/13 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 predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 31.03.2013. RS NJF 
predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 31.03.2013 
 
Ukladá - predložiť Správu o hospodárení NJF k 31.03.2013 na prerokovanie DR NJF 
  
                                                                              Z: predseda RS NJF  
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF       
                                                                           KT: 24.05.2013                                                                           
                                                                               
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že žiadatelia JAVYS, a. s., VÚJE, a. s. a HUMA-LAB 
APEKO, s.r.o.  predložili žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2014             
v  termíne stanovenom zákonom  č. 238/2006 Z. z. Žiadosti žiadateľov JAVYS, a. s.               
a VÚJE, a. s však neobsahovali všetky prílohy podľa §11 ods. 2 písm. c) zákona č. 238/2006 
Z. z. Títo žiadatelia boli listom vyzvaní o doplnenie svojich žiadostí v termíne do 15.06.2013. 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 od žiadateľa HUMA-LAB 
APEKO, s.r.o.  (Žiadosť č. 01/D/14/HLA) bola predložená v súlade so zákonom č. 238/2006 
Z. z. Z dôvodu, že k dnešnému dňu nie je schválený rozpočet NJF na rok 2014, nebola táto 
žiadosť na dnešnom rokovaní prerokovaná. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov  z NJF  
                                na rok 2014 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
Informáciu o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie ZČMVJE v SR 
predniesol Ing. Šovčík. Z dôvodu, že k dnešnému dňu nie je schválený rozpočet NJF  na rok 
2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018, nie je možné dopracovať ekonomickú časť Stratégie, 
zapracovávajú sa pripomienky k technickej časti.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie  
                               ZČMVJE v SR 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 7: 
 
7.1. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s návrhom Harmonogramu a menovanie pracovnej 
skupiny pre zabezpečenie vypracovania Národnej politiky a Národného  programu pre 
zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO (v prílohe zápisnice). 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Harmonogram a menovanie pracovnej skupiny pre zabezpečenie vypracovania  
                    Národnej politiky a Národného  programu pre zodpovedné a bezpečné  
                    nakladanie s VJP a RAO 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
7.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o nominovaní členov pracovnej skupiny, ktorej úlohou 
bude vypracovanie vecného návrhu zásadnej novely zákona č. 238/2006 Z. z. Do pracovnej 
skupiny boli  menovaní  zástupcovia organizácií  JAVYS,  a. s., SE, a. s., JESS, a. s., ÚJD SR 
a ÚVZ SR. RS NJF do pracovnej skupiny nominovala podpredsedov RS NJF, vedúcim 
pracovnej skupiny je predseda RS NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o  nominovaní zástupcov organizácií do pracovnej skupiny         
                               na vypracovanie vecného návrhu zásadnej novely zákona č. 238/2006 Z. z. 
 
Schvaľuje - a) menovanie predsedu RS NJF za vedúceho pracovnej skupiny a podpredsedov    
                        RS NJF za členov pracovnej skupiny na vypracovanie vecného návrhu  
                       zásadnej novely zákona č. 238/2006 Z. z. 
 
                  - b) termín zasadnutia pracovnej skupiny - 16.05.2013 o 08,00 hod. v sídle NJF 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
7.3. Ing. Šovčík RS NJF informoval prítomných o aktuálnom stave procesu schvaľovania 
návrhu rozpočtu NJF na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018. RS NJF prerokovala 
problematiku a potvrdila návrh rozpočtu NJF na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018 
schválený na zasadnutí RS NJF dňa 21.02.2013, s vypustením predpokladaných príjmov       
zo spustenia 3. a 4. bloku JE Mochovce v roku 2014 a s aktualizáciou výdavkovej časti podľa 
predložených žiadostí žiadateľov poskytnutie finančných prostriedkov z NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu rozpočtu NJF  
                               na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018 
  
Schvaľuje - návrh rozpočtu NJF na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 až 2018 schválený    
                    na zasadnutí RS NJF dňa 21.02.2013, s vypustením predpokladaných príjmov        
                    zo spustenia 3. a 4. bloku JE Mochovce v roku 2014 a s aktualizáciou  
                    výdavkovej  časti podľa predložených žiadostí žiadateľov poskytnutie finančných  
                    prostriedkov z NJF 
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Ukladá - vyžiadať od SE, a. s. záväzné potvrdenie výšky predpokladaných  povinných             
                príspevkov odvedených  Slovenskými elektrárňami, a. s. do NJF za rok 2014 a 2015  
               za JE Mochovce, 3. a 4. blok.   
 
                                                                             Z: riaditeľ NJF 
                                                                             T: 26.04.2013 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
      
 
 
 
 
                          
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 24.05.2013 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 
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Príloha k Zápisnici RS NJF č. 04/13 
 
 
 

Harmonogram a menovanie pracovnej skupiny pre zabezpečenie vypracovania 
Národnej politiky a  Národného programu pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s VJP a RAO: 

 
1. Do 1 týždňa po uverejnení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon      

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)        
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov            
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom 
fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde)            
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v zbierke zákonov vyžiadať podľa § 3a, ods. 1 tohto návrhu zákona  (resp. 
podľa § 3, ods. 2, písm. c) aktuálne platného zákona č. 238/2006 Z. z.)              
od držiteľov povolenia na prevádzku, resp. vyraďovanie jadrových zariadení 
podklady pre vypracovanie Národnej politiky a Národného programu             
pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO, v rozsahu podľa tohto 
návrhu zákona. 

      T: 31.08.2013 
      Z: riaditeľ NJF 
 
2. Zapracovanie obdržaných podkladov do uceleného návrhu Národnej politiky 
 a Národného programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO. 
 

       T: 30.11.2013 
       Z: podpredsedovia RS NJF - za politiku 
            členovia RS NJF - za program 
 

3. Objednanie a vypracovanie ekonomickej časti Národného programu pre 
 zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO. 
 
      T: 31.03.2014 
      Z: riaditeľ NJF 
 
4. Prerokovanie návrhu Národnej politiky a Národného programu pre zodpovedné 

 a  bezpečné nakladanie s  VJP a  RAO s  dotknutými organizáciami                  
a po zapracovaní pripomienok predloženie na schvaľovanie na MH SR. 
 

      T: 30.06.2014 
      Z: RS NJF 

 


