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 Zápisnica č. 05/12 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 25.04.2012  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 04/12 z 29.03.2012   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Správa o hospodárení NJF k 31.03.2012 
5. Projekty JAVYS, a. s. na Spoločný výbor SR a EBRD (B6.6A, C10-A, D2.1, D4.3A) 
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 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 04/12 z 29.03.2012. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 04/12 z 29.03.2012 
                    b) Zverejnenie Zápisnice č. 04/12 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, 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 31.03.2012. RS NJF 
predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 31.03.2012 
 
Ukladá - predložiť Správu o hospodárení NJF k 31.03.2012 na najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF                                                                                 
                                                                               
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Ziman a Ing. Hekel informovali RS NJF o projektoch JAVYS, a. s. pripravených 
k prerokovaniu  Spoločným výborom SR a  EBRD (B6.6A, C10-A, D2.1, D4.3A),                    
a požiadavke NJF na JAVYS, a. s. predložiť harmonogram prác s členením nákladov BIDSF 
a NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o projektoch JAVYS, a. s. na Spoločný výbor SR a EBRD  
                                (B6.6A, C10-A, D2.1, D4.3A)                                                                        
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
6.1. RS NJF prerokovala pripomienky k prepracovanému návrhu aktualizácia Stratégie ZČJE 
zaslané NJF listom predsedu predstavenstva a GR SE, a. s. z 28.03.2012. Pripomienky            
č. 3, 6 a 7 RS NJF rozhodla zapracovať do znenia aktualizácie Stratégie ZČJE, pripomienky             
č. 1, 2, 4 a 5 rozhodla neakceptovať. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - zapracovanie pripomienok č. 3, 6 a 7 do ostatného znenia aktualizácia Stratégie  
                    ZČJE  
 
Ukladá - a)  po zapracovaní pripomienok SE, a. s. zaslať členom RS NJF ostatné znenie  
                     aktualizácie  Stratégie ZČJE na kontrolu, ako pracovnú verziu RS NJF  
                     z 25.04.2012,  spolu s návrhom odpovede na list predsedu predstavenstva            
                     a GR SE, a. s.   
 

                                                                  Z: riaditeľ NJF 
                                                                             T: 27.04.2012                                                                                  
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              - b)  po odsúhlasení členmi RS NJF zaslať ostatné znenie aktualizácie Stratégie ZČJE                       
                     (Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR, návrh  
                     RS NJF z 25.04.2012) na prerokovania a schválenie MH SR, a na vedomie  
                     dozorným orgánom, JAVYS, a. s. a SE, a. s.  
 

                                                                  Z: riaditeľ NJF 
                                                                           KT: 04.05.2012                                                                                  
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že JAVYS, a. s., VÚJE, a. s. a HUMA-LAB, s.r.o. 
v zákonnej lehote podali žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2013. 
Žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie chýbajúcich dokladov a stanovísk dozorných orgánov. 
JAVYS, a. s. bol zároveň vyzvaný aby prehodnotil svoje požiadavky do výšky rozpočtu NJF 
na rok 2013. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o žiadostiach JAVYS, a. s., VÚJE, a. s. a HUMA-LAB, s.r.o.  
                               na rok 2013 
                                                                        
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste ÚJD SR, v ktorom oznamuje, že EK organizuje 
v Bruseli v dňoch 25. a  26.09.2012 seminár k vypracovávaniu národných programov 
členských štátov v súlade so smernicou Rady 2011/70/Euratom. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o seminári k  vypracovávaniu národných programov v súlade  
                                so smernicou Rady 2011/70/Euratom 
                                                                  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0  
 
Schvaľuje - účasť Ing. Salzera na seminári vypracovávaniu národných programov v súlade  
                    so smernicou Rady 2011/70/Euratom v Bruseli v dňoch 25. a  26.09.2012 na  
                    náklady NJF 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 1, proti 0 
 
 
6.4. Ing. Hekel informoval RS NJF o pracovnom prerokovaní pripomienok k návrhu novely 
„atómového zákona“, konaného dňa 24.04.2012 na ÚJD SR, ktorou sa vykoná: 
- transpozícia smernice Rady 2011/70/Euratom, 
- zadefinovanie účastníkov konania a zúčastnených osôb pri vydávaní súhlasov 
 a povolení podľa atómového zákona, 
- zavedenie príspevkov na výkon štátneho dozoru od žiadateľa o vydanie súhlasu alebo 
 povolenia, 
- novo definovanie lehôt pre vydávania súhlasu alebo povolenia vzhľadom na 
 predpokladanú dĺžku procesu vo vzťahu k novému jadrovému zdroju, 
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- zvýšenie limitov zodpovednosti v súvislosti s občianskoprávnou zodpovednosťou za 
 jadrové škody 
 
Rada správcov: 
Berie na vedomie - Informáciu o  pracovnom prerokovaní pripomienok k návrhu novely  
                                „atómového zákona“ 
                                                                  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0  
 
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 24.05.2012 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Ziman 
 
 
 
 


