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 Zápisnica č. 07/11 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 23.06.2011  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 06/11 z 26.05.2011   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Prehodnotenie výšky nákladov na vyraďovanie JE v SR 
5. Aktualizácia Stratégie ZČJE 
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. 06/11 z 26.05.2011. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 06/11 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 06/11 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 06/11  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 
 
K bodu 4: 
 
Ing. Hekel informoval o záveroch  pracovnej skupiny vytvorenej zo zástupcov JAVYS, a. s., 
SE, a. s., MH SR a NJF (Ing. Timuľák, CSc.) pre porovnanie výšky nákladov na vyraďovanie 
JE v SR. Výsledok práce pracovnej skupiny je podkladom pre dopracovanie ekonomickej 
časti aktualizácie Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v SR. 
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Rada správcov:  
Berie na vedomie -  informáciu o záveroch  pracovnej skupiny pre porovnanie výšky 
   nákladov na vyraďovanie JE v SR 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 5: 
 
O spôsobe dopracovania ekonomickej časti aktualizácie Stratégie záverečnej časti jadrovej 
energetiky v SR informoval RS NJF jej spracovateľ Ing. Timuľák, CSc. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  stav  dopracovania  ekonomickej  časti  aktualizácie Stratégie záverečnej  
                               časti jadrovej energetiky v SR 
 
Ukladá - a)  dopracovať  ekonomickú  časť  aktualizácie  Stratégie  záverečnej  časti jadrovej  
                    energetiky  v SR  o  návrh  úpravy  výšky  príspevkov  od  držiteľov povolenia                 
                    na  prevádzku  jadrových  elektrární  tak,  aby  bola  v   dlhodobom    horizonte  
                    udržaná vyrovnaná bilancia príjmov a výdavkov na účtoch NJF 
 
                                                                                           Z: riaditeľ NJF      
  T: 01.07.2011 
   
 - b) pripraviť zdôvodnenie návrhu úpravy výšky príspevkov od držiteľov povolenia na  
                prevádzku jadrových elektrární 
                                                                                          Z: riaditeľ NJF      
  T: 01.07.2011 
   
 - c) vypracovať   HMG  ďalšieho  postupu  pri dopracovaní a schvaľovaní aktualizácie   
                   Stratégie   záverečnej   časti   jadrovej   energetiky v SR, vrátane posudzovania jej  
                   vplyvov na životné prostredie 
                                                                                              Z: Ing. Salzer 
  T: 04.07.2011 
   
 - d) prerokovať  s pracovníkmi   MŽP SR  postup posudzovania vplyvov strategického  
                  dokumentu  Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR  
                  na životné prostredie 
                                                                                              Z: Ing. Salzer, Ing. Hekel 
  T: 04.07.2011 
   
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 6: 
 
6.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF, že na základe požiadavky DR NJF doplnil návrh zmluvy 

o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2011 pre žiadateľa VUJE, a. s. o bod, 
v ktorom je uvedený limit poskytnutých finančných prostriedkov na vyradenie jadrových 
zariadení VUJE, a. s. 
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Rada správcov:  
Odsúhlasila - úpravu návrhu zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok  
                       2011 pre žiadateľa VUJE, a. s. 
 
Ukladá -  opätovne predložiť návrh zmluvy  o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF     
                na rok 2011 pre žiadateľa VUJE, a. s. na prerokovanie DR NJF 
 
                                                                                          Z: predseda RS NJF 
  T: 23.06.2011 
   
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
6.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o avizovanom termíne sťahovania NJF do budovy MH 

SR na Mierovej ulici č. 19. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o sťahovaní NJF 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
6.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste MH SR, v ktorom požaduje MH SR oznámiť 

termín predloženia aktualizácie Stratégie záverečnej časti mierového využívania jadrovej 
energie v SR na rokovanie vedenia MH SR. 

 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - požiadavku MH SR 
 
Ukladá - oznámiť MH SR, že aktualizáciu Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky  
                v SR, vrátane stanoviska ÚJD SR predloží NJF na MH SR do 31.08.2011. 
 
                                                                                           Z: riaditeľ NJF      
  T: 24.06.2011 
   
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
6.4. prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval RS NJF o pripravovanej medzinárodnej konferencii 

„SES 2011“ v termíne 29. - 30.09.2011 a požiadal o príspevok NJF o aktualizácii 
Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v SR 

 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o medzinárodnej konferencii „SES 2011“ 
 
Ukladá - pripraviť  a  predniesť príspevok  za  NJF  o  aktualizácii Stratégie záverečnej časti  
                jadrovej energetiky v SR na medzinárodnej konferencii „SES 2011“ 
 
                                                                                          Z: Ing. Salzer 
  T: 29.09.2011   
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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6.5. Ing. Salzer informoval RS NJF o návrhu direktívy EK o nakladaní s VJP a RAO a jeho 
pripomienkach, ktoré zaslal na ÚJD SR 

 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o návrhu direktívy EK o nakladaní s VJP a RAO 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
6.6. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste z EK, v ktorom sú ďalšie otázky pred notifikáciou 

nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z. o odvode z dodanej elektriny koncovým 
odberateľom 
 

Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o liste z EK 
 
Ukladá - pripraviť návrh odpovede na otázky EK týkajúce sa notifikácie nariadenia vlády SR  
               č. 426/2010 Z. z. 
 
                                                                                           Z: členovia RS NJF, riaditeľ NJF      
  T: 30.06.2011 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
Budúce mimoriadne rokovanie RS NJF sa uskutoční 04.07.2011 o 8,00 hod. v Trnave. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Hekel                                                                       
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman 
 


