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 Zápisnica č. 08/08 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 02.07.2008  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 07/08 z 11.06.2008 
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Špecifikácia činností pri ukončovaní prevádzky JE s reaktormi typu VVER-440 
5. Žiadosti JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2009 
6. Návrhy zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2009 
7. 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 na návrh riaditeľa NJF odsúhlasila zaradiť do programu rokovania za bod 
3 nový bod – Prerokovane návrhu zmluvy s mediálnym poradcom NJF a následne 
program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 07/08 z 11.06.2008.  
Po zapracovaní pripomienok členov Rady správcov NJF k uvedenej zápisnici bola táto 
schválená. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Zápisnicu č. č. 07/08 z 11.06.2008 so zapracovanými pripomienkami 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 3: 
 
Riaditeľ NJF Ing. Šovčík informoval Radu správcov NJF o plnení úloh zo zápisníc č. 06/08 
a č. 07/08. 
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Rada správcov: 
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu Prerokovane návrhu zmluvy s mediálnym poradcom NJF: 
 
Riaditeľ NJF Ing. Šovčík predložil Rade správcov NJF návrh zmluvy s mediálnym 
poradcom. Pripomienky členov Rady správcov NJF k návrhu zmluvy boli prerokované 
a akceptované. Takto upravený návrh zmluvy s mediálnym poradcom Rada správcov NJF 
schválila. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - návrh zmluvy s mediálnym poradcom NJF  so zapracovanými 

pripomienkami. 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
Následne sa uskutočnilo krátke stretnutie s mediálnym poradcom Ing. Rastislavom 
Petrechom. 
 
 
K bodu 4: 
 
Spracovateľ dokumentu „Ukončovanie prevádzky - špecifikácia činností“ Ing. Jozef 
Hutta okomentoval, ako zapracoval pripomienky členov Rady správcov NJF, ktoré boli 
vznesené na rokovaní 28.05.2008.  
Na dnešnom rokovaní boli prediskutované a zodpovedané otázky členov Rady správcov 
NJF. Spracovateľ dokument dopracuje o podrobnú prílohu činností realizovaných počas 
etapy ukončovania prevádzky JE a v dokumente bude zdôraznené, že činnosti uvedené 
v kapitole 5. sú navrhnuté hradiť z  nákladov prevádzkovateľa a činnosti uvedené 
v kapitole 6. sú navrhnuté hradiť z prostriedkov NJF. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - dokument „Ukončovanie prevádzky - špecifikácia činností“ – 

s pripomienkami,  
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
Rada správcov:  
Ukladá –  vyžiadať od JAVYS, a. s. internú dokumentáciu “Koncepcia ukončovania 

prevádzky JE V-1“ 
 Z:  Ing. J. Šovčík, riaditeľ NJF 
 T: 15.07.2008 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 5: 
 
K prerokovaniu bodu 5 boli prizvaní zástupcovia JAVYS, a. s., ktorých predstavil Ing. 
Miroslav Božik, vrchný riaditeľ divízie vyraďovania JE A-1.  
Boli   prerokované   technicko-ekonomické   odôvodnenia   žiadostí   č. 28/A/09/JAVYS, 
č. 44/A/09/JAVYS a  č. 47/A/09/JAVYS, ktoré boli upravené na základe požiadaviek 
členov Rady správcov NJF vznesených k žiadostiam na rokovaní dňa 11.06.2008 
a predložené listom JAVYS, a. s. zo dňa 01.07.2008. 
Zapracované úpravy komentoval Ing. Teodor Zajíček, pracovník JAVYS, a. s. 
 
Žiadosť č. 28/A/09/JAVYS - Ukončovanie prevádzky 1. bloku JE V-1 po 
predčasnom odstavení k 31.12.2006 
K predloženému technicko-ekonomickému odôvodneniu boli vznesené ďalšie otázky    
od členov Rady správcov NJF. Po ich objasnení žiadosť nebola schválená, pretože 
obsahuje činnosti súvisiace s prevádzkou JE V-1. 
 
Rada správcov:  
Neschvaľuje - Žiadosť č. 28/A/09/JAVYS 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
Žiadosť č. 44/A/09/JAVYS - BIDSF A3-A  - Rekonštrukcia systému AKOBOJE   
Žiadosť bola schválená. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Žiadosť č. 44/A/09/JAVYS v požadovanej výške 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
Žiadosť č. 47/A/09/JAVYS - Financovanie služieb pre dodávateľov IPR - JE V-1 na 
rok 2009 
K predloženému technicko-ekonomickému odôvodneniu boli vznesené ďalšie otázky     
od členov Rady správcov NJF. Po ich objasnení bola žiadosť schválená vo výške    
53 500 tis. Sk s tým, že do podpísanie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov 
z NJF na rok 2009 JAVYS, a. s. predloží NJF metodiku sledovania nákladov. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Žiadosť č. 47/A/09/JAVYS vo výške 53 500 tis. Sk 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 2, proti 0 
 
Rada správcov:  
Ukladá –  vyžiadať zmluvu o BIDSF od MH SR  
 Z:  Ing. J. Šovčík, riaditeľ NJF 
 T:  11.07.2008 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 6:  
 
Riaditeľ NJF Ing. Šovčík predložil Rade správcov NJF Návrhy zmlúv o poskytovaní 
finančných prostriedkov z NJF na rok 2009 žiadateľom JAVYS, a. s., VUJE, a. s. 
a HUMA-LAB APEKO, s. r. o., a informoval o vykonaných úpravách v zmluve oproti 
obdobnej zmluve na rok 2008. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Návrhy zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2009 

žiadateľom JAVYS, a. s., VUJE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o. 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
Rada správcov:  
Ukladá –  zaslať Návrhy zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 

2009 žiadateľom:  JAVYS, a. s., VUJE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o. 
 Z:  Ing. J. Šovčík, riaditeľ NJF 
 T:  11.07.2008 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 7:  
 
7.1 Riaditeľ NJF Ing. Šovčík odovzdal  členom Rady správcov NJF: 
- Podpísané „Pravidlá NJF pre komunikácie s médiami a verejnosťou“, 
- List ÚJD SR (JUDR. Pospíšil) s požiadavkou posúdiť do 31.07.2008 návrh 

materiálu ÚJD SR – Analýza stavu budovania jadrových zariadení ... 
zodpovednosť za jadrové škody  

 
7.2 Predseda Rady správcov NJF Ing. Ziman: 
- odovzdal materiál „Výzva účastníkov druhého jadrového fóra Európskej komisii“,  
- informoval o rokovaní Spoločného výboru BIDSF na MH SR, 
- požiadal predložiť na rokovanie Rady správcov NJF dňa 28.08.2008 materiál 

„Zhodnotenie doteraz vypracovaných prác a aktualizovaný plán a harmonogram 
prác na vývoji hlbinného ukladania VJP na Slovensku“ (úloha k bodu 5              
zo Zápisnice č. 12/07), a prizvať na rokovanie zástupcu Geologického ústavu 
Dionýza Štúra p. Petra Slaninku, 

 Z: Ing. P. Salzer, Ing. P. Hekel 
- informoval o dokumente JAVYS, a. s. - Návrh na novelizáciu Zákona č. 238/2006 

Z. z. o NJF. 
 
Úlohy:  
7.2.1 Požiadať JAVYS, a. s. o určenie zodpovednej osoby za JAVYS, a. s., ktorá bude 

rokovať o návrhu na novelizáciu Zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF so zástupcami 
Rady správcov NJF. 
Z: Ing. V. Ziman 
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7.2.2  Dohodnúť termín rokovania s určenou osobou za JAVYS, a. s. a rokovať 
o návrhu JAVYS, a. s. 
Z: prof. Ing. V. Slugeň 
S: Ing. I. Moravčík, Ing. J. Timuľák, CSc., Ing. P. Salzer, Ing. P. Hekel 

 
7.3 Člen Rady správcov Ing. Timuľák, CSc.: 
- informoval o pozvánke na rokovanie zástupcov agentúr pre nakladanie s RAO 

v októbri 2008 
 
7.4 Podpredseda Rady správcov prof. Ing. Slugeň, PhD.: 
- navrhol uverejňovať zápisnice z rokovania Rady správcov NJF na internetovej 

stránke NJF 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – postup uverejňovať zápisnicu z rokovania Rady správcov po jej odsúhlasení 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa  28.08.2008 v sídle NJF  
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. P. Hekel 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. V. Ziman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


