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 Zápisnica č. 08/12 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 26.07.2012  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 07/12 zo 14.06.2012   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Správa o hospodárení NJF k 30.06.2012 
5. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2013 od žiadateľov: 

- JAVYS, a. s. (Dodatky č. 4 k žiadostiam č. 01 - 04, 06/A/11/JAVYS,              
Dodatok č. 4 k žiadosti  č. 01/D/11/JAVYS, Dodatky č. 4 k žiadostiam                   
č. 01, 02/E/11/JAVYS, Dodatky č. 4 k žiadostiam č. 01, 02/G/11/JAVYS,         
Dodatky č. 2 k  žiadostiam č. 05, 07 - 09/A/12/JAVYS a žiadosť č. 03/E/13/JAVYS) 
- VUJE, a. s. (žiadosť č. 1 - 2/A/VUJE/13)  
- HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (žiadosť č. 01/D/13/HLA)       

6. Rôzne       
- Aktualizácia Smernice NJF č. 07/07 - Smernica NJF č. 02/12 
- 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.  
 
Na návrh Ing. Šovčíka Rada správcov NJF z programu rokovania vypustila  prerokovanie 
žiadostí JAVYS, a. s. vzhľadom k tomu, že sa v dohľadnej dobe predpokladá úprava výšky 
limitu finančných prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu NJF na rok 2013.  
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 07/12 zo 14.06.2012. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 07/12 zo14.06.2012   
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 07/12 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
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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 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 30.06.2012. RS NJF 
predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 30.06.2012 
 
Ukladá - predložiť  Správu o hospodárení NJF k 30.06.2012 na prerokovanie DR NJF 
 
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF                                                                                 
                                                                               
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
Rada správcov NJF prerokovala Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 
2013 od žiadateľa VUJE, a. s. (žiadosť č. 1 - 2/A/VUJE/13) a žiadateľa HUMA-LAB 
APEKO, s.r.o. (žiadosť č. 01/D/13/HLA).       
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - žiadosť VUJE, a. s. č. 1/A/VUJE/13 v objeme 250 tis. €, žiadosť VUJE, a. s.       
                    č. 2/A/VUJE/13 v objeme 570 tis. € a žiadosť HUMA-LAB APEKO, s.r.o.          
                    č. 01/D/13/HLA v objeme 48 663,08 €.   
                                                   
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
6.1. RS NJF prerokovala Smernicu NJF č. 01/12 - Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola 
ich prípustnosti (aktualizácia Smernice č. 01/08) a Smernicu  NJF č. 02/12 - Finančná 
kontrola v NJF (aktualizácia Smernice č. 07/07). 
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Rada správcov:  
Schvaľuje - Smernicu NJF č. 01/12 a Smernicu NJF č. 02/12 
                                                                             
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.2.  RS NJF za účasti Ing.  Timuľáka, CSc. precizovala zapracovanie pripomienok JAVYS, 
a. s. k aktualizácii Stratégie ZČJE. Zostali dva rozpory: použitie vlastných prostriedkov 
JAVYS, a. s. na financovanie vyraďovania JE a likvidácia stavebných objektov JE V-1         
na úroveň -1 m, resp. po základovú dosku.  
Uvažovať s využitím vlastných prostriedkov a. s. JAVYS na financovanie činností záverečnej 
časti jadrovej energetiky, ktoré JAVYS, a. s. vykonáva, bolo požadované MF SR 
prostredníctvom Dozornej rady NJF v rámci schvaľovania rozpočtu NJF na roky 2012 a 2013, 
t. j. v čase prípravy Stratégie. Čo sa týka druhého rozporu, likvidácia stavebných objektov až 
po základovú dosku je pre variant kontinuálneho vyraďovania, na rozdiel od ostatných 
uvažovaných variantov, odporúčaná v záverečnom stanovisku MŽP SR v príslušnom procese 
EIA. Jadrovo/radiačne bezpečnostné argumenty pre toto nie sú uvedené ani v stanovisku ani 
v predmetnej dokumentácii EIA. Je preto zjavné, že k potrebe  voľby takéhoto variantu 
vyraďovania viedli úvahy o ďalšom využívaní priestoru pre výstavbu nového 
jadrovoenergetického zdroja, čo vyplýva aj z charakteristiky tohto variantu vyraďovania v 
Koncepčnom pláne vyraďovania JE V-1 z prevádzky. Podľa názoru Rady správcov NJF nie je 
legitímne zvýšiť potrebu financovania vyraďovania JE V1 práve z NJF o nemalú čiastku za 
likvidáciu po základovú dosku, ak to jadrovo-bezpečnostné prístupy k samotnému 
vyraďovaniu nevyžadujú. Ak je dôvodom likvidácie na základovú dosku využitie priestoru JE 
po jej vyraďovaní k investičnej výstavbe, mohlo by byť financovanie tejto činnosti z NJF 
považované za štátnu pomoc investorovi. Inými slovami: ak je dôvodom likvidácie na 
základovú dosku uvažovaná investícia v danom priestore, musí byť toto financované 
z nákladov na túto investíciu.  
Ďalej bolo dohodnuté, že Ing. Timuľák, CSc.  dopracuje aktualizáciu Stratégie ZČJE 
(kapitola 9.) o pripomienky, s ktorými sa RS NJF stotožnila, túto rozpošle  členom RS NJF  
na vyjadrenie. Takto upravenú aktualizáciu Stratégie ZČJE so sprievodným listom spolu       
so stanoviskom k nedoriešeným rozporom zašle následne riaditeľ NJF na MH SR. 
 
Rada správcov: 
Ukladá - a) dopracovať aktualizáciu Stratégie ZČJE o pripomienky, ktoré RS NJF  
                    akceptovala 
 
                                                                              Z: Ing.  Timuľák, CSc. 
                                                                          T: 31.07.2012      
 
 
   - b) potvrdiť, že aktualizácia Stratégie ZČJE je dopracovaná v súlade so závermi  
                    rokovania RS NJF dňa 26.07.2012 
 
                                                                             Z: členovia RS NJF individuálne 
                                                                             T: do troch dní po predložení návrhu 
 
 

  - c) zaslať upravenú aktualizáciu Stratégie ZČJE so sprievodným listom spolu so       
        stanoviskom k rozporom na MH SR 
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                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: do dvoch dní od potvrdenia členov                    
       RS NJF o súlade       
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
  
 
6.3. RS NJF na návrh Ing. Šovčíka prerokovala úpravu žiadosti JAVYS, a. s.                           
č. 01/D/11/JAVYS - Dodatok č. 3.2. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - žiadosť JAVYS, a. s. č. 01/D/11/JAVYS – Dodatok č. 3.2. v objeme 290 000,- € 

- Dodatok  č.1 Zmluvy NJF s JAVYS, a. s. na poskytnutie finančných 
prostriedkov na rok 2012 
                                                      

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o súčasnom stave riešenia otázky odvodu do NJF           
od prevádzkovateľov prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o súčasnom stave riešenia otázky odvodu do NJF od  
                                prevádzkovateľov prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.5. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste PP a GR SE, a. s.  - vyžiadanie pripomienok 
JAVYS, a. s. k návrhu aktualizácie Stratégie ZČJE. RS NJF problematiku prerokovala 
a dohodla rozhodujúce tézy písomnej odpovede. 
 
Rada správcov:  
Ukladá - pripraviť písomnú odpoveď na list GR a PP SE, a.s. Ruzziniho zo dňa 10.07.2012 
 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 27.07.2012                                                                              
                                                                               
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 23.08.2012 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Ziman 


