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 Zápisnica č. 11/08 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 08.10.2008  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 

1    Otvorenie. 
2.   Schválenie Zápisnice č. 10/08 z 28.08.2008  
3. Kontrola plnenia úloh 
4.   Príprava aktualizácie Stratégie ZČJE 
5. Príprava zásadnej novelizácie zákona č. 238/2006 Z. z. 
6. Postup po účinnosti „malej“ novely zákona č. 238/2006 Z. z. 
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 NJF upravený program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 10/08 z 28.08.2008. 
Hlasovaním za 4, proti 3, zdržal sa 0 odsúhlasila doplnenie bodu 8 zápisnice. 
    
Rada správcov:  
Schvaľuje – Zápisnicu č. 10/08 z 28.08.2008 

 
Hlasovanie: za 4, proti 3, zdržal sa 0  
 
 
K bodu 3: 
 
Riaditeľ NJF informoval RS NJF o plnení úloh zo Zápisnice č. 10/08 z 28.08.2008. 
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Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
Rada správcov NJF prerokovala prípravu aktualizácie Stratégie ZČJE. Z diskusie           
na  uvedenú  tému  vyplynula úloha pripraviť  prvý  návrh  aktualizácie  Stratégie ZČJE   
v termíne do 30.06.2009. 
Pred začatím prác je potrebné: 

- stanoviť kapitoly Stratégie, ktoré bude treba upraviť 
- navrhnúť spolupracovníkov, najmä pre ekonomické kapitoly 
- uvažovať so zohľadnením myšlienky „veľkej„  novely zákona č. 238/2006 Z. z. 
- definovať prílohy ku Stratégii  
- preveriť nutnosť procesu SEA 
- uvažovať o potrebe prekladu Stratégie  

 
Rada správcov:  
Ukladá – pripraviť návrhy k jednotlivým činnostiam potrebným k začatiu prác              

na aktualizácii Stratégie ZČJE 
                                                                                        Z: Ing. Salzer, Ing. Timuľák, CSc. 
                                                                                        S: členovia RS NJF 
                                                                                        T: rokovanie RS NJF v 12/08 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5:  
 
Na základe diskusie k príprave zásadnej novelizácie zákona č. 238/2006 Z. z. dospel 
poverený tím RS NJF, ktorý sa danou vecou zaoberá, k záveru, že je nemožné riešiť 
komplexne otázky financovania záverečnej časti jadrovej energetiky (ZČJE) bez 
komplexného riešenia jej infraštrukturálnych otázok, čo bolo aj diskutované na nultom 
pracovnom stretnutí s delegovaným zástupcom JAVYS-u v lete t. r. Vzhľadom 
k ďalšiemu vývoju sa javí ako kľúčový a nutný ďalší krok stretnutie Rady správcov NJF 
s vrcholovým vedením JAVYS-u, na ktorom by boli prediskutované dve principiálne 
otázky: 

a) nájdenie optimálneho, pre všetky strany akceptovateľného infraštrukturálneho 
usporiadania činností a zodpovedností v oblasti ZČJE a s ním konzistentného 
dlhodobého modelu financovania, 

b) implementácia Stratégie ZČJE, ktorá bola schválená vládou SR,                          
do praxe jednotlivých projektov, hlavne v oblasti riešení konečnej etapy 
nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnymi odpadmi neuložiteľnými 
v existujúcich typoch úložísk. 



 3 

Cieľom diskusie by malo byť dosiahnutie konsenzu v princípoch novelizácie legislatívy 
výhodného pre zainteresované strany v oboch otázkach, pretože práve to je podmienkou 
ďalšieho rozumného vývoja v predmetnej veci.  
 
Rada správcov: 
Ukladá –  pripraviť rokovanie Rady správcov NJF a vrcholového vedenia JAVYS, a. s.  
 
                                                                                           Z: predseda RS NJF 
                                                                                           T: do 1 mesiaca       
                                                                                      
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6:  
 
Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že v rámci novelizácie zákona č. 541/2004 Z. z. 
o mierovom využívaní jadrovej energie (parlamentná tlač 635) bola prijatá i „malá“ 
novela zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF, a predložil Postup prerozdeľovania zdrojov a 
výdavkov NJF po jej účinnosti. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie  –  Postup prerozdeľovania zdrojov a výdavkov NJF po účinnosti 

„malej“ novely zákona č. 238/2006 Z. z. o NJF 
 
Ukladá –  pripraviť návrh rozdelenia zdrojov a výdavkov NJF na jednotlivé podúčty 

a analytické účty na rok 2009                                                                               
                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: 06.11.2008  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 7:  
 
7.1. 
     Úvodom Ing. Salzer predstavil návrh „Koncepcie činností pre riešenie konečnej etapy 
nakladania s vyhoretým palivom, dlhožijúcimi a vysokoaktívnymi odpadmi“, ktorý bol 
členom RS NJF distribuovaný na pripomienkovanie tesne pred rokovaním 28.08.2008. 
Ide o dokument spodrobňujúci úvahy v Stratégii ZČJE na úroveň krátkodobého plánu 
(pre získavanie informácií o geologickom prostredí pre alternatívu vývoja a realizácie 
slovenského hlbinného úložiska je potreba takéhoto plánovacieho dokumentu uvedená 
v Stratégii explicitne – viď záver kapitoly 2.7.3.4). V súlade s plánmi činností 
v predmetnom návrhu a príslušnou časťou Stratégie bolo tiež Radou správcov NJF ešte 
v roku 2007 odsúhlasené čerpanie finančných prostriedkov na zahájenie geologických 
prác pre získavanie informácií o geologickom prostredí prieskumných lokalít v roku 2008 
– viď schválená žiadosť 2/E/08/JAVYS/A. 
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V následnej diskusii bola okrem iného akceptovaná téza, že jedným z kľúčových 
problémov je implementácia príslušnej časti schválenej Stratégie ZČJE do praxe            
zo strany v súčasnosti jediného možného implementátora - JAVYS, a. s.   
 
Závery:  

a) zaradiť problematiku implementácie príslušnej časti Stratégie ZČJE                    
na diskusiu/rokovanie Rady správcov s vedením JAVYS, a.s. – viď bod 5 tejto 
zápisnice 

b) vrátiť sa k danej problematike na zasadnutí Rady správcov NJF v decembri 2008. 
                                                                                                                       
                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: rokovanie RS NJF v 12/08  
 
 
7.2. 
     Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste GR SE a. s. na JAVYS, a. s. k úhrade 
prevádzkových nákladov – žiadosť č. 28/A/09/JAVYS (Ukončovanie prevádzky JE V-1 
po predčasnom odstavení k 31.12.2006) a o písomnej požiadavke JAVYS, a. s.              
na opätovné preskúmanie uvedenej žiadosti Radou správcov NJF. 
RS NJF žiadosť prerokovala a následne odsúhlasila návrh znenia písomnej odpovede, 
ktoré predniesol Ing. Šovčík. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – predložený návrh znenia písomnej odpovede na JAVYS, a. s.  
 
Ukladá –  písomne odpovedať na list JAVYS, a. s. o opätovnom preskúmaní žiadosti     

č. 28/A/09/JAVYS      
                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: 10.10.2008  

 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
7.3. 
     Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste, ktorým bankový dohľad NBS odpovedá        
na žiadosť NJF o preskúmanie „Zmluvy o štruktúrovanom vklade v UniCredit Bank 
Slovakia. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – po zhrnutí záverov, nepokračovať vo vymáhaní potenciálnej pohľadávky 

NJF voči UniCredit Bank Slovakia. 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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7.4. 
     Ing. Hekel informoval o záveroch zo 4. zasadnutia medzirezortnej pracovnej skupiny 
na riešenie problematiky občianskej zodpovednosti za jadrové škody uskutočneného dňa 
22.09.2008 na ÚJD SR. Do materiálu – tézy zákona boli zapracované pripomienky Rady 
správcov NJF. Materiál bude postúpený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o záveroch zo 4. zasadnutia medzirezortnej pracovnej 

skupiny na riešenie problematiky občianskej zodpovednosti            
za jadrové škody 

 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
7.5. 
Rada správcov:  
Schvaľuje - uverejnenie Zápisnice č. 10/08 z 28.08.2008 na internetovej stránke NJF 
 
                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: 10.09.2008  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 06.11.2008 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. M.  Ščasný 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. V. Ziman 


