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 Zápisnica č. 13/08 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 04.12.2008  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 
      1.  Otvorenie 

2. Schválenie Zápisnice č. 12/08 zo 06.11.2008  
3. Kontrola plnenia úloh 

      4.   Smernica č. 01/08 Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola ich prípustnosti,  
            vydanie č. 3, doplnené o postup a limity pri zákazkách s nízkymi hodnotami 
      5.   Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v ŠP na rok 2009 

6.   Úprava TEO k žiadostiam JAVYS, a. s. a VUJE, a. s. na rok 2009 
7.   Metodika tvorby a sledovania protiplnení JAVYS, a. s. pre projekty BIDSF 

      8.   Zmluvy so žiadateľmi o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2009 
      9.   Príprava aktualizácie Stratégie ZČJE 
    10.   Príprava zásadnej novelizácie zákona č. 238/2006 Z. z. 
    11.   Koncepcia činností pre riešenie konečnej etapy nakladania s VJP, dlhožijúcimi    
            a vysokoaktívnymi odpadmi   
    12.   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 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 12/08 zo 06.11.2008. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – a) Zápisnicu č. 12/08 zo 06.11.2008 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 11/08 a 12/08 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 3: 
 
Riaditeľ NJF informoval RS NJF o plnení úloh zo Zápisnice č. 11/08 z 08.10.2008 
a 12/08 zo 06.11.2008 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík predniesol informáciu o doplnení Smernice č. 01/08 „Obeh účtovných 
dokladov v NJF a kontrola ich prípustnosti, vydanie č. 3“  
 
Rada správcov: 
Schvaľuje – Smernicu č. 01/08 „Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola ich 

prípustnosti, vydanie č. 3“  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5:  
 
Informáciu k predloženému materiálu „Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF 
v ŠP na rok 2009“ predniesol Ing. Lazový, zároveň ju doplnil o aktuálny stav úročenia 
prostriedkov vykonávaných cez Štátnu pokladnicu. RS NJF návrh prerokovala a rozdelila 
uloženie voľných finančných prostriedkov fondu. 
 
Rada správcov: 
Schvaľuje – materiál „Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v ŠP na rok 

2009“ 
 
Ukladá - a) predložiť materiál „Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v ŠP na 

rok 2009“ na rokovanie Dozornej rady NJF   
 
                                                                                                Z: predseda RS NJF 
                                                                                                T: 09.12.2008  
 
                b) po schválení Dozornou radou NJF uložiť 19 miliárd Sk na ročný 

termínovaný vklad do konca roka 2009, a zostatok voľných finančných 
prostriedkov ukladať na krátkodobé termínované vklady, spravidla          
do jedného mesiaca 

                                                                                                Z: riaditeľ NJF 
                                                                                                T: 31.12.2008  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 6:   
 
6.1 JAVYS, a. s. predložil upravené technické a ekonomické odôvodnenia (TEO) 
žiadostí na rok 2009 na základe pripomienok Rady správcov NJF vznesených počas 
prerokovávania žiadostí.  
Rada správcov NJF po prerokovaní upravených TEO konštatovala zlepšenie súvislostí 
medzi technickou a  ekonomickou časťou odôvodnenia. Pretrvávajú nedostatky 
v zosúladení termínov realizácie uvádzaných v žiadostiach a harmonogramom          
Plánu II. etapy vyraďovania JE A-1, viď žiadosti 2/A/09/JAVYS, 30/A/09/JAVYS, 
32/A/09/JAVYS, 36/A/09/JAVYS, 37/A/09/JAVYS, 38/A/09/JAVYS. 
 
Rada správcov: 
Berie na vedomie – upravené technické a ekonomické odôvodnenia žiadostí JAVYS,    

a. s.  na  rok 2009 predložené listom zo dňa 18.11.2008 
 
Ukladá –  požiadať listom JAVYS, a. s. o predloženie technického a ekonomického 

odôvodnenia žiadostí na rok 2009, ktoré budú zohľadňovať dosiahnutý reálny 
stav vyraďovania JE A-1 k 31.12.2008.  

                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: 15.12.2008 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.2 JAVYS, a. s. predložil upravené technické a ekonomické odôvodnenie žiadosti   

č. 4/A/08/JAVYS/C na rok 2008 na základe pripomienok Rady správcov NJF 
uvedených v liste č. 149/2008/NJF zo dňa 11.11.2008. 

 
Rada správcov: 
Berie na vedomie – upravené technické a ekonomické odôvodnenie žiadosti                   

č. 4/A/08/JAVYS/C 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
6.3 VUJE, a. s. predložil technické a ekonomické odôvodnenia dvoch žiadostí na rok 
2009, ktoré upravil na základe pripomienok Rady správcov NJF vznesených počas 
prerokovávania žiadostí. 
Rada správcov NJF po prerokovaní upravených TEO konštatovala, že upravené TEO 
majú i naďalej nedostatky. 
 
Rada správcov: 
Ukladá –  požiadať listom VUJE, a. s. o dopracovanie technického a ekonomického 

odôvodnenia žiadostí na rok 2009 podľa pripomienok Rady správcov NJF.  
 
                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: 15.12.2008 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 7:  
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF  s materiálom „Metodika tvorby a sledovania protiplnení 
JAVYS, a. s. pre projekty BIDSF“. RS NJF následne materiál prerokovala.  
 
Rada správcov: 
Schvaľuje – Metodiku tvorby a sledovania protiplnení JAVYS, a. s. pre projekty BIDSF 

s pripomienkami.  
      

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 

K bodu 8:  
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF  s konečným znením zmlúv so žiadateľmi  o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rok 2009 (JAVYS, a. s., VÚJE, a. s., HUMA-LAB APEKO, 
s.r.o.) a Dodatku č. 1 k zmluve s JAVYS, a. s. na rok 2008. 
 
Rada správcov: 
Schvaľuje – konečné znenie zmlúv so žiadateľmi  o poskytnutie finančných prostriedkov 

na rok 2009 (JAVYS, a. s., VÚJE, a. s., HUMA-LAB APEKO, s.r.o.) 
a Dodatku č. 1 k zmluve s JAVYS, a. s. na rok 2008 

 
Ukladá – a) predložiť konečné znenie zmlúv so žiadateľmi  o poskytnutie finančných 

prostriedkov na rok 2009 (JAVYS, a. s., VÚJE, a. s., HUMA-LAB 
APEKO, s.r.o.) na rokovanie Dozornej rady NJF  

 
                                                                                                Z: predseda RS NJF 
                                                                                                T: 09.12.2008  
 
                 b) po schválení Dozornou radou NJF podpísať zmluvy so žiadateľmi  

o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2009 (JAVYS, a. s.,     
VÚJE, a. s., HUMA-LAB APEKO, s.r.o.) 

 
                                                                                                Z: predseda RS NJF 
                                                                                                S: podpredsedovia RS NJF 
                                                                                                T: 15.12.2008 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 9:  
RS NJF prediskutovala otázku prípravy aktualizácie Stratégie ZČJE. Z diskusie 
vyplynula potreba v prvej fáze odpovedať na otázky, ako:  

- či ponechať jednotlivé kapitoly Stratégie ZČJE v doterajšom členení 
- ktoré kapitoly aktualizovať 
- ako a v akom rozsahu Stratégiu ZČJE aktualizovať 
- spolupracujúce organizácie či jednotlivci 
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- Stratégia ZČJE by mala obsahovať aj prípadné úvahy o prípadných zmenách 
legislatívnych predpisov 

- infraštrukturálne otázky 
Pre prípravu aktualizácie je potrebné vyžiadať od SE, a. s. a JAVYS, a. s. podklady. 
 
Rada správcov: 
Ukladá – a) vyžiadať od SE, a. s. a JAVYS, a. s. podklady pre prípravu aktualizácie 

Stratégie ZČJE 
                                                                                           Z: riaditeľ NJF 
                                                                                           T: 15.12.08 

    
     b)  pripraviť na pripomienkovanie nultý návrh aktualizácie Stratégie ZČJE 
 

                                                                                         Z: Ing. Salzer, Ing. Timuľák, CSc. 
                                                                                         T: 31.05.2009 
                                                                                      KT: každý druhý mesiac 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 10:  
RS NJF konštatovala, že doteraz JAVYS, a. s. nedoručil na NJF konečné znenie Zápisu 
z pracovného stretnutia zástupcov JAVYS, a. s. a NJF. 
 
Rada správcov: 
Ukladá –  pripraviť návrh ďalšieho postupu  Zásadnej novelizácie zákona č. 238/2006 Z. z. 
 
                                                                                           Z: menovaná pracovná skupina 
                                                                                           T: 31.01.2009 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 11:  
Ku   koncepcii  činností   pre  riešenie  konečnej  etapy  nakladania  s  VJP,   dlhožijúcimi    
a vysokoaktívnymi odpadmi  predstavil Ing. Grujbár svoj materiál „Dlhodobý 
harmonogram budovania HÚ“. V následnej diskusii bolo konštatované, že všetky 
doterajšie koncepčné plány uvažujú s uvedením HÚ do prevádzky v r. 2038. Preto je 
potrebné začať urýchlene plniť podúčet HÚ v objeme cca 440 mil. Sk ročne. 
 
Rada správcov: 
Ukladá –  zahrnúť  tvorbu  podúčtu  HÚ  do  pripravovanej  aktualizácie  Stratégie ZČJE  
                                                                                         Z: Ing. Salzer, Ing. Timuľák, CSc. 
                                                                                         T: 31.05.2009 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 12:  
 
12.1     Ing. Šovčík informoval RS NJF o: 

      -   stave finančných prostriedkov NJF k 30.11.2008 
            - stave fakturácie a  čerpania finančných prostriedkov pre JAVYS, a. s. 

k 30.11.2008 
 

Rada správcov:  
Berie na vedomie –  informáciu o stave finančných prostriedkov fondu k 30.11.2008      

a stave fakturácie a čerpania finančných prostriedkov pre JAVYS, 
a. s. k 30.11.2008 

 
 Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
12.2   Ing. Petrech a Ing. Šovčík oboznámili RS NJF s návrhom Informačného letáku 
o NJF 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – po úprave návrh Informačného letáku o NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
12.3   Ing. Petrech a Ing. Šovčík oboznámili RS NJF  s  návrhom zverejňovať                  
na internetovej stránke NJF najčastejšie kladené otázky 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – zverejnenie najčastejšie kladených otázok na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
12.4     Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh zoznamu schválených žiadostí  o poskytnutie 
finančných prostriedkov NJF pre žiadateľov na rok 2009, vo forme tabuľky,                     
k zverejneniu na internetovej stránke NJF. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – zverejnenie zoznamu schválených žiadostí  o poskytnutie finančných 

prostriedkov NJF pre žiadateľov na rok 2009 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
12.5     Ing. Šovčík podľa § 3, ods. 2, písm. m) zákona 238/2006 Z. z. predložil RS NJF 
návrh na vymenovanie Ing. Gašparíkovej za zástupcu riaditeľa NJF pre ekonomiku. 
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Rada správcov:  
Schvaľuje – vymenovanie Ing. Gašparíkovej za zástupcu riaditeľa NJF pre ekonomiku     

od 01.01.2009    
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
12.6    Ing. Šovčík informoval RS NJF o vyžiadaní informácií v zmysle zákona               
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od Ing. Jozefa Križana (OZ 
Energia tretieho tisícročia) 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie –  informáciu o vyžiadaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000    

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od Ing. Jozefa Križana  
  
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
12.7      Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že Výbor pre hospodársku politiku NR SR 
odsúhlasil v rámci rozpočtovej kapitoly MH SR  rozpočet NJF na rok 2009. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o odsúhlasení rozpočtu NJF na rok 2009 v rámci 

rozpočtovej kapitoly MH SR Výborom pre hospodársku politiku   
NR SR 

 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 15.01.2009 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. M.  Ščasný 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. V. Ziman 


