Zápisnica č.06/17
z pracovného zasadnutia Rady správcov NJF zo dňa 20.07.2017
Miesto konania: sídlo NJF , Mierová 19
Termín konania: 06.06.2017 o 1400 hod.
Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, Prof. Ing. Slugeň, DrSc., Prof. Ing. Tanuška,
PhD., Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček, Ing. Ziman,
Prizvaní: za MH SR - Ing. Petrovič, PhD., Ing. Kuchta, Ing. Ravaszová,
za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. D. Slugeň, Ing. Ščasný
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh stanovenia výšky povinných príspevkov do NJF v zmysle nového zákona o NJF
K bodu 1:
Pracovné rokovanie Rady správcov NJF za účasti zástupcov MH SR otvoril jej predseda Ing.
Ladislav Éhn. Úvodom zdôraznil, že cieľom pracovného stretnutia je prerokovanie zásadných
pripomienok k návrhu Nariadenia vlády, ktorým sa stanovuje výška povinných príspevkov
a platieb do NJF.
Následne generálny riaditeľ sekcie energetiky Ing. Ján Petrovič, PhD., informoval prítomných
o aktuálnom stave legislatívneho procesu nového zákona o NJF. Zákon bol predložený na
predbežné rezortné pripomienkovanie (PRP). V rámci PRP sa Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení SR (AZZZ SR) obrátila listom na MH SR, ktorým predložila sumár rozdielov
medzi podkladmi použitých pri stanovovaní výšky povinných odvodov v návrhu zákona, resp.
k nariadeniu vlády a ktoré sú známe v súčasnosti.
K bodu 2:
Predseda RS NJF poznamenal, že príprava nového zákona o NJF prebiehala tri roky a za týmto
účelom bola menovaná MH SR - sekciu energetiky pracovná skupina zložená zo zástupcov
zainteresovaných strán, teda aj SE, a. s., ktorých pripomienky boli zaslané v podnete AZZZ SR.
Podklady do výpočtu povinných príspevkov vychádzali z Vnútroštátneho programu nakladania
s VJP a RAO. Prediskutovaný bol predovšetkým vplyv vstupných údajov, ako sú náklady na
hlbinné úložisko a doba prevádzkovej životnosti jadrovej elektrárne na výšku povinných
príspevkov, ako aj možný spôsob aktualizácie týchto vstupných údajov v rámci aktualizácie
Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.
Na pracovnom stretnutí bolo dohodnuté, že NJF pripraví tabuľku s prepočtami
jednotlivých variantov, ktoré vstupujú do výpočtu povinných príspevkov v programe
eOMEGA. Takisto bude pripravený výpočet v zmysle zaslaných pripomienok jednotlivých
bodov z podnetu AZZZ SR - pripomienky SE a. s. Celá problematika bude opätovne
prerokovaná za účasti zástupcov MH SR na najbližšom riadnom zasadnutí RS NJF, ktoré sa
uskutoční 15.06.2017 o 08:00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn

