Zápisnica č. 12/2019
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 09. 10. 2019
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola,
Ing. Ľubomír Kuchta, Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., prof. Ing.
Pavol Tanuška, PhD.
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Dana Barátová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 11/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 19. 9. 2019
Kontrola plnenia úloh
Prerokovanie žiadostí spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2020
Informácia o rozpočte NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022
Návrh postupu pri vypracovaní aktualizácie dokumentu „Vnútroštátny program
nakladania s VJP a RAO v SR“
7. Rôzne

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov (RS) NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že
zasadnutie RS je uznášania schopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade
s pozvánkou. RS NJF prijala
uznesenie č. 114/10/2019
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 11/2019 z 19. 09. 2019 a prijala
uznesenie č. 115/10/2019
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 11/2019 z 19. 09. 2019 a jej zverejnenie na
internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing.
Neštický. RS prijala
uznesenie č. 116/10/2019
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Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie upravené a doplnené žiadosti na rok 2020 a na
nasledujúce roky z JAVYS, a. s. a stanoviská ÚJD SR, ÚVZ SR a MŽP SR k novým žiadostiam
o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF.
RS NJF prerokovala nové žiadosti č. 02/A/20/JAVYS, 04/A/20/JAVYS, 06/A/20/JAVYS,
01/D/20/JAVYS, 02/E/20/JAVYS, 03/E/20/JAVYS a 02/G/20/JAVYS,. a stanoviská úradov
a MŽP SR, ktoré boli doručené na NJF listom č. 2019/09335/4100/Špa zo dňa 08. 10. 2019
k novo-predloženým žiadostiam a dodatky k žiadostiam č. 01/A/17/JAVYS – Dodatok č. 3,
03/A/19/JAVYS – Dodatok č. 1, 05/A/18/JAVYS – Dodatok č. 2, 07/A/18/JAVYS – Dodatok
č. 2, 08/A/18/JAVYS – Dodatok č. 2, ktoré spĺňajú zákonné podmienky pre ich posúdenie.
Keďže finančné prostriedky pre žiadosť 01/A/17/JAVYS budú poskytované z podúčtu a),
analytický podúčet JE A1, RS NJF skonštatovala, že finančné prostriedky na činnosti spojené
so zabezpečovaním dostatočných ukladacích kapacít pre špecifické RAO z vyraďovania JE A1,
ktoré sú požadované v rámci žiadosti 01/A/17/JAVYS pre rok 2021 a vyššie sa vzťahujú k
podúčtu e), ktorý je na tieto činnosti určený podľa zákona č. 308/2018 Z. z. a teda pri najbližšom
predkladaní žiadostí na nasledujúce roky by mali byť vecne aj finančne vyčlenené do
samostatnej žiadosti, ktorá bude spadať pod podúčet e). RS NJF ďalej konštatovala, že návrh
rozpočtu upravený MF SR pre roky 2021 a 2022 nie je v súlade s požiadavkami NJF, ktoré boli
zaslané na MH SR v súvislosti so žiadosťou o súčinnosť pri schvaľovaní upraveného návrhu
rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022 zahrňujúc predpoklad čerpania
finančných prostriedkov v zmysle predložených žiadostí a teda požadované finančné
prostriedky pre roky 2021 a 2022 v zmysle predložených žiadostí nie sú v plnej výške pokryté
v návrhu rozpočtu verejnej správy. RS NJF prijala
uznesenie č. 117/10/2019
Rada správcov NJF:
Posúdila žiadosti číslo 02/A/20/JAVYS, 04/A/20/JAVYS, 06/A/20/JAVYS, 01/D/20/JAVYS,
02/E/20/JAVYS, 03/E/20/JAVYS a 02/G/20/JAVYS, 01/A/17/JAVYS – Dodatok č. 3,
03/A/19/JAVYS – Dodatok č. 1, 05/A/18/JAVYS – Dodatok č. 2, 07/A/18/JAVYS – Dodatok
č. 2, 08/A/18/JAVYS – Dodatok č. 2 o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2020
a na nasledujúce roky.
Schvaľuje výšku finančných prostriedkov v zmysle predložených žiadostí pre rok 2020.
Ukladá predložiť RS NJF na prerokovanie návrh zmluvy o poskytovaní finančných
prostriedkov pre JAVYS a. s. na rok 2020 z NJF.
Z: Ing. Neštický
T: najbližšie zasadnutie RS NJF
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 5:
Dňa 23. 09. 2019 bol zaslaný list na MH SR s požiadavkou o súčinnosť pri zostavovaní návrhu
rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022, ktorá vychádzala z predpokladu
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čerpania finančných prostriedkov v zmysle predložených žiadostí na rok 2020, ako aj
z predpokladu zabezpečenia činností súvisiacich s prípravou a realizáciou aktualizácie
vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu a zabezpečenia medzinárodnej expertnej
misie ARTEMIS v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice 2011/70/EURATOM.
Požiadavky NJF v súvislosti so žiadosťou o úpravu návrhu rozpočtu NJF na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 až 2022, ktoré zohľadňujú predpoklad čerpania finančných
prostriedkov v zmysle predložených žiadostí JAVYS a. s. nie sú v súlade s podkladmi
zaslanými na NJF z MH SR v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020 až
2022, ktorý pripravuje MF SR a teda požadované finančné prostriedky pre roky 2021 a 2022
v zmysle predložených žiadostí nie sú v plnej výške pokryté v návrhu rozpočtu NJF.
Požiadavky NJF v súvislosti so žiadosťou o úpravu návrhu rozpočtu NJF, ktoré zohľadňujú
zabezpečenie činností súvisiacich so správou NJF a prípravou aktualizácie vnútroštátnej
politiky a vnútroštátneho programu a zabezpečenie medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS
boli zapracované do návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až
2022. Informácia ohľadom finančného zabezpečenia expertnej misie ARTEMIS bola zaslaná
aj na ÚJD SR listom č. 117/2019/NJF zo dňa 25. 09. 2019 s uvažovaným termínom misie v 1.
polroku 2021 v prípade, že zo strany MAAE bude z pohľadu kapacitných možností tento termín
akceptovateľný. RS NJF prijala
uznesenie č. 118/10/2019
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu ohľadom požiadavky o súčinnosť pri zostavovaní návrhu
rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 zaslanej na MH SR, ako aj
informáciu ohľadom vykonania zmien v návrhu rozpočtu verejnej správy zo strany MF SR.
Berie na vedomie informáciu ohľadom finančného zabezpečenia expertnej misie ARTEMIS,
ktorá bola zaslaná aj na ÚJD SR.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 6:
Ing. Éhn informoval o doterajších krokoch v procese vypracovania aktualizácie dokumentu
„Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR“, ako aj o ďalšom postupe s ohľadom na
závery úvodného stretnutia k aktualizácii vnútroštátneho programu konaného dňa 21. 06. 2019.
V nadväznosti na ďalšie kroky bol vypracovaný materiál s názvom „Návrh štruktúry
aktualizácie vnútroštátneho programu“, ktorý obsahuje stručný návrh obsahovej štruktúry
aktualizovaného dokumentu a návrh garantov z radov RS NJF, ktorí odborne zastrešia
jednotlivé oblasti vnútroštátneho programu, ako aj návrh osôb z radov zamestnancov NJF
zodpovedných za vypracovanie draftu jednotlivých obsahových celkov vnútroštátneho
programu, resp. kompiláciu podkladov poskytnutých od dotknutých organizácií. RS NJF
predmetný materiál prerokovala a navrhla doplnenia týkajúce sa odborného zastrešenia
jednotlivých oblastí vnútroštátneho programu. RS NJF prijala
uznesenie č. 119/10/2019
Rada správcov NJF
Berie na vedomie informáciu ohľadom postupu v procese vypracovania aktualizácie
dokumentu „Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR“.
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Schvaľuje materiál „Návrh štruktúry aktualizácie vnútroštátneho programu“ s navrhnutými
doplneniami.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7:
7.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o prijatí žiadosti spoločnosti TSP – TESTSERVIS, s. r.
o. o vrátenie finančnej zábezpeky za vysokoaktívne žiariče, ktorá bola doručená na NJF listom
č. 374/TSP/2019 zo dňa 25. 09. 2019. Prílohou k žiadosti bolo prehlásenie od spoločnosti
HUMA-LAB APEKO, ako dodávateľa predmetných žiaričov, o zabezpečení odberu týchto
žiaričov v prípade skončenia ich životnosti. RS NJF túto žiadosť prerokovala a skonštatovala,
že poskytnuté prehlásenie nie je možné považovať za zmluvu o spätnom odbere podľa § 163
ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z., a preto neboli splnené podmienky pre vrátenie finančnej
zábezpeky za predmetné žiariče. RS prijala
uznesenie č. 120/10/2019
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu ohľadom prijatej žiadosti spoločnosti TSP – TESTSERVIS, s. r.
o., ako aj o nesplnení podmienok pre vrátenie finančnej zábezpeky uvedených v §163 ods. 10
zákona č. 87/2018 Z. z.
Ukladá zaslať spoločnosti TSP – TESTSERVIS, s. r. o. odpoveď s informáciou o nesplnení
podmienok pre vrátenie finančnej zábezpeky podľa §163 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z.
a žiadosťou o zaslanie podkladov podmieňujúcich jej vrátenie.
Z: Ing. Neštický
T: 11. 10. 2019
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
7.2 Ing. Neštický informoval RS NJF o prijatí žiadosti o stanovisko od ÚJD SR, ktoré bolo
doručené na NJF listom č. 7088/2019 zo dňa 02. 10. 2019. ÚJD SR v tomto liste žiada o vydanie
záväzného stanoviska k ekonomickej časti predloženej revízie č. 3 Plánu 2. etapy vyraďovania
JE V1 v súlade s § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z. RS prijala
uznesenie č. 121/10/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o doručení žiadosti od ÚJD SR týkajúcej sa
vydania záväzného stanoviska k ekonomickej časti predloženej revízie č. 3 Plánu 2. etapy
vyraďovania JE V1 v súlade s § 5 ods. 2 písm. l) zákona č. 308/2018 Z. z.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
7.3 Ing. Neštický informoval o rokovaní so zástupcami spoločnosti JESS, ktorý vyjadrili
záujem participovať na procese aktualizácie vnútroštátneho programu. RS prijala
uznesenie č. 122/10/2019
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Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu o rokovaní so zástupcami spoločnosti JESS ohľadom možnosti
zapojenia sa do procesu aktualizácie vnútroštátneho programu.
Ukladá zaslať list spoločnosti JESS so žiadosťou o nomináciu svojich zástupcov do
pracovných skupín pre tvorbu aktualizácie vnútroštátneho programu.
Z: Ing. Neštický
T: 23. 10. 2019
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 20. 11. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Barátová

Schválil: Ing. Éhn
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