Zápisnica č. 02/15
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 26.02.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 01/15 z 22.01.2015
Kontrola plnenia úloh
Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2014
Účtovná závierka NJF k 31.12.2014 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát), Audítorská
správa (Výrok nezávislého audítora k účtovnej závierke NJF k 31.12.2014 a Správa
o overení súhlasu Výročnej správy s účtovnou závierkou)
6. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018
7. Návrh rozpočtu NJF na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 až 2020
8. Rôzne
- Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby odvodu na krytie historického deficitu
- Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s VJP
a RAO v SR
- Zákon o NJF - Informácia

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a predniesol návrh
programu rokovania v súlade s pozvánkou.
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 01/15 z 22.01.2015.
Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č.01/15 z 22.01.2015
b) Zverejnenie Zápisnice č. 01/15 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 predložil RS NJF finálne znenie Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF
za rok 2014.
Rada správcov:
Schvaľuje - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2014
Ukladá - predložiť Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2014 na
prerokovanie DR NJF
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 26.03.2015
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:
RS NJF po úvodnej informácii Ing. Šovčíka prerokovala Účtovnú závierku NJF k 31.12.2014
(Súvaha, Výkaz ziskov a strát), spolu s Audítorskou správou (Výrokom nezávislého audítora
k účtovnej závierke NJF k 31.12.2014 a Správa o overení súhlasu Výročnej správy
s účtovnou závierkou). K Účtovnej závierke NJF k 31.12.2014 predložil RS NJF súhlasné
stanovisko hlavný kontrolór NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje - Účtovnú závierku NJF k 31.12.2014
Berie na vedomie - Správou nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
- Správou nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy
s účtovnou závierkou
- Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Účtovnej závierke NJF k 31.12.2014
Ukladá - predložiť materiál „Účtovná závierka NJF k 31.12.2014“ na prerokovanie DR NJF
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 26.03.2015
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0
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K bodu 6:
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Podkladmi NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej
správy na roky 2016 až 2018
Rada správcov:
Schvaľuje - Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2016
až 2018
Ukladá - predložiť materiál „Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na
roky 2016 až 2018“ na prerokovanie DR NJF
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 26.03.2015
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Návrhom rozpočtu NJF na rok 2016 s výhľadom na roky
2017 až 2020, ktorý RS NJF následne prerokovala.
Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh rozpočtu NJF na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 až 2020
Ukladá - predložiť Návrh rozpočtu NJF na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 až 2020
na prerokovanie DR NJF
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 26.03.2015
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:
8.1 RS NJF na základe hodnoty koeficientu jadrovej inflácie za rok 2014 vydaného
Štatistickým úradom SR dňa 14.01.2015 vo výške 0,002 (0,2%) prerokovala Oznámenie
o zvýšení efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny k 01.07.2015 na krytie historického
deficitu finančných prostriedkov.
Rada správcov:
Schvaľuje - Oznámenie o zvýšení efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny k 01.07.2015
na krytie historického deficitu
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
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8.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho
programu nakladania s VJP a RAO v SR je po medzirezortnom pripomienkovom konaní
a akceptované pripomienky boli do materiálu zapracované. Rozporové konanie k dvom
zásadným neakceptovaným pripomienkam ZMOS-u sa uskutoční 10.03.2015 o 10,00 hod.
v budove MH SR
Rada správcov:
Ukladá - členom RS NJF zúčastniť sa na Rozporovom konaní k pripomienkam ZMOS
k Návrhu Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s VJP
a RAO v SR, členovia RS NJF potvrdia účasť elektronicky do 06.03.2015
Z: členovia RS NJF
T: 10.03.2015
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

8.3. Ing. Éhn informoval RS NJF o záveroch z rokovania pracovnej skupiny k Zákonu o NJF
z 25.02.2015.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o záveroch z rokovania pracovnej skupiny k Zákonu o NJF
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

8.4. Ing. Hekel informoval RS NJF o materiáli „Oprávnené náklady a tvorba cien vlastných
výkonov žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov NJF za poskytovanie jadrových
služieb“.
Rada správcov:
Schvaľuje - materiál „Oprávnené náklady a tvorba cien vlastných výkonov žiadateľa
o poskytnutie finančných prostriedkov NJF za poskytovanie jadrových
služieb“
Ukladá - počas rokovaní so žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov NJF
vychádzať zo schváleného návrhu.
Z: riaditeľ NJF
T: priebežne
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
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8.5. Ing. Éhn oboznámil RS NJF so zoznamom otázok zaslaných z ÚJD SR k Národnej správe
SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a RAO,
august 2014, ktoré sa týkajú NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o otázkach k Národnej správe SR
Ukladá - pripraviť odpovede na otázky k Národnej správe SR spracovanej v zmysle
Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a RAO, august 2014
Z: člen RS NJF Ing. Václav
riaditeľ NJF
T: 10.03.2015
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

8.6. Ing. Hekel požiadal RS NJF o odsúhlasenie zmeny prílohy č.1 k TEO žiadostí
č. 04/A/15/JAVYS a 08/A/15/JAVYS z dôvodu, že príloha č. 1 - toky RAO na rok 2015 nie je
v súlade s množstvami RAO uvedenými v cenových kalkuláciách.
Rada správcov:
Schvaľuje - zmeny prílohy č.1 k TEO žiadostí č. 04/A/15/JAVYS a 08/A/15/JAVYS
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

8.7. RS NJF prerokovala požiadavku RÚVZ Nitra o rozhodnutie, či NJF môže preplatiť
prevzatie a uloženie žiariča 137Cs spolu s uránovým tieniacim krytom, ktoré tvoria súčasť
dlhodobo nepoužívaného ožarovacieho zariadenia Cesioterax 3N umiestneného na
rádioterapeutickom pracovisku spoločnosti Forlife, n.o., Mederčská 39, v Komárne.
Rada správcov:
Ukladá - vyžiadať od JAVYS, a. s. a HUMA-LAB cenový návrh za naloženie - prevzatie
a uloženie žiariča 137Cs spolu s uránovým tieniacim krytom od spoločnosti Forlife,
n.o., Komárno
Z: riaditeľ NJF
T: 06.03.2015
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

8.8 . Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Návrhom vzorového výpočtu stanovenia príspevkov
za JE V2, ktorý je vypočítaný podľa "Metodiky stanovenia príspevkov za reaktorové JZ
a platby za nereaktorové JZ do NJF SR". Materiál bude po prerokovaní v pracovnej skupine
pre prípravu nového zákona o NJF predmetom ďalších rokovaní RS NJF.
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Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o návrhu vzorového výpočtu stanovenia príspevkov za JE V2
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 26.03.2015 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn
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