Zápisnica č. 04/09
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave
Dátum konania: 12.03.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 03/09 z 18.02.2009
Kontrola plnenia úloh
Návrh rozpočtu NJF na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 až 2014
Metodika tvorby a sledovania protiplnení v rámci projektov BIDSF
Aktualizované TEO k žiadosti č. 20/A/09/JAVYS
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. 03/09 z 18.02.2009.
Rada správcov:
Schvaľuje – a) Zápisnicu č. 03/09 z 18.02.2009
b) Zverejnenie Zápisnice č. 03/09 na internetovej stránke NJF
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Riaditeľ NJF informoval RS NJF o plnení úloh zo Zápisnice č. 03/09 z 18.02.2009
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s materiálom „Návrh rozpočtu NJF na rok 2010
s výhľadom na roky 2011 až 2014“, ktorý je vypracovaný v súlade s dohodnutými
zásadami prijatými na predchádzajúcom rokovaní. RS NJF predložený materiál
prerokovala s formálnymi pripomienkami.
Rada správcov:
Schvaľuje – predložený materiál „Návrh rozpočtu NJF na rok 2010 s výhľadom na roky
2011 až 2014“ s pripomienkami
Ukladá – a) po zapracovaní pripomienok požiadať ÚJD SR o stanovisko k materiálu
„Návrh rozpočtu NJF na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 až 2014“
Z: riaditeľ NJF
T: 13.03.2009
– b) po zapracovaní pripomienok predložiť materiál „Návrh rozpočtu NJF
na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 až 2014“ na zasadnutie Dozornej
rady NJF
Z: predseda RS NJF
T: 19.03.2009
– c) po stanovisku Dozornej rady NJF k materiálu „Návrh rozpočtu NJF na rok
2010 s výhľadom na roky 2011 až 2014“ predložiť uvedený materiál
na Ministerstvo hospodárstva, sekcia energetiky, spolu so stanoviskom
ÚJD SR
Z: riaditeľ NJF
KT: 31.03.2009
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 1

K bodu 5:
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s materiálom „Metodika tvorby a sledovania protiplnení
v rámci projektov BIDSF“ a „Cenník – protiplnení JAVYS, a. s. pre projekty BIDSF rok
2009 – NJF“ spracovaný JAVYS, a. s. RS NJF predložený materiál prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie – materiál „Metodika tvorby a sledovania protiplnení v rámci
projektov BIDSF“
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Ukladá – uhrádzať žiadateľovi preukázateľné náklady iba za tie protiplnenia, ktoré sú
preukázateľne požadované dodávateľom konkrétneho projektu
Z: riaditeľ NJF
T: priebežne
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:
Úvodom Ing. Masár a Ing. Bárdy predniesli za JAVYS, a. s. odôvodnenie
aktualizovaného TEO k žiadosti č. 20/A/09/JAVYS - Spracovanie a úprava RAO
z vyraďovania JE A-1 a požadované navýšenie finančných prostriedkov z NJF
na uvedenú žiadosť z 11 204,08 € (337 534 tis. Sk) na 14 274,65 € (430 038 tis. Sk).
RS NJF žiadosť prerokovala.
Rada správcov:
Schvaľuje – zvýšenie finančných prostriedkov žiadosti č. 20/A/09/JAVYS
na 14 274,65 €, pri nezmenenej celkovej výške poskytnutých finančných
prostriedkov v roku 2009
Ukladá – vypracovať návrh dodatku č. 1 k zmluve č. ZM-80-08-1-01113-04210 medzi
NJF a JAVYS, a. s. o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2009
Z: riaditeľ NJF
T: 20.03.2009
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1, proti 0

K bodu 7:
7.1. Riaditeľ NJF oboznámil RS NJF s otázkami od ostatných zmluvných strán
k Národnej správe SR spracovanej v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti
nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RaO, zaslaných z ÚJD SR.
Rada správcov:
Ukladá – vypracovať písomnú odpoveď na otázky k Národnej správe SR spracovanej
v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP
a o bezpečnosti nakladania s RaO (v anglickom jazyku)
Z: Ing. Timuľák, CSc., Ing. Salzer, Ing. Grujbár
T: 20.03.2009
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
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7.2. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s informáciou/ponukou ÚJD SR o možnosti
medzinárodného posúdenia dokumentu Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky
formou spoločného projektu MZV SR a OECD/NEA.
Rada správcov:
Berie na vedomie - možnosť medzinárodného posúdenia dokumentu Stratégia
záverečnej časti jadrovej energetiky formou spoločného
projektu MZV SR a OECD/NEA
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

7.3. Riaditeľ NJF Ing. Šovčík a hlavná kontrolórka NJF Ing. Petreková predložili RS NJF
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. svoje majetkové priznania k 31.03.2009.
Rada správcov:
Berie na vedomie – majetkové priznania riaditeľa NJF Ing. Šovčíka a hlavnej
kontrolórky NJF Ing. Petrekovej k 31.03.2009
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 21.04.2009 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. M. Ščasný

Schválil: Ing. V. Ziman
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