Zápisnica č. 04/15
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 21.04.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 03/15 z 26.03.2015
Kontrola plnenia úloh
Správa o hospodárení NJF k 31.03.2015
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2016 od žiadateľov
JAVYS, a. s. (Dodatky č. 7 k žiadostiam č. 01/A/11/JAVYS, 01/E/11/JAVYS,
Dodatok č. 4 k žiadosti č. 03/E/13/JAVYS, Dodatok č. 3 k žiadosti
č. 02/G/14/JAVYS, Dodatky č. 2 k žiadostiam č. 04/A/14/JAVYS, 01/D/14/JAVYS,
02/E/14/JAVYS, a Dodatky č. 1 k žiadostiam č. 02/A/15/JAVYS, 05/A/15/JAVYS,
07/A/15/JAVYS, 08/A/15/JAVYS, 01/G/15/JAVYS a žiadosť č. 03/A/16/JAVYS),
HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (Žiadosť č. 01/D/16/HLA) a SE, a. s. (Žiadosti
č. 01/A/16/SE a 02/B/16/SE)
6. Rôzne
- Zákon o NJF - informácia
- Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné
a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR - informácia (Pozvánka na 29.04.15)

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril, predniesol návrh programu rokovania v súlade
s pozvánkou a prvú časť viedol podpredseda prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., od bodu č. 6
viedol rokovanie jej predseda Ing. Ladislav Éhn.
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 03/15 z 26.03.2015.
Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 03/15 z 26.03.2015
b) Zverejnenie Zápisnice č. 03/15 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:
Správa o hospodárení NJF k 31.03.2015
Ing. Šovčík predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 31.03.2015. RS NJF
predložený materiál prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF
k 31.03.2015
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 31.03.2015
Ukladá - predložiť Správu o hospodárení NJF k 31.03.2015 na prerokovanie DR NJF
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
KT: 21. 05.2015
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2016 od žiadateľov JAVYS, a. s.
(Dodatky č. 7 k žiadostiam č. 01/A/11/JAVYS, 01/E/11/JAVYS, Dodatok č. 4 k žiadosti
č. 03/E/13/JAVYS, Dodatok č. 3 k žiadosti č. 02/G/14/JAVYS, Dodatky č. 2 k žiadostiam
č. 04/A/14/JAVYS, 01/D/14/JAVYS, 02/E/14/JAVYS, a Dodatky č. 1 k žiadostiam
č. 02/A/15/JAVYS, 05/A/15/JAVYS, 07/A/15/JAVYS, 08/A/15/JAVYS, 01/G/15/JAVYS
a žiadosť č. 03/A/16/JAVYS), HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (Žiadosť č. 01/D/16/HLA)
a SE, a. s. (Žiadosti č. 01/A/16/SE a 02/B/16/SE).
Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, že žiadatelia o poskytnutie finančných prostriedkov
z NJF predložili žiadosti v termíne stanovenom zákonom č. 238/2006 Z. z. Zároveň
informoval, že uvedené žiadosti nespĺňajú všetky náležitosti podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona
č. 238/2006 Z. z. - nie sú doložené všetky stanoviská dozorných orgánov. Žiadatelia boli
vyzvaní na ich doplnenie do konca júna 2015. Z uvedeného dôvodu odporučil RS NJF
posunutie termínu ich prerokovania.
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Rada správcov:
Berie na vedomie - žiadosti SE, a. s., JAVYS, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o.
Schvaľuje - posunutie termínu prerokovania žiadostí po doručení stanovísk dozorných
orgánov k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2016
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:
6.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF o postupe legislatívneho procesu k návrhu Zákona o NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o postupe legislatívneho procesu návrhu Zákona o NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.2. Ing. Éhn informoval RS NJF, že dňa 29.04.2015 o 10,00 hod. sa na MH SR uskutoční
rokovanie k pripomienkam k Návrhu vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu
nakladania s VJP a RAO v SR, vzneseným v rámci zisťovacieho konania.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o rokovaní k pripomienkam k Návrhu vnútroštátnej politiky
a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR
Ukladá - zúčastniť sa rokovania k pripomienkam k Návrhu vnútroštátnej politiky
a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR, vzneseným v rámci
zisťovacieho konania
Z: členovia RS NJF
T: 29.04.2015
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.3. Prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval RS NJF o rokovaní na Ministerstve životného
prostredia Rakúskej republiky vo Viedni dňa 08.04.2015, za účasti zástupcov MH SR
a MŽP SR. Ako výsledok rokovania Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh porovnania a popisu
malých zmien dokumentu Vnútroštátna politika a vnútroštátny program nakladania s VJP
a RAO v SR so schváleným dokumentom Stratégia záverečnej časti mierového využívania
jadrovej energie v SR.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o rokovaní na Ministerstve životného prostredia Rakúskej
Republiky
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Schvaľuje - porovnanie a popisu malých zmien dokumentu Vnútroštátna politika
a vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR so schváleným
dokumentom Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie
v SR.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o posudzovacom zasadnutí zmluvných strán
Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RAO,
ktoré sa koná vo Viedni, v dňoch 11. - 22. mája 2015.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o posudzovacom zasadnutí zmluvných strán Spoločného
dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania
s RAO, ktoré sa koná vo Viedni, v dňoch 11. - 22. mája 2015
Schvaľuje - za NJF nomináciu podpredsedu RS NJF Ing. Homolu na posudzovacom
zasadnutí zmluvných strán Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP
a o bezpečnosti nakladania s RAO
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

6.5. Ing. Éhn informoval RS NJF o liste Európskej komisie (GR pre energetiku a GR
pre životné prostredie) ohľadom vnútroštátneho programu a správy podľa smernice Rady
2011/70/Euratom.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o liste Európskej komisie
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 21.05.2015 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn

4

