Zápisnica č. 05/09
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave
Dátum konania: 21.04.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 04/09 z 12.03.2009
3. Kontrola plnenia úloh
4. Správa o hospodárení NJF k 31.03.2009
5. Rôzne:
- Informácia o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010
- Informácia o aktualizácii Stratégie ZČJE
- Informácia o „Veľkej“ novele zákona č. 238/2006 Z.z.

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. 04/09 z 12.03.2009.
Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 04/09 z 12.03.2009
b) Zverejnenie Zápisnice č. 04/09 na internetovej stránke NJF
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 04/09 bola predložená písomne.
Komentár predniesol Ing. Šovčík.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:
Ing. Šovčík v skratke predniesol rekapituláciu Správy o hospodárení NJF k 31.03.2009.
RS NJF predložený materiál prerokovala.
Rada správcov:
Schvaľuje - predložený materiál „Správa o hospodárení NJF k 31.03.2009“
Ukladá - predložiť materiál „Správa o hospodárení NJF k 31.03.2009“ na najbližšie
zasadnutie Dozornej rady NJF
Z: predseda RS NJF
KT: 15.05.2009
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:
5.1. Informáciu o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2010
podal Ing. Šovčík. K 31.03.2009 podali žiadosti na NJF žiadatelia JAVYS, a. s.,
VUJE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o. Všetky žiadosti sú nekompletné, boli doručené
bez stanovísk dozorných a štátnych orgánov. Žiadatelia boli vyzvaní na ich doplnenie
do 31.05.2009. Žiadosti budú následne v 06/09 predložené na prerokovanie v RS NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o žiadostiach o poskytnutie finančných prostriedkov
z NJF na rok 2010
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.2. Informáciu o postupe prác na aktualizácii Stratégie ZČJE podal Ing. Timuľák, CSc.
RS NJF informoval o pracovnom stretnutí s Ing. Mihókom k ekonomickej časti stratégie.
A o tom, že mu boli doručené podklady od JAVYS (VÚJE) k VJP a nakladaní s ním.
V ďalšom informoval RS NJF jej predseda Ing. Ziman o pracovnom stretnutí
s GR SE, a.s.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o postupe prác na aktualizácii Stratégie ZČJE
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Ukladá - pokračovať v prácach na aktualizácii Stratégie ZČJE
Z: Ing. Timuľák, CSc., Ing. Salzer
KT: 04.06.2009
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.3. Informáciu o postupe prác na príprave „Veľkej“ novely zákona č. 238/2006 Z. z.
podal prof. Ing. Slugeň, PhD. Pracovná skupina na stretnutí dňa 06.04.09 definovala
body, o ktoré je potrebné rozšíriť kompetencie Agentúry, resp. upraviť zákon č. 238/2006
Z. z. Na základe toho vypracoval Ing. Salzer návrh téz pre novelizáciu zákona, ktoré
rozoslal dňa 20.04.2009. Ďalšie rokovanie pracovnej skupiny, na ktoré sú pozvaní
zástupcovia ÚJD SR, sa uskutoční po rokovaní RS NJF dňa 21.04.2009.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o postupe prác na „Veľkej“ novele zákona
č. 238/2006 Z. z.
Ukladá - pokračovať v ďalšej činnosti na spracovaní konsolidovaného konečného znenia
téz „Veľkej“ novely zákona č. 238/2006 Z. z.
Z: Prof. Ing. Slugeň, PhD.
KT: 04.06.2009
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste ministra hospodárstva SR, ktorým schvaľuje
Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31.12.2008 a Účtovnú závierku NJF
k 31.12.2008.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o schválení Výročnej správy o hospodárení a činnosti
NJF k 31.12.2008 a Účtovnej závierky NJF k 31.12.2008
ministrom hospodárstva SR.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.5. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste ministra životného prostredia SR, v ktorom
zmenil zástupcu Ministerstva životného prostredia SR v Dozornej rade NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - zmenu zástupcu Ministerstva životného prostredia SR v Dozornej
rade NJF.
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Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.6. Ing. Šovčík požiadal RS NJF o presun kompetencie v zásadách tvorby a použitia
prostriedkov sociálneho fondu NJF z RS NJF (forma Smernice) na riaditeľa NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje - presun kompetencie v zásadách tvorby a použitia prostriedkov sociálneho
fondu NJF z RS NJF na riaditeľa NJF
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.7. Prof. Ing. Slugeň, PhD. požiadal RS NJF o schválenie kúpy odbornej publikácie
„Decommissioning and Radioactive Waste Management“ z prostriedkov NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje - kúpu odbornej publikácie „Decommissioning and Radioactive Waste
Management“ z prostriedkov NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1, proti 0

5.8. Prof. Ing. Slugeň, PhD. informoval RS NJF o konaní medzinárodného seminára
„Nuclear fuel cycle“, Francúzsko, 12. až 23.10.2009, a požiadal RS NJF o súhlas
s financovaním jeho účasti na tomto seminári.
Rada správcov:
Schvaľuje - účasť prof. Ing. Slugeňa, PhD. na medzinárodnom seminári „Nuclear fuel
cycle“ na náklady NJF, a poveruje ho vypracovaním odbornej štúdie
na danú tému, v ktorej zhrnie i poznatky z uvedeného seminára.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1, proti 0

5.9. Ing. Salzer informoval RS NJF o odbornej konferencii pracovníkov jadrových
zariadení RAPO 2009 poriadanej WERT, s.r.o. (WASTE AND ENVIRONMENT AND
TECHNOLOGY), Luhačovice, 20. až 23.05.2009, a požiadal RS NJF o súhlas
s financovaním jeho účasti.
Rada správcov:
Schvaľuje - účasť Ing. Salzera na odbornej konferencii pracovníkov jadrových zariadení
RAPO 2009 na náklady NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1, proti 0
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5.10. Ing. Timuľák, CSc. informoval RS NJF o 47. zasadnutí Klubu agentúr nakladania
s RAO, ktoré sa bude konať v dňoch 2. - 3. júna 2009 vo Vilniuse (Litva), a požiadal
RS NJF o súhlas s financovaním jeho účasti.
Rada správcov:
Schvaľuje - účasť Ing. Timuľáka, CSc. na 47. zasadnutí Klubu agentúr nakladania
s RAO na náklady NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1, proti 0

5.11. Ing. Ziman informoval RS NJF o medzinárodnej konferencii o jadrovej energetike
„ENEF-2009 - jadrové fórum“, ktorá sa bude konať dňa 27.05.2009 v Prahe,
a o 4. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF), ktoré sa bude konať v dňoch
28. - 29.05.2009 v Prahe, a požiadal RS NJF o súhlas s financovaním jeho účasti.
Rada správcov:
Schvaľuje - účasť Ing. Zimana na medzinárodnej konferencii o jadrovej energetike
„ENEF-2009 - jadrové fórum“ a na 4. zasadnutí Európskeho jadrového
fóra (ENEF) na náklady NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 1, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 04.06.2009 a 18.06.2009 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. M. Ščasný

Schválil: Ing. V. Ziman
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