Zápisnica č. 05/15
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 21.05.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 04/15 z 21.04.2015
Kontrola plnenia úloh
Návrh nariadenia vlády SR na stanovenie výšky povinných príspevkov a povinných
platieb do NJF a stanovenie výšky oprávnených nákladov žiadateľov
5. Rôzne
- Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné
a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR - informácia
- Požiadavka 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., Komárno – pokračovanie
rokovania v zmysle bodu č. 8.7 Zápisnice RS NJF č. 02/15

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 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 04/15 z 21.04.2015
.
Rada správcov:
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 04/15 z 21.04.2015
b) Zverejnenie Zápisnice č. 04/15 na internetovej stránke NJF
Hlasovanie: za 7, 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 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:
RS NJF po úvodnej informácii Ing. Šovčíka prediskutovala a pripomienkovala paragrafové
znenie Návrhu nariadenia vlády SR na stanovenie výšky povinných príspevkov a povinných
platieb do NJF a stanovenie výšky oprávnených nákladov žiadateľov. Konečné znenie
materiálu bude predložené na najbližšie zasadnutie pracovnej skupiny k novému zákonu
o NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Návrh nariadenia vlády SR na stanovenie výšky povinných príspevkov
a povinných platieb do NJF a stanovenie výšky oprávnených nákladov
žiadateľov
Ukladá - po zapracovaní pripomienok predložiť Návrh nariadenia vlády SR na stanovenie
výšky povinných príspevkov a povinných platieb do NJF a stanovenie výšky
oprávnených nákladov žiadateľov na najbližšie zasadnutie pracovnej skupiny
k novému zákonu o NJF
Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie pracovnej skupiny
KT: 18.06.2015
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:
5.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF o aktuálnom stave schvaľovacieho procesu Návrhu
vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR. Po schválení
záznamu z prerokovania stanovísk s pripomienkami bude následne vypracovaný návrh
rozhodnutia MH SR a MŽP SR k uvedenému materiálu s odôvodnením, že nie je potrebné
vykonávať posudzovanie SEA.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o aktuálnom stave schvaľovacieho procesu Návrhu
vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s VJP
a RAO v SR
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
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5.2. RS NJF zaujala stanovisko k požiadavke 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., Komárno - pokračovanie
rokovania v zmysle bodu č. 8.7 Zápisnice RS NJF č. 02/15. Z predložených písomných
podkladov a následnej diskusie vyplynulo, že v prípade predmetného 137Cs žiariča a jeho
„uránového“ tieniaceho krytu sa nejedná o zachytený RAO a neznámeho pôvodu. Vzhľadom
na uvedené nie je možné v zmysle v súčasnosti platného zákona o NJF hradiť prevzatie
a uloženie žiariča 137Cs spolu s uránovým tieniacim krytom z finančných prostriedkov fondu.
Rada správcov:
Ukladá - listom odpovedať RÚVZ Nitra, že sa nejedná o zachytený RAO neznámeho
pôvodu v zmysle v súčasnosti platného zákona o NJF a nie je možné hradiť
prevzatie a uloženie žiariča 137Cs s jeho uránovým tieniacim krytom z finančných
prostriedkov NJF.
Z: riaditeľ NJF
T: 26.05.2015
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

5.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o stanovisku odboru legislatívy a práva MH SR
k novému zákonu o NJF. Po diskusii bolo dohodnuté:
Ing. Šovčík zapracuje predložené pripomienky včítane pripomienok obdržaných od
členov RS NJF do konečného znenia návrhu zákona o NJF. Sporné pripomienky
prerokuje v pracovnom poriadku s ich predkladateľom,
Pripomienky k článku II. - úpravy atómového zákona posúdi a zapracuje Ing. Homola,
Následne bude materiál predložený k prerokovaniu pracovnej skupiny na prípravu
nového zákona o NJF.
Z: Ing. Šovčík, Ing. Homola
T: 05.06.2015
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 18.06.2015 o 08,00 hod. v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn

3

