Zápisnica č. 10/08
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave
Dátum konania: 28.08.2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1 Otvorenie.
2. Schválenie Zápisnice č. 09/08 z 30.07.2008
3. Kontrola plnenia úloh
4. Správa o hospodárení NJF k 30.06.2008
5. Zhodnotenie doteraz vypracovaných prác a aktualizovaný plán a harmonogram
prác na vývoji hlbinného ukladania VJP na Slovensku
6. Návrh na úpravu zákona č. 238/2006 Z. z.
7. Smernica č. 01/08 Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola ich prípustnosti,
vydanie č. 2 doplnené o Zásady povoľovania zahraničných pracovných ciest
8. 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 upravený program rokovania odsúhlasila.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 09/08 z 30.07.2008
K uvedeným zápisniciam RS NJF nemá pripomienky.
Rada správcov:
Schvaľuje – Zápisnicu č. 09/08 z 30.07.2008
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Riaditeľ NJF informoval RS NJF o plnení úloh zo Zápisnice č. 09/08 z 28.07.2008.

K bodu 4 uvedenej zápisnice informoval RS NJF o pozvánke ÚJD SR na rokovanie
medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie problematiky občianskoprávnej
zodpovednosti za jadrové škody, ktoré sa uskutoční 22.09.2008 o 10,00 hod. na ÚJD SR.

Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh
Ukladá – zúčastniť sa za NJF na rokovaní medzirezortnej pracovnej skupiny na riešenie
problematiky občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody
Z: Ing. Hekel
T: 22.09.2008
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 4:
Správu o hospodárení NJF k 30.06.2008 predniesol riaditeľ NJF. RS NJF prerokovala
Správu o hospodárení NJF k 30.06.2008.
Rada správcov:
Schvaľuje – predložený materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.06.2008“
s pripomienkou na doplnenie textovej časti o porovnanie príjmov a výdavkov
Ukladá – predložiť materiál „Správa o hospodárení NJF k 30.06.2008“ na najbližšie
zasadnutie Dozornej rady NJF
Z: predseda RS NJF
KT: 30.09.2008
- požiadať listom JAVYS, a. s. o zdôvodnenie nízkeho čerpania finančných
prostriedkov v roku 2008
Z: riaditeľ NJF
T: 05.09.2008
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 5:
V prvej časti „Zhodnotenia doteraz vypracovaných prác a aktualizovaný plán
a harmonogram prác na vývoji hlbinného ukladania VJP na Slovensku“ predniesol
zástupca Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra RNDr. Slaninka, PhD. informáciu
k vývoju HÚ RAO na Slovensku z pohľadu stavu poznatkov a geologických prác
k 30.08.2008.
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Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu zástupcu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
o vývoji HÚ RAO na Slovensku z pohľadu stavu poznatkov
a geologických prác k 30.08.2008
V druhej časti informoval Ing. Salzer členov RS NJF o materiáli „Koncepcia činností
pre riešenie konečnej etapy nakladania s vyhoretým palivom, dlhožijúcimi
a vysokoaktívnymi odpadmi“, ktorý predložil k pripomienkovaniu.
Rada správcov:
Ukladá – pripomienkovať materiál „Koncepcia činností pre riešenie konečnej etapy
nakladania s vyhoretým palivom, dlhožijúcimi a vysokoaktívnymi odpadmi“
Z: členovia RS NJF
T: 05.09.2008
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:
Ing. Hekel informoval RS NJF o návrhu tzv. „Malej“ novely zákona, ktorou sa mení
a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde ... a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Rada správcov NJF prerokovala a odsúhlasila návrh znenia tzv. „Malej“ novely zákona,
ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde ...
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predloženom znení s pripomienkami
na spresnenie textu bez zmeny jeho podstaty a doplnení bodu, ktorý rieši úhradu
poistného o časť definujúcu činnosti, ktoré sa nemôžu platiť.
Rada správcov:
Schvaľuje – predložený návrh znenia tzv. „Malej“ novely zákona, ktorou sa mení
a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde ...
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predloženom znení
s pripomienkami na spresnenie textu bez zmeny jeho podstaty,
a doplnení bodu, ktorý rieši úhradu poistného o časť definujúcu činnosti,
ktoré sa nemôžu platiť
Ukladá – vypracovať návrh znenia „Malej“ novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa
zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde ... a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, upravený v zmysle
pripomienok,
ako podklad na rokovanie zástupcov NJF a JAVYS, a. s. na MH SR dňa
03.09.2008
Z: riaditeľ NJF
T: 03.09.2008
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–

vypracovať návrh dôvodovej správy k tzv. „Malej“ novele zákona, ktorou sa
mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde ...
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Z: riaditeľ NJF
T: 05.09.2008

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 7:
Riaditeľ NJF informoval RS NJF o Smernici č. 01/08 „Obeh účtovných dokladov v NJF
a kontrola ich prípustnosti, vydanie č. 2 doplnené o Zásady povoľovania zahraničných
pracovných ciest“.
Rada správcov:
Schvaľuje – predložený návrh Smernice č. 01/08 „Obeh účtovných dokladov v NJF
a kontrola ich prípustnosti, vydanie č. 2 doplnené o Zásady povoľovania
zahraničných pracovných ciest“ s pripomienkami
Ukladá – vydať návrh Smernice č. 01/08 „Obeh účtovných dokladov v NJF a kontrola
ich prípustnosti, vydanie č. 2 doplnené o Zásady povoľovania zahraničných
pracovných ciest“ so zapracovanými pripomienkami
Z: riaditeľ NJF
T: 10.09.2008
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 8:
Rada správcov:
Schvaľuje – uverejnenie Zápisnice č. 09/08 z 30.07.2008 na internetovej stránke NJF
Z: riaditeľ NJF
T: 05.09.2008
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 08.10.2008 v sídle NJF.

Zapísal: Ing. M. Ščasný

Schválil: Ing. V. Ziman
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