
 Zápisnica č. 05/16 
z mimoriadneho zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 12.05.2016  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie  
2. Zaujatie stanoviska NJF k predpísaným limitom MF SR na čerpanie finančných 

prostriedkov NJF. 
3. Rôzne 

 
 
K bodu 1: 
 
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril a predniesol návrh programu rokovania v súlade 
s pozvánkou jej predseda Ing. Ladislav Éhn.    
 
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7 zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala dokument Návrh rozpočtu  Národného jadrového fondu na 
rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021, ktorý bol upravený na základe podnetu 
ministerstva financií SR a návrh výdavkov pre JAVYS, a.s. na obdobie rokov 2017 – 2019 
prijatý od JAVYS, a. s. dňa 11.05.2016. 
 
Rada správcov:  
 
Nesúhlasí: 
S úpravou rozpočtu NJF na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021 podľa rozpisu MF 
SR. 
 
Ukladá: 

1. Zapracovať navrhnuté sumy výdajov pre JAVYS, a.s. do dokumentu Návrh rozpočtu 
národného jadrového fondu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021, ktorý 
schválila na zasadnutí  Rady správcov NJF dňa 19.02.2016, t. j. r. 2017 – 69 512 070,- 
EUR, r. 2018 – 75 604 737,-EUR, r. 2019 – 70 645 414,-EUR. 

 
Z: Ing. Pavel Hekel  
     poverený výkonom 
     funkcie riaditeľa  
T: 20.05.2016 

 
 



2. Informovať DR NJF o zrealizovaných zmenách v schválenom dokumente Návrh 
rozpočtu národného jadrového fondu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 až 2021. 

 
                                                                                             Z: predseda RS NJF 
                                                                                             T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 3: 
 
3.1. Rada správcov NJF prerokovala návrh výdavkov pre JAVYS a.s. na roky 2017 – 2019 
prijatý od JAVYS, a. s. dňa 11.05.2016.  
 
Rada správcov:  
Ukladá – požiadať JAVYS, a.s. o upresnenie dopadov na plnenie úloh vyplývajúcich 
z Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým 
palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR vo väzbe na  zmeny limitov pre roky 2017 – 2019 
a to hlavne časové posuny pri realizácií niektorých akcií a aktuálneho stavu vo vyraďovaní JE 
A1 a JE V1. 
 

Z: Ing. Pavel Hekel  
     poverený výkonom 
     funkcie riaditeľa  
T: 20.05.2016 

 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
3.2. Rada správcov NJF schválila v súlade s listom MH SR zo dňa 09. marca 2016 
číslo: 17358/2016-4000-15421, realizáciu rozpočtového opatrenie vo výdavkoch NJF v roku 
2016 na programovej  štruktúre 08A01, RK 644001, t. j. na podúčte A/A1 zvýšenie výdavkov 
pre JAVYS, a. s. v sume 18 519 745,00 Eur.      
 
Rada správcov: 
Ukladá – zapracovať schválené rozpočtové opatrenie do rozpočtového informačného systému 
Štátnej pokladnice. 
 

Z: Ing. Pavel Hekel  
     poverený výkonom 
     funkcie riaditeľa  
T: ihneď 

 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Horváth                                                                 Schválil: Ing. Éhn 
 


