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 Zápisnica č. 04/10 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 25.03.2010  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 03/10 z 25.02.2010  
3. Kontrola plnenia úloh 
4.   Aktualizácia Stratégie ZČJE 

      5.   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 program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 03/10 z 25.02.2010 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 03/10 z 25.02.2010 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 03/10 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 03/10 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 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík informoval RS NJF o tom, ktoré organizácie  a ich vybraní pracovníci 
doteraz zaslali na fond svoje stanoviská k pracovnému návrhu Aktualizácie Stratégie 
ZČJE a o tom, že zostávajúce stanoviská sú prisľúbené doručiť na fond do26.03.2010.  
RS NJF následne po diskusii prijala: 

– do konca mája zapracovať do Aktualizácie Stratégie ZČJE doručené návrhy         
a pripomienky, a prerokovať spôsob ich zapracovania s pripomienkujúcimi 
organizáciami 

– následne do konca augusta 2010 vypracovať dokumentáciu SEIA   
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - návrh postupu dopracovania konečného znenia Aktualizácie Stratégie ZČJE 
                                                                               
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
 
5.1. Ing. Ján Timuľák, CSc. informoval RS NJF, že sa listom na Úrad vlády SR zo dňa 
22.03.2010 v súlade  s § 3 ods. 8 písm. c) zákona č. 238/2006 Z. z. vzdáva funkcie člena  
RS NJF ku dňu 31.03.2010. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  vzdanie sa Ing. Jána Timuľáka, CSc. funkcie člena RS NJF ku dňu  
                                31.03.2010 
 
Predseda RS NJF Ing. Ziman v mene všetkých členov Rady správcov  a pracovníkov 
správy fondu poďakoval Ing. Jánovi Timuľákovi, CSc. za veľký rozsah práce odvedenej 
v prospech činnosti fondu. 
    
 
5.2. Ing. Šovčík požiadal RS NJF o prerokovanie zmeny Technického a ekonomického 
odôvodnenia žiadosti č. 1/D/10/JAVYS/B - Nakladanie so ZRAM (zmena je bez dopadu 
na doteraz schválenú výšku nákladov). RS NJF zmenu TEO prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - zmenu Technického a ekonomického odôvodnenia žiadosti  
                    č. 1/D/10/JAVYS/B 
                                                                               
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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5.3. Ing. Šovčík   informoval   RS NJF  o  liste   predsedu  Rady  pre  reguláciu   ÚRSO  
Ing. Holjenčíka k problematike nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podrobnosti 
o výške a spôsobe výberu odvodu určeného na úhradu historického dlhu (deficitu) 
finančných prostriedkov. RS NJF sa oboznámila s návrhom stanoviska k uvedenému 
listu. Ďalej Ing. Šovčík informoval RS NJF o úpravách Dôvodovej správy k uvedenému 
nariadeniu vlády. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) návrh stanoviska k listu predsedu Rady pre reguláciu ÚRSO  
                    b) úpravu Dôvodovej správy k nariadeniu vlády SR, ktorým sa upravujú  
                         podrobnosti o výške a spôsobe výberu odvodu určeného na úhradu  
                         historického dlhu (deficitu) finančných prostriedkov 
 
Ukladá - zaslať písomnú odpoveď na list predsedu Rady pre reguláciu ÚRSO so    
                stanoviskom a upravenou Dôvodovou správou k nariadeniu vlády SR, ktorým  
                sa upravujú podrobnosti o výške a spôsobe výberu odvodu určeného na úhradu  
               historického dlhu (deficitu) finančných prostriedkov 
                                                                               
                                                                              Z: Ing. Šovčík 
                                                                              T: 26.03.2010                                                                                                           
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.4. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste advokátskej kancelárie Bukovinský              

& Chlipala k Návrhu dohody o mimosúdnom urovnaní. RS NJF sa oboznámila        
s návrhmi písomnej odpovede Ing. Šovčíka (Var. 1) a Ing. Moravčíka (Var. 2).        
Po následnej diskusii RS NJF vybrala s úpravami návrh odpovede Var. 2. 
 

Rada správcov:  
Schvaľuje - písomnú odpoveď advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala (Var. 2) 
 
Ukladá -  zaslať písomnú odpoveď advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala  
                 
                                                                              Z: Ing. Šovčík 
                                                                              T: 26.03.2010                                                                                  
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 1, proti 2 
 
 
5.5. Riaditeľ NJF Ing. Šovčík a hlavná kontrolórka NJF Ing. Petreková predložili        

RS NJF v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. svoje majetkové priznania za rok 2009. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - majetkové priznania riaditeľa NJF Ing. Šovčíka a hlavnej  
                               kontrolórky NJF Ing. Petrekovej za rok 2009 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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5.6. prof. Ing. Slugeň, PhD.  informoval RS NJF o tom, že v Častej-Papierničke dňa 
27.04.2010 sa uskutoční Valné zhromaždenie SNUS a v dňoch 28. - 29.04.2010 
medzinárodná konferencia NUSIM 2010. 
 

Rada správcov:  
Schvaľuje - účasť Ing. Moravčíka na Valnom zhromaždení SNUS a medzinárodnej  
                    konferencii NUSIM 2010 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.7. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste GR a predsedu predstavenstva SE, a. s. Paola 

Ruzziniho vo veci: Výzva na odstránenie protiprávneho stavu 
 

Rada správcov: 
Berie na vedomie - list GR a predsedu predstavenstva SE, a. s. Paola Ruzziniho vo veci:   
                               Výzva na odstránenie protiprávneho stavu  
 
Ukladá - a) členom RS NJF zaslať Ing. Šovčíkovi svoje myšlienky a návrhy do  
                   odpovede na list GR a predsedu predstavenstva SE, a. s. Paola Ruzziniho  
                   vo veci: Výzva na odstránenie protiprávneho stavu 
 
                                                                              Z: členovia RS NJF 
                                                                              T: 30.03.2010   
 
             - b) pripraviť návrh písomnej odpovede na list GR a predsedu predstavenstva  
                    SE, a. s. Paola Ruzziniho vo veci: Výzva na odstránenie protiprávneho stavu 
 
                                                                              Z: Ing. Šovčík 
                                                                              T: 09.04.2010   
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 22.04.2010 v sídle NJF. 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman 
 


