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 Zápisnica č. 09/10 
z mimoriadneho zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 16.08.2010  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
      2.   Zmena návrhu rozpočtu NJF na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 až 2015 na 

základe požiadavky ministerstva financií SR  
      3.   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 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 

Úvodom riaditeľ NJF oboznámil RS NJF so znením listu MF SR                          
č. MF/020883/2010-431 zo dňa 30.07.2010 a listu MHV SR č.361/2010-3200-HV zo dňa 
04.08.2010, ktorými uvedené ministerstvá predpisujú plánované príjmy a výdavky NJF 
na roky 2011 až 2013.  Rada správcov NJF následne prerokovala návrh rozpočtu 
Národného jadrového fondu na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 až 2015, spracovaný 
s rešpektovaním predpokladov a predpísaného  limitu výdavkov NJF, ako boli uvedené 
v predmetných listoch. RS NJF taktiež  za prítomnosti žiadateľa prostriedkov JAVYS,    
a. s. prediskutovala dopady takéhoto krátenia prostriedkov. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - predpoklady a limity výdavkov NJF na roky 2011 až 2013 stanovené    
                                listom MF SR č. MF/020883/2010-431 zo dňa 30.07.2010  a listom  
                                MHV SR č. 361/2010-3200-HV zo dňa 04.08.2010 
 
Schvaľuje -  materiál „Návrh  rozpočtu  Národného  jadrového  fondu  na  rok  2011 

s výhľadom na roky 2012 až 2015 (so zapracovaním limitov MF SR)“, 
spracovaný  na základe predpokladov a limitov výdavkov stanovených    
MF SR.  V textovej časti materiálu sú explicitne uvedené dopady vyhovenia 
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stanoveným limitom, hlavne na systém záverečnej časti jadrovej energetiky 
a na jadrovú bezpečnosť vyraďovaných jadrových zariadení. 

                        
Ukladá - predložiť schválený materiál „Návrh  rozpočtu  Národného  jadrového  fondu  

na  rok  2011 s výhľadom na roky 2012 až 2015 (so zapracovaním limitov   
MF SR)“ na MHV SR v požadovanom termíne; vzhľadom na krátkosť času 
a momentálne nefunkčnú Dozornú radu NJF bez stanovísk ÚJD SR a DR NJF.  

  
                                                                             Z: riaditeľ NJF 
                                                                             T: 17.08.2010 
                
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 3: 
 
Rôzne - bude prerokovaný na riadnom zasadnutí RS NJF dňa 26.08.2010. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman 
 
 
 
 


