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

 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 21.10.2010  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 08/10 z 29.07.2010 a Zápisnice č. 09/10 zo 16.08.2010  
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Aktualizácia žiadostí JAVYS, a. s. č. 20/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1,  
č. 22/A/10/JAVYS/B - Dodatok č. 1, č. 24/A/10/JAVYS/B - Dodatok č. 1,  
č. 25/A/10/JAVYS/A, č. 01/E/10/JAVYS - Dodatok č. 1  
a č. 04/E/10/JAVYS - Dodatok č. 1       

5. Správa o hospodárení NJF k 30.09.2010 
6. Rôzne       

            - Informácia o stave aktualizácie Stratégie ZČJE 
                        

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 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 08/10 z 29.07.2010 a Zápisnice 
č. 09/10 zo 16.08.2010. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – a) Zápisnicu č. 08/10 z 29.07.2010 a Zápisnicu č. 09/10 zo 16.08.2010 
                      b) Zverejnenie Zápisnice č. 08/09 a Zápisnice č. 09/10 na internetovej 
                          stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh  bola predložená písomne. Komentár predniesol  
Ing. Šovčík.  



2 
 

Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
1. RS NJF prerokovala aktualizáciu žiadostí JAVYS, a. s. na rok 2010                           
č. 20/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1, č. 22/A/10/JAVYS/B - Dodatok č. 1,   
č. 24/A/10/JAVYS/B - Dodatok č. 1, č. 25/A/10/JAVYS/A,                                        
č. 01/E/10/JAVYS - Dodatok č. 1 a č. 04/E/10/JAVYS - Dodatok č. 1 

Požadované úpravy žiadostí zdôvodnili na rokovaní prítomní zástupcovia žiadateľa.  

Výška schválených nákladov na jednotlivé žiadosti a požiadavky Rady správcov NJF 
k žiadostiam sú uvedené v prílohe k tejto zápisnici. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - aktualizované žiadosti JAVYS, a. s. na rok 2010 
 
Ukladá -   vypracovať  Dodatok č. 3  k zmluve o poskytnutí  finančných prostriedkov  
                  z NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2010 
 
                                                                                  Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 22.10.2010 
                                                                              
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0                                                                        
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík predniesol informáciu k  Správe o hospodárení NJF k 30.09.2010. RS NJF 
predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 30.09.2010 
 
Ukladá - predložiť  Správu o hospodárení NJF k 30.09.2010 na prerokovanie DR NJF 
                                                                             
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF                                                                                 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 6: 
 
6.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF o záveroch z rokovania so ŠT MF SR                    
Ing. Tvaroškom, zapracovaním limitov MF SR a znížením výdavkov na správu NJF         
v Návrhu rozpočtu NJF na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 až 2015. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o Návrhu rozpočtu NJF na rok 2011 s výhľadom na roky  
                                2012 až 2015 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0     
 
 
6.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o aktuálnom stave legislatívneho procesu Nariadenia 
vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým 
odberateľom a spôsobe jeho výberu na NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu  o  aktuálnom  stave   legislatívneho  procesu   Nariadenia  
                                 vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej  
                               elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu na NJF. 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o Návrhu uznesenia vlády k materiálu návrh opatrení 
na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu verejných 
financií, bod B.12.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o Návrhu uznesenia vlády k materiálu návrh opatrení na  
                                 zvýšenie efektívnosti fungovania verejného sektora a zlepšenie stavu  
                               verejných financií, bod B.12.  
                                                               
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.4. Ing. Šovčík   informoval RS NJF o požiadavke Európskej komisie EUROATOM 
na pravidelné publikovanie Správy o manažmente finančných prostriedkov na 
vyraďovanie jadrových zariadení, VJR a RAO Rade a Európskemu parlamentu 
s požiadavkou EK – vypracovať a zaslať odpovede na dotazník v termíne do 10.12.2010. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - požiadavku Európskej komisie EUROATOM 
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Ukladá -   vypracovať    návrh    odpovede    na   dotazník   o manažmente      finančných  
                  prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení, VJP a RAO, a rozoslať ho  
                 na pripomienkovanie a doplnenie členom RS NJF 
 
                                                                              Z: Ing. Hekel 
                                                                              T: 05.11.2010                                                                                  
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.5. Ing. Šovčík  informoval  RS NJF  o tom,  že SE, a. s. (v zastúpení Allen & Overy  
Bratislava, s.r.o.) dňa 07.10.2010 podali voči NJF Odvolanie proti rozhodnutiu správneho 
orgánu k prerozdeleniu finančných prostriedkov NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o podaní Odvolania proti rozhodnutiu správneho orgánu  
                               voči NJF zo strany SE, a. s. 
  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.6. Ing. Šovčík  informoval  RS NJF  o liste  MPŽPaRZ SR s požiadavkou zaslania  
Informácií k vyhodnoteniu návrhu opatrení zo Stanoviska MŽP SR k Stratégii ZČJE. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o liste MPŽPaRZ SR s požiadavkou zaslania informácií 
                               k vyhodnoteniu návrhu opatrení zo Stanoviska MŽP SR k Stratégii  
                               ZČJE a o odpovedi na uvedený list. 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.7. Ing. Salzer informoval RS NJF o zasadnutí ERDO, ktoré sa konalo v 41. týždni. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o zasadnutí ERDO 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.8. prof.  Ing.  Vladimír Slugeň,  PhD.  informoval  RS NJF  o  pracovnom stretnutí  
odborníkov v oblasti prípravy  prác na HÚ VJP a VAO, pripravovanom Štátnym 
geologickým ústavom Dionýza Štúra na 05.11.2010, na ktoré si za NJF pripravil 
diskusný príspevok. 
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Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o pracovnom stretnutí odborníkov v oblasti prípravy prác  
                               na HÚ VJP a VAO, pripravovanom Štátnym geologickým ústavom 
                               Dionýza Štúra 
  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.9. Ing. Salzer informoval RS NJF o stave aktualizácie Stratégie ZČJE 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o stave aktualizácie Stratégie ZČJE 
 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 23.11.2010 v sídle NJF. 
 
 
 
 
Príloha:  Výsledok   prerokovania   dodatkov   žiadostí   o poskytnutie   finančných  
               prostriedkov z NJF na rok 2010 Radou správcov NJF dňa 21.10.2010  
  
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman 
 
 
 


