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 Zápisnica č. 11/10 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 23.11.2010  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 10/10 z 21.10.2010   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Aktualizácia žiadostí JAVYS, a. s. č. 03/A/10/JAVYS/A - Dodatok č.1,  
č. 05/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1, č. 08/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1, 
č. 05/E/10/JAVYS - Dodatok č. 1, 06/E/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1  
a č. 02/G/10/JAVYS - Dodatok č. 1, a aktualizácia TEO k žiadostiam JAVYS,    
a. s. č. 06/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1 k TEO, č. 06/A/10/JAVYS/A - Dodatok 
č. 1 k TEO a č. 11/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1 k TEO  

5. Rôzne       
           - Informácia o stave aktualizácie Stratégie ZČJE 
           - Návrh na prerozdelenie zdrojov roku 2010 na rok 2011 - Opatrenie predsedu       
             RS NJF č. 02/10 
           - Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici na rok 2011 
           - Návrh listu na MH SR 
           - Dotazník EK    

 
                        

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. 10/10 z 21.10.2010. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje -  a) Zápisnicu č. 10/10 z 21.10.2010   
                      b) Zverejnenie Zápisnice č. 10/10 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 10/10  bola predložená písomne. 
Komentár predniesol Ing. Šovčík.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
RS NJF prerokovala aktualizované žiadosti a TEO k žiadostiam JAVYS, a. s. na rok 
2010:  
č. 03/A/10/JAVYS/A - Dodatok č.1, č. 05/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1,  
č. 08/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1, č. 05/E/10/JAVYS - Dodatok č. 1, 
06/E/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1 a č. 02/G/10/JAVYS - Dodatok č. 1, a TEO 
k žiadostiam JAVYS,  a. s. č. 06/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1 k TEO,                           
č. 06/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1 k TEO a č. 11/A/10/JAVYS/A - Dodatok č. 1 k TEO 

Požadované úpravy žiadostí zdôvodnili na rokovaní prítomní zástupcovia žiadateľa.  

Výška schválených nákladov na jednotlivé žiadosti, dôvod ich úpravy a požiadavky Rady 
správcov NJF k žiadostiam sú uvedené v prílohe k tejto zápisnici. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - aktualizované žiadosti a TEO k žiadostiam JAVYS, a. s. na rok 2010 
 
Ukladá - vypracovať upravený Dodatok č. 3  k zmluve o poskytnutí  finančných  
                prostriedkov z NJF pre JAVYS, a. s. na rok 2010 
 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 26.11.2010                                                                                  
                                                                              
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0                                                                        
 
 
K bodu 5: 
 
5.1.  RS NJF sa zaoberala Žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu 
orgánu verejnej správy, ktorú podala SE, a. s. na Krajskom súde v Bratislave pod  sp. zn. 
4 S 310/2010. RS NJF na zastupovanie a všetky právne úkony v tomto konaní 
splnomocnila advokátsku kanceláriu HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o.,        
a prerokovala Spoločný návrh NJF a SE, a. s. na prerušenie konania podľa § 110 O.s.p. 
 
 



3 
 

Rada správcov:  
Schvaľuje - a)  Splnomocnenie   na    zastupovanie    NJF    a   všetky   právne    úkony                
                        v   konaní   vedenom   na   Krajskom   súde   v   Bratislave   pod   číslom   
                        4 S 310/2010      advokátsku     kanceláriu      HAGYARI,    KUBOVIČ                        
                        & PARTNERS, s.r.o.      
                     b) Podanie Spoločného návrhu NJF a SE, a. s na prerušenie konania podľa  
                        § 110 O.s.p. 
                                                                                                                                                             
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.2.  RS NJF prediskutovala za účasti Ing. Timuľáka, CSc. súčasný stav aktualizácie 
Stratégie ZČJE a dohodla sa, že na zasadnutí   RS NJF v 12/2010 prerokuje návrh jej 
konečného znenia s tým, že v 01/2011bude k dispozícii k pripomienkovému konaniu 
relevantnými organizáciami konečné znenie aktualizácie Stratégie ZČJE. 
 
Rada správcov:  
Ukladá -  spracovať návrh konečného znenia aktualizácie Stratégie ZČJE 
 
                                                                              Z: Ing. Timuľák, CSc., Ing. Salzer 
                                                                              T: 20.12.2010                                                                                  
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
     
 
5.3. RS NJF prerokovala  Návrh na prerozdelenie zdrojov NJF na podúčty a analytické 
účty na rok 2011 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 02/10 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Opatrenie predsedu RS NJF č. 02/10 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
5.4. RS NJF prerokovala Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej  
pokladnici na rok 2011 a ďalšie roky 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - uloženie 700 mil. € na termínovaný vklad od 31.12.2010 do 31.12.2020  
                    a zostávajúce prostriedky na dlhodobé (polročné) termínované vklady  
                    a krátkodobé termínované vklady do 1 mesiaca 
 
 Ukladá -  prerokovať podmienky (zmluvu) uloženia finančných prostriedkov so Štátnou  
                  pokladnicou                                                                           
                                                                              Z: Ing. Lazový, Ing. Šovčík 
                                                                              T: 20.12.2010                                                                                  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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5.5. RS NJF  prerokovala  návrh  listu  na  MH SR  so  žiadosťou  o  súhlas ministra  
s dočasným prevodom finančných prostriedkov NJF z podúčtu a,  analytického účtu JE 
V-1 na podúčet a, analytický účet JE A-1, a na podúčet g. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje -  list  na  MH SR  so  žiadosťou  o  súhlas  ministra  s  dočasným prevodom  
                      finančných  prostriedkov  NJF  z  podúčtu a,  analytického  účtu  JE V-1           
                     na podúčet a, analytický účet JE A-1, a na podúčet g 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.6. RS NJF   prediskutovala   návrh   odpovede   na  Dotazník EK,  ktorý  vyplýva  
z odporúčania č. 2006/851/Euroatom    

 
Rada správcov:  
Ukladá -  preložiť odpoveď na Dotazník EK do AJ a pripraviť list na MH SR 
 
                                                                              Z: Ing. Salzer 
                                                                              T: 06.12.2010                                                                                  
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 
 

5.7. Ing.  Šovčík   informoval  RS NJF  o  záveroch  rokovania  Výboru  NR SR  pre  
hospodárstvo, výstavbu a dopravu  k návrhu rozpočtu NJF na rok 2011 s výhľadom       
na roky 2012 až 2015, konaného dňa 18.11.2010.  

 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu z rokovania Výboru  NR SR  pre  hospodárstvo, výstavbu  
                               a  dopravu   k   návrhu   rozpočtu  NJF  na  rok  2011  s  výhľadom               
                               na roky 2012 až 2015, konaného dňa 18.11.2010                                                                 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
                                                                        
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 20.12.2010 v sídle NJF. 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                              Schválil: Ing. Ziman 
 
 
Príloha: Výsledok prerokovania dodatkov žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

z NJF na rok 2010 Radou NJF dňa 23.11.2010 


