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 Zápisnica č. 12/09 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 06.11.2009  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 11/09 z 23.10.2009 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé 

analytické účty a návrh čerpania výdavkov NJF na rok 2010 – Opatrenie predsedu 
RS NJF č. 01/2009   

5. Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2009 z NJF 
pre JAVYS, a. s. a  
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2010 z NJF 
pre JAVYS, a. s. 

6. 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 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 11/09 z 23.10.2009. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 11/09 z 23.10.2009. 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 11/09 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. 11/09  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: 
 
Informáciu k predloženému materiálu „Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých 
podúčtov a na jednotlivé analytické účty a návrh čerpania výdavkov NJF na rok 2010 – 
Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2009“ predniesol Ing. Šovčík. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - predložený materiál „Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2009“ 
 
Ukladá -  Materiál   „Návrh  na   rozdelenie   zdrojov   NJF   do   jednotlivých   podúčtov           
                 a na  jednotlivé  analytické  účty  a návrh čerpania výdavkov NJF na rok 2010“   
                predložiť na najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                           KT: 30.11.2009                                                                                
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
Komentár k predloženým materiálom: 

- Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2009 z NJF 
pre JAVYS, a. s. a  

- Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2010 z NJF 
pre JAVYS, a. s. 

predniesol Ing. Šovčík. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Dodatok  č. 2  k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2009  
                    z NJF pre JAVYS, a. s.  a  Dodatok č. 1  k  zmluve o poskytovaní finančných  
                   prostriedkov na rok 2010 z NJF pre JAVYS, a. s. 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 6: 
 
6.1. RS NJF prerokovala informáciu o stave aktualizácie Stratégie ZČJE.  
       Ing.  Timuľák, CSc.     informoval     o     stave    spracovania     ekonomickej     časti                
       a   Ing. Salzer   o   stave  spracovania  technickej   časti   aktualizácie Stratégie ZČJE.     
       RS NJF po diskusii konštatovala pokračovanie v spracovaní komplexného materiálu. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o stave aktualizácie Stratégie ZČJE 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
6.2. Ing. Šovčík  informoval RS NJF o pracovnom stretnutí zástupcov NJF so zástupcami  
       OIK,  regiónu Jaslovské Bohunice,  i  o   pripravovanom   stretnutí   zástupcov    NJF                   
       so  zástupcami  OIK,   regiónu   Mochovce,   ktoré     sa     pravdepodobne  uskutoční        
       v IC SE-EMO. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o pripravovanom stretnutí zástupcov NJF so zástupcami                  
                               OIK, regiónu Mochovce 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 10.12.2009 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                           Schválil: Ing. Ziman  
 


