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 Zápisnica č. 01/12 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 19.01.2012  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 14/11 z 09.12.2011   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2011 - návrh 
5. Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické 

účty k 01.01.2012 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2012 
6. Aktualizácia Stratégie ZČJE 
7. 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.14 /12 z 09.12.2011. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 14 /12 z 09.12.2011 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č.14 /11 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.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom návrhu  Výročnej správy o hospodárení a činnosti 
NJF za rok 2011. RS NJF prerokovala materiál Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF 
za rok 2010 – návrh. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2011  - návrh 
                                                                               
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
Informáciu k materiálu Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov             
a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2012 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2012 
predniesol Ing. Šovčík. RS NJF uvedený materiál následne prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé  
                    analytické účty k 01.01.2012 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2012 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6: 
 
RS NJF za účasti spracovateľov technickej a  ekonomickej časti aktualizácie Stratégie ZČJE 
prediskutovala zapracovanie predchádzajúcich a dnes prednesených pripomienok do jej 
konečnej verzie. 
Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste predsedu predstavenstva a GR SE, a. s.  k návrhu 
aktualizácie Stratégie ZČJE. V liste okrem iného oznamuje, že SE, a. s. poskytne NJF 
pripomienky k aktualizácii Stratégie v termíne 31.01.2012.  
  
Rada správcov:  
Schvaľuje - konečnú verziu aktualizácie Stratégie ZČJE pod názvom „Stratégia záverečnej  
                    časti mierového využívania jadrovej energie v SR“. 
  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 7: 
 

7.1. Ing. Šovčík informoval RS NJF o zákone č. 550/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. (zákon o jadrovom fonde), a predložil RS NJF návrh 
novelizácie nariadenia vlády č. 312/2007 Z. z. po zapracovaní zmien vyplývajúcich 
z uvedenej novely zákona. 
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Rada správcov:  
Schvaľuje - návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 312/2007 Z. z., 
                    ktorým  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  spôsobe  výberu  a platenia príspevku             
                    na Národný jadrový fond. 
 
Ukladá - postúpiť návrh novely nariadenia vlády SR č. 312/2007 Z. z. na MH SR 
 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 20.01.2012 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
7.2. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s listom GR SE MH SR na predsedu RS NJF v ktorom 
NJF informuje o pripravovanej návšteve litovskej delegácie, ktorá by rada  prediskutovala 
otázky vyraďovania jadrovej elektrárne V-1, žiada o súčinnosť a koordináciu                           
pri zabezpečovaní priebehu návštevy  a zároveň prípravu stručnej prezentácie o činnosti NJF     
dňa 26.01.2012. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - list o pripravovanej návšteve litovskej delegácie a žiadosť na prípravu  
                               stručnej prezentácie o činnosti NJF 
 
Ukladá - zabezpečiť účasť a prezentáciu o činnosti NJF počas návšteve litovskej delegácie 
 
                                                                              Z: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., 
                                                                                  Ing. Moravčík               
                                                                              T: 26.01.2012 
  
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
7.3. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s listom podpredsedu ÚJD SR,  v ktorom NJF informuje, 
že dňa 23.01.2012 sa v hoteli Bôrik uskutoční stretnutie verejnosti k záťažovým testom 
atómových elektrární v SR, na ktoré pozýva zástupcov NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - list o stretnutí verejnosti k záťažovým testom atómových elektrární v SR  
 
Schvaľuje - účasť zástupcov NJF (Ing. Ziman, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.,  
                     Ing. Moravčík, Ing. Ščasný) na stretnutí verejnosti k záťažovým testom  
                     atómových elektrární v SR 
   
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 16.02.2012 v sídle NJF. 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Ziman 


