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 Zápisnica č. 01/14 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 30.01.2014  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 13/13 z 12.12.2013   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF za rok 2013 - návrh 

Návrh záverečného účtu NJF za rok 2013 
5. Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické 

účty k 01.01.2014 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2014 
6. Podklady k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015-2017 - návrh 
7. Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné    

a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR 
8. Rôzne       

- Otázky a odpoveď k Národnej správe SR spracovanej v zmysle Dohovoru o JB 
               (List ÚJD SR zn. 8537/2013 zo dňa 19.12.2013) 

 
 
                        

K bodu 1: 
 
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a predniesol návrh 
programu rokovania v súlade s pozvánkou.  
 
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 13/13 z 12.12.2013. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 13/13 z 12.12.2013   
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 13/13 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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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 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom návrhu  Výročnej správy o hospodárení a činnosti 
NJF za rok 2013. RS NJF prerokovala materiál Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF 
za rok 2013 - návrh. 
Následne Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s obsahom Návrhu záverečného účtu NJF za rok 
2013. RS NJF prerokovala materiál Návrh záverečného účtu NJF za rok 2013. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - a) Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF za rok 2013  - návrh         
                                 b) Návrh záverečného účtu NJF za rok 2013 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s Návrhom na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých 
podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2014 - Opatrenie predsedu RS NJF               
č. 01/2014. RS NJF materiál následne prediskutovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé  
                    analytické účty k 01.01.2014 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2014 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6: 
 
Ing. Šovčík predložil RS NJF návrh Podkladov k návrhu východísk rozpočtu  verejnej správy 
na roky 2015 - 2017. RS NJF predložený návrh prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - podklady k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017,  
                    s predpokladom uvedenia 3. bloku SE-EMO do prevádzky vo 4. štvrťroku 2014.  
 
Ukladá - zaslať podklady k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2015 - 2017  
               na MH SR v požadovanom termíne 
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                                                                             Z: riaditeľ NJF 
                                                                             T: 31.01.2014 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 7:  
 
RS NJF zhodnotila aktuálny stav spracovania návrhu Vnútroštátnej politiky a návrhu 
Vnútroštátneho programu pre zodpovedné   a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR. 
O návrhu Vnútroštátnej politiky informoval RS NJF prof. Ing. Slugeň, DrSc. RS NJF             
sa dohodla, že členovia RS NJF zapracujú do návrhu materiálu ešte svoje prípadné 
pripomienky, a materiál bude predložený na najbližšie zasadnutie RS NJF ako samostatný 
materiál.  
S návrhom Vnútroštátneho programu pre zodpovedné   a bezpečné nakladanie s VJP a RAO 
v SR oboznámil prítomných Ing. Ziman (Draft verzia v1 z 29.11.2013). Po diskusii  Ing. Éhn 
navrhol spracovateľom návrhu odčleniť z návrhu Vnútroštátneho programu časť obsahujúcu 
návrh Vnútroštátnej politiky, podľa možnosti skrátiť rozsah návrhu a jednotlivé kapitoly 
spracovať do úrovne v súčasnosti platnej Stratégie ZČMVJE v SR. 
Ing. Hekel rozpošle upravený materiál členom RS NJF pre ďalšiu prácu. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o návrhu Vnútroštátnej politiky a návrhu Vnútroštátneho  
                                programu pre zodpovedné   a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR 
 
Schvaľuje - navrhnutý postup spracovania návrhov Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho  
                    programu pre zodpovedné   a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 8:  
 
8.1. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s otázkami  a návrhom odpovede  k Národnej správe SR 
spracovanej v zmysle Dohovoru o JB (List ÚJD SR zn. 8537/2013 zo dňa 19.12.2013) 

                        
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) návrh odpovede na otázku k Národnej správe SR 
                    b) nomináciu podpredsedu RS NJF Ing. Juraja Homolu ako zástupcu NJF            
                        na posudzovacom zasadnutí k Národnej správe SR, konanom vo Viedni  
                        v dňoch 24.03.2014 - 04.04.2014   
 
Ukladá - informovať listom ÚJD SR o odpovedi na otázku k Národnej správe SR spracovanej  
               v zmysle Dohovoru o JB a o nominácii zástupcu NJF na posudzovacom zasadnutí      
               k Národnej správe SR 
                                                 
                                                                             Z: riaditeľ NJF 
                                                                             T: 31.01.2014 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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8.2. Ing. Šovčík informoval RS NJF o aplikácii zákona č. 122/2013 Z. z. (o ochrane osobných 
údajov) v podmienkach NJF. Zároveň požiadal RS NJF o splnomocnenie konať v mene NJF 
pri jeho aplikácii a zavádzaní informačného systému osobných údajov. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - splnomocnenie Ing. Šovčíka konať v mene NJF v informačnom systéme  
                    osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 20.02.2014 o 7,30 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 
 
 


