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 Zápisnica č. 03/14 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 27.03.2014  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 02/14 z 20.02.2014   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Návrh záverečného účtu NJF za rok 2013 
5. Účtovná závierka NJF k 31.12.2013 (Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013)  
6. Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné    

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

 
 
 
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. 02/14 z 20.02.2014. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 02/14 z 20.02.2014 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 02/14 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, 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 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s konečným znením Návrhu záverečného účtu NJF za rok 
2013. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Návrh záverečného účtu NJF za rok 2013 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s konečným znením Účtovnej závierky NJF k 31.12.2013 
doplnenej o Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013.  
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Účtovnú závierku NJF k 31.12.2013 doplnenú o Poznámky k účtovnej závierke  
                    k 31.12.2013 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 6: 
 
RS NJF prediskutovala a schválila ďalší postup dopracovania návrhu Vnútroštátnej politiky 
pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR: 
- Ing. Homola a prof. Ing. Slugeň, DrSc. dopracujú návrh Vnútroštátnej politiky          
pre zodpovedné   a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR, a do 01.04.2014 návrh postúpia 
na NJF k rozposlaniu všetkým členom RS NJF, 
- členovia RS NJF zašlú do 08.04.2014 na NJF svoje záverečné stanovisko 
k uvedenému materiálu, 
- konečné znenie návrhu Vnútroštátnej politiky spolu so sprievodným listom na MH SR 
bude prerokované na budúcom rokovaní RS NJF.    
                                                                                                             
S prípravou  návrhu  Vnútroštátneho programu oboznámil RS NJF  Ing. Ziman. RS NJF 
prediskutovala a schválila ďalší postup dopracovania návrhu Vnútroštátneho programu        
pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR: 
- pracovná skupina pod vedením Ing. Zimana dopracuje návrh Vnútroštátneho 
programu  pre zodpovedné  a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR a 11.04.2014 prerokuje 
tak, aby tento návrh mohol byť postúpený všetkým členom RS NJF do 15.04.2014,  
- konečné znenie návrhu Vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s VJP a RAO v SR bude prerokované na budúcom rokovaní RS NJF.    
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - postup spracovania návrhu Vnútroštátnej politiky a návrhu Vnútroštátneho  
                    programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 7: 
 
7.1. Ing. Éhn informoval RS NJF o príprave zásadnej  novely zákona o NJF. Rokovanie 
pracovnej skupiny pre prípravu zásadnej novely zákona o NJF sa v avizovanom termíne 
28.03.2014 fyzicky neuskutoční na základe spoločného návrhu zástupcov SE, a. s. a JAVYS, 
a. s. v pracovnej skupine.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o príprave zásadnej  novely zákona o NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 
7.2. Ing. Homola informoval RS NJF o záveroch z posudzovacieho zasadnutia k Národnej 
správe SR v zmysle Dohovoru o JB, konanom vo Viedni dňa 24.03.2014   
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o záveroch z posudzovacieho zasadnutia k Národnej správe  
                               SR v zmysle Dohovoru o JB  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 

7.3. Riaditeľ NJF Ing. Šovčík a hlavná kontrolórka NJF Ing. Petreková predložili RS NJF 
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. svoje majetkové priznania za rok 2013.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - majetkové  priznania  riaditeľa  NJF  Ing. Šovčíka a hlavnej kontrolórky  
                               NJF Ing. Petrekovej za rok 2013  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
Predseda RS NJF Ing. Ladislav Éhn v čase od 06.04.2014 do 10.04.2014 poveril svojim 
zastupovaním prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, DrSc.                              
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 23.04.2014 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 
 


