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 Zápisnica č. 04/14 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 23.04.2014  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 03/14 z 27.03.2014   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Správa o hospodárení NJF k 31.03.2014 
5. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2015 od žiadateľov 

VÚJE, a. s. (Žiadosť č. 1/A/VUJE/2015),  JAVYS, a. s. (Dodatky č. 6 k  žiadostiam    
č. 01, 03/A/11/JAVYS, 01/E/11/JAVYS, Dodatok č. 3 k žiadosti                                 
č. 03/E/13/JAVYS, Dodatok č. 2 k žiadosti č. 02/G/14/JAVYS, Dodatky č. 1 
k žiadostiam č. 04/A/14/JAVYS, 01/D/14/JAVYS, 02/E/14/JAVYS a žiadosti             
č. 02/A/15/JAVYS, 05/A/15/JAVYS, 06/A/15/JAVYS, 07/A/15/JAVYS, 
08/A/15/JAVYS a 01/G/15/JAVYS)  a  HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (Žiadosť             
č. 01/D/15/HLA)  

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. 03/14 z 27.03.2014. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 03/14 z 27.03.2014 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 03/14 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.  
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Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík v skratke predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 31.03.2014.          
RS NJF predložený materiál prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF  k 31.03.2014 
 
Ukladá - predložiť Správu o hospodárení NJF k 31.03.2014 na prerokovanie DR NJF                          
                
                                                                               Z: predseda RS NJF 
                                                                               T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

                                  KT: 15.05.2014       
                                                                               
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
K žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2015 od žiadateľov       
VÚJE, a. s. (Žiadosť č. 1/A/VUJE/2015),  JAVYS, a. s. (Dodatky č. 6 k  žiadostiam  č. 01, 
03/A/11/JAVYS, 01/E/11/JAVYS,  Dodatok č. 3  k  žiadosti  č. 03/E/13/JAVYS, Dodatok       
č. 2 k žiadosti č. 02/G/14/JAVYS, Dodatky č. 1 k žiadostiam č. 04/A/14/JAVYS, 
01/D/14/JAVYS, 02/E/14/JAVYS a žiadosti č. 02/A/15/JAVYS, 05/A/15/JAVYS, 
06/A/15/JAVYS, 07/A/15/JAVYS, 08/A/15/JAVYS a 01/G/15/JAVYS)  a  HUMA-LAB 
APEKO, s.r.o. (Žiadosť č. 01/D/15/HLA) Ing. Šovčík informoval RS NJF, že žiadatelia 
predložili svoje žiadosti v zákonom stanovenom termíne, žiadosti spĺňajú všetky náležitosti 
podľa § 11, ods. 1 a 2 zákona č. 238/2006 Z. z., k žiadostiam nie sú  doložené stanoviská 
dozorných orgánov v zmysle § 11, ods. 4 zákona č. 238/2006 Z. z. Z uvedeného dôvodu 
odporučil RS NJF posunutie termínu ich prerokovania. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - žiadosti VÚJE, a. s., JAVYS, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o.  
                                o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2015   
 
Schvaľuje - posunutie termínu prerokovania žiadostí po doručení stanovísk dozorných  
                     orgánov k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2015  
                    od žiadateľov 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 6: 

RS NJF prerokovala návrh Vnútroštátnej politiky a návrh Vnútroštátneho programu              
pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR. 
RS NJF podrobne prerokovala  návrh Vnútroštátnej politiky pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s VJP a RAO v SR, pripomienky zapracovala do konečného znenia.  
Zároveň pripomienkovala návrh Vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné 
nakladanie s VJP a RAO v SR s tým, že tieto pracovná skupina zapracuje do jeho znenia. 

Rada správcov: 
Schvaľuje - Vnútroštátnu politiku pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR  
                     
Ukladá - a) vyžiadať stanovisko k Vnútroštátnej politike pre zodpovedné a bezpečné  
                    nakladanie s VJP a RAO v SR od ÚJD SR                                    
                                                                                                   Z: predseda RS NJF 
                                                                                               T: 05.05.2014    

                b) zapracovať do návrhu Vnútroštátneho programu ekonomickú časť vypracovanú  
                    DECOM, a. s. a rozoslať návrh Vnútroštátneho programu členom RS NJF 

                                                                                                   Z: riaditeľ NJF 
                                                                                               T: 07.05.2014 

          c) upraviť návrh Vnútroštátneho programu pre zodpovedné a bezpečné nakladanie   
              s VJP a RAO v SR v zmysle pripomienok z dnešného zasadnutia 

                                                                                                   Z: pracovná skupina 
                                                                                               T: 15.05.2014 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 7: 

7.1  Ing. Šovčík informoval RS NJF o ukončení kontroly správnosti zostavenia návrhu 
záverečného účtu  NJF za rok 2013 a  preverenia hospodárenia NJF, vykonanej  NKÚ SR 
v dňoch  od  25.02.2014 do 23.04.2014. Kontrola bola ukončená Záznamom o výsledku 
kontroly, ktorý bude prerokovaný a podpísaný dňa 25.04.2014.   

Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o ukončení kontroly NKÚ SR zameranej na správnosť  
                                zostavenia návrhu záverečného účtu NJF za rok 2013                                

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 15.05.2014 v sídle NJF. 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


