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 Zápisnica č. 06/11 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Prievozskej ul. č. 30 v Bratislave 
Dátum konania: 26.05.2011  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 05/11 z 28.04.2011   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016 

(po zapracovaní požiadaviek MF SR) 
5. Rôzne       

- Prehodnotenie výšky nákladov na vyraďovanie JE v SR 
- Aktualizácia Stratégie ZČJE 

 
                        
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 doplnený program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 05/11 z 28.04.2011. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 05/11 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 05/11 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh zo Zápisnice č. 05/11  bola predložená písomne. Komentár 
predniesol Ing. Šovčík.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 
 
Ing. Šovčík v skratke predniesol informáciu o úprave návrhu rozpočtu NJF na rok 2012 
s výhľadom na roky 2013 až 2016. Výdavková časť návrhu rozpočtu NJF je upravená 
v zmysle požiadaviek stanovených MF SR pre NJF na roky 2012 až 2014. 
  
Rada správcov: 
Berie na vedomie - Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016 

                    (po zapracovaní požiadaviek MF SR) 
                                
Ukladá - predložiť  Návrh rozpočtu NJF na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 až 2016  
               (po zapracovaní požiadaviek MF SR) na prerokovanie DR NJF 
 
                                                                              Z: predseda RS NJF 
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF     
                                                                           KT: 02.06.2011                                                                             
                                                                                 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 5: 
 
5.1.   Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste ministra financií SR na ministra hospodárstva SR 
s požiadavkou na jasné definovanie, resp. aktualizáciu predpokladanej potreby finančných 
prostriedkov potrebných na vyraďovanie JE v SR v dlhodobom horizonte, vrátane potrebnej 
výšky príspevkov do NJF od prevádzkovateľov jadrových zariadení v SR. 
 
       Zástupcovia NJF v pracovnej skupine vytvorenej zo zástupcov NJF, JAVYS, a. s.,       
SE, a. s. a MH SR pre aktualizáciu nákladov na vyraďovanie JE v SR informovali RS NJF     
o aktuálne prebiehajúcich činnostiach  a o postupe prác na plnení uvedenej požiadavky. 
Zároveň bola podaná informácia o postupe prác na aktualizácii Stratégie ZČJE. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  informácie  o liste   ministra financií SR  na  ministra  hospodárstva  SR          
                               a o postupe prác na plnení požiadavky MF SR   
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
   
 
5.2. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF s listom JAVYS, a. s.  zo dňa 10.05.2011                       
so žiadosťou o zabezpečenie dostatočnej výšky finančných prostriedkov na podúčte a), 
analytickom účte JE A-1 v roku 2011. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie -  list JAVYS, a. s. zo dňa 10.05.2011 
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
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5.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste VÚJE, a. s. ktorým zaslal na NJF doplňujúce 
doklady k žiadostiam na rok 2012, spolu s požiadavkou na potvrdenie zmluvy                
o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2011. 

 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - list VÚJE, a.s.   
 
Ukladá -  opätovne predložiť návrh zmluvy  o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF     
                na rok 2011 pre žiadateľa VUJE, a. s. na prerokovanie DR NJF 
 
                                                                              Z: predseda RS NJF  
                                                                              T: najbližšie zasadnutie DR NJF         
                                                                             KT: 02.06.2011                                                                         
 
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.4. Ing. Ziman informoval RS NJF o záveroch zo 6. zasadnutia Európskeho jadrového fóra 

(ENEF), konaného 19. a 20. mája 2011 v Prahe 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o záveroch zo 6. zasadnutia ENEF 
                                                                         
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 23.06.2011 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil: Ing. Ziman 
 
 
 


