
1 
 

 Zápisnica č. 06/12 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 24.05.2012  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 
1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 05/12 z 25.04.2012   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Návrh rozpočtu NJF na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2017 
      (so zapracovaním stanoviska z listu MF SR č. MF/014189/2012-431) 
5. 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 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 05/12 z 25.04.2012. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 05/12 z 25.04.2012 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 05/12 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 5, 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 5, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 4: 

Ing. Šovčík informoval RS NJF o liste MF SR, ktorým upravuje limit výdavkov NJF pre roky 
2014 a 2015 z 50 mil. € na 30 mil. €, a pokyne MH SR z 15.05.2012 zapracovať uvedený 
limit do návrhu rozpočtu NJF. Návrh rozpočtu NJF na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 
2017 (list MF SR č. MF/014189/2012-431) RS NJF prerokovala. Zároveň rozhodla 
v sprievodnom liste  k návrhu rozpočtu upozorniť, že stanovený limit výdavkov NJF môže 
mať nasledovné dopady: 
- Neukončenie realizácie II. etapy vyraďovania JE A-1 v plánovanom termíne, v roku 2016 
- Neukončenie realizácie I. etapy vyraďovania JE V-1 v plánovanom termíne, v roku 2014 
- Ohrozenie  čerpania  finančných  prostriedkov  z  fondu BIDSF,  z  dôvodu nedostatočného  
   poskytovania finančných prostriedkov na spoluúčasť, resp. protiplnení zo strany SR. 
Sekundárnym dopadom môže byť negatívny vplyv na dodávateľský systém vyraďovania JE 
A-1 a v konečnom dôsledku zvýšenie celkových nákladov na záverečnú časť jadrovej 
energetiky. 

Rada správcov:  
Schvaľuje - návrh rozpočtu NJF na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2017  
                     s pripomienkami.  
 
Ukladá - v sprievodnom liste k návrhu rozpočtu upozorniť na možné dopady zo zníženia  
                limitu výdavkov NJF na priebeh prác a ďalší vývoj nákladov. 
 
                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                          T: 25.05.2012                                                                                  
                                                                               
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
5.1. Ing. Šovčík a Ing. Hekel informovali RS NJF o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a zákon       
č. 238/2006 Z. z. (zákon o NJF) z dôvodu transpozície Smernice 2011/70/Euratom, a žiadosti 
ÚJD SR o stanovisko. 
 
Rada správcov:  
Ukladá  - zaslať svoje pripomienky k návrhu novely atómového zákona a zákona o NJF  
                 riaditeľovi NJF. 

 
                                                                              Z: členovia RS NJF 
                                                                              T: 31.05.2012 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
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5.2. Ing. Ziman oboznámil RS NJF so závermi rokovania Spoločného výboru SR a EBRD. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o  záveroch rokovania Spoločného výboru SR a EBRD     
  
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o zverejnení novely nariadenia vlády SR č. 312/2007 Z. z. 
v Zbierke zákonov, pod číslom 145/2012 Z. z.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o nariadení vlády SR č. 145/2012 Z. z. 
        
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
  
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 14.06.2012 v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Ziman 
 
 
 
 


