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 Zápisnica č. 07/15 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v RÚ RAO Mochovce 
Dátum konania: 31.07.2015  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 06/15 z 18.06.2015   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Správa o hospodárení NJF k 30.06.2015 
5. Rôzne    

- Návrh zákona o NJF - Informácia 
 

 
 
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. 06/15 z 18.06.2015. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 06/15 z 18.06.2015   

b) Zverejnenie Zápisnice č. 06/15 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 
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Ukladá - zaslať všetkým členom RS NJF sken listu, ktorým bol vládou SR schválený návrh  
               Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým  
               palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR predložený do Bruselu. 
 
                                                                          Z: riaditeľ NJF 
                                                                          T: 03.08.2015 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 4:   
  
Ing. Šovčík oboznámil prítomných s návrhom Správy o hospodárení NJF k 30.06.2015. 
RS NJF návrh Správy o hospodárení NJF k 30.06.2015 prerokovala a po oboznámení             
sa so stanoviskom hlavného kontrolóra k tejto správe ju schválila. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF  
                               k 30.06.2015 
 
Schvaľuje - Správu o hospodárení NJF k 30.06.2015 
 
Ukladá - predložiť Správu o hospodárení NJF k 30.06.2015 na prerokovanie DR NJF 
 
                                                                             Z: predseda RS NJF  
                                                                             T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
                                                                       KT: 27.08.2015 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
5.1. Ing. Šovčík oboznámil RS NJF so závermi pracovnej skupiny k návrhu nového zákona 
o NJF zo dňa 16.07.2015, zapracovaní pripomienok a vypracovaní súvisiacich dokumentov -  
návrhu Nariadenia vlády SR a návrhu Dôvodovej správy. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o návrhu nového zákona o NJF 
 
Ukladá - po dopracovaní prílohy č. 2 návrhu nového zákona o NJF zaslať kompletný návrh  
                nového zákona o NJF (okrem dôvodovej správy) všetkým členom RS NJF  
 
                                                                       Z: riaditeľ NJF 
                                                                          T: 20.08.2015 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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5.2.    Ing. Šovčík informoval  RS NJF o rozdielnych názoroch medzi Národným jadrovým 
fondom a Ministerstvom financií SR pri vypracovávaní a predkladaní návrhu rozpočtu 
Národného jadrového fondu na roky 2016 s výhľadom na roky 2017 až 2020, ako súčasť 
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o rozdielnych názoroch medzi Národným jadrovým fondom  
                               a Ministerstvom financií SR pri vypracovávaní a predkladaní návrhu  
                               rozpočtu Národného jadrového fondu na rok 2016 s výhľadom na roky  
                                2017 až 2020, ako súčasť návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016  
                               až 2018. 
 
Ukladá - informovať ministra hospodárstva listom predsedu RS NJF o rozdielnych názoroch  
               medzi Národným jadrovým fondom a Ministerstvom financií SR pri vypracovávaní  
               a predkladaní návrhu rozpočtu Národného jadrového fondu na rok 2016 s výhľadom  
               na roky 2017 až 2020, ako súčasť návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016       
               až 2018   
                                                                       Z: riaditeľ NJF 
                                                                          T: 04.08.2015 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.3. Ing. Šovčík informoval RS NJF o spracovaní dotazníka o JZ a národných 
fondoch v jednotlivých ČŠ EÚ podľa požiadavky uvedenej v maile od p. Žákovej z MH SR. 
Pripomenul, že nadchádzajúce zasadnutie DFG sa uskutoční dňa 09.09.2015 v Luxemburgu, 
na ktorom sa navrhuje aj účasť zástupcu NJF.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o vypracovaní dotazníka EK o JZ a národných fondoch 
                               v jednotlivých ČŠ EÚ, predloženom MH SR 
 
Schvaľuje - účasť prof. Ing. Slugeňa, DrSc. na zasadnutí DFG, ktoré sa koná dňa 09.09.2015   
                    v Luxemburgu na náklady NJF  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.4. Ing Šovčík informoval o pozvánke na informačno-konzultačné podujatie k zámeru 
Európskej komisie zriadiť Európsku entitu pre socioekonomické záležitosti súvisiace               
s jadrovoenergetickými technológiám (projekt PLATENSO), ktoré sa uskutoční                   
dňa 08.10.2015 v Bratislave.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o pozvánke na projekt PLATENSO. 
 
Ukladá - oznámiť neúčasť NJF na projekte PLATENSO dňa 08.10.2015 v Bratislave 
 
                                                                       Z: riaditeľ NJF 
                                                                          T: 20.08.2015 
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Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
5.5. Ing. Homola informoval, že je podpísané stavebné povolenie na výstavbu Integrálneho 
skladu v Jaslovských Bohuniciach. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o stavebnom povolení na výstavbu Integrálneho skladu  
                                v Jaslovských Bohuniciach. 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa 27.08.2015 o 08,00 hod. v zasadacej 
miestnosti NJF v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Hekel                                                                 Schválil: Ing. Éhn 


