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 Zápisnica č. 11/13 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 07.11.2013  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 10/13 z 24.10.2013   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 od žiadateľov: 

- JAVYS, a. s. (Dodatky č. 5 k žiadostiam č. 01 - 03, 06/A/11/JAVYS                       
a č. 01/E/11/JAVYS, Dodatky č. 3 k  žiadostiam č. 05, 07, 08/A/12/JAVYS,      
Dodatok č. 1 k žiadosti č. 03/E/13/JAVYS a  žiadosti č. 04/A/14/JAVYS, 
01/D/14/JAVYS, 02/E/14/JAVYS, 01/G/14/JAVYS a 02/G/14/JAVYS). 
- VUJE, a. s. (žiadosť č. 1 - 2/A/VUJE/14)  
- HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (žiadosť č. 01/D/14/HLA)       

5. Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické 
účty k 01.01.2014 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 03/2013 

6. Návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2014 z  NJF                  
pre žiadateľov JAVYS, a. s., VUJE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s.r.o. 

7. Informácia o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie ZČMVJE v SR 
8. 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. 10/13 z 24.10.2013   
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 10/13 z 24.10.2013   
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 10/13 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 3: 
 
Ku dnešnému dňu neboli zročné žiadne úlohy.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 4: 
 
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 od žiadateľov: 
 
A) RS NJF prerokovala žiadosť HUMA-LAB APEKO, s.r.o. č. 01/D/14/HLA. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - žiadosť č. 01/D/14/HLA v požadovanej výške s pripomienkou 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
B) RS NJF prerokovala žiadosť  VÚJE, a. s. č. 1/A/VÚJE/14 a č. 2/A/VÚJE/14. Pri diskusii 
zohľadnila  potrebu likvidácie technologického zariadenia, ktoré musí predchádzať likvidácii 
stavebných objektov JE A-1. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - žiadosť č. 1/A/VÚJE/14 a č. 2/A/VÚJE/14 v požadovanej výške  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
   
C) Po úvodnej informácii Ing. Šovčíka o  schválení rozpočtu NJF ako súčasti rozpočtu 
verejnej správy na rok 2014 vládou SR zástupcovia žiadateľa  JAVYS, a. s.  prítomní            
na dnešnom rokovaní uviedli, že limit výdavkovej časti rozpočtu NJF vo výške 50 mil. € 
nepovažujú za dostatočný a konečný. Z uvedeného dôvodu nevedia odsúhlasiť alokáciu 
finančných prostriedkov na jednotlivé žiadosti. RS NJF konštatovala, že žiadosti JAVYS, a. s.                
na poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 sú  napriek ich formálnym 
nedostatkom predložené v súlade so zákonom o NJF. RS NJF pokladá rozpočet NJF na rok 
2014 za konečný. Z uvedeného dôvodu NJF listom požiada JAVYS, a. s.  o predloženie 
svojho  návrhu na stanovenie priorít a prerozdelenie schválených finančných prostriedkov      
na jednotlivé žiadosti k najbližšiemu rokovaniu RS NJF (27.11.2013). 
 
Rada správcov:  
Ukladá -  listom vyžiadať od JAVYS, a. s. návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov na  
                jednotlivé žiadosti pre rok 2014 
                                                                        Z: Ing. Šovčík 
                                                                     T: 11.11.2013      
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0                                                                              
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K bodu 5: 
 
Ing. Šovčík po úvodnej informácii k prerozdeleniu dotácií NJF na rok 2014 predložil RS NJF 
Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické účty 
k 01.01.2014 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 03/2013. RS NJF materiál následne 
prerokovala. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Opatrenie predsedu RS NJF č. 03/2013 - rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých  
                    podúčtov a na jednotlivé analytické účty k 01.01.2014 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu6: 
 
Návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2014 z NJF pre žiadateľov:  
 
A) RS NJF prerokovala návrh Zmluvy s HUMA-LAB APEKO, s.r.o. na poskytnutie 
finančných prostriedkov na rok 2014 z NJF pre žiadosť č. 01/D/HLA/14.  
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - zmluvu s HUMA-LAB APEKO, s.r.o. na poskytnutie finančných prostriedkov  
                    na rok 2014 z NJF pre žiadosť č. 01/D/HLA/14. Zmluva bude zaslaná žiadateľovi  
                    po odstránení formálnych nedostatkov v technickom a ekonomickom odôvodnení  
                   žiadosti  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
B) RS NJF prerokovala návrh Zmluvy s VUJE, a. s. na poskytnutie finančných prostriedkov 
na rok 2014 z NJF pre žiadosť č. 1/A/VUJE/14 a č. 2/A/VUJE/14. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - zmluvu s VUJE, a. s. na poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2014 z NJF  
                    pre žiadosť č. 1/A/VUJE/14 a č. 2/A/VUJE/14  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
C) RS NJF návrh zmluvy pre žiadateľa JAVYS, a. s. vzhľadom na závery z bodu 4C tohto 
zápisu neprerokovala.  
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K bodu 7: 
 
Ing. Šovčík informoval RS NJF, že v  procese schvaľovania návrhu Stratégie ZČMVJE v SR 
nenastali k dnešnému dňu zmeny - materiál bude pravdepodobne zaradený do programu 
rokovania vlády SR až po prerokovaní návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 
v NR SR. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie  
                               ZČMVJE v SR 
                                                                               
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 27.11.2013 v sídle NJF. Predbežný termín 
decembrového zasadnutia RS NJF je 12.12.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


