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 Zápisnica č. 12/14 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 04.12.2014  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 11/14 z 06.11.2014   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Úprava rozpočtu NJF na rok 2014 
5. Prerokovanie aktualizovaných žiadostí č. 01/A/11/JAVYS – Dodatok č. 5.1  

a č. 02/E/14/JAVYS 
6. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2014 pre 

žiadateľa JAVYS, a. s. 
7. Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici na rok 2015 
8. Rôzne       

- Informácia o stave prípravy zásadnej novely zákona o NJF 
 
                        

K bodu 1: 
 
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a predniesol návrh 
programu rokovania v súlade s pozvánkou. Ing. Šovčík požiadal o doplnenie programu 
rokovania o úpravu výdavkovej časti rozpočtu NJF na rok 2014 pre žiadateľov a prerokovanie 
aktualizácie žiadostí JAVYS, a. s. č. 01/A/11/ JAVYS – Dodatok č. 5.1 a č. 02/E/14/JAVYS. 
 
Rada správcov NJF úpravu programu rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 11/14 z 06.11.2014. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 11/14 z 06.11.2014   
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 11/14 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 



2 
 

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 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 4:    
 
RS NJF prerokovala úpravu výdavkovej časti rozpočtu NJF na rok 2014 pre žiadateľov – 
presun medzi investičnými a prevádzkovými finančnými prostriedkami bez zmeny celkových 
výdavkov. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - úpravu výdavkovej časti rozpočtu NJF na rok 2014 pre žiadateľov 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
RS NJF prerokovala aktualizáciu žiadostí JAVYS, a. s. č. 01/A/11/ JAVYS – Dodatok  č. 5.1 
a č. 02/E/14/JAVYS. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - aktualizáciu žiadostí JAVYS, a .s. č. 01/A/11/ JAVYS – Dodatok č. 5.1  
                     a č. 02E/14/JAVYS 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
RS NJF prerokovala Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF    
na rok 2014 pre žiadateľa JAVYS, a. s. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok  
                     2014 pre žiadateľa JAVYS, a. s. 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 7: 
 
Ing. Šovčík predložil RS NJF Návrh na uloženie disponibilných finančných prostriedkov NJF 
v Štátnej pokladnici na rok 2015 a ďalšie. RS NJF uvedený návrh prerokovala.  
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Návrh na uloženie disponibilných finančných prostriedkov NJF v Štátnej  
                                pokladnici na rok 2015 a ďalšie  
 
Ukladá -  uložiť  disponibilné  finančné prostriedky  NJF  k 31.12.2014 v Štátnej pokladnici 
                na rok 2015 a ďalšie nasledovne: 

• 125 mil. € na termínovaný vklad od 31.12.2014 do 29.12.2034,                    
bez kapitalizácie vkladu, pri predpokladanom úročení 2,40 % p.a.            
(viď ponuka zo Štátnej pokladnice) 

• Zvyšné disponibilné finančné prostriedky ukladať operatívne                       
v priebehu roka 2015 na  viacmesačné termínované vklady a krátkodobé 
termínované vklady na 1 mesiac 
 

                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 31.12.2014, a priebežne v roku 2015 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 8: 
 
8.1 Riaditeľ NJF informoval Radu správcov NJF o aktuálnom stave prípravy zásadnej novely 
zákona o NJF a o rozhodnutí MH SR – vzhľadom na veľké množstvo zmien oproti súčasnému 
zneniu zákona, je nutné pripraviť návrh nového zákona o NJF. 
  
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o aktuálnom stave prípravy zákona o NF 
 
Požaduje: - ponechať výšku odmien Rady správcov NJF (§ 3, ods. 6) a Dozornej rady NJF     
                    (§ 4, ods. 4) ako v súčasnom znení zákona o NJF, 
                  - upraviť § 6, ods. 6 v tom zmysle, že platové zaradenie, odmeny, ... hlavného  
                    kontrolóra  schvaľuje Dozorná rada NJF na návrh Rady správcov NJF, 
                  - upraviť text v § 3a, ods. 1 v tom zmysle, že Rada správcov nevypracúva ...,        
                    ale zodpovedá za vypracovanie ... 
  
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
8.2. Riaditeľ NJF informoval Radu správcov NJF o ukončení medzirezortného 
pripomienkového konania k návrhu Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR (celkom bolo vznesených celkom 50 pripomienok,            
z toho 3 zásadné) a oznámení o začatí zisťovacieho konania. 
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Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o ukončení medzirezortného pripomienkového konania  
                                a začatí zisťovacieho konania 
 
Ukladá - Vyhodnotiť pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania vrátane  
                návrhu úpravy textu dokumentu u akceptovaných pripomienok a zdôvodnenia       
                pri neakceptovaných pripomienkach  
 
        Z: podpredsedovia RS NJF za pripomienky k politike 
             správcovia podúčtov za pripomienky k programu 
             riaditeľ za pripomienky ku komuniké, predkladacej správe a pod. 
        T: 15.01.2015 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
8.3 Predseda RS NJF informoval, že hlavná kontrolórka NJF p. Ing. Zdenka Petreková 
požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou (§ 60 ZP) ku dňu 31.12.2014,                  
a  že on so žiadosťou súhlasil. Zároveň túto skutočnosť listom oznámil p. ministrovi 
hospodárstva SR so žiadosťou o odvolanie menovanej z funkcie hlavnej kontrolórky NJF 
a o vymenovanie nového hlavného kontrolóra NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - informáciu predsedu RS NJF o ukončení pracovného pomeru hlavnej  
                               kontrolórky NJF 
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 22.01.2015 o 08,00 hod. v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


