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 Zápisnica č. 13/12 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 20.12.2012  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie Zápisnice č. 12/12 z 22.11.2012   
3. Kontrola plnenia úloh  
4. Rôzne       
     - Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici na rok 2013 

           - Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR  
 
                        
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. 12/12 z 22.11.2012. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 12/12 z 22.11.2012 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 12/12 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: 
 
4.1. RS NJF prerokovala Návrh na uloženie disponibilných finančných prostriedkov NJF 
v Štátnej pokladnici na rok 2013 a ďalšie. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje -  uloženie  disponibilných  finančných  prostriedkov  NJF k 31.12.2012  v Štátnej  
                    pokladnici na rok 2013 a ďalšie podľa predloženého návrhu, s pripomienkou.  
 
Ukladá -  uložiť  disponibilné  finančné prostriedky  NJF  k 31.12.2012 v Štátnej pokladnici 
                na rok 2013 a ďalšie nasledovne: 

• 70 mil. € na termínovaný vklad od 31.12.2012 do 29.12.2017,                   
bez kapitalizácie vkladu, pri predpokladanom úročení 1,50 % p.a.            
(viď ponuka zo Štátnej pokladnice) 

• 70 mil. € na termínovaný vklad od 31.12.2012 do 30.12.2022,                    
bez kapitalizácie vkladu, pri predpokladanom úročení 2,95 % p.a.            
(viď ponuka zo Štátnej pokladnice) 

• Zvyšné disponibilné finančné prostriedky ukladať operatívne                       
na  viacmesačné termínované vklady a krátkodobé termínované vklady      
na 1 mesiac 

                                                                              Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 21.12.2012, a priebežne v roku 2013 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
4.2. RS NJF prerokovala návrh vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania návrhu Stratégie záverečnej časti mierového 
využívania jadrovej energie v SR (Stratégie ZČMVJE v SR). 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - návrh vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci medzirezortného  
                    pripomienkového konania návrhu Stratégie ZČMVJE v SR 
 
Ukladá - zaslať  návrh  vyhodnotenia pripomienok vznesených v rámci medzirezortného 
               pripomienkového konania k návrhu Stratégie záverečnej časti mierového využívania 
              jadrovej energie v SR na MH SR 
                                                                                  Z: riaditeľ NJF 
                                                                              T: 21.12.2012 - zásadné pripomienky 
                                                                              T: 07.01.2013 - ostatné pripomienky 
        
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
  
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční podľa potreby v sídle NJF. 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Ziman 


