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

 
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 
Dátum konania: 12.12.2013  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 12/13 z 27.11.2013   
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Aktualizácia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2013          

od žiadateľa JAVYS, a. s. č. 04/A/11/JAVYS - Dodatok č. 4.1 
5. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2013     

pre žiadateľa JAVYS, a. s. 
6. Návrh na uloženie finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici na rok 2014 
7. Informácia o aktuálnom stave procesu schvaľovania návrhu Stratégie ZČMVJE 
8. Rôzne   

- Návrh vnútroštátnej politiky a návrh vnútroštátneho programu pre zodpovedné    
   a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR  

 
 
                        

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 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 12/13 z 27.11.2013. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 12/13 z 27.11.2013   
                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 12/13 na internetovej stránke NJF 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
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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 
 
 
 
K bodu 4: 
 
Aktualizácia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2013 od žiadateľa 
JAVYS, a. s. - Žiadosť č. 04/A/11/JAVYS - Dodatok č. 4.1 bola prerokovaná Radou správcov 
NJF. Zároveň boli zo strany RS NJF vznesené pripomienky k technicko-ekonomickému 
odôvodneniu žiadosti. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - žiadosť  o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2013 od žiadateľa 
                    JAVYS, a. s.  č.  04/A/11/JAVYS  -  Dodatok  č. 4.1  v súlade  s  požiadavkou,             
                    za podmienky neprekročenia limitnej výšky celkových výdavkov žiadateľa                                   
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 5: 
 
RS NJF prerokovala Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF      
na rok 2013 pre žiadateľa JAVYS, a. s. 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje - Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF                 
                    na rok 2013 pre žiadateľa JAVYS, a. s. 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 6: 
 
Ing. Šovčík predložil RS NJF Návrh na uloženie disponibilných finančných prostriedkov NJF 
v Štátnej pokladnici na rok 2014 a ďalšie. RS NJF prerokovala predložený Návrh na uloženie 
disponibilných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici na rok 2014 a ďalšie.  
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Návrh na uloženie disponibilných finančných prostriedkov NJF v Štátnej  
                                pokladnici na rok 2014 a ďalšie, s pripomienkami  
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Ukladá -  uložiť  disponibilné  finančné prostriedky  NJF  k 31.12.2013 v Štátnej pokladnici 
                na rok 2014 a ďalšie nasledovne: 

• 140 mil. € na termínovaný vklad od 31.12.2013 do 29.12.2023,                    
bez kapitalizácie vkladu, pri predpokladanom úročení 2,59 % 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: 20.12.2013, a priebežne v roku 2014 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
K bodu 7: 
 
Ing. Éhn 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  
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
 
K bodu 8: 
 
Členovia  RS NJF  sa  dohodli,  že  spracovatelia návrhu Národnej politiky pre zodpovedné 
a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR  a  návrhu  Národného programu pre zodpovedné 
a bezpečné nakladanie s VJP a RAO v SR urobia prípadné úpravy uvedených materiálov, 
a rozošlú všetkým členom RS NJF. Návrhy Národnej politiky a Národného programu budú 
RS NJF prerokované na januárovom zasadnutí RS NJF. 
 
Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
                                                                      
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 30.01.2014 v sídle NJF. 
Po skončení rokovania RS NJF sa uskutoční rokovanie pracovnej skupiny k zásadnej 
novele zákona o NJF. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


