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Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave 

Dátum konania: 15.06.2017 

Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, Prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Strýček,  

                Prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Václav PhD., Ing. Ziman,  

Prizvaní:  za MH SR - Ing. Petrovič, PhD., Ing. Ravaszová,  

za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Ščasný 

 Poznámka: ku koncu zasadnutia RS NJF boli ospravedlnení Prof. Ing. Tanuška, PhD. a Ing. 

Václav, PhD. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Prerokovanie návrhu stanovenia výšky povinných príspevkov do NJF v zmysle nového 

zákona o NJF 

3. Schválenie Zápisnice č. 05/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 12.05.2017 

4. Kontrola plnenia úloh 

5. Administratívna finančná kontrola za máj 2017 

6. Prerokovanie stanovísk dotknutých orgánov k prevádzke IS ILTRAM 

7. Uloženie voľných finančných prostriedkov NJF v Štátne pokladnici 

8. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie Rady správcov NJF (RS NJF) otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, 

že zasadnutie je uznášania schopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade 

s pozvánkou.  

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – Program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

Návrh stanovenia výšky povinných príspevkov do NJF v zmysle nového zákona o NJF bol 

prediskutovaný v nadväznosti na závery z pracovného zasadnutia RS NJF zo dňa 06.06.2017, 

kde bolo dohodnuté vypracovať varianty výpočtov výšky povinných príspevkov na rok 2018 

v závislosti od hodnôt vstupných údajov pre dobu prevádzkovania JE a pre výšku nákladov na 

prípravu, vybudovanie a prevádzku HÚ. 

Na základe predloženej tabuľky s navrhnutými variantami, boli jednotlivo prediskutované 

argumenty použiteľné pre rozhodovací proces pri stanovení údajov v nasledovných kľúčových 

oblastiach: 

• doba prevádzkovej životnosti JE (40 alebo 60 resp. 40-60 rokov) vrátane legislatívnych, 

strategických alebo iných oficiálnych dokumentov, na ktoré by bolo možné sa odvolať,  

• aplikovateľnosť sumy 512 mil. EUR z transferu MH ako výšku deficitu v príjmoch z JE 

V2 za obdobie prevádzky do začiatku pôsobenia zákona o ŠFL,  pri zohľadnení doby 

prevádzkovania, 

• stanovenie doby platenia príspevkov (doba prevádzkovej životnosti JE resp. doba 

životnosti mínus 6 rokov),  
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• výška nákladov na prípravu, vybudovanie a prevádzku HÚ na základe doposiaľ 

použitých odhadov v štúdiách realizovateľnosti HÚ v SR z rokov 2000, 09/2015 (pre 

SE, a.s.) a 12/2016 (pre JAVYS, a.s.), ako aj argumentov SE, a.s. (predložených listom 

Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR zo dňa 25. mája 2017),  

• predpokladaná výška inflácie a úrokovej sadzby. 

Pri tom bol zohľadňovaný aktuálny stav v legislatívnom procese schvaľovania návrhu zákona 

o NJF i doterajší priebeh jeho tvorby, ako aj hlavný cieľ návrhu nového zákona o NJF, ktorým 

je zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov pre pokrytie nákladov záverečnej časti 

jadrovej energetiky. V rámci komplexnosti boli diskutované tiež súvislosti s budúcim návrhom 

rozpočtu na rok 2018 resp. s výškou príjmov z povinných príspevkov ako aj možné riziká 

v oblasti plnenia záväzkov držiteľov povolení na prevádzku jadrových zariadení voči NJF. 

Bolo konštatované, že súčasné argumenty pre variantné návrhy výpočtu výšky povinných 

príspevkov v závislosti od uvedených vstupných údajov pre deklarovanie optimálneho variantu 

sa javia ako nepostačujúce. 

 

Pre  ďalší spoločný  postup zainteresovaných strán, založený na konsenze s cieľom dospieť 

k hodnotám použiteľným pre formuláciu nariadenia vlády ako súčasti nového zákona o NJF na 

základe analýzy údajov a argumentov vo vyššie uvedených kľúčových oblastiach Rada 

správcov NJF navrhuje: 

- zvolať pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých zainteresovaných strán 

a expertných organizácií v predmetnej oblasti ktorými sú MH SR, NJF, JAVYS, a. s., a 

SE, a. s., definovať jej aktuálne úlohy a ciele a stanoviť spoločný postup pre zaistenie 

požadovaných vstupných údajov pre výpočet výšky povinných príspevkov resp. pre 

vypracovanie finálnej verzie znenia nariadenia vlády v rámci návrhu zákona o NJF, 

- návrh zákona o NJF presunúť z Plánu legislatívnych úloh vlády SR zo septembra 2017 

na september 2018 a to z dôvodu potreby prehodnotenia výšky nákladov na prípravu, 

vybudovanie a prevádzku hlbinného úložiska, doby prevádzkovania reaktorových 

blokov a ďalších dôležitých vstupných údajov pre výpočet výšky povinných príspevkov 

na báze konsenzu v rámci pracovnej skupiny, následného vypracovania textu nariadenia 

vlády a jeho predloženia do MPK v časovom horizonte jún 2018. 

 

Rada správcov: 

Berie na vedomie – Zvolať pracovnú skupinu za účelom stanovenia spoločného postupu 

vypracovania návrhu nariadenia vlády, ktorým sa bude určovať výška povinných 

príspevkov do NJF v zmysle nového zákona o NJF. 

Ukladá – Zaslať stanovisko na ministerstvo hospodárstva (sekcia energetiky) k podnetu od 

AZZZ SR k ďalšiemu postupu stanovenia povinných príspevkov do NJF v zmysle 

záverov v bode 2. 

 

  Z: predseda RS NJF 

 T: 23.06.2017 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

 

K bodu 3: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 05/17 zo zasadnutia RS NJF konaného 

dňa 12.05.2017. 
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Rada správcov:  

Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 05/17, 

                     b) Zverejnenie Zápisnice č. 05/17 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 4: 

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 

mesiac máj 2017. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 6: 

RS prerokovala stanoviská dotknutých orgánov MDaV SR, MŽP SR, MV SR,ÚVZ SR, ÚJD 

SR, JAVYS, a.s. k prevádzke IS ILTRAM za predpokladu ak nebude jeho prevádzka 

zabezpečená z finančných prostriedkov fondu.  

Z uvedených stanovísk vyplýva zhoda, že IS ILTRAM ako databáza informácii o záchytoch 

zdrojov ionizujúceho žiarenia a tiež ako systém včasného informovania poverených osôb stráca 

svoje opodstatnenie nenapĺňaním požadovaných informácii a nepoužívanie tohto informačného 

systému na činnosť týchto orgánov nebude mať žiaden negatívny dopad.  

Na základe stanovísk dotknutých orgánov RS NJF neschválila poskytnutie finančných 

prostriedkov z NJF na zabezpečenie prevádzky IS ILTRAM.   

 

Rada správcov:  

Neschvaľuje –  Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov NJF na prevádzku IS 

ILTRAM. 

Ukladá – Listom informovať spoločnosť HUMA – LAB APEKO, že RS NJF neschvaľuje 

žiadosť 01/D/17/HLA v časti prevádzka informačného systému ILTRAM. 

 

 Z: riaditeľ NJF 

 T: 20.06.2017 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 7: 

RS NJF prerokovala návrh Ing. Neštického na uloženie voľných finančných prostriedkov NJF 

v sume 135 mil. eur v Štátnej pokladnici. Na žiadosť NJF bola zo Štátnej pokladnice zaslaná 
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ponuka na uloženie finančných prostriedkov na obdobie od 01.07.2017 do 31.12.2017 

s úrokovou sadzbou 0,015% p.a., na obdobie 5 rokov 0,02% p.a., 10 rokov 0,84% p.a., 15 rokov 

1,29% p.a a 20 rokov 1,69% p.a. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – Uloženie voľných finančných prostriedkov NJF v sume 135 miliónov eur v Štátnej 

pokladnici na obdobie od 1.7.2017 do 31.12.20017 s úrokovou sadzbou vo výške 

0,015% p.a. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 8: 

8.1  

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci 

žiadosti 02/A/15/JAVYS – Dodatok č. 2. Prerozdelenie finančných prostriedkov medzi akciami 

v rámci žiadosti je v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní finančných prostriedkov na 

rok 2017 z NJF pre JAVYS, a.s., bod 3.6 , ev. č. zmluvy 30000290.  

 

 
Názov žiadosti a akcie v rámci žiadosti                                  Pôvodná výška                   Návrh na úpravu 

02/A/15/JAVYS - Dodatok č.2 pre rok 2017 

      

 Inovácie a rekonštrukcie zariadení JE A-1                              4 889 800,00                       4 889 800,00 

 a technológií nakladania s RAO 

 

Inovácia el. rozvodu 0.4 kV techn. objektov                              637 587,00                          637 751,00 

Pracovisko pre spracovanie kovových RAO – pretavba          1 608 691,00                          360 948,00 

Inovácia elektronických dozimetrov                                           411 820,00                          353 524,00                        

Inovácia celotelových dozimetrov                                                         0,00                                  138,00 

Implementácia riešenia pre ECM                                                200 000,00                                     2,00 

Premiestnenie linky na výrobu VBK                                          766 098,00                        2 385 298,00 

Integrálny sklad RAO                                                              1 035 604,00                        1 035 604,00 

IMNIP                                                                                         230 000,00                           116 535,00 

 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje –   Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov medzi akciami v rámci žiadosti 

číslo 02/A/15/JAVYS – Dodatok č. 2. 

                      

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

8.2.  

Ing. Neštický predložil RS NJF na schválenie návrh odmeny pre riaditeľa a zamestnancov NJF 

za 2. štvrťrok 2017. Zároveň predložil RS NJF návrh odmeny  pre hlavného kontrolóra za 1. 

polrok 2017. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - Návrh odmien za 2. štvrťrok 2017 pre zamestnancov NJF v navrhnutej 

výške. 

Schvaľuje - Vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za 2. štvrťrok 2017.  
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Ukladá – Predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 1. polrok 2017 na schválenie 

Dozornej rade NJF. 

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

8.3.  

RS NJF prerokovala návrh účasti Prof. Ing. Slugeňa, DrSc. na výbore pracovnej skupiny DFG 

(Decommissioning Funding Group) v Luxemburgu v dňoch 10. a 11. júla 2017.   

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – Účasť Prof. Ing. Slugeňa, DrSc., na výbore pracovnej skupiny DFG 

v Luxemburgu na náklady NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

 

Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 20.07.2017 o 08:00 hod. v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Ščasný                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


