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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 30. 05. 2019  

 

Prítomní: Ing. Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD., Ing. Homola, Ing. Kuchta,  

prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Ján Petrovič, PhD. 

Ospravedlnený:  Ing. Václav, PhD. 

Prizvaní:  Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Barátová, Ing. Mršková 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 4/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa  26. 4. 2019 

a zápisnice zo zasadnutia per rollam 14. - 17. 05. 2019 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za apríl 2019 

5. Ustanovenie správcu podúčtu podľa § 11 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF 

6. Návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024 

7. Podklady pre prípravu úvodného stretnutia k aktualizácii vnútroštátneho programu 

nakladania s VJP a RAO 

8. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že 

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

s pozvánkou. Ing. Neštický požiadal o doplnenie programu zasadnutia o ustanovenie správcu 

podúčtu podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. RS prijala   

 

uznesenie č. 60/05/2019 

 

Rada správcov schvaľuje doplnený program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 04/2019 z 26. 04. 2019 a návrh zápisnice  

č. 05/2019 zo zasadnutia per rollam konaného v dňoch 14. - 17. 05. 2019 a prijala 

 

uznesenie č. 61/05/2019 

 

Rada správcov schvaľuje zápisnicu č. 04/2019 z 26. 04. 2019 a zápisnicu č. 05/2019 zo 

zasadnutia per rollam konaného v dňoch 14. - 17. 05. 2019 a ich zverejnenie na internetovej 

stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 3: 

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol  

Ing. Neštický. RS prijala 

 

uznesenie č. 62/05/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 4: 

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

mesiac apríl 2019. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 63/05/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF 

za mesiac apríl 2019. 

  

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 5: 

V nadväznosti na prijaté uznesenie vlády SR č. 223/2019 z 21. mája 2019, ktorým bol dňom 

22. 05. 2019 vymenovaný  prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. za podpredsedu rady správcov 

a Ing. Ján Petrovič, PhD. za člena rady správcov NJF, bol ustanovený správca podúčtu podľa  

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde. RS prijala 

 

uznesenie č. 64/05/2019 

 

Rada správcov schvaľuje ustanovenie Ing. Jána Petroviča, PhD., ako správcu podúčtu podľa 

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 6: 

Ministerstvo financií SR zaslalo listom č.  MF/011931/2019-431 limity príjmov a výdavkov na 

základe ktorých bol upravený návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 

2024,  ktorý bol pôvodne prerokovaný a schválený na zasadnutí RS NJF konanom dňa 26. 04. 

2019.  

Návrh rozpočtu NJF vypracovaný podľa pokynov Ministerstva financií SR, ktoré sú v súlade 

s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 a v zmysle limitov príjmov 

a výdavkov z MF SR bol zaslaný na MH SR listom č. 78/2019/NJF dňa 17. 05. 2019 aj 

s komentárom, v ktorom sú vysvetlené plánované príjmy a výdavky NJF na roky 2020 až 2022 

vyplývajúce z reálnych potrieb a predpokladov v dotknutých rokoch.  

RS NJF prerokovala návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024, ako 

aj samotný komentár k návrhu rozpočtu a prijala 

 

uznesenie č. 65/05/2019 
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Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024, ktorý 

bol vypracovaný v zmysle limitov príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR, ako aj komentár 

k návrhu rozpočtu NJF na roky 2020 až 2022 a zaslanie týchto dokumentov na MH SR listom 

č. 78/2019/NJF zo dňa 17. 05. 2019. 

Ukladá predložiť na DR NJF návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024, 

ktorý bol vypracovaný v zmysle limitov príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR, ako aj 

komentár k návrhu tohto rozpočtu. 

 Z: Ing. Éhn 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 7: 

Ing. Neštický predložil RS NJF aktualizovaný harmonogram prípravy aktualizácie 

vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO (VP), ako aj prvotný návrh štruktúry 

samotného materiálu. RS NJF prerokovala ďalší postup v procese aktualizácie vnútroštátneho 

programu a prediskutovala potrebu zvolania úvodného rokovania dotknutých organizácií za 

účelom prezentácie ďalšieho postupu a prerokovania kľúčových otázok, ako je napr. zostavenie 

pracovných skupín pre jednotlivé oblasti VP. RS prijala  

 

uznesenie č. 66/05/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie predložené materiály k aktualizácii vnútroštátneho programu nakladania 

s VJP a RAO.  

Ukladá pripraviť pozvánku na úvodné rokovanie k aktualizácii vnútroštátneho programu pre 

dotknuté organizácie, ktoré je plánované dňa 20. 06. 2019 o 10:00 hod. 

 Z: Ing. Neštický 

 T: 07. 06. 2019 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 8: 

8.1 Ing. Neštický podal informáciu o schválení žiadosti týkajúcej sa zapojenia NJF do 

výskumného projektu Európskej komisie EURAD (European Joint Programme on 

Radioactive Waste Management). Projekt je aktuálne v štádiu podpisovania grantovej 

zmluvy s Európskou komisiou (Grant Agreement) a konzultácie konzorciálnej zmluvy 

medzi zmluvnými partnermi projektu. Podpisom grantovej zmluvy zo strany EC 

a koordinátora (Andra) bol začiatok projektu oficiálne stanovený na 01. 06. 2019. RS NJF 

prijala  

 

uznesenie č. 67/05/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie informáciu o zapojení sa NJF do výskumného projektu EURAD.  

Poveruje predsedu RS NJF podpísaním grantovej a konzorciálnej zmluvy k projektu EURAD. 
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

8.2 Ing. Neštický informoval, že dňa 23. 05. 2019 bola na porade vedenia ministra MH SR 

predložená a prerokovaná Správa o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP 

a RAO za rok 2018. Porady vedenia ministra MH SR sa zúčastnil Ing. Kövér a Ing. 

Petrovič, PhD. Správa bola akceptovaná bez pripomienok. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 68/05/2019 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o prerokovaní Správy o plnení 

vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO za rok 2018 na porade vedenia ministra MH 

SR, ktorá sa uskutočnila dňa 23. 05. 2019. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

8.3 Ing. Neštický ďalej informoval o doručení listu MH SR č. 15230/2019-4130-24891 zo 

dňa 24. 04. 2019, ktorým bol zaslaný schválený Štatút NJF. RS prijala 

 

uznesenie č. 69/05/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o doručení listu MH SR č. 15230/2019-4130-

24891 zo dňa 24. 04. 2019, ktorým bol zaslaný schválený Štatút NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

8.4 V súvislosti s konaním medzinárodnej konferencie ECED 2019 v dňoch 25. – 26. 06. 

2019, Ing. Neštický informoval RS NJF o prihlásení príspevku NJF s názvom „New 

Approaches to the National Programme for SF and RAW Management in Slovakia“, 

ktorý bude na konferencii prezentovať Ing. Mršková, ako zástupca NJF. 

          

uznesenie č. 70/05/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o prihlásení príspevku NJF na konferenciu ECED 

2019, ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 26. 06. 2019.   

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 21. 06. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                          Schválil: Ing. Éhn 


