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

Dátum konania: 23.08.2017 

Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, prof. Ing. Slugeň, DrSc.,  

                prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Václav, PhD., Ing. Ziman,  

 

Ospravedlnený: Ing. Strýček, 

 

Prizvaní:  za NJF - Ing. Neštický,  Ing. Kövér,  

                 

 

Program: 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 08/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 20.07.201 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za júl 2017 

5. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov  NJF pre JAVYS, a.s. na 

rok 2017 spolu s TEO a žiadosťami 

6. 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 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č. 08/17 zo zasadnutia RS NJF konaného 

dňa 20.07.2017. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - Zápisnicu č. 08/17 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 3: 

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

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh. 

 

K bodu 4: 

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

mesiac júl 2017. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. 
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K bodu 5: 

RS prerokovala návrh Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 

2017 z NJF pre JAVYS, a.s. ktorý bol predložený na základe cenových kalkulácií vlastných 

výkonov JAVYS, a.s. pre rok 2017 schválených RS NJF dňa 20.07.2017. 

Prerokovanie materiálu bolo po súhlase členov rady správcov prerušené a následne bol 

poverený riaditeľ NJF, aby zabezpečil: 

• doplnenie všetkých TEO k žiadostiam o informácie týkajúce sa zmien v aktualizovanom 

znení voči pôvodnému zneniu a ich zdôvodnenia, 

• úpravu hodnôt finančných prostriedkov požadovaných z NJF a finančných objemov 

žiadostí tak, aby celková suma finančných prostriedkov bola v súlade s výškou schválenou 

radou správcov resp. hodnotou podľa schváleného rozpočtu NJF pre rok 2017. 

 

Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 

2017 z  NJF bude opätovne predložené  na najbližšom zasadnutí RS NJF. 

 

K bodu 6: 

 

6.1.  

Ing. Neštický  informoval RS NJF o výsledku stretnutia Spoločného výboru pre projekty 

BIDSF vyraďovanie JE V1. 

 

6.2 

Ing. Neštický informoval o výsledku 2. stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu nového 

zákona o NJF zo dňa 03.08.2017. V rámci tohto bodu bola diskutovaná problematika 

aktuálneho výpočtového programu pre výpočet výšky povinných príspevkov. 

 

6.3 

Ing. Neštický informoval o pripravovanom sťahovaní sídla NJF z budovy A do budovy B 

ministerstva hospodárstva v októbri 2017 a o zmene poštového smerovacieho čísla na 821 05 

od 1.9.2017.    

 

6.4 

Prof. Ing. Slugeň, DrSc. predložil k diskusii otázku týkajúcu sa možnosti úpravy znenia zákona 

o NJF tak, aby aj organizácie, ktoré nie sú držiteľmi povolení podľa § 10 ods. 1 zákona o NJF 

mohli byť žiadateľmi o poskytnutie prostriedkov NJF. 

 

6.5   

Ďalšie rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o NJF sa uskutoční 

13.09.2017 a za RS NJF sa zúčastnia predseda a podpredsedovia. 

 

6.6 

Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 19.09.2017 o 08:00 hod. v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Kövér                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


