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Miesto konania: JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice 
Dátum konania: 18.10.2016  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 10/16 zo dňa 22.09.2016 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola NJF za september 2016 
5. Odpoveď na otázky EK k vnútroštátnej politike a vnútroštátnemu programu 
6. Realokácia zodpovedností správcov podúčtov na účtoch NJF 
7. Rôzne  

Prezentácie spoločnosti JAVYS, a.s. na témy:    
- Vyraďovania JE A1 a JE V1 v 3D, 
- Porovnania metodík tvorby cenových kalkulácii do roku 2015 a po roku 2016, 
- Čerpanie prostriedkov NJF v roku 2016 s výhľadom na ďalšie roky 2017 až 2019 
v zmysle konsolidácie verejných financií v SR. 

                        
K bodu 1: 
 
Rokovanie Rady správcov NJF otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval, že 
zasadnutie RS NJF je uznášaniaschopné. Predniesol návrh programu rokovania v súlade 
s pozvánkou 
 
Rada správcov NJF program rokovania odsúhlasila.  
 
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 2: 
 
Rada správcov NJF prerokovala návrh Zápisnice č.10/16 zo dňa 22.09.2016 
. 
Rada správcov:  
Schvaľuje - a) Zápisnicu č. 10/16 zo dňa 22.09.2016 
                     b) Zverejnenie Zápisnice č.10/16 na internetovej stránke NJF 
 
Poznámka k hlasovaniu: V priebehu zasadnutia RS NJF sa podpredseda rady správcov prof. 
Ing. Slugeň, DrSC ospravedlnil, že z pracovných povinností musí opustiť zasadnutie. Zvyšné 
hlasovania boli bez jeho prítomnosti.  
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 3: 
 
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.  
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Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 4:    
 
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
august 2016. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 5: 
 
RS NJF prerokovala stav prípravy návrhu odpovede na otázky EK k vnútroštátnej politike 
a vnútroštátnemu programu. Ing. Ziman odporučil v odpovedi spomenúť, že plnenie 
harmonogramu  činností, ktorý ja súčasťou vnútroštátneho programu je sledované. 
 
Rada správcov:  
Ukladá – 1) doručiť Ing. Hekelovi návrh odpovedí na jednotlivé otázky 
 

                  T: 21.10.2016 
                  Z: Rada správcov NJF 
 

                2) rozoslať zosumarizovaný návrh odpovedí členom RS NJF na pripomienkovanie 
 

                 T: 25.10.2016 
                 Z: Ing. Hekel 
 

                3) zaslať konečné znenie návrhu odpovedí sekcii energetiky MH SR 
 

                 T: 31.10.2016 
                 Z: Ing. Hekel 

 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
K bodu 6: 
 
RS NJF prerokovala realokáciu zodpovedností správcov podúčtov na účtoch NJF (Ing. 
Strýček podúčet „a“ a Ing. Václav podúčet „d + g“ ). 
 
Rada správcov:  
Schvaľuje – zodpovednosť Ing. Strýčka za podúčty „d + g“ a  Ing. Václava za podúčet „a“ 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
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K bodu 7: 
 
Po ukončení zasadnutia RS NJF pokračoval program v súlade s pozvánkou  prezentáciami 
spoločnosti JAVYS, a.s. na jednotlivé témy. 
 
7.1: 
V rámci bodu rôzne Ing. Hekel informoval RS NJF o aktuálnom vývoji dopracovania návrhu 
nového zákona o NJF a postupu jeho schvaľovania. Predpoklad schválenia zákona je do 
30.06.2017 s predpokladanou účinnosťou vrátane nadväzujúcich predpisov k 01.01.2018. 
K predloženej informácii bola rozsiahla diskusia na tému stanovenia výšky príspevkov 
a poplatkov do NJF. 
 
Rada správcov:  
Berie na vedomie - Informáciu o aktuálnom vývoji dopracovania návrhu nového zákona 
o NJF a postupu jeho schvaľovania. 
 
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 
 
 
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 16.11.2016 o 08.00 hod. v sídle NJF. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Ščasný                                                          Schválil: Ing. Éhn 
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