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Miesto konania: JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach 

Dátum konania: 21. 11. 2018  

 

Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, Ing. Ziman, prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. 

Strýček, Ing. Václav, PhD. 

Ospravedlnený:  prof. Ing. Slugeň, DrSc. 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 13/2018 zo zasadnutia RS NJF konaného do 09. 11. 2018 

3. Prerokovanie aktualizácie cenových kalkulácií JAVYS, a. s.  na rok 2018 

4. Prerokovanie aktualizovaných žiadostí a technicko-ekonomických odôvodnení (TEO) 

na rok 2018  

5. Prerokovanie návrhu dodatku č.2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na 

rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s. 

6. 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 prerokovanie návrhu 

aktualizácií cenových kalkulácií JAVYS, a. s. a o prerokovanie aktualizovaných žiadostí a TEO 

na rok 2018 v nadväznosti na prerokovanie návrhu dodatku č. 2 k zmluve o poskytovaní 

finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF pre JAVYS, a. s. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – doplnený program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 13/2018 z 09. 11. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 13/2018 z 09. 11. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 13/2018 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 3: 

Ing. Neštický prezentoval zhrnutie týkajúce sa hlavných zmien v aktualizovaných cenových 

kalkuláciách vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. v porovnaní s doteraz platnými 

cenovými kalkuláciami.  Zmeny sa týkali najmä spresnenia množstva spracovávaného RAO na 
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základe aktualizovaného plánu nakladania s RAO na rok 2018 a s tým spojeného prepočtu 

variabilných nákladov na jednotlivé činnosti. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – schvaľuje aktualizované cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti 

JAVYS, a. s. pre rok 2018. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 4: 

RS NJF ďalej prerokovala aktualizované žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

spoločnosti JAVYS, a. s na rok 2018 a ich technicko-ekonomické odôvodnenia, ktoré boli 

predložené na NJF spolu s aktualizovanými cenovými kalkuláciami vlastných výkonov 

a dodatkom č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018 listom  

č. 2018/11232/4100/Krá dňa 20. 11. 2018. Aktualizované žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov a dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov vychádzajú 

z aktualizácie predmetných cenových kalkulácií, ktoré majú vplyv na výšku finančných 

prostriedkov požadovaných z NJF.  

 

Rada správcov:  

Posúdila – aktualizované žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2018 

a ich technicko-ekonomické odôvodnenia predložené spoločnosťou JAVYS, a. s. 

 

K bodu 5: 

Na základe aktualizovaných žiadostí posúdených v bode 4, bol prerokovaný návrh dodatku č.2 

k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF s JAVYS, a. s. na rok 2018. Fakturácia 

za mesiac november a december roka 2018 je podľa návrhu dodatku č. 2 k zmluve 

o poskytovaní finančných prostriedkov vymedzená v samostatnom dokumente „Postup 

stanovenia finančného rozsahu fakturácie za november a december roka 2018“. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – dokument „Postup stanovenia finančného rozsahu fakturácie za november 

a december roka 2018“. 

Schvaľuje – dodatok č. 2 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2018 

pre JAVYS, a. s. 

Ukladá – predložiť dodatok č. 2 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 

2018 pre JAVYS, a. s. na prerokovanie DR NJF. 

  

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 6: 

6.1 Ing. Kövér informoval, že sa na ÚJD SR dňa 03. 12. 2018 uskutoční zasadnutie 

Medzirezortnej koordinačnej skupiny EURATOM a strategickej RKS. Toto zasadnutie 

bude predstavovať relevantné fórum na prerokovanie otázok týkajúcich sa misie 

ARTEMIS, transpozície smernice 2011/70/EURATOM, ako aj zapojenia NJF a iných 
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inštitúcií do projektov HORIZON 2020 týkajúcej sa záverečnej časti mierového 

využívania jadrovej energie. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o konaní zasadnutia medzirezortnej koordinačnej 

skupiny. 

 

6.2 Ing. Neštický informoval, že bol dňa 23. 10. 2018 na NJF doručený list  

č. PPL/A/2018/013140 od RÚVZ v Nitre so žiadosťou o zabezpečenie finančného krytia 

nakladania so žiaričom Cs-137, ktorý sa nachádza na rádioterapeutickom pracovisku 

spoločnosti Nemocnica Komárno, s. r. o., ako s materiálom neznámeho vlastníka.  

  Dňa 07. 11. 2018 v nadväznosti na tento list zaslal NJF list č. 132/2018/NJF na ÚVZ 

SR,  ktorým žiadal o súčinnosť pri riešení danej  problematiky a zaslaní dostupných údajov 

o žiariči Cs-137, výrobné číslo 131 a taktiež o zaslanie stanoviska vysvetľujúce 

ustanovenia § 99 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane.    

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o priebehu riešenia problematiky finančného krytia 

žiariča Cs-137. 

 

 

 

 

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční 18. 12. 2018 o 08:00 h v sídle NJF. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                Schválil: Ing. Éhn 


