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

Dátum konania: 27. 03. 2018  

 

Prítomní: Ing. Éhn, prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Ziman, prof. Ing. Tanuška, PhD.,  

Ing. Václav, PhD. 

Ospravedlnení: Ing. Homola, Ing. Strýček 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 03/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 08. 03. 2018 

3. Prerokovanie pripomienok SE, a. s. k zákonu o NJF 

4. 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.  

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 03/2018 z 08. 03. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 03/2018 z 08. 03. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 03/2018 z 08. 03. 2018 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 3: 

 

Ing. Neštický prezentoval RS NJF jednotlivé pripomienky a návrhy zmien zo strany  

SE, a. s. a stanoviská, resp. návrhy akceptácie/neakceptácie zmien a odôvodnení zo strany NJF. 

 

RS NJF prerokovala pripomienky a návrhy zmien od SE, a. s. k návrhu nového zákona o NJF. 

Následne zaujala stanovisko k ich zapracovaniu. Stanovisko bude prerokované na najbližšom 

zasadnutí pracovnej skupiny k tvorbe zákona, ktorého termín bude určený po dohode s členmi 

pracovnej skupiny. Členovia RS NJF sa zhodli na tom, že tvorba zákona je v štádiu finalizácie, 

a preto by sa v ňom nemali robiť obsahové zmeny zásadného charakteru. 
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Rada správcov:  

Schvaľuje – návrh zákona o NJF so zapracovanými akceptovanými pripomienkami a návrhmi 

zmien RS NJF. 

Ukladá – zaslať návrh zákona o NJF na MH SR.  

Z: Ing. Neštický 

T: 27. 03. 2018 

K bodu 4: 

 

4.1. Ing. Neštický prezentoval návrh nariadenia vlády s pripomienkami od JAVYS, a. s. 

týkajúci sa spôsobu platenia povinnej platby za nereaktorové zariadenia. RS NJF po 

prerokovaní tohto návrhu vyjadrila výhrady k predloženému návrhu a poverila riaditeľa NJF 

rokovať s JAVYS, a. s. k predmetnej úprave/návrhu nariadenia vlády. 

 

Rada správcov:  

Ukladá – zvolať rokovanie NJF s JAVYS, a. s. za účelom bližšej diskusie k návrhu nariadenia 

vlády SR. 

Z: Ing. Neštický 

T: 29. 03. 2018 

4.2. Ing. Kövér informoval členov RS NJF o skutočnosti, že bola od ÚJD SR listom č. 

1627/2018 z 16. 03. 2018 prijatá žiadosť na vypracovanie odpovedí na otázky  k Národnej 

správe Slovenskej republiky v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania 

s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s RAO, ktoré boli adresované NJF a JAVYS, 

a. s. Ďalej informoval, že NJF oslovil JAVYS, a. s. so žiadosťou o spoluprácu pri vypracovávaní 

týchto odpovedí. Termín zaslania vypracovaných odpovedí na ÚJD SR je najneskôr do  

13. 04. 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – žiadosť od ÚJD SR na vypracovanie odpovedí na otázky  k Národnej 

správe Slovenskej republiky v zmysle Spoločného dohovoru 

o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti 

nakladania s RAO. 

Ukladá – zaslať elektronicky otázky k národnej správe členom RS NJF.  

Z: Ing. Neštický 

T: 29. 03. 2018 

4.3. Ing. Neštický informoval členov RS NJF o doručení žiadostí JAVYS, a. s. na rok 2019, 

ktoré boli zaslané listom č. 2018/03206/4100/Krá z 21. 03. 2019 na NJF. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o zaslaní žiadostí na rok 2019 spoločnosťou JAVYS, a. s. 

 

4.4. Členom RS NJF bol v papierovej forme predložený návrh „Správy o plnení vnútroštátneho 

programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s 

rádioaktívnym odpadom k 31. 12. 2017“. Predložený návrh bude prerokovaný 06. 04. 2018 na 

výjazdovom zasadnutí RS NJF.   
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Rada správcov:  

Berie na vedomie – návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2017. 

Ukladá – zaslať elektronicky návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2017 

členom RS NJF. 

Z: Ing. Neštický 

T: 29. 03. 2018 

 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované ako výjazdové a uskutoční sa na RÚ RAO v 

Mochovciach dňa 06. 04. 2018 o 10:00 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                  Schválil: Ing. Éhn 

 

 

 

 


