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

Dátum konania: 21. 05. 2018  

 

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

Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček 

Ospravedlnení: Ing. Homola 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 06/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 23. 04. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za apríl 2018 

5. Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny platnej od 1. júla 

2018 

6. Návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023 vypracovaný 

v zmysle limitov príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR 

7. Aktualizácia nákladov na vyraďovanie JE A1 a JE V1  

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.  

 

Rada správcov:  

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

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 06/2018 z 23. 04. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 06/2018 z 23. 04. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 06/2018 z 23. 04. 2018 na internetovej stránke 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. 
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K bodu 4: 

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

apríl 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za apríl 2018. 

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický oboznámil RS NJF s oznámením o efektívnej sadzbe odvodu na krytie 

historického deficitu pre prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav a hodnote 

koeficientu jadrovej inflácie za rok 2017 vydaného Štatistickým úradom SR vo výške 2,0 %, 

ktorým sa efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny, ktorý 

odvádzajú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a prevádzkovatelia regionálnych distribučných 

sústav na príjmový rozpočtový účet kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, v zmysle § 3 

nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, od 1. júla 2018 mení na 

hodnotu 3,27 eura za megawatthodinu dodanej elektriny. Do 30. júna 2018 je výška efektívnej 

sadzby rovnaká ako pre druhý polrok 2017, t. j. 3,21 eura za megawatthodinu dodanej elektriny.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - oznámenie o efektívnej sadzbe odvodu na krytie historického deficitu pre 

prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav. 

 

K bodu 6: 

Ing. Neštický predniesol komentár k návrhu rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 

2020 až 2023 vypracovaný v zmysle limitov príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023 vypracovaný 

v zmysle limitov príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 7: 

Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že dňa 04. 05. 2018 sa uskutočnilo rokovanie so 

zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s. ohľadom aktuálnych celkových nákladov na vyraďovanie 

JE V1 a nakladanie s VJP a RAO. Taktiež informoval, že dňa 02. 05. 2018 bola listom  

č. 2018/04675/2000/Bož od spoločnosti JAVYS, a. s. zaslaná aktualizácia príloh č. 2 (Vecné 

a termínové plnenie projektu „Vyraďovanie JE A1“ pre rok 2018 – revízia 1) a 3 (Ocenenie 

vecného plnenia projektu „Vyraďovanie JE A1“ pre rok 2018, revízia 1) žiadosti 

01/A/17/JAVYS, dodatok č. 1 pre rok 2018. Zhodnotenie k aktualizácii nákladov na 

vyraďovanie JE V1 a JE A1 predniesol Ing. Kövér, pričom zdôraznil potrebu analýzy 

aktuálnych nákladov na vyraďovanie predmetných jadrových elektrárni z dôvodu prípravy 

podkladov pre najbližšiu aktualizáciu „Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO“, 

ktorá sa uskutoční v roku 2020.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o aktualizácii nákladov na vyraďovanie JE A1 a JE V1. 

Ukladá – analyzovať vstupné údaje z podkladov pre vypracovanie finančného plánu nákladov 

pre vyraďovanie JE A1 a JE V1 a nakladanie s VJP a RAO z týchto elektrárni, ktorý 
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je súčasťou „Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO“ schváleného RS 

NJF dňa 26. 08. 2014. 

Z: riaditeľ NJF 

T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

K bodu 8: 

8.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o implementácii zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. Tento zákon implementuje do právneho poriadku SR Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov – General Data Protection Regulation – GDPR).  Zároveň 

navrhol za NJF poveriť Ing. Mrvovú, ako zodpovednú osobu, ktorá zabezpečuje dohľad 

nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní v rámci modulu GDPR.  

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – Ing. Mrvovú, ako zodpovednú osobu, ktorá zabezpečuje dohľad nad ochranou 

osobných údajov pri ich spracúvaní v rámci NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0 

 

8.2 Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že na stránke NJF bola zverejnená výzva na 

predkladanie cenovej ponuky na redizajn webstránky NJF a tvorbu dizajnovej identity 

a taktiež aj výzva na odpredaj služobného motorového vozidla, pričom sa pri stanovení 

ceny vozidla vychádzalo z ceny podľa znaleckého posudku, ktorý si dal vypracovať NJF. 

Zároveň bude osobné motorové vozidlo ponúknuté v Registri ponúkaného majetku štátu, 

ktorý je podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky. 

 

8.3 Prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval, že dňa 17. – 21. septembra 2018 sa v Bratislave 

uskutoční „Training Course on Decommissioning, Planning and Costing“ pod záštitou 

vlády Slovenskej republiky, ktorý bude organizovaný hlavne Ústavom jadrového 

a fyzikálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

 

 

 

Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 21. 06. 2018 o 8:00 v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


