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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 22. 03. 2019  

 

Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, Ing. Václav, PhD., Ing. Kuchta, prof. Ing. 

Tanuška, PhD.   

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 2/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa  27. 2. 2019 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za február 2019 

5. Správa o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO za rok 2018 

6. Informácia o príprave medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS 

7. 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. RS prijala   

 

uznesenie č. 35/03/2019 

 

Rada správcov schvaľuje program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 02/2019 z 27. 02. 2019 a prijala 

 

uznesenie č. 36/03/2019 

 

Rada správcov schvaľuje zápisnicu č. 02/2019 z 27. 02. 2019 a zverejnenie zápisnice  

č. 02/2019 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 3: 

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol  

Ing. Neštický. RS prijala 

 

uznesenie č. 37/03/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 



Zápisnica č. 03/2019 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 

 

2 

 

K bodu 4: 

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

mesiac február 2019. Ing. Neštický informoval, že oprávnene náklady za dodávateľské faktúry 

za rok 2018 doručené na NJF vo februári 2019, ktoré prekračujú maximálnu výšku schválených 

finančných prostriedkov pre žiadosť č. 03/A/16/JAVYS – Dodatok č. 2.1, budú uhradené NJF 

až po aktualizácii žiadosti č. 3/A/19/JAVYS na rok 2019 a po schválení dodatku k zmluve 

o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2019, v ktorom sa premietne upravená 

výška požadovaných finančných prostriedkov pre danú žiadosť. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 38/03/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF 

za mesiac február 2019 a informáciu o postupe uhradenia oprávnených nákladov za 

dodávateľské faktúry za rok 2018 doručených na NJF vo februári 2019, ktoré prekračujú 

maximálnu výšku schválených finančných prostriedkov pre žiadosť č. 03/A/16/JAVYS – 

Dodatok č. 2.1. 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 5: 

RS NJF prerokovala návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018 so 

zapracovanými pripomienkami od členov RS NJF a zapracovanými doplneniami od 

spoločnosti JAVYS, a. s. a prijala 

 

uznesenie č. 39/03/2019 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2018 so 

zapracovanými pripomienkami od členov RS NJF a zapracovanými doplneniami od 

spoločnosti JAVYS, a. s. 

Ukladá zaslať na JAVYS, a. s. a SE, a. s. finálnu verziu návrhu správy o plnení vnútroštátneho 

programu za rok 2018 a následne zaslať návrh správy na vyjadrenie stanoviska na ÚJD SR. 

 Z: Ing. Neštický 

 T: 05. 04. 2019 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 6: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o zaslaní odpovede na MH SR ohľadom potvrdenia 

pripravenosti zabezpečenia expertnej misie ARTEMIS a oznámenia kontaktných údajov osôb 

za NJF. Ďalší postup v predmetnej oblasti by mal byť taký, že MH SR zašle žiadosť 

o zabezpečenie expertnej misie na Stále zastúpenie SR pri medzinárodných organizáciách 

spadajúce pod Ministerstvo zahraničných vecí SR, resp. na ÚJD SR, ktoré túto žiadosť postúpia 

ďalej na MAAE. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 40/03/2019 

 

Rada správcov ukladá preveriť stav v zaslaní žiadosti o zabezpečenie expertnej misie 

ARTEMIS z MH SR na Stále zastúpenie SR pri medzinárodných organizáciách. 
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 Z: Ing. Kuchta 

 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 7: 

7.1 Ing. Neštický podal informáciu  o konaní pracovného stretnutia s MH SR ohľadom 

prerokovania harmonogramu, ako aj ďalšieho postupu pri zostavovaní pracovnej skupiny 

k príprave aktualizácie vnútroštátneho programu. V rámci pracovného stretnutia bolo 

prerokované aj podrobenie aktualizácie vnútroštátneho programu posúdeniu vplyvov 

strategického dokumentu na životné prostredie. Z tohto rokovania vyplynula požiadavka 

zaslať na MH SR podklady k pracovnému rokovaniu s MŽP, ktoré bude zvolané za 

účelom prerokovania tejto problematiky. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 41/03/2019 

 

Rada správcov ukladá zaslať na MH SR podklady k pracovnému rokovaniu s MŽP, ktoré bude 

zvolané za účelom prerokovania otázok týkajúcich sa podrobenia aktualizácie vnútroštátneho 

programu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. 

 Z: Ing. Neštický 

 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

7.2 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 1. štvrťrok 2019 a návrh odmien 

pre zamestnancov NJF za 1. štvrťrok 2019. RS NJF prijala  

 

 

uznesenie č. 42/03/2019 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie návrh odmien za 1. štvrťrok 2019 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške. 

Schvaľuje vyplatenie odmeny za 1. štvrťrok 2019 riaditeľovi NJF v navrhnutej výške.  

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

7.3 Ing. Neštický podal informáciu o konaní medzinárodnej odbornej konferencie „Eastern 

and Central European Decommissioning 2019“ (ECED 2019) zameranej na vyraďovanie 

jadrových elektrárni a na nakladanie s RAO a VJP vo východnej a centrálnej Európe, 

ktorá sa uskutoční v dňoch 25. – 26. júna 2019 v Trnave. Ing. Neštický vyjadril záujem 

zúčastniť sa tejto konferencie aj so zamestnancami technického úseku NJF. RS NJF 

prijala 

 

uznesenie č. 43/03/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o konaní konferencie ECED 2019, ktorá sa 

uskutoční v dňoch 25. – 26. júna 2019 v Trnave. 
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Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

7.4 Ing. Neštický ďalej informoval RS NJF o žiadosti, ktorá bola doručená na NJF z MH SR 

dňa 14. 03. 2019 listom č. 14499/2019-4130-16670, na základe požiadavky Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť o sprístupnenie údajov vyplývajúcich z nového zákona o NJF, 

ktorým sa od 01. 01. 2019 menia pravidlá pri stanovovaní výšky zdrojov NJF. Táto 

požiadavka sa týka poskytnutia dezagregovaných časových radov celkových príjmoch a 

celkových výdavkov v jednotlivých oblastiach záverečnej časti mierového využívania 

jadrovej energie, ktoré sú financované prostredníctvom NJF. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 44/03/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o doručení žiadosti od MH SR ohľadom 

sprístupnenia ekonomických údajov vyplývajúcich z nového zákona o NJF. 

  

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

7.5 Ing. Neštický taktiež informoval o ponuke NEA OECD na spoluprácu v rámci zapojenia 

sa do novej jadrovoenergetickej platformy, ktorá by mala slúžiť hlavne na výmenu 

skúseností v oblasti jadrovej energetiky medzi krajinami strednej a východnej Európy. 

Táto ponuka bola doručená na NJF z MH SR dňa 07. 03. 2019 listom č. 13790/2019-

4120-14986. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 45/03/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o ponuke NEA OECD týkajúcej sa zapojenia NJF 

do novej jadrovoenergetickej platformy. 

  

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 

Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa 25. 04. 2019 o 8:00 v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                Schválil: Ing. Éhn 


