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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 22. 08. 2019  

 

Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola,  

Ing. Ľubomír Kuchta, Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD. 

Ospravedlnený: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. 

Prizvaní:  Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Adela Mršková 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 8/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa  18. 7. 2019 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za júl 2019 

5. Prerokovanie žiadostí spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2020 

6. Prerokovanie žiadosti HLA, s. r. o. na rok 2020 

7. Prerokovanie aktualizovaných žiadostí spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2019 

8. Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na 

rok 2019 z NJF pre JAVYS, a. s. 

9. Prerokovanie žiadosti SE, a. s. – závod Elektráreň Nováky o vrátenie finančnej 

zábezpeky 

10. Rôzne 

 

 

K bodu 1: 

Rokovanie Rady správcov (RS) 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 NJF prijala   

 

uznesenie č. 88/08/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 08/2019 z 18. 07. 2019 a prijala 

 

uznesenie č. 89/08/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 08/2019 z 18. 07. 2019 a jej zverejnenie na 

internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 3: 

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne.  
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V rámci úlohy „Predložiť správu o hospodárení na rokovanie DR NJF“, riaditeľ NJF, Ing 

Neštický informoval, že je predpoklad zvolať zasadnutie DR NJF v septembri 2019. RS prijala 

 

uznesenie č. 90/08/2019 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.  

 

K bodu 4: 

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

mesiac júl 2019 a informoval, že z faktúr v zmysle žiadosti JAVYS, a. s. za júl 2019 zostali 

pozdržané 2 dodávateľské faktúry, ku ktorým boli vyžiadané doplňujúce podklady 

a vysvetlenia zo strany JAVYS, a. s. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 91/08/2019 

 

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

NJF za mesiac júl 2019 a informáciu o pozdržaní dvoch faktúr z dôvodu vyžiadania 

doplňujúcich informácií. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 5:  

RS NJF prerokovala žiadosti spoločnosti JAVYS, a. s. o poskytnutí finančných prostriedkov 

z NJF na rok 2020 a na nasledujúce roky a ich technicko-ekonomické odôvodnenia, posúdila 

súlad objemu finančných prostriedkov s rozpočtom a súlad s vnútroštátnym programom pričom 

boli vyjadrené pripomienky formálneho charakteru ako aj poznámky  jednotlivým žiadostiam 

a k ich TEO. K novým žiadostiam spoločnosť JAVYS, a. s. zašle stanoviská dotknutých úradov 

po ich obdržaní. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 92/08/2019 

 

Rada správcov NJF:  

Berie na vedomie žiadosti JAVYS, a. s. na rok 2020. 

Ukladá zabezpečiť prerokovanie formálnych pripomienok k žiadostiam a poskytnutie 

doplňujúcich informácií príp. podkladov k jednotlivým žiadostiam zo strany JAVYS, a. s. 

 Z: Ing. Neštický 

 T: 30.08.2019 

 

Ukladá predložiť doplnené resp. upravené žiadosti (vrátane stanovísk dotknutých úradov) na 

prerokovanie a odsúhlasenie RS NJF. 

                                                                                         Z: Ing. Neštický 

 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 6: 

RS NJF prerokovala  žiadosť spoločnosti HUMA-LAB APEKO, s.r.o. (HLA), posúdila súlad 

objemu finančných prostriedkov s rozpočtom,  vnútroštátnym programom. K žiadosti boli 

vznesené formálne pripomienky. RS NJF a prijala  

 

uznesenie č. 93/08/2019 

 

Rada správcov NJF:  

Posúdila žiadosť č. 01/D/20/HLA na rok 2020. 

Schvaľuje výšku finančných prostriedkov pre HUMA-LAB APEKO, s.r.o.  pre rok 2020. 

Ukladá zabezpečiť zapracovanie formálnych pripomienok do žiadosti č. 01/D/20/HLA 

a predložiť RS NJF na prerokovanie návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na 

rok 2020 z NJF. 

 

                                       

                        Z: Ing. Neštický 

                        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 7:  

RS NJF prerokovala aktualizované žiadosti spoločnosti JAVYS, a. s. pre rok 2019 zaslané na 

NJF listom č. 2019/07617/4100/Špa., ktoré boli vypracované na základe aktualizácie cenových 

kalkulácií vlastných výkonov JAVYS pre rok 2019 a posúdila ich súlad s rozpočtom na rok 

2019. Výška požadovaných finančných prostriedkov je v súlade so schváleným rozpočtom na 

rok 2019. Z dôvodu navýšenia neinvestičných prostriedkov bude potrebné prerozdeliť 

navýšením neinvestičných prostriedkov na úkor investičných, nakoľko neinvestičné 

prostriedky boli navýšené o 167 657 eur. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 94/08/2019 

 

Rada správcov NJF:  

Posúdila aktualizované žiadosti JAVYS, a. s. na rok 2019. 

Berie na vedomie navýšenie neinvestičných finančných prostriedkov na rok 2019 za 

predpokladu dodržania celkovej výšky finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu 

NJF na rok 2019. 

Ukladá zabezpečiť úpravu rozpočtu NJF na rok 2019 prerozdelením neinvestičných 

a investičných finančných prostriedkov vyčlenených pre JAVYS, a. s. na rok 2019 a oznámiť 

túto skutočnosť MH SR.       

 

Z: Ing. Neštický 

                        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 8:  

RS prerokovala návrh dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019 

z NJF pre JAVYS, a. s. na základe aktualizovaných žiadostí pre rok 2019 a cenových kalkulácií 
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pre rok 2019. RS NJF posúdila súlad aktualizovanej výšky požadovaných finančných 

prostriedkov pre rok 2019  s rozpočtom a  prijala  

 

uznesenie č. 95/08/2019 

 

Rada správcov NJF:  

Schvaľuje Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019 z NJF 

pre JAVYS, a. s.. so zapracovanými formálnymi korekciami. 

Ukladá predložiť Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019 

z NJF pre JAVYS, a. s.. na rokovanie DR NJF. 

 Z: Ing. Neštický 

 T: Najbližšie rokovanie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 9:  

Ing. Neštický predložil RS NJF písomnú žiadosť SE, a.s., závod Elektráreň Nováky o vrátenie 

finančnej zábezpeky za používaný žiarič Cs 137, ktorý na základe zákona č. 87/2018 Z. z. 

o radiačnej ochrane už nepatrí do kategórie „vysokoaktívny“. RS prerokovala náležitosti 

postupu vrátenia finančnej zábezpeky a podmienky podľa zákona č. 308/2018 Z. z. 

o Národnom jadrovom fonde ako aj zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane, pričom 

najdôležitejšou skutočnosťou je, že žiarič nie je zaradený do kategórie „Vysokoaktívny“ a teda 

neplatí povinnosť finančnej zábezpeky v NJF. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 96/08/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie žiadosť SE, a.s. závod Elektráreň Nováky o vrátenie finančnej zábezpeky za 

žiarič Cs 137. 

Schvaľuje vrátenie finančnej zábezpeky prevodom finančných prostriedkov z účtu NJF na účet 

SE, a. s.  

Ukladá informovať SE, a. s., závod Elektráreň Nováky o akceptovaní žiadosti a zabezpečiť 

prevod finančných prostriedkov z účtu NJF na účet SE, a.s. vo výške uhradenej finančnej 

zábezpeky. 

 Z: Ing. Neštický 

T: 05. 09. 2019 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 1. 

 

K bodu 10: 

10.1 Ing. Neštický predložil návrh na účasť Ing. Kövéra na workshope MAAE o aktualizácii 

stratégií nakladania s RAO a aktualizácii vnútroštátnych rámcov, ktorý sa koná vo Viedni 

v termíne 26. 08. až 30. 08. 2019, pričom všetky náklady hradí MAAE. RS prijala   

 

uznesenie č. 97/08/2019 

 

Rada správcov schvaľuje účasť Ing. Kövéra na workshope MAAE v termíne 26. 08. až 30. 08. 

2019 ako pracovnú cestu bez nároku krytia nákladov zo strany NJF. 
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

10.2  Ing. Neštický predložil návrh na účasť Ing. Mrškovej na pracovnom rokovaní k projektu 

Európskej komisie EURAD (11.-12. 09.) a následne na rokovaní pracovnej skupiny ROUTES 

(16. 09.), v termíne 10. 09. - 17. 09. 2019 v Paríži, pričom náklady budú hradené z prostriedkov 

NJF a spätne bude cestovné a ubytovanie refundované z príspevku projektu EURAD. RS 

prijala  

 

uznesenie č. 98/08/2019 

 

Rada správcov schvaľuje účasť Ing. Mrškovej na pracovnom rokovaní k projektu EURAD a na 

rokovaní pracovnej skupiny ROUTES, ako zahraničnú pracovnú cestu s tým, že náklady na 

cestovné a ubytovanie budú uhradené z prostriedkov NJF a refundované zo strany projektu na 

účet NJF.  

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

10.3 Ing. Neštický informoval o pracovnom stretnutí so zástupcami SIEA a JAVYS, a.s. 

o postupe financovania projektu D 4.4.C vyraďovania JE V1 a následnom stretnutí so 

zástupcami JAVYS, a. s. k návrhu prepočtového modelu pre vyjadrenie podielu krytia nákladov 

jednotlivých projektov vyraďovania JE V1 v rámci žiadostí hradených zo zdrojov NJF. V rámci 

informácie bola diskutovaná otázka uzavretia dohody medzi SIEA a NJF ako podmienky pre 

poskytovanie financií z EÚ na vyraďovanie JE V1 hradené SIEA. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 99/08/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami SIEA 

a JAVYS, a. s. o problematike spolufinancovania vyraďovania JE V1 zo zdrojov SR a EÚ. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

10.4 Ing. Neštický informoval RS o výsledku výberu poskytovateľa stravných poukážok pre 

pracovníkov NJF a predložil zmluvy s UP Slovensko na dodávku stravných poukážok. RS 

prijala   

 

uznesenie č. 100/08/2019 

 

Rada správcov NJF 

Schvaľuje zmluvu s UP Slovensko na dodávku stravných poukážok. 

Ukladá zverejniť zmluvu s UP Slovensko na dodávku stravných poukážok v centrálnom 

registri zmlúv a na webovom sídle NJF. 

 Z: Ing. Peter Neštický 

 T: 26. 08. 2019 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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10.5 Ing. Neštický informoval RS o stave v zabezpečovaní redizajnu webovej stránky 

a o aktuálnom návrhu loga NJF. 

 

10.6 Ing. Neštický informoval RS o stave v nominovaní zástupcov organizácií do pracovných 

tímov pre aktualizáciu vnútroštátneho programu. 

 

10.7 Ing. Homola informoval o rokovaní medzi ÚJD SR a JESS ohľadom povolenia na 

umiestnenie stavby nového jadrového zdroja, v rámci ktorého je potrebné doriešiť úložnú 

kapacitu RÚ RAO pre nový jadrový zdroj. Upozornil, že túto problematiku bude treba 

zapracovať do aktualizácie vnútroštátneho programu. 

 

            

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 19. 09. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ing. Kövér                                                                           Schválil: Ing. Éhn 


