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

Dátum konania: 28. 08. 2018  

 

Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Ziman,  

prof. Ing. Tanuška, PhD.  

Ospravedlnení:  Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček 

Prizvaní za NJF:  Ing. Neštický, Ing. Kövér, Ing. Barátová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie zápisnice č. 09/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 19. 07. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za júl 2018 

5. Návrh zákona o NJF po prerokovaní na vláde SR 

6. Prerokovanie návrhu pripomienok NJF k žiadostiam o poskytnutie finančných 

prostriedkov pre rok 2019 

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.  

 

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. 09/2018 konaného dňa 19. 07. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 09/2018 z 19. 07. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 09/2018 z 19. 07. 2018 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, 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. 

 

K bodu 4: 

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

júl 2018. 
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Rada správcov:  

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

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o aktuálnom stave zákona o NJF. Návrh zákona o NJF spolu 

so súvisiacou dokumentáciou bol dňa  14. augusta 2018 predložený na rokovanie Legislatívnej 

rady vlády Slovenskej republiky a dňa 20. augusta 2018 prerokovaný v rámci tripartity s 

rozporom so Združením miest a obcí Slovenska. V rámci týchto rokovaní bol dohodnutý ďalší 

postup v riešení spornej pripomienky ZMOS. Pripomienky z Legislatívnej rady vlády SR boli 

zanalyzované a zapracované do dotknutých dokumentov. Zákon o NJF bol prerokovaný 

Vládou SR dňa 22. 08. 2018. Následne bude predložený na schválenie do parlamentu. 

Predpoklad účinnosti a platnosti zákona o NJF k 1. januáru 2019 sa javí ako reálny.    

 

Ďalej informoval, že dňa 04. 09. 2018 sa uskutoční pracovné rokovanie s MH SR vo veci 

dopracovania a finalizácie vyhlášky a nariadenia vlády k návrhu zákonu o NJF.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o postupe v legislatívnom procese, ako aj informáciu 

o zapracovaní a riešení pripomienok z rokovaní legislatívneho procesu 

schvaľovania návrhu zákona o NJF. 

 

K bodu 6: 

Ing. Neštický informoval, že v nadväznosti na úlohu zo zasadnutia č. 9/2018 RS NJF  

z 19. 07. 2018 bol zamestnancami NJF pripravený návrh pripomienok k technickej časti 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2019. Ing. Kövér podal vysvetľujúci 

komentár k predloženým pripomienkam. Členovia RS NJF návrh pripomienok prerokovali, 

vyjadrili súhlasné stanovisko k jednotlivým pripomienkam, resp. požadovali ich minoritné 

modifikácie. 

 

Rada správcov:  

Prerokovala – návrh pripomienok NJF k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov 

pre rok 2019. 

Ukladá – zaslať pripomienky na JAVYS a. s. s cieľom ich  zapracovanie do predmetných 

žiadostí.  

  Z: technický úsek 

 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

K bodu 7: 

7.1 Ing. Kövér informoval, že v nadväznosti na úlohu zo zasadnutia 09/2018 RS NJF  

z 19. 07. 2018 bol na ÚJD SR zaslaný list č. 93/2018/NJF s požiadavkou na zabezpečenie 

“peer review“ Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR v roku 2021, 

pričom na NJF nebola zatiaľ doručené stanovisko k tejto požiadavke zo strany ÚJD SR.  

Ing. Homola vysvetlil, že daná problematika bola prerokovaná na internej porade ÚJD 

SR, pričom v rámci tohto prerokovania vyvstali viaceré otázky, ktoré bude potrebné 

dodatočne zanalyzovať. Taktiež podal informáciu, že kontaktnou osobou v rámci ÚJD SR 

pre účely zabezpečenia “peer review“ vnútroštátneho programu je RNDr. Mikuláš Turner, 

ktorého môže NJF kontaktovať za účelom prerokovania ďalšieho postupu v danej 

záležitosti. 
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Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o zabezpečení “peer review“ Vnútroštátneho programu 

nakladania s VJP a RAO v SR, ako aj informáciu o kontaktnej osobe 

v rámci ÚJD SR pre účely zabezpečenie “peer review“ 

vnútroštátneho programu. 

 

7.2 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. informoval RS NJF o záveroch z pracovnej cesty 

„Meeting of the Decommissioning Funding Group“, ktorá sa uskutočnila 3. júla 2018 v 

Luxemburgu. 

 

7.3 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. informoval RS NJF, že MŠVVŠ SR, ako koordinátor 

účasti Slovenskej republiky v rámci projektov HORIZON 2020 uznalo 4 organizácie 

(medzi nimi aj NJF), ako kvalifikované uchádzať sa cez platformu JOPRAD o členstvo v 

jednotlivých medzinárodných konzorciách riešiacich spoločné výskumné úlohy v oblasti 

nakladania s RAO a hlbinného ukladania. 

 

7.4 Ing. Neštický informoval RS NJF, že SE, a. s. dňa 20. 08. 2018 uhradili platbu za povinné 

príspevky za 2. kvartál 2018. 

 

7.5 Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bolo z MH SR elektronicky zaslané 

rozhodnutie EK o úľave z platby odvodu do jadrového fondu pre energeticky náročné 

podniky na Slovensku, ako aj návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre 

NJF. 

 

 

 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 20. 09. 2018 o 8:00 h v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


