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

Dátum konania: 20. 09. 2018  

 

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

Tanuška, PhD., Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 10/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 28. 08. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za august 2018 

5. Prerokovanie návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška povinného 

príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného 

príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu 

6. Prerokovanie návrhu vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie 

cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového 

fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov 

7. Súčasný stav prípravy hlbinného úložiska v SR 

8. Zapojenie sa jadrového fondu do spoločných európskych vedecko – technických a 

výskumných projektov v oblasti nakladania s RAO v rámci programu HORIZONT 

2020 

9. 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 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 10/2018 z 28. 08. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 10/2018 z 28. 08. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 10/2018 z 28. 08. 2018 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 3: 

Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.  
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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 

august 2018. 

 

Rada správcov:  

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

 

K bodom 5 a 6: 

Ing. Neštický oboznámil RS NJF s aktuálnym stavom v oblasti  návrhu nariadenia vlády SR, 

ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe 

výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu 

a k návrhu vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných 

výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah 

cenovej kalkulácie vlastných výkonov 

K vlastnému návrhu nariadenia vlády, ktorý bol vypracovaný a odsúhlasený v pracovnej 

skupine pre prípravu zákona o NJF a bol súčasťou balíka dokumentov k zákonu boli 

dopracované súvisiace dokumenty v spolupráci s legislatívnym odborom MH SR.   

V návrhu vyhlášky boli po jej aktualizácii a v spolupráci s JAVYS, a. s. taktiež vypracované 

súvisiace dokumenty a predložené k posúdeniu v odbore legislatívy MH SR. Obidva 

dokumenty sú kompletné. 

Ing. Neštický zároveň informoval o vyjadrení pripomienok k zneniu samotného zákona zo 

strany kancelárie NR SR a o tom, že všetky tieto pripomienky boli v spolupráci s odborom 

legislatívy MH SR zapracované a zákon je posunutý na rokovania výborov v NR SR.   

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie: 

a) informáciu o stave návrhu Nariadenia vlády SR,  ktorým sa ustanovuje výška povinného 

príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného 

príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu, 

b) informáciu o stave návrhu Vyhlášky MH SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných 

výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra 

a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov, 

c) informáciu o stave dokumentov k zákonu o NJF. 

 

 

K bodu 7: 

Ing. Mršková informovala formou prezentácie o súčasnom stave prípravy hlbinného úložiska, 

ktorá sa nachádza v 1. časti II. etapy riešenia. V rámci prezentácie bol zhrnutý prehľad 

dokumentov I. etapy z rokov 2013-2016 a výstupy (pre oblasť geologickej úlohy, oblasť 

výskumných a vývojových prác, oblasť ekonomickej stimulácie dotknutých lokalít) plánované 

v aktuálnej etape. Záverečná správa 1. časti II. etapy bude obsahovať najmä harmonogram 

ďalšieho postupu pre roky 2019-2024. 1. časť II. Etapy bude ukončená do konca roku 2018, 

pričom celá etapa by mala byť ukončená v roku 2024, k čomu sa vzťahuje žiadosť (03E) 

o poskytnutie finančných príspevkov z NJF. 
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Hlavou oblasťou diskusie k danej problematike bol zámer výberu generálneho dodávateľa, 

stanovenie harmonogramu,  postupov a míľnikov, zabezpečenie dostatočných personálnych 

kapacít pre zvládnutie tak náročného projektu, vytvorenie širokospektrálnej expertnej skupiny 

pre uvedený projekt, no predovšetkým zadefinovanie hlavných subjektov v tomto projekte, ich 

kompetencií a zodpovedností, ako aj  stanovenie a vzájomné odsúhlasenie postupu v oblasti 

zapojenia verejnosti a začatie jeho uskutočňovania. NJF ako jeden z kľúčových účastníkov 

procesu prípravy HÚ má silný záujem participovať na spracovávaní a koordinácii podkladov 

použitých pre rozhodovací proces v tejto oblasti majúc na zreteli plnenie úloh z vnútroštátneho 

programu pre nakladanie s VJP a RAO v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo smernice 

Euratom i zo spoločného dohovoru v oblasti nakladania s VJP a RAO. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o súčasnom stave prípravy HÚ. 

Ukladá – prediskutovať danú problematiku v rámci žiadosti 03/E/18/JAVYS o poskytnutie 

finančných prostriedkov z NJF na rok 2019. 

Z: riaditeľ NJF 

T: do najbližšieho zasadnutia RS NJF 

K bodu 8: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o zapojení sa jadrového fondu do spoločného európskeho 

programu pre manažment rádioaktívnych odpadov (EURAD) v rámci programu HORIZONT 

2020. Súčasne informoval o požiadavke VÚJE, a.s., aby bolo zvolané pracovné stretnutie 

organizácií zo SR, ktoré boli nedávno akceptované ako možní účastníci projektov HORIZON 

2020 za účelom vzájomného informovania, prípadne koordinácie v rámci SR. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o zapojení sa NJF do aktuálnych spoločných európskych  

                                  vedecko – technických a výskumných projektov. 

 

 

K bodu 9: 

9.1 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 3. štvrťrok 2018 a návrh odmien 

pre zamestnancov NJF za 3. štvrťrok 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - návrh odmien za 3. štvrťrok 2018 pre zamestnancov NJF v navrhnutej 

výške. 

Schvaľuje - vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za 3. štvrťrok 2018.  

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

9.2 Ing. Neštický informoval RS o stave v predaji motorového osobného vozidla NISSAN, 

kde sa na základe písomného vyjadrenia MH SR a zapracovania pripomienok do kúpnej 

zmluvy je možné pristúpiť k jej uzatvoreniu.  

 Zároveň Ing. Neštický požiadal členov RS o podpísanie zmluvy a o splnomocnenie na 

odhlásenie vozidla za účelom prehlásenia z okresu do okresu. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o stave v predaji motorového vozidla NISSAN. 
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Schvaľuje – udelenie plnej moci pre odhlásenie vozidla riaditeľovi NJF, Ing. Neštickému.  

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

 

9.3 Ing. Neštický informoval RS o možnosti účasti Ing. Neštického a Ing. Kövéra na 

medzinárodnej konferencii o možnostiach efektívnych postupov v záverečnej časti JE, 

ktorá bude 15. októbra 2018 v Prahe a o pozvánke na regionálny seminár v oblasti 

ukladania RAO, ktorý bude v novembri 2018 v Budapešti. 

 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie –  informáciu o pripravovanej konferencii v Prahe a regionálnom seminári 

v Budapešti. 

Schvaľuje – účasť Ing. Neštického a Ing. Kövéra na konferencii v Prahe. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

 

9.4 Ing. Neštický informoval RS o zámere uskutočniť v mesiaci október 2018 dvojdňové 

pracovno-vzdelávacie stretnutie pracovníkov NJF s exkurziou na RÚ RAO 

v Mochovciach. 

 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o zámere uskutočniť v mesiaci október 2018 dvojdňové  

pracovno-vzdelávacie stretnutie pracovníkov NJF. 

 

 

9.5 Ing. Éhn informoval o požiadavke spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD) 

Žilina o pracovné stretnutie s NJF za účelom prediskutovania  prípadu reklamácie výšky 

odvodu do NJF za odber elektrickej energie fakturovaného zo strany SSD v rokoch 2011-

2018 podniku Železiarne Podbrezová (namietané neodpočítanie vlastnej spotreby el. 

energie). Pracovné stretnutie so zástupcom SSD na NJF sa uskutoční dňa 20. 09. 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu o prípade reklamácie výšky odvodu do NJF za odber elektrickej 

energie fakturovaného v rokoch 2011-2018 podniku Železiarne 

Podbrezová a pripravovanom pracovnom stretnutí so zástupcom SSD. 

 

 

9.6 Ďalšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční v termíne 24. októbra 2018 v J. Bohuniciach (vo 

väzbe na predpokladané výjazdové zasadnutie DR NJF). 

 

 

Zapísal: Ing. Kövér                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


