
Zápisnica č. 13/2019 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 

 

1 

 

Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 22. 11. 2019  

 

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

 Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. 

Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Kuchta 

Prizvaní:  Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Dana Barátová, Ing. Kövér  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 12/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa  9. 10. 2019 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za október 2019 

5. Správa o hospodárení NJF k 30. 9. 2019 

6. Aktualizácia cenových kalkulácii na rok 2019 

7. Aktualizácia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 z NJF pre 

JAVYS, a. s.  

8. Návrh dodatku č.2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019 z NJF 

pre JAVYS, a. s. 

9. Návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF pre JAVYS, 

a. s. 

10. Návrh dojednania medzi NJF a SIEA 

11. Návrh memoranda o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému 

elektronickej fakturácie medzi MF SR a NJF 

12. Návrh dohody o postúpení predmetu Zmluvy o poskytovaní technickej podpory 

a servisu medzi NJF a ZERO spol. s. r. o. a Symbios, s. r. o. 

13. Stanovisko k ekonomickej časti Plánu 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č.3 

14. Návrh postupu pri vypracovaní dokumentu „Vnútroštátny program nakladania s VJP 

a RAO v SR“ 

15. Prerokovanie interných smerníc NJF: 

- Smernica NJF/SM/18.00 – Pracovné cesty a cestovné náhrady v NJF 

- Smernica NJF/SM/09.02 – Registratúrny poriadok NJF 

16. 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. 123/11/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

 

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

K bodu 2: 
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Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 12/2019 z 09. 10. 2019 a prijala 

 

uznesenie č. 124/11/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 12/2019 z 09. 10. 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. Komentár predniesol Ing. 

Neštický. RS prijala 

 

uznesenie č. 125/11/2019 

 

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 október 2019. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 126/11/2019 

 

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

NJF za mesiac október 2019. 

  

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0  

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2019 a stanovisko 

hlavného kontrolóra NJF k tejto správe. Zároveň predniesol komentár k príjmovej 

a výdavkovej časti správy, k plneniu základných ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu 

k schválenému ročnému rozpočtu  a komplexne zhodnotil hospodárenie NJF k 30. 09. 2019. 

RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2019 a stanovisko hlavného 

kontrolóra NJF k tejto správe a prijala  

 

uznesenie č. 127/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Schvaľuje správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2019.  

Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k správe o hospodárení NJF k 30. 09. 2019. 

Ukladá predložiť správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra 

k tejto správe na rokovanie DR NJF. 

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 6: 

 

Ing. Neštický informoval, že listom č. 2019/11051/4100/Špa zo dňa 19. 11. 2019 boli na 

NJF doručené aktualizované cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. vo väzbe na 

aktualizáciu tokov RAO v roku 2019 a s tým spojený prepočet variabilných nákladov 

v cenových kalkuláciách jednotlivých činností. Cenové kalkulácie boli aktualizované v súlade 

s Plánom nakladania s RAO a vlastných výkonov podľa očakávanej skutočnosti k 31. 12. 2019. 

RS NJF prerokovala aktualizované cenové kalkulácie a prijala  

 

uznesenie č. 128/11/2019 

 

Rada správcov NJF schvaľuje aktualizované cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti 

JAVYS, a. s pre rok 2019. 

 

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

 

K bodu 7: 

 

RS NJF prerokovala aktualizované Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF 

spoločnosti JAVYS, a. s na rok 2019 a ich technicko-ekonomické odôvodnenia, ktorých 

aktualizácia bola predložená z dôvodu aktualizácie cenových kalkulácií vlastných výkonov 

JAVYS, a. s. pre rok 2019. Na základe pripomienok zo strany NJF, ktoré boli zaslané JAVYS, 

a. s. boli predmetné žiadosti upravené a doplnené. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 129/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Posúdila aktualizované Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF spoločnosti 

JAVYS, a. s. na rok 2019 a ich technicko-ekonomické odôvodnenia.  

 

Schvaľuje výšku finančných prostriedkov pre jednotlivé aktualizované žiadosti na rok 2019. 

 

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

 

K bodu 8: 

 

RS NJF prerokovala návrh Dodatku č. 2 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na 

rok 2019 z NJF pre JAVYS, a. s., v ktorom bola zohľadnená zmenená výška požadovaných 

finančných prostriedkov z NJF v zmysle aktualizovaných žiadostí o poskytnutie finančných 

prostriedkov posúdených v bode 7.  RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 130/11/2019 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje Dodatok č. 2 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF s JAVYS, a. s. 

na rok 2019. 
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Ukladá predložiť Dodatok č. 2 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF 

s JAVYS, a. s. na rok 2019 na prerokovanie DR NJF. 

  

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

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

 

K bodu 9: 

 

Ing. Neštický predložil v zmysle posúdených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

z NJF na rok 2020 pre JAVYS, a. s. návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na 

rok 2020 z NJF pre JAVYS, a. s. K predmetnému návrhu zmluvy boli zo strany NJF vznesené 

návrhy na jeho úpravu a doplnenie. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 131/11/2019 

 

Rada správcov:  

Prerokovala návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2020 pre 

JAVYS, a. s. 

Ukladá zaslať upravený a doplnený návrh Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov 

z NJF na rok 2020 na vyjadrenie JAVYS, a. s. 

  

 Z: Ing. Neštický 

 T: 29. 11. 2019 

 

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

 

K bodu 10: 

 

Ing. Neštický podal vysvetľujúci komentár k návrhu Dojednania medzi NJF a SIEA 

v nadväznosti na Memorandum o spolupráci uzatvorené medzi zmluvnými stranami dňa 21. 06. 

2017. Predmetom Dojednania je úprava vzájomnej spolupráce NJF a SIEA v súvislosti 

s implementáciou projektu D4.4C.01 v rámci Programu Bohunice pre poskytovanie finančnej 

podpory Európskej únie na opatrenia spojené s vyraďovaním jadrovej elektrárne V1 na 

Slovensku. Ďalej informoval, že sa dňa 30. 10. 2019 uskutočnilo pracovné rokovanie so 

zástupcami SIEA za účelom objasnenia niektorých nejasností vyplývajúcich z návrhu 

Dojednania. Na základe tohto pracovného stretnutia boli do návrhu Dojednania dopracované 

návrhy na jeho úpravu a doplnenie. Zároveň Ing. Neštický informoval, že sa dňa 25. 11. 2019 

uskutoční pracovné stretnutie medzi SIEA, JAVYS, a. s. a NJF, na ktorom bude okrem iného 

prerokovaný aj rozsah výdavkov financovaných zo zdrojov NJF vymedzený v článku I odseku 

2 predmetného Dojednania. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 132/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 
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Prerokovala návrh Dojednania medzi NJF a SIEA, ktorého predmetom je úprava vzájomnej 

spolupráce NJF a SIEA v súvislosti s implementáciou projektu D4.4C.01 v rámci Programu 

Bohunice. 

Ukladá v súčinnosti so SIEA dopracovať článok I odsek 2 Dojednania medzi SIEA a NJF 

definujúci okrem iného aj rozsah výdavkov financovaných zo zdrojov NJF. 

  

 Z: Ing. Neštický 

 T: 29. 11. 2019 

 

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

 

K bodu 11: 

 

Ing. Neštický informoval, že za účelom zabezpečenia úloh a povinností vyplývajúcich zo 

zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 

systéme a o doplnení niektorých zákonov, MF SR realizuje projekt, ktorého súčasťou je aj 

vybudovanie informačného systému elektronickej fakturácie (IS EFA). NJF bol vybraný ako 

jeden z kandidátov pre integráciu IS EFA a ekonomických informačných systémov vybraných 

subjektov verejného sektora. Z tohto dôvodu sa dňa 11. 11. 2019 zástupcovia NJF 

zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami MF SR, ktorého výsledkom bol návrh 

Memoranda o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému elektronickej 

fakturácie (ďalej len „Memorandum“). RS NJF prerokovala Memorandum a prijala  

 

uznesenie č. 133/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Schvaľuje Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému 

elektronickej fakturácie. 

Ukladá predložiť Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného 

systému elektronickej fakturácie na prerokovanie DR NJF. 

  

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

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

 

K bodu 12: 

 

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Dohody o postúpení predmetu Zmluvy o poskytovaní 

technickej podpory a servisu medzi NJF a ZERO, spol. s. r. o. spoločnosti Symbios, s. r. o. 

Návrh dohody bol vypracovaný na základe oznámenia zo dňa 23. 09. 2019 o predaji časti 

podniku ZERO, spol. s. r. o., ktorej súčasťou je aj právny vzťah s NJF, spoločnosti Symbios, s. 

r. o. s účinnosťou od 01. 10. 2019. RS NJF prerokovala návrh dohody o postúpení predmetu 

Zmluvy o poskytovaní technickej podpory a servisu a prijala  

 

uznesenie č. 134/11/2019 
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Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie informáciu o predaji časti podniku ZERO, spol. s. r. o., ktorej súčasťou je aj 

právny vzťah s NJF, spoločnosti Symbios, s. r. o. s účinnosťou od 01. 10. 2019. 

Ukladá zaslať návrh Dohody o postúpení predmetu Zmluvy o poskytovaní technickej podpory 

a servisu medzi NJF a ZERO, spol. s. r. o. spoločnosti Symbios, s. r. o. a ostatné súvisiace 

dokumenty na vyjadrenie právnemu oddeleniu MH SR. 

  

 Z: Ing. Neštický 

 T: 29. 11. 2019 

 

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

 

K bodu 13: 

 

Ing. Neštický informoval, že na základe posúdenia dokumentu Plán 2. etapy vyraďovania JE 

V1, revízia č. 3, predovšetkým kapitol týkajúcich sa stanovenia finančných nákladov, vyplynula 

potreba doplnenia údajov a informácií, ktoré podmieňujú vypracovanie a vydanie záväzného 

stanoviska  RS NJF k ekonomickej časti dokumentu. Z tohto dôvodu bola na ÚJD SR listom  

č. 133/2019/NJF zo dňa 12. 11. 2019 zaslaná požiadavka na doplnenie informácií 

a dopracovanie ekonomickej časti predmetného dokumentu. RS NJF  prijala  

 

uznesenie č. 135/11/2019 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o zaslaní požiadavky na doplnenie 

informácií a dopracovanie ekonomickej časti aktualizovaného Plánu 2. etapy vyraďovania JE 

V1 na ÚJD SR za účelom vydania záväzného stanoviska. 

 

K bodu 14: 

 

Ing. Kövér informoval o postupe v procese aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania 

s VJP a RAO v SR. Na základe analýzy aktuálneho obsahu vnútroštátneho programu bol 

vypracovaný zoznam podporných a vstupných dokumentov a organizácií zodpovedných za ich 

poskytnutie, ktoré sú potrebné pre zostavenie konceptov jednotlivých kapitol aktualizovaného 

vnútroštátneho programu. V rámci ďalšieho postupu bude prebiehať získanie týchto 

dokumentov a prehodnotenie existujúcich textov vnútroštátneho programu, ako aj zostavovanie 

konceptov jednotlivých kapitol.  

Ing. Neštický informoval RS NJF, že listom č. 2019/310 zo dňa 07. 11. 2019 bola na NJF 

doručená nominácia zástupcov spoločnosti JESS, a. s. do pracovných skupín pre tvorbu 

aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR. 

RS NJF  prijala  

 

uznesenie č. 136/11/2019 

 

Rada správcov NJF:  

Berie na vedomie informáciu o zostavení zoznamu podporných a vstupných dokumentov, 

ktoré sú potrebné na vypracovanie konceptov jednotlivých kapitol, ako aj informáciu o návrhu 

ďalšieho postupu v procese aktualizácie vnútroštátneho programu. 
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 15: 

 

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh internej smernice NJF/SM/09.02 – Registratúrny 

poriadok NJF upravený v zmysle vyhlášky MV SR č. 49/2019, Z. z.  MV SR Slovenský 

národný archív listom č. SNABA3-2019/001745 zo dňa 18. 11. 2019 zaslalo na NJF informáciu 

o posúdení Registratúrneho poriadku NJF a schválení jeho zavedenie do praxe s účinnosťou od 

01. 01. 2020.  

Ing. Neštický ďalej informoval o návrhu novej internej smernice NJF/SM/18.00 – Pracovné 

cesty a cestovné náhrady v NJF, ktorá bola vypracovaná v nadväznosti na vykonaný vládny 

audit v NJF a zistené nedostatky. RS NJF prerokovala interné smernice NJF a prijala  

 

uznesenie č. 137/11/2019 

 

Rada správcov schvaľuje : 

- smernicu NJF/SM/09.02 – Registratúrny poriadok NJF,  

- smernicu NJF/SM/18.00 – Pracovné cesty a cestovné náhrady v NJF. 

 

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

 

 

K bodu 16: 

16.1 Ing. Neštický informoval o vykonaní vládneho auditu v NJF so začiatkom výkonu dňa 26. 

09. 2019 na základe Poverenia č. 19100088-P-07 zo dňa 24. 09. 2019. Návrh správy z vládneho 

auditu bol prezentovaný na zasadnutí RS NJF audítorskou skupinou, pričom zhrňujúci 

komentár predniesla vedúca audítorskej skupiny. Audit bol vykonaný za účelom overenia 

a zhodnotenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 

financiami, overenia zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a overenia 

a zhodnotenia ďalších skutočností, v rozsahu správy NJF a za obdobie roka 2018. Vládnym 

auditom bolo identifikovaných 7 nedostatkov, ku ktorým boli navrhnuté odporúčania na ich 

nápravu. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 138/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie návrh správy z vládneho auditu v NJF.  

Ukladá oboznámiť zodpovedných zamestnancov NJF so závermi vládneho auditu, ako aj 

s ďalším postupom definovaným v kapitole 5.3 Návrhu správy z vládneho auditu v NJF.  

 

 Z: Ing. Neštický 

 T: najbližšia pracovná porada NJF 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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16.2 V nadväznosti na úlohu vyplývajúcu z uznesenia č. 120/10/2019 zo zasadnutia RS NJF 

konaného dňa 09. 10. 2019, Ing Neštický informoval RS NJF, že listom č. 440/TSP/2019 zo 

dňa 12. 11. 2019 bola na NJF doručená kúpna zmluva medzi spoločnosťami TSP-

TESTSERVIS, s. r. o. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o., ktorej predmetom plnenia je aj spätný 

odber použitého zdroja ionizujúceho žiarenia k odbornej likvidácii spoločnosťou HUMA-LAB 

APEKO. Týmto boli splnené podmienky pre vrátenie finančnej zábezpeky uvedené v § 163 

ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z. RS prijala  

 

uznesenie č. 139/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie informáciu ohľadom zmluvy doručenej na NJF listom č. 440/TSP/2019 zo 

dňa 12. 11. 2019, ktorej predmetom plnenia je aj spätný odber použitého zdroja ionizujúceho 

žiarenia k odbornej likvidácii spoločnosťou HUMA-LAB APEKO.  

Schvaľuje spoločnosti TSP-TESTSERVIS, s. r. o. vrátenie finančnej zábezpeky za 

vysokoaktívne žiariče v zmysle § 163 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z. 

Ukladá zaslať spoločnosti TSP – TESTSERVIS, s. r. o. odpoveď s informáciou o splnení 

podmienok pre vrátenie finančnej zábezpeky za vysokoaktívne žiariče podľa § 163 ods. 10 

zákona č. 87/2018 Z. z.  

 

 Z: Ing. Neštický 

 T: 29. 11. 2019 

 

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

 

16.3 Ing. Kövér informoval o pozvánke ÚJD SR doručenej listom č. 8434/2019 zo dňa 19. 11. 

2019 na zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny EURATOM a strategickej RKS, ako 

aj koordinačného stretnutia na plánovanie misie ARTEMIS, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12. 2019  

o 9:00. Koordinačné stretnutie, ktoré sa uskutoční po zasadnutí MRKS EURATOM bude 

zamerané na koordináciu organizačného zabezpečenia misie ARTEMIS medzi dotknutými 

subjektami. Ďalej informoval, že ÚJD SR listom č. 7840/2019 zo dňa 19. 11. 2019 zaslal 

oficiálnu žiadosť na MAAE vo veci vykonania expertnej misie ARTEMIS obsahujúcu aj 

informáciu o preferovanom termíne misie vo februári 2021. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 140/11/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o zasadnutí Medzirezortnej koordinačnej skupiny 

EURATOM/strategickej RKS, koordinačného stretnutia na plánovanie misie ARTEMIS, ako 

aj informáciu o zaslaní oficiálnej žiadosti ÚJD SR na MAAE vo veci vykonania expertnej misie 

ARTEMIS v preferovanom termíne február 2021.   

 

16.4 Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie zahraničnej pracovnej cesty Ing. Mrškovej, 

ktorej predmetom bude účasť na akcii pod záštitou MAAE s názvom „TC Meeting on Roadmap 

to Geological Disposal“, a ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 29. 11. 2019 vo Viedni. Všetky 

náklady sú hradené MAAE. RS prijala 

 

uznesenie č. 141/11/2019 
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Rada správcov schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu Ing. Mrškovej, ktorá sa uskutoční pod 

záštitou MAAE s názvom „TC Meeting on Roadmap to Geological Disposal“, a ktorá sa bude 

konať v dňoch 25. – 29. 11. 2019 vo Viedni. 

 

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

  

16.5 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2019. 

RS prijala 

 

uznesenie č. 142/11/2019 

 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2019. 

Ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2019 na schválenie 

Dozornej rade NJF. 

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

 

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

  

16.6 Ing. Neštický predložil návrh na uskutočnenie kontroly činností na mieste ich realizácie 

v súlade s bodom 5.4 Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF s JAVYS, a. s. na 

rok 2019, ktorá bude zameraná na činnosti realizované v súlade so žiadosťami 01/A/17/JAVYS 

– Dod. č. 2, 04/A/2017 – Dod. č. 2 a hradené z prostriedkov NJF. RS prijala 

 

uznesenie č. 143/11/2019 

 

Rada správcov poveruje pracovníkov NJF vykonaním kontroly činností na mieste ich 

realizácie vykonávaných v súlade so žiadosťami 01/A/17/JAVYS – Dod. č. 2, 04/A/2017 – 

Dod. č. 2 a hradených z NJF. 

 

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

 

16.7 Ing. Neštický informoval RS NJF o priebehu Regionálneho seminára o ukladaní RAO 

2019, ktorý sa konal v dňoch 05 – 06. 11. 2019 v Topoľčiankach, a ktorého sa zúčastnili aj 

zástupcovia NJF. Ing. Neštický kladne zhodnotil odborný prínos, ako aj celkovú organizáciu 

seminára, ktorú zabezpečovala JAVYS, a. s. RS prijala 

 

uznesenie č. 144/11/2019 

 

Rada správcov berie na vedomie informáciu o uskutočnenom Regionálnom seminári 

o ukladaní RAO 2019, ktorý sa konal v dňoch 05 – 06. 11. 2019 v Topoľčiankach . 

 

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

 



Zápisnica č. 13/2019 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 

 

10 

 

16.8 V nadväznosti na prebiehajúci redizajn webstránky NJF, Ing. Neštický predložil RS NJF 

návrh na zverejnenie fotografií a odborných životopisov členov RS NJF na novej webstránke 

NJF. RS prijala 

 

uznesenie č. 145/11/2019 

 

Rada správcov schvaľuje zverejnenie fotografií a odborných životopisov jednotlivých členov 

RS NJF na novej webstránke NJF . 

 

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

 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                           Schválil: Ing. Éhn 


