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Miesto konania: JAVYS, a. s. v Jaslovských Bohuniciach 

Dátum konania: 18. 12. 2018  

 

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

Ing. Strýček, Ing. Václav, PhD. 

Ospravedlnený:  prof. Ing. Tanuška, PhD. 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 14/2018 zo zasadnutia RS NJF konaného do 21. 11. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za október a november 2018 

5. Návrh na vklad voľných finančných prostriedkov NJF v ŠP 

6. Podnety k aktualizácii Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 

a príprava správy o jeho plnení za rok 2018 

7. Informácia o realizovanej kontrole NJF v spoločnosti JAVYS, a. s., zameranej na 

progres vyraďovanie JE A1 v J. Bohuniciach   

8. Informácia o aktuálnom stave legislatívneho procesu schvaľovania Nariadenia vlády 

SR – odvody a príspevky a Vyhlášky ministerstva hospodárstva – oprávnené náklady, 

cenové kalkulácie 

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 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 14/2018 z 21. 11. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 14/2018 z 21. 11. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 14/2018 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. 

V nadväznosti na úlohu zo zasadnutia RS NJF č. 1/2018 zo dňa 18. 01. 2018 a v nadväznosti na 
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diskusiu možného spojenia misií ARTEMIS a IRRS bolo skonštatované, že NJF zastáva názor, aby 

boli tieto misie vykonané samostatne a tým bolo umožnené ponechať väčší priestor pre zhodnotenie 

vnútroštátneho programu nakladania s RAO a VJP. 

 

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 

mesiac október a november a taktiež aj správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly 

zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019 z NJF a dodatku č. 2 k zmluve 

o poskytované finančných prostriedkov na rok 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac 

október a november a taktiež aj správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly zmlúv 

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

o poskytované finančných prostriedkov na rok 2018. 

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický predložil návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej 

pokladnici, ktorý bol vypracovaný vychádzajúc zo smernice NJF/SM/16.00. Návrh vkladu 

voľných finančných prostriedkov v ŠP vedených na podúčtoch NJF vychádza z indikatívnej 

ponuky úrokových sadzieb v Štátnej pokladnici a z časovej potreby čerpania finančných 

prostriedkov na činnosti záverečnej časti jednotlivých jadrových zariadení. Ing. Neštický 

taktiež informoval, že dňa 19. 12. 2018 sa zúčastní pracovného stretnutia so zástupcami Štátnej 

pokladnice a ARDAL, ktorého predmetom bude prerokovania dlhodobého zhodnocovania 

vkladov finančných prostriedkov NJF vedených v Štátnej pokladnici. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - uloženie voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici  

k 31. 12. 2018 v zmysle predloženého návrhu. 

 

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

 

K bodu 6: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o navrhovanom harmonograme pre prípravu aktualizácie 

vnútroštátneho programu. Taktiež informoval, že boli pripravené návrhy listov na JAVYS, a. 

s. a SE, a. s. so žiadosťou o zaslanie podkladov pre vypracovanie správy o plnení 

vnútroštátneho programu. RS NJF vyjadrila názor, že v rámci správy o plnení vnútroštátneho 

programu by mali byť zhodnotené riziká a možné sklzy plnenia úloh programu, ktoré bude 

potrebné zohľadniť pri jeho najbližšej aktualizácii. Taktiež boli diskutované otázky týkajúce sa 

vytvorenia pracovnej skupiny pre tvorbu aktualizácie programu, proces posudzovania vplyvov 

strategických dokumentov, ako aj prípadné rozčlenenie vnútroštátneho programu na dva 

samostatné dokumenty pokrývajúce oblasť nakladania s RAO a VJP a oblasť vyraďovania 

jadrových zariadení.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informácie týkajúce sa aktualizácie vnútroštátneho programu. 
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K bodu 7: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o realizovanej kontrole NJF v spoločnosti JAVYS, a. s., 

zameranej na progres vyraďovanie JE A1 v J. Bohuniciach. Kontroly sa zúčastnili technický 

pracovníci NJF a hlavný kontrolór NJF. Všetci zúčastnení vyjadrili spokojnosť s vykonanou 

kontrolou a záujem pokračovať v kontrole činností vyraďovania jadrových zariadení.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informáciu týkajúcu sa vykonanej kontroly NJF v spoločnosti JAVYS, a. 

s a navrhuje v kontrolných činnostiach do budúcnosti pokračovať. 

 

K bodu 8: 

Ing. Neštický podal informáciu o aktuálnom stave legislatívneho procesu schvaľovania 

nariadenia vlády SR – platby a príspevky do NJF a vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR - 

oprávnené náklady, cenové kalkulácie. Z návrhu nariadenia vlády sa vypustila povinnosť 

valorizácie príspevkov a platieb, keďže táto povinnosť nie je ukotvená v zákone o NJF a teda 

z hľadiska ústavy nie je možné ukladať povinnosti, ktoré sú nad rámec zákona. Vyhláška MH 

SR bola prerokovaná v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre technické 

právne predpisy dňa 10. decembra 2018. Komisia k navrhovanej vyhláške prijala závery 

a odporúčania, pričom jedným zo záverov bola potreba prerokovania návrhu vyhlášky aj 

v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – informácie týkajúce sa legislatívneho procesu schvaľovania nariadenia 

vlády SR a vyhlášky MH SR. 

 

K bodu 9: 

9.1 Prizvaná Ing. Mrvová, ako zástupkyňa zamestnancov NJF, odprezentovala návrh Dohody 

medzi NJF a zamestnancami NJF, ktorá sa uzatvára na dva nasledujúce roky a hlavné 

zmeny v porovnaní s dohodou na rok 2017. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje  – Dohodu medzi NJF a zamestnancami NJF na dva nasledujúce roky. 

 

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

 

9.2 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 4. štvrťrok 2018 a návrh odmien 

pre zamestnancov NJF za 4. štvrťrok 2018 a hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – návrh odmien za 4. štvrťrok 2018 pre zamestnancov NJF a návrh odmeny 

pre hlavného kontrolóra za 2. polrok v navrhnutej výške. 

Schvaľuje – vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za 4. štvrťrok 2018.  

Ukladá – predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018 na schválenie 

Dozornej rade NJF. 

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 
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Dátum budúceho rokovania RS NJF bude dohodnutý dodatočne. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                Schválil: Ing. Éhn 


