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

Dátum konania: 08. 03. 2018  

 

Prítomní: Ing. Éhn, Prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Strýček, Ing. Ziman,  

Prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Homola, Ing. Václav, PhD.,  

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 02/2018 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 22. 02. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za február 2018 

5. Prerokovanie dokumentov k zákonu o NJF 

- Návrh uznesenia vlády 

- Predkladacia správa 

- Návrh zákona 

- Návrh nariadenia vlády 

- Dôvodová správa (k zákonu) 

- Doložka vybraných vplyvov 

- Doložka zlučiteľnosti 

- Správa o účasti verejnosti 

- Tabuľka zhody 

- Návrh komuniké 

6. 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. 02/2018 z 22. 02. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 02/2018 z 22. 02. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 02/2018 z 22. 02. 2018 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 
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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 

február 2018. 

 

Rada správcov:  

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

 

K bodu 5: 

 

Ing. Neštický prezentoval RS NJF jednotlivé dokumenty týkajúce sa zákona o NJF, 

pripomienky a návrhy zmien zo strany SE, a. s., JAVYS, a. s. a jadrového fondu týkajúce sa 

týchto dokumentov. Pripomienky a návrhy sa týkali dokumentov – návrh zákona o NJF, návrh 

nariadenie vlády, dôvodová správa (k zákonu), doložka vybraných vplyvov. 

 

RS NJF prerokovala dokumenty k návrhu nového zákona o NJF a vyjadrila sa k zapracovaniu 

jednotlivých návrhov a pripomienok do dotknutých dokumentov. Tieto dokumenty budú ďalej 

prerokované na stretnutí pracovnej skupiny k tvorbe zákona o NJF, ktoré sa uskutoční dňa  

12. 03. 2018 o 11:00 v sídle NJF. Na základe výstupov pracovnej skupiny bude zvolané 

mimoriadne rokovanie RS NJF, na ktorom prebehne schvaľovanie týchto dokumentov  

RS NJF.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – dokumenty k novému zákonu o NJF. 

 

Ukladá   

– zapracovať úpravy textov u akceptovaných pripomienok a návrhov do jednotlivých 

dokumentov a zaslať členom RS NJF a členom pracovnej skupiny k tvorbe zákona 

o NJF,  

                                                                               Z: Ing. Neštický 

                                                                               T: 09. 03. 2018 

– zaslať dokumenty k zákonu o NJF na legislatívny útvar MH SR k posúdeniu. 

                                                                               Z: Ing. Neštický 

                                                                               T: 13. 03. 2018 
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K bodu 6: 

 

6.1. RS NJF prerokovala Návrh zmluvy o poskytovaní technickej podpory a servisu č. 2018/17, 

ktorej predmetom je poskytovanie technickej podpory a vykonávanie servisu výpočtovej 

techniky jadrového fondu. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – zmluvu medzi NJF a ZERO spol., s. r. o. o poskytovaní technickej podpory 

a servisu č. 2018/17. 

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

 

6.2. Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 1. štvrťrok 2018, návrh odmien 

pre zamestnancov NJF za 1. štvrťrok 2018. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - návrh odmien za 1. štvrťrok 2018 pre zamestnancov NJF v navrhnutej 

výške. 

 

Schvaľuje - vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za 1. štvrťrok 2018.  

 

Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0 

  

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované ako výjazdové a uskutoční sa na RÚ RAO v 

Mochovciach dňa 06. 04. 2018 o 10:00 hod. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                  Schválil: Ing. Éhn 

 

 

 

 


