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Miesto konania: RÚ RAO Mochovce 

Dátum konania: 06. 04. 2018  

 

Prítomní: Ing. Éhn, prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Ziman, prof. Ing. Tanuška, PhD.,  

Ing. Strýček, 

Ospravedlnení: Ing. Homola, Ing. Václav, PhD. 

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 04/2018 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 27. 03. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za marec 2018 

5. Správa o plnení vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky 

nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom 

6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2019  

7. Rôzne 

8. Obhliadka úložných priestorov RÚ RAO a skladu ZRAM 

 

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. 04/2018 z 27. 03. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 04/2018 z 27. 03. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 04/2018 z 27. 03. 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. 
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K bodu 4: 

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

marec 2018. 

 

Rada správcov:  

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

 

 

K bodu 5: 

Členovia RS NJF prezentovali svoje pripomienky k dokumentu „Správa o plnení 

vnútroštátneho programu na vykonávanie vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým 

jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom“. Predmetné pripomienky boli prediskutované 

medzi pracovníkmi NJF a členmi RS NJF a bol stanovený ďalší postup. Správa bude po prijatí 

pripomienok od JAVYS, a. s., SE a. s. a MH SR zaslaná na ÚJD SR so žiadosťou o poskytnutie 

stanoviska, pričom jej predloženie do porady vedenia MH SR súčasne so stanoviskom od ÚJD 

SR je plánované dňa 10. 05. 2018.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – správu o plnení vnútroštátneho programu. 

Ukladá – zapracovať pripomienky od RS NJF do správy o plnení vnútroštátneho programu 

a zaslať na JAVYS, a. s., SE, a. s. a MH SR na pripomienkovanie..  

Z: Ing. Neštický 

T: 10. 04. 2018 

K bodu 6: 

Ing. Neštický predložil RS NJF žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 

2019.   

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie - žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2019.   

Ukladá – zaslať požiadavku na JAVYS, a. s. ohľadom doplnenia chýbajúcich podkladov 

k žiadostiam.  

Z: Ing. Neštický 

T: 30.04.2018 

K bodu 7: 

7.1. Ing. Neštický informoval, že JAVYS, a. s. v liste č. 2018/03203/3200/MIČ z 21. 03. 2018 

informoval NJF o pláne produkcie RAO z vyraďovania JE V1 a potrebe navýšenie finančných 

prostriedkov na účely nakladanie s RAO z JE V1, ktoré majú byť hradené z NJF. 

 

7.2. Ing. Barátová informovala RS NJF, že v liste ÚJD SR č. 1627/2018 z 16. 03. 2018 bola 

popri žiadosti o vypracovanie odpovedí na otázky  k Národnej správe Slovenskej republiky 

v zmysle Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti 

nakladania s RAO, požiadavka na nominovanie zástupcov na 6. posudzovacie zasadnutie, ktoré 

sa bude konať v dňoch 21. 05. – 01. 06. 2018 vo Viedni a na ktorom bude národná správa 

prerokovaná. 

 

Berie na vedomie – požiadavku na nominovanie zástupcov na 6. posudzovacie zasadnutie. 
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Nominuje – dvoch zástupcov z NJF a to konkrétne riaditeľa Ing. Neštického a zástupcu 

riaditeľa pre techniku Ing. Kövera. 

 

7.3. Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že k 31. 03. 2018 bol s dvomi zamestnancami 

fondu ukončený pracovný pomer dohodou z dôvodu odchodu do starobné dôchodku a že  

k 01. 04. 2018 bola prijatá do pracovného pomeru nová zamestnankyňa ekonomického úseku 

fondu.  

 

7.4. Ing. Neštický informoval členov RS NJF, že 19. 04. 2018 o 11:00 hod. sa v priestoroch 

MH SR uskutoční monitorovací výbor pre program Bohunice a tohto výboru sa zúčastní  

Ing. Éhn.  

 

 

Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 17. 05. 2018 v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                  Schválil: Ing. Éhn 

 

 

 

 


