
Zápisnica č. 09/2018 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu 

 

 

1 

 

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

Dátum konania: 19. 07. 2018  

 

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

prof. Ing. Tanuška, PhD.  

Ospravedlnení:  Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček 

Prizvaní za NJF:  Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Barátová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 08/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 21. 06. 2018 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za jún 2018 

5. Správa o hospodárení NJF k 30. 06. 2018  

6. Prerokovanie cenových kalkulácii vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. pre rok 

2018 

7. Prerokovanie návrhu dodatku č.1 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 

2018 z NJF pre JAVYS, a. s. 

8. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov NJF pre rok 2019 

9. Prerokovanie pripomienok k zákonu o NJF 

10. Menovanie výberovej komisie za účelom odpredaja OMV v osobitnom ponukovom 

konaní podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

11. 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 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 08/2018 z 21. 06. 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - a) zápisnicu č. 08/2018 z 21. 06. 2018, 

   b) zverejnenie zápisnice č. 08/2018 z 21. 06. 2018 na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 5, 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 

jún 2018. 

 

Rada správcov:  

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

 

K bodu 5: 

Ing. Neštický predložil RS NJF „Správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2018“ a stanovisko 

hlavného kontrolóra NJF k tejto správe. Ing. Neštický predniesol komentár k uvedenej správe, 

v ktorom zhodnotil príjmy a výdavky NJF za 1. polrok 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje - správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2018. 

Berie na vedomie - stanovisko hlavného kontrolóra NJF k správe o hospodárení NJF 

k 30. 06. 2018. 

Ukladá – predložiť správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2018 Dozornej rade NJF na 

prerokovanie. 

  

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 6: 

Ing. Neštický informoval, že NJF sa zúčastnil dňa 04. 07. 2018 v Jaslovských Bohuniciach 

pracovného rokovania so zástupcami odborných útvarov a vedúcimi pracovníkmi nákladových 

stredísk JAVYS, a. s. V rámci tohto rokovania zástupcovia JAVYS, a. s. podali detailnejší 

výklad nového systému alokácie nákladov medzi jednotlivými cenovými kalkuláciami 

vlastných výkonov a medzi jednotlivými položkami týchto kalkulácií. RS NJF na základe 

výstupov z uskutočnených pracovných rokovaní medzi zástupcami JAVYS, a. s. a NJF 

následne prerokovala cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. pre rok 2018. 

 

Rada správcov:  

Schvaľuje –  cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. pre rok 2018. 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 7: 

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh dodatku č. 1 zmluvy o poskytovaní finančných 

prostriedkov z NJF a aktualizované žiadosti na rok 2018 spoločnosti JAVYS, a. s., ktoré boli 

vypracované na základe cenových kalkulácií vlastných výkonov JAVYS, a. s. pre rok 2018 

schválených RS NJF v 6. bode tohto zasadnutia. RS NJF posúdila predmetné žiadosti a na 
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základe tohto posúdenia prerokovala návrh dodatku č. 1 zmluvy o poskytovaní finančných 

prostriedkov z NJF na rok 2018 pre JAVYS, a. s. 

 

Rada správcov:  

Posúdila – aktualizované žiadosti na rok 2018 spoločnosti JAVYS, a. s. 

Schvaľuje –  dodatok č. 1 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2018 

pre JAVYS, a. s. 

Ukladá – predložiť dodatok č. 1 zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 

2018 pre JAVYS, a. s. na prerokovanie DR NJF. 

  

 Z: predseda RS NJF 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 8: 

Ing. Neštický informoval RS NJF, že dňa 27. 06. 2018 listom číslo 2018/06701/4100/Krá boli 

na NJF doručené doklady k žiadosti č. 03/A/19/JAVYS na rok 2019 v zmysle § 11 ods. 2  

písm. c) zákona o NJF. Ing. Kövér ďalej podal zhrňujúce informácie k jednotlivým žiadostiam 

o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2019 a k ich technicko-ekonomickým 

odôvodneniam. RS NJF prerokovala žiadosti na rok 2019 a vzniesla pripomienky, ktoré sa 

týkali najmä doplnenia niektorých technicko-ekonomických odôvodnení z dôvodu bližšej 

konkretizácie ich vecného obsahu. 

 

Rada správcov:  

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

Ukladá – zabezpečiť zapracovanie pripomienok do žiadostí v spolupráci s JAVYS a. s. 

  

 Z: technický úsek 

 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

K bodu 9: 

Ing. Neštický informoval, že dňa 16. 07. 2018 sa uskutočnili na Ministerstve hospodárstva SR 

rozporové konania s Ministerstvom zdravotníctva SR, Klubom 500 a so Združením miest 

a obcí Slovenska (ZMOS) ohľadom pripomienok vznesených v rámci MPK k návrhu zákona 

o NJF.  

Ing. Neštický ďalej predniesol komentár k zapracovaniu jednotlivých pripomienok k návrhu 

zákonu o NJF a k príslušnej dokumentácii, pričom zdôraznil, že niektoré pripomienky sú stále 

v štádiu riešenia. Keďže NJF požiadal ÚJD SR o súčinnosť pri zapracovávaní pripomienok 

k článku II návrhu zákona o NJF, podpredseda RS NJF Ing. Homola (z ÚJD SR), podal 

informáciu o stave riešenia úprav znenia návrhu zákona o NJF, článku II týkajúceho sa zákona 

č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré neboli dosiaľ uzavreté.  

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – pripomienky k návrhu zákona o NJF a informáciu o stave ich 

zapracovania. 

Ukladá – komunikovať s ÚJD SR ohľadom neuzavretých úprav znenia návrhu zákona o NJF 

týkajúcich sa článku II. 

 Z: Ing. Homola 
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 T: 03. 08. 2018 

K bodu 10: 

Ing. Neštický požiadal RS NJF o menovanie výberovej komisie v zložení Ing. Emília Mrvová, 

Mgr. Zuzana Strážovcová, Ing. Miroslav Kövér za účelom odpredaja OMV v osobitnom 

ponukovom konaní podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.  

 

Rada správcov:  

Schvaľuje – menovanie navrhnutých členov výberovej komisie za účelom odpredaja OMV v 

osobitnom ponukovom konaní podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu. 

 

Hlasovanie: za 5, zdržal sa 0, proti 0 

 

K bodu 11: 

11.1 Ing. Kövér informoval, že z predbežného zisťovania možných termínov pre výkon 

expertnej misie MAAE ARTEMIS v rámci peer review Vnútroštátneho programu 

nakladania s VJP a RAO vyplynulo, že termín peer review je v MAAE predbežne 

zaevidovaný pre rok 2021.  

 

Rada správcov:  

Ukladá – zaslať list na ÚJD SR s požiadavkou na zabezpečenie peer review 

Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR v roku 2021. 

Z: Ing. Neštický 

T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

11.2 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. podal správu z pracovnej cesty „Meeting of the 

Decommissioning Funding Group“, ktorá sa uskutočnila 3. júla 2018 v Luxemburgu. 

 

11.3 Ing. Neštický informoval RS NJF, že dňa 18. 07. 2018 bol na NJF doručený list  

č. SE/2018/041905 od SE, a. s. so žiadosťou o odsúhlasenie posunu termínu platby 

povinných príspevkov za 2. kvartál 2018 z dátumu 31. 07. 2018 na 30. 09. 2018. RS NJF 

danú žiadosť prerokovala a vyjadrila názor, že pre prípad porušenia povinností 

vyplývajúcich zo zákona majú byť uplatňované  postupy v zmysle platných legislatívnych 

predpisov. 

 

Rada správcov:  

Berie na vedomie – žiadosť SE, a. s. o odsúhlasenie posunu termínu platby povinných 

príspevkov za 2. kvartál 2018. 

Ukladá –  pripraviť odpoveď na žiadosť SE, a. s. a o danej skutočnosti informovať MH 

SR a MF SR. 

 Z: Ing. Neštický 

 T: 27. 07. 2018 

 

11.4 Ing. Neštický informoval, že na základe rozhodnutia č. 157/2018 P a 156/2018 P boli 

zamietnuté rozklady proti rozhodnutiu ÚJD SR o uložení pokuty vo výške 2 x 100 000 

EUR za porušenie povinností § 10 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

spoločnosťou SE, a. s. Tým pádom bola na účet NJF pripísaná suma 2 x 100 000 EUR 
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uhradená SE, a. s. za pokuty udelené ÚJD SR, keďže tieto sú podľa atómového zákona 

príjmom NJF. Ing. Neštický v tejto súvislosti vysvetlil návrh na doplnenie nového podúčtu 

(bod „k“) v znení §11 ods. 1 zákona o NJF, ktorý by bol určený na pokuty a penále.  

 

11.5 Ing. Neštický ďalej informoval, že dňa 11. 07. 2018 bol na NJF doručený list o ukončení 

poskytovania služieb registrátora pre doménu www.njf.sk k 04. 08. 2018. V záujme 

funkčnosti domény bude preto potrebné vybrať iný subjekt, ktorý bude túto činnosť pre 

NJF vykonávať.  

 

 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 16. 08. 2018 o 08:00 hod v sídle NJF. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Barátová                                                                  Schválil: Ing. Éhn 


