Zápisnica č. 02/2018
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: NJF, Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 22. 02. 2018
Prítomní: Ing. Éhn, prof. Ing. Slugeň, DrSc., prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Ziman
Ospravedlnení: Ing. Homola, Ing. Strýček, Ing. Václav, PhD.
Prizvaní: za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Ščasný, Ing. Barátová
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 01/18 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 18. 01. 2018
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za január 2018
5. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2017
6. Návrh záverečného účtu NJF za rok 2017
7. Riadna individuálna účtovná závierka NJF k 31. 12. 2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát,
Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora
k riadnej individuálnej účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2017 a Stanovisko hlavného
kontrolóra NJF k IÚZ NJF k 31. 12. 2017.
8. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
9. Návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023
10. Metodika stanovenia povinných príspevkov za reaktorové jadrové zariadenia
a povinných platieb za nereaktorové zariadenia do NJF
11. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške, spôsobe výberu
a platenia povinného príspevku a povinnej platby na Národný jadrový fond
12. Rôzne
K bodu 1:
Zasadnutie Rady správcov NJF (RS NJF) otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn a skonštatoval,
že zasadnutie je uznášania schopné. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade
s pozvánkou.
Rada správcov:
Schvaľuje - Program zasadnutia.
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 01/18 zo zasadnutia RS NJF konaného
dňa 18. 01. 2018.
Rada správcov:
Schvaľuje - Zápisnicu č. 01/18 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF s pripomienkami.
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Kövér.
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
mesiac január 2018.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac
január 2018.
K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF materiál - Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF
k 31. 12. 2017. Komentoval a zhodnotil príjmovú a výdavkovú časť za rok 2017. RS NJF
následne uvedený materiál prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k výročnej správe o hospodárení
a činnosti NJF k 31. 12. 2017
Schvaľuje - Výročnú správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2017.
Ukladá - predložiť Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2017 na
prerokovanie DR NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0

K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF materiál - Návrh záverečného účtu NJF za rok 2017, ktorý je
vypracovaný v zmysle § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
základe ktorého Ministerstvo financií SR vydalo smernicu z 23. októbra 2014 č.
MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych
fondov. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala.
Rada správcov:
Schvaľuje - Návrh záverečného účtu NJF za rok 2017.
Ukladá - Predložiť návrh záverečného účtu za rok 2017 na prerokovanie DR NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
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K bodu 7:
RS NJF po úvodnej informácii Ing. Neštického prerokovala Účtovnú závierku NJF k 31. 12.
2017 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke – text), spolu s Audítorskou
správou (Výrokom nezávislého audítora k účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2017, Správu
o overení súhlasu Výročnej správy s účtovnou závierkou) a Správu o činnosti DR za rok 2017.
K Účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2017 predložil RS NJF stanovisko hlavný kontrolór NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje - Účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2017.
Berie na vedomie - Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2017.
- Správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy
s účtovnou závierkou.
- Správu o činnosti DR za rok 2017.
- Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Účtovnej závierke NJF
k 31. 12. 2017.
Ukladá - Predložiť materiál „Účtovná závierka NJF k 31. 12. 2017“ na prerokovanie DR NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 8:
Ing. Neštický oboznámil RS NJF s Podkladmi NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej
správy na roky 2019 až 2021. Následne RS NJF predložený materiál prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2019
až 2021.
K bodu 9:
Ing. Neštický oboznámil RS NJF s Návrhom rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky
2020 až 2023. RS NJF následne materiál prerokovala.
Rada správcov:
Schvaľuje – Návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023.
Ukladá – Požiadať ÚJD SR o stanovisko k Návrhu rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na
roky 2020 až 2023 po jeho prerokovaní v DR NJF.
Z: riaditeľ NJF
T: do konca marca 2018
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
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K bodu 10:
K Metodike stanovenia povinných príspevkov za reaktorové jadrové zariadenia a povinných
platieb za nereaktorové zariadenia do NJF (ďalej len Metodika výpočtu) podal stručnú
informáciu zo zasadnutia pracovnej skupiny Ing. Éhn. Doplnil ju Ing. Neštický s tým, že
Metodika výpočtu vychádza z výpočtového modulu, ktorý vypracovala pre NJF spoločnosť
DECOM. Zároveň po okomentovaní jednotlivých nákladových a príjmových položiek
prezentoval výsledky výpočtu. Uviedol, že stanovenie výšky povinných príspevkov a platieb
vychádza z požiadaviek celkových nákladov na záverečnú časť jadrovej energetiky. RS NJF
problematiku prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Materiál - Metodika stanovenia povinných príspevkov za reaktorové
jadrové zariadenia a povinných platieb za nereaktorové zariadenia do
NJF.
K bodu 11:
Na základe výsledkov výpočtu povinných príspevkov a povinných platieb v zmysle materiálu
Metodika výpočtu riaditeľ NJF Ing. Neštický prezentoval návrh textu Nariadenia vlády
Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške a spôsobe výberu a platenia
povinného príspevku a povinnej platby na Národný jadrový fond, ktorý rada správcov
prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške
a spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na
NJF.
K bodu 12:
12.1. Riaditeľ NJF Ing. Peter Neštický a hlavný kontrolór NJF Ing. Ivan Horváth predložili RS
NJF v zmysle Štatútu NJF majetkové priznanie za rok 2017.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického za rok 2017,
- Majetkové priznanie hlavného kontrolóra NJF Ing. Ivana Horvátha za
rok 2017.
12.2. Riaditeľ NJF Ing. Neštický požiadal RS NJF o pridelenie služobného motorového vozidla
evidenčnej značky BL517RY a využívanie aj na súkromné účely.
Rada správcov:
Schvaľuje - Pridelenie služobného motorového vozidla evidenčnej značky BL517RY
riaditeľovi NJF,
- Využívanie služobného motorového vozidla evidenčnej značky BL517RY na
súkromné účely riaditeľom NJF.
Hlasovanie: za 4, zdržal sa 0, proti 0
12.3. Ing. Neštický informoval RS NJF, že MH SR zaslalo podklady k novým pravidlám
v oblasti ochrany osobných údajov. Členovia rady správcov, dozornej rady a zamestnancov
fondu budú požiadaní o opätovný súhlas so zverejňovaním osobných údajov.
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11.4. Prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval prítomných o pracovných stretnutiach k potrebám
vzdelávania a k výskumným projektom vo vyraďovaní, ktoré sa konali v Bruseli, a o konaní
Valného zhromaždenia SNUS v Častej-Papierničke dňa 25. 04. 2018.
Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 08. 03. 2018 o 08:00 hod. v sídle NJF.
Výjazdové zasadnutie RS NJF na RÚ RAO Mochovce je pripravované na 06. 04. 2018
o 10:00 hod.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn

