Zápisnica č.11/17
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 26.10.2017
Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, prof. Ing. Slugeň, DrSc.,
prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Václav, PhD., Ing. Ziman, Ing. Strýček,
Prizvaní: za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Ščasný, zástupcovia JAVYS
a. s. podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 10/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 19. 09. 2017
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za september 2017
5. Rozpočet NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022
6. Správa o hospodárení NJF k 30. 09. 2017
7. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 z NJF
8. 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 7 zdržal sa 0, proti 0
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 10/17 zo zasadnutia RS NJF konaného
dňa 19. 09. 2017. K návrhu zápisnice neboli zo strany členov RS žiadne pripomienky.
Rada správcov:
Schvaľuje - Zápisnicu č. 10/17 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF.
Hlasovanie: za 7, 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.
K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
mesiac september 2017.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF.
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K bodu 5:
RS prerokovala materiál „Rozpočet NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022“, ktorý
bol vypracovaný v zmysle zákona o NJF. Rozpočet NJF na rok 2018 vychádza z limitov
príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR listom číslo MF/011800/2017-431 dňa 27. apríla 2017,
ktorý bol zaslaný na MH SR v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky
2018 až 2020.
RS konštatovala riziká spojené s plánovaným príjmom z povinných príspevkov, nakoľko ten je
závislý od časového priebehu uvádzania blokov MO 3,4 do prevádzky.
Rada správcov:
Schvaľuje – Rozpočet NJF na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 až 2022.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 6:
Ing. Neštický predniesol informáciu k Správe o hospodárení NJF k 30. 09. 2017. RS správu
o hospodárení NJF spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra NJF k tejto správe prerokovala.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30.
09. 2017.
Schvaľuje – Správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2017.
Ukladá – Predložiť Správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2017 na prerokovanie DR NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 7:
7.1 RS NJF prerokovala žiadosť spoločnosti HUMA-LAB APEKO číslo 01/D/18/HLA
o finančné prostriedky jadrového fondu, ktoré majú slúžiť na zabezpečenie prevádzky
informačného systému ILTRAM ako súčasti Záchytného systému materiálov kontaminovaných
rádionuklidmi, vykonávanie analýz zachytených rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu
pre účely Prezídia policajného zboru v SR, likvidáciu rádioaktívnych žiaričov neznámeho
pôvodu.
Vzhľadom na rozhodnutie RS NJF zo dňa 15. 06. 2017, ktorým neschválila použitie finančných
prostriedkov fondu na zabezpečenie prevádzky IS ILTRAM v roku 2017 a vzhľadom na to, že
doteraz nebola vznesená požiadavka dotknutých orgánov na prevádzku IS ILTRAM, RS
neschválila poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky IS ILTRAM
v roku 2018.
RS NJF schválila finančné prostriedky na vykonávanie analýz zachytených rádioaktívnych
materiálov neznámeho pôvodu pre Prezídium policajného zboru v SR (PPZ SR) a likvidáciu
rádioaktívnych žiaričov.
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Rada správcov:
Posúdila - Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2018 pre spoločnosť
HUMA-LAB APEKO, s.r.o., z ktorá je akceptovateľná len v časti vykonávanie
analýz zachytených rádioaktívnych materiálov neznámeho pôvodu pre PPZ SR a
likvidáciu rádioaktívnych žiaričov.
.
Ukladá - Zabezpečiť predloženie zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018
z NJF pre spoločnosť HUMA-LAB APEKO, s.r.o. na najbližšie zasadnutie RS
NJF.
Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie RS NJF
7.2 RS NJF za účasti zástupcov JAVYS, a. s. prerokovala žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov z NJF na rok 2018, pričom boli vyjadrené pripomienky k jednotlivým žiadostiam.
Rada správcov:
Posúdila - Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov NJF na rok 2018 pre spoločnosť
JAVYS, a.s.
Ukladá - Zabezpečiť prepracovanie žiadostí v spolupráci s JAVYS a. s. v zmysle vznesených
pripomienok.
Z: riaditeľ NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
K bodu 8:
8.1. Ing. Neštický predložil RS NJF návrh odmien pre riaditeľa a zamestnancov NJF za III.
štvrťrok 2017.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Návrh odmien za III. štvrťrok 2017 pre zamestnancov NJF v navrhnutej
výške.
Schvaľuje - Vyplatenie odmeny riaditeľovi NJF v navrhnutej výške za III. štvrťrok 2017.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
8.2. Dňa 07. 11. 2017 sa uskutoční v Bruseli pracovné stretnutie k implementácii Direktívy
2011/70/ EUROATOM. Účasťou za NJF bol poverený Ing. Kövér.
Rada správcov:
Schvaľuje – Účasť Ing. Kövéra na pracovnom stretnutí k implementácii Direktívy
2011/70/EUROATOM v Bruseli.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
8.3. Ing. Neštický informoval o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona o NJF.
Predložil rade správcov harmonogram postupu prípravy nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o výške, spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby do NJF
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a procesu schvaľovania zákona o NJF, ktorý bude predmetom prerokovania na pracovnej
skupine 27. 10. 2017.
8.4. RS NJF bol predložený na autorizáciu text rozhovoru riaditeľa NJF s redaktorkou denníka
Pravda k problematike nákladov na záverečnú časť jadrovej energetiky v SR.
8.5. Bolo dohodnuté zaradiť problematiku vnútroštátneho programu, správy o jeho plnení za
rok 2017 a prípravy jeho aktualizácie do programu najbližšieho zasadnutia RS NJF.
8.6. Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie poverenia na dočasné zastupovanie funkcie
Zástupca riaditeľa pre ekonomiku a to od 01. 11. 2017, kde do tejto funkcie navrhol Ing.
Mrvovú.
Rada správcov:
Schválila – Návrh na poverenie Ing. Mrvovej na dočasného zastupovania funkcie Zástupca
riaditeľa pre ekonomiku od 01. 11. 2017.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 23. 11. 2017 o 08:00 h v sídle NJF.
Predbežný termín decembrového zasadnutia RS bol stanovený na 19. 12. 2017.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn

