Zápis č. 14/17
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: NJF, Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 19. 12. 2017
Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, prof. Ing. Slugeň, DrSc.,
prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Ziman, Ing. Strýček, Ing. Václav, PhD
Prizvaní: za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Ščasný
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 12/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 29. 11. 2017
Schválenie Zápisnice č. 13/17 zo zasadnutia RS NJF – per rollam
Kontrola plnenia úloh
Administratívna finančná kontrola za november 2017
Návrh na vklad voľných finančných prostriedkov v ŠP
Podnety k aktualizácii Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR
a príprava správy o jeho plnení za rok 2017
8. Aktuálny stav procesu prípravy nového zákona o NJF
9. Informácia o prístupe k vývoju hlbinného úložiska v SR
10. 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. 12/17 zo zasadnutia RS NJF konaného
dňa 29. 11. 2017. K návrhu zápisnice neboli zo strany členov RS žiadne pripomienky.
Rada správcov:
Schvaľuje - Zápisnicu č. 12/17 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 13/17 zo zasadnutia RS NJF – per rollam.
K návrhu zápisnice neboli zo strany členov RS žiadne pripomienky.
Rada správcov:
Schvaľuje - Zápisnicu č. 13/17 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
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K bodu 4:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o kontrole plnenia úloh.
K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
mesiac november 2017.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF.
K bodu 6:
RS prediskutovala návrh na uloženie voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej
pokladnici predložený Ing. Neštickým, ktorý bol vypracovaný na základe písomného podkladu
vychádzajúc zo smernice NJF/SM/16.00 a aktuálnej indikatívnej ponuky úrokových sadzieb
Štátnej pokladnici. Výška úrokovej sadzby priamo súvisí s dobou vkladu voľných finančných
prostriedkov a preto je nevyhnutné brať do úvahy potrebu finančných prostriedkov v čase
vychádzajúc z dokumentu Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR.
Rada správcov:
Schvaľuje – Uloženie voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici k 31. 12.
2017.
Rada správcov:
Ukladá – Rokovať s MF SR o iných možnostiach zhodnotenia voľných finančných
prostriedkov NJF.
Z: prof. Ing. Slugeň, DrSc.
KT: 18.01.2018
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 7:
Ing. Kövér oboznámil RS NJF s prípravou podkladov a podnetmi k aktualizácii Vnútroštátneho
programu nakladania s VJP a RAO v SR a s prípravou správy o jeho plnení za rok 2017.
Rada správcov:
Berie na vedomie –Informáciu o príprave podkladov a podnetov k aktualizácii
Vnútroštátneho programu.
K bodu 8:
O aktuálnom stave procesu prípravy nového zákona o NJF informoval Ing. Neštický. Proces
prípravy je v súlade so schváleným harmonogramom postupu prípravy nového zákona o NJF.
V súčasnosti sa očakáva informácia MH SR k nároku SE, a.s. na úhradu historického deficitu
JE V2 a rozčlenenie nákladov HÚ na jednotlivé roky obdobia vývoja, prípravy, prevádzky
a uzatvorenia HÚ. Následne bude vykonaný výpočet výšky príspevkov a vypracovaná
metodika výpočtu pre zapracovanie do podkladov k návrhu zákona.
Ďalšie rokovanie pracovnej skupiny je plánované v januári 2018.
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Rada správcov:
Berie na vedomie –Informáciu o príprave nového zákona o NJF.
K bodu 9:
Po diskusii k problematike vývoja hlbinného úložiska v SR sa RS NJF zhodla, že bude zvolané
samostatné zasadnutie k danej problematike za účasti dotknutých organizácii.
K bodu 10.1:
Ing. Neštický informoval RS NJF o tom, že na NJF boli od SE, a. s. zaslané faktúry za
aktualizované koncepčné plány vyraďovania JE V-2 a EMO 1,2. RS NJF konštatovala, že
úhrada faktúr je možná až po poskytnutí stanoviska ÚJD SR k týmto koncepčným plánom
vyraďovania, ktoré doposiaľ nebolo doručené na NJF. Úhrada faktúr sa uskutoční až po
doručení s možnosťou úhrady v roku 2018.
Rada správcov:
Schvaľuje – Uhradiť faktúry za aktualizované Koncepčné plány vyraďovania JE V-2 a EMO
1,2 až po poskytnutí stanoviska ÚJD SR.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 10.2:
Ing. Neštický predložil RS NJF zmluvu o audítorskom overení účtovnej závierky NJF na roky
2017 až 2020.
Rada správcov:
Schvaľuje – Zmluvu o audítorskom overení účtovnej závierky NJF na roky 2017 až 2020.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0

Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 18. 01. 2018 o 08:00 h v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn
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