Zápisnica č. 01/2019
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 24. 01. 2019
Prítomní:
Prizvaní:

Ing. Éhn, Ing. Homola, Ing. Václav, PhD., Ing. Kuchta, prof. Ing.
Tanuška, PhD.
Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing Barátová, Ing. Kövér

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 15/2018 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 18. 12. 2018
Administratívna finančná kontrola za december 2018
Ustanovenie správcov podúčtov podľa § 11 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF
Prerokovanie rokovacieho poriadku rady správcov
Prerokovanie štatútu NJF
Návrh opatrenia predsedu RS NJF č. 01/2019 – Rozdelenie zdrojov NJF k 1. 1. 2019
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. RS prijala
uznesenie č. 01/01/2019
Rada správcov schvaľuje program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 15/2018 z 18. 12. 2018 a prijala
uznesenie č. 02/01/2019
Rada správcov schvaľuje zápisnicu č. 15/2018 z 18. 12. 2018 a zverejnenie zápisnice č.
15/2018 na internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
mesiac december 2018. RS prijala
uznesenie č. 03/01/2019
Rada správcov berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF
za mesiac december 2018.
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Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4:
V nadväznosti na prijaté uznesenie vlády SR č. 9/2019, ktorým bol vymenovaný Ing. Ladislav
Éhn za predsedu rady správcov a ktorým boli vymenovaní prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing.
Juraj Václav, PhD. a Ing. Ľubomír Kuchta za členov rady správcov NJF dňom 11. 01. 2019 boli
po prerokovaní RS NJF ustanovení správcovia podúčtov podľa § 11 ods. 3 zákona č. 308/2018
Z. z. o jadrovom fonde. RS prijala
uznesenie č. 04/01/2019
Rada správcov schvaľuje ustanovenie správcov podúčtov v nasledovnom členení:
• Ing. Václav, PhD. - správca podúčtov na účely podľa § 11 ods. 1 písm. a) a j) zákona
č. 308/2018 Z. z. o jadrovom fonde,
• prof. Ing. Tanuška, PhD. - správca podúčtov na účely podľa § 11 ods. 1 písm. d), g), i)
a k) zákona č. 308/2018 Z. z. o jadrovom fonde,
• Ing. Kuchta - správca podúčtov na účely podľa § 11 ods. 1 písm. e) a f) zákona
č. 308/2018 Z. z. o jadrovom fonde.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 5:
Ing. Neštický predniesol komentár k návrhu rokovacieho poriadku RS NJF, ktorý bol
vypracovaný v súlade so zákonom č. 308/2018 Z. z. o jadrovom fonde účinným od 01. 01. 2019
a podal informáciu o najvýznamnejších zmenách v porovnaní s doteraz platným rokovacím
poriadkom rady správcov. RS NJF následne prerokovala rokovací poriadok a prijala
uznesenie č. 05/01/2019
Rada správcov schvaľuje rokovací poriadok RS NJF.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 6:
Ing. Neštický predniesol komentár k návrhu štatútu NJF, ktorý vychádza zo zákona č. 308/2018
Z. z. o jadrovom fonde, pričom vymedzuje zásady organizácie jadrového fondu a rozsah
činností jeho orgánov a organizačných zložiek, ako aj vzťahy k orgánom štátnej správy
a k iným inštitúciám pôsobiacich v oblastiach, ktoré pokrýva vnútroštátny program. Taktiež
informoval o najvýznamnejších zmenách v porovnaní s doteraz platným štatútom NJF. RS NJF
predmetný materiál prerokovala a prijala
uznesenie č. 06/01/2019
Rada správcov:
Berie na vedomie s pripomienkami návrh štatútu NJF.
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie návrh štatútu NJF so zapracovanými
pripomienkami.
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Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh opatrenia predsedu RS NJF č. 01/2019 – Rozdelenie
zdrojov NJF k 1. 1. 2019. Ing. Neštický podal vysvetľujúci komentár k čerpaniu finančných
prostriedkov v štruktúre podľa § 11 ods. 1 zákona č. 308/2018 Z. z. o jadrovom fonde, ako aj k
rozdeleniu zdrojov naakumulovaných za kalendárny rok na jednotlivé podúčty a analytické
účty. RS NJF prerokovala materiál a prijala
uznesenie č. 07/01/2019
Rada správcov:
Schvaľuje návrh na rozdelenie zdrojov NJF k 1. 1. 2019 - Opatrenie predsedu RS NJF
č. 01/2019.
Ukladá predložiť dozornej rade NJF na schválenie návrh na rozdelenie zdrojov NJF k 1. 1.
2019 - Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2019.
Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 8:
8.1 Ing. Neštický informoval o schválení nariadenia vlády SR č. 21/2019 Z. z., ktorým sa
ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej
elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre NJF,
jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady a nariadenia vlády SR č. 22/2019 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti
o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet NJF. Účinnosť
oboch nariadení vlády je od 01. 02. 2019. Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového
zariadenia zaplatí povinné príspevky za január 2019 podľa predpisu účinného do 31. 01.
2019. RS NJF prijala
uznesenie č. 08/01/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o schválení nariadenia vlády SR č. 21/2019 Z. z.
a 22/2019 Z. z. a taktiež aj o postupe platenia povinných príspevkov držiteľov povolenia na
prevádzku jadrového zariadenia za január 2019.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
8.2 Ing. Neštický predložil RS NJF návrh zmluvy na zabezpečenie kurzu anglického jazyka na
rok 2019, ktorý RS NJF následne prerokovala a prijala
uznesenie č. 09/01/2019
Rada správcov schvaľuje návrh zmluvy na zabezpečenie kurzu anglického jazyka na rok 2019.
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Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
8.3 Ing. Neštický informoval o zaslaní bilancie dovozu a vývozu elektriny v SR za rok 2018
z MH SR, ktorá bola doručená na NJF dňa 17. 01. 2019 listom č. 09353/2019-4130-03262.
Taktiež informoval a postupe realizácie zníženia výšky transferu z rozpočtovej kapitoly
MH SR v najbližších mesiacoch z dôvodu kompenzácie rozdielu, ktorý týmto vznikol. RS
NJF prerokovala materiál a prijala
uznesenie č. 10/01/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o bilancii dovozu a vývozu elektriny v SR
zaslanej z MH SR.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
8.4 Z dôvodu nadobudnutia platnosti zákona č. 308/2018 Z. z. o jadrovom fonde, ktorým sa
mení pôvodný názov „Národný jadrový fondu na vyraďovania jadrových zariadení a na
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“ na „Národný
jadrový fond“ požiadal Ing. Éhn, ako štatutárny zástupca NJF, radu správcov o udelenie
poverenia podať žiadosť o zmenu názvu v registri právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci, ktorý spravuje Štatistický úrad SR. RS NJF prijala
uznesenie č. 11/01/2019
Rada správcov poveruje Ing. Éhna, ako štatutárneho zástupcu NJF, žiadať o zmenu názvu NJF
v registri Štatistického úradu SR.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
8.5 Ing. Éhn predložil RS NJF návrhy dekrétov o plate hlavného kontrolóra NJF a riaditeľa
NJF, ktoré boli predložené na základe novelizácie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. RS NJF prijala
uznesenie č. 12/01/2019
Rada správcov:
Schvaľuje návrh dekrétu o plate riaditeľa NJF.
Berie na vedomie návrh dekrétu o plate hlavného kontrolóra NJF.
Ukladá predložiť dozornej rade NJF na schválenie návrh dekrétu o plate hlavného kontrolóra
NJF.
Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
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8.6 Ing. Neštický podal informáciu, že dňa 18. 01. 2019 bola prijatá žiadosť od spoločnosti
JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF za dodávateľské faktúry
a doklady o vlastných výkonov JAVYS, a. s. za rok 2018. Touto žiadosťou o poskytnutie
finančných prostriedkov bola prekročené maximálna výška schválených finančných
prostriedkov pre žiadosť č. 03/A/16/JAVYS – Dodatok č. 2.1 na rok 2018. Oprávnené
náklady za doručené dodávateľské faktúry, ktoré prekračujú maximálnu výšku
schválených finančných prostriedkov pre žiadosť č. 03/A/16/JAVYS – Dodatok č. 2.1,
budú uhradené NJF až po aktualizácii žiadosti č. 3/A/19/JAVYS na rok 2019, kde budú
takéto náklady explicitne špecifikované a po schválení dodatku k zmluve o poskytovaní
finančných prostriedkov z NJF na rok 2019, v ktorom sa premietne upravená výška
požadovaných finančných prostriedkov pre danú žiadosť. RS NJF tento návrh následne
prerokovala a prijala
uznesenie č. 13/01/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o prekročení maximálnej výšky schválených
finančných prostriedkov pre žiadosť č. 03/A/16/JAVYS – Dodatok č. 2.1 a návrh postupu
uhradenia oprávnených nákladov, ktoré prekračujú túto maximálnu výšku.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
8.7 Ing. Neštický informoval, že návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby
a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov NJF a štruktúra
a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov bude dňa 28. 01. 2019 prerokovaný v Stálej
pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo. Prerokovania vyhlášky
sa zúčastnia Ing. Kuchta, Ing. Neštický a Ing. Kövér. RS NJF prijala
uznesenie č. 14/01/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o plánovanom zasadnutí Stálej pracovnej komisie
Legislatívnej rady vlády SR pre finančné právo, na ktorom bude prerokovaný návrh vyhlášky
MH SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov,
pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov NJF
a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
8.8 Ing. Neštický informoval, že NJF obdržal platbu od spoločnosti CRH (Slovensko), a. s.
Keďže táto platba bola prevedená na účet NJF omylom, finančné prostriedky v rovnakom
objeme boli naspäť prevedené na účet spoločnosti CRH (Slovensko), a. s. z podúčtu podľa
§ 11 ods. 1 písm. i) zákona o NJF. RS prijala
uznesenie č. 15/01/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o obdržaní a vrátení finančných prostriedkov
spoločnosti CRH (Slovensko), a. s.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
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Budúceho rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa 27. 02. 2019 o 8:00 v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Barátová

Schválil: Ing. Éhn
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