Zápis č. 01/2018
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: NJF, Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 18. 01. 2018
Prítomní: Ing. Éhn, prof. Ing. Slugeň, DrSc.,
prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Ziman, Ing. Strýček, Ing. Václav, PhD.
Ospravedlnený: Ing. Homola
Prizvaní: za NJF - Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Ščasný
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 14/17 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 19. 12. 2017
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za december 2017
5. Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2018
6. Príprava správy o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok
2017
7. Návrh na zabezpečenie peer review Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO
v SR
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 6 zdržal sa 0, proti 0
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 14/17 zo zasadnutia RS NJF konaného
dňa 19. 12. 2017. K návrhu zápisnice neboli zo strany členov RS žiadne pripomienky.
Rada správcov:
Schvaľuje - Zápisnicu č. 14/17 a jej zverejnenie na webovom sídle NJF.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.
Prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval RS NJF o rokovaní so štátnym tajomníkom MF SR Ing.
Kurucom, PhD., v oblasti možností zhodnocovania voľných finančných prostriedkov jadrového
fondu, prípravy Nariadenia vlády k novému zákonu o jadrovom fonde a reálnom spustení blokov
JE EMO 3,4.
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 december 2017.
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Rada správcov:
Berie na vedomie - Správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF.
K bodu 5:
RS prerokovala materiál Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2018 – Stav na účelových podúčtoch
a analytických účtoch NJF k 31. 12. 2017, na základe ktorého boli prerozdelené finančné
prostriedky na zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním VJP a s vývojom hlbinného
úložiska v SR.
Rada správcov:
Schvaľuje – Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2018 – Stav na účelových podúčtoch
a analytických účtoch NJF k 31. 12. 2017.
Ukladá – Predložiť Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2018 na zasadnutie DR NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšia zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 6:
O príprave správy o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2017
informoval RS NJF Ing. Kövér. Na základe listov NJF boli požiadané organizácie JAVYS, a.s.,
SE, a.s. i MH SR o údaje a informácie pre vypracovanie návrhu správy vychádzajúc
z predchádzajúcej správy za rok 2016 s tým, že majú byť doplnené aj informácie ku kapitolám
5 a 7 vnútroštátneho programu. Súčasne pracovníci NJF spracovávajú návrh úpravy a doplnenia
jednotlivých kapitol správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2017.
Rada správcov:
Berie na vedomie – Informáciu o príprave správy o plnení vnútroštátneho programu za rok
2017.
Ukladá – Zabezpečiť prípravu a koordináciu správy o plnení vnútroštátneho programu za rok
2017 tak, aby jej vypracovanie bolo v súlade s prípravou správy pre EK o plnení
smernice 2011/70/Euratom, ktorú spracováva ÚJD SR.
Z: Ing. Kövér.
T: 31. 03. 2018
Ukladá – Spracovať prehľad informácií, podkladov a pre monitorovanie vecného postupu
vyraďovania JE A1 a JE V1 vo väzbe na čerpanie finančných prostriedkov na
vyraďovanie, vrátane návrhu na vyjadrenie požiadavky na poskytnutie informácií zo
strany JAVYS, a.s., prípadne ÚJD SR a informovať o tom RS NJF.
Z: Ing. Kövér.
T: najbližšie zasadnutie RS
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 7:
Ing. Kövér oboznámil RS NJF s Návrhom na zabezpečenie “peer review“ Vnútroštátneho
programu nakladania s VJP a RAO v SR v zmysle článku 14 (3) smernice 2011/70/Euratom a
bodu 6.3 vnútroštátneho programu, v ktorom sa uvádza, že minimálne raz za desať rokov bude
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využitá možnosť pozvania medzinárodného “peer review“ organizovaného na hodnotenie
vnútroštátneho programu a jeho implementácie, pričom správa EK z 15.05.2017 k národným
programom predpokladá, že medzinárodné “peer review“ sa uskutočnia do roku 2023. Pre
vykonávanie hodnotení v oblasti vyraďovania a nakladania s RAO a VJP bol vytvorený
integrovaný expertný servis MAAE s názvom ARTEMIS.
Rada správcov:
Berie na vedomie – Informáciu o zabezpečení “peer review“ Vnútroštátneho programu
nakladania s VJP a RAO v SR.
Ukladá – Priebežne sledovať dostupné informácie o “peer review“ národných programov
iných členských štátov, plánovaných v roku 2018 a 2019, zabezpečiť aby
vnútroštátny program SR mohol byť podrobený medzinárodnému “peer review“
v roku 2020 a o tomto postupe i získaných informáciách priebežne informovať RS
NJF.
Z: Ing. Kövér
T: 20. 12. 2018
K bodu 8:
8.1. Ing. Neštický predložil RS NJF návrh na vymenovanie Ing. Emílie Mrvovej na funkciu
„Zástupca riaditeľa pre ekonomiku“. Informoval RS NJF, že dňa 18. 01. 2018 sa uskutočnilo
výberové konanie na danú funkciu. Oznámenie o výberovom konaní bolo zverejnené na
webovom sídle NJF v termíne od 27. 11. 2017 do 08. 01. 2018. Žiadosť o zaradenie do
výberového konanie prejavil len jeden uchádzač a to Ing. Emília Mrvová. Výberové konanie sa
uskutočnilo dňa 18. 01. 2018, kde výberová komisia v zložení Ing. Éhn, Ing. Neštický a Ing.
Kovér odporúča riaditeľovi NJF predložiť RS NJF návrh na schválenie Ing. Emílie Mrvovej za
zástupcu riaditeľa NJF pre ekonomiku.
Rada správcov:
Schvaľuje – Návrh riaditeľa NJF vymenovať Ing. Emíliu Mrvovú na funkciu „Zástupca
riaditeľa NJF pre ekonomiku“ od 01. 02. 2018.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
8.2. RS prerokovala návrh na účasť zástupcu NJF na odbornom stretnutí k Vzdelávaniu, vede
a výskumu pri vyraďovaní JE v Bruseli dňoch 22. až 23. 01. 2018.
Rada správcov:
Schvaľuje – Účasť prof. Ing. Slugeň, DrSc., na ZPC v Bruseli k Vzdelávaniu, vede a výskumu
pri vyraďovaní JE v dňoch 22. až 23. 01. 2018 na náklady NJF.
Hlasovanie: za 6, zdržal sa 0, proti 0
8.3. Ing. Neštický informoval RS NJF, že Štatistický úrad SR vydal potvrdenie o miere inflácie
v SR. Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 oproti
predchádzajúcemu roku v priemere 1,3 %.
8.4. Ing. Neštický informoval RS NJF o doručenom záväznom potvrdení zo strany SE, a.s.,
týkajúceho sa intencie prevádzkovať bloky VVER po dobu 60 rokov v nadväznosti na
schválený materiál predstavenstvom spoločnosti SE, a.s. „Preukázanie spôsobilosti blokov SE,
a.s. JE EBO V2, EMO 1,2 a MO34 pre dlhodobú prevádzku po dobu minimálne 60 rokov“.
Uvedené potvrdenie bude slúžiť ako podklad pre Pracovnú skupinu pre prípravu nového
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zákona o NJF a vstupný údaj pre výpočet výšky príspevkov do NJF. List bude postúpený
všetkým členom rady správcov.
8.5. Ing. Neštický informoval RS NJF, že dňa 15. 01. 2018 bol na NJF doručený list z MH SR
sekcie energetiky, ktorým bola NJF oznámená bilancia dovozu a vývozu elektriny
spotrebovanej v SR v roku 2017 a z ktorého vyplýva zníženie výšky finančných prostriedkov
z transferu MH SR pre NJF pre rok 2018 v zmysle §7 ods. 12 zákona č. 391/2012 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z.z. o NF.
8.6. Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje – Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra NJF v navrhnutej výške.
Ukladá – Predložiť Návrh na úpravu platu hlavného kontrolóra NJF na schválenie DR NJF.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšia zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 6 zdržal sa 0, proti 0
8.7. Ing. Neštický informoval RS NJF o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona
o NJF a súvisiaceho nariadenia vlády. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutoční
31. 01. 2018.
Rada správcov:
Berie na vedomie - Informáciu o činnosti pracovnej skupiny pre prípravu nového zákona
o NJF.
8.8. Predseda RS NJF navrhol uskutočniť výjazdové zasadnutie rady správcov v roku 2018 na
RÚ RAO v Mochovciach spojené s obhliadkou úložných boxov a kontrolných štôlní 3.
dvojradu, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe.
8.9. Prof. Ing. Slugeň, DrSc informoval RS NJF, že bol oslovený IAEA ako expert za účelom
posúdenia dokumentu “Costing methods and funding schemes for radioactive waste disposal
programmes“. V dokumente sú zverejnené komplexné informácie o jednotlivých členských
štátoch EÚ akým spôsobom majú zabezpečenú záverečnú časť jadrovej energetiky. Za SR bude
potrebné v spolupráci so spoločnosťou JAVYS, a.s. vykonať korekcie časti údajov, resp. ich
doplnenie.
8.10. Rada správcov poverila riaditeľa NJF zabezpečiť výber dodávateľa osobného motorového
vozidla na NJF cez Elektronický kontraktačný systém (EKS) do maximálnej výšky v zmysle
schváleného rozpočtu NJF na rok 2018 a nariadenia vlády č. 419/2014 Z.z. o limitoch na
obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi
príspevkovými organizáciami. Následne ho poveruje s výkonom všetkých potrebných úkonov
zo strany NJF na sprevádzkovanie motorového vozidla, prevzatie a úhradu faktúry.
8.11. Ing. Neštický informoval RS NJF, že boli realizované konfirmácie v Štátnej pokladnici
pre vklady voľných finančných prostriedkov na účtoch NJF 31. 12. 2017.
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Rada správcov:
Berie na vedomie – Informáciu o vkladoch voľných finančných prostriedkov v Štátnej
pokladnici.
Budúce riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční 22. 02. 2018 o 08:00 h v sídle NJF.

Zapísal: Ing. Ščasný

Schválil: Ing. Éhn

