Zápisnica č. 04/2019
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 26. 04. 2019
Prítomní: Ing. Éhn, Ing. Homola, Ing. Václav, PhD., Ing. Kuchta, prof. Ing. Tanuška, PhD.
Prizvaní: Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér

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

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 3/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 22. 03. 2019
Kontrola plnenia úloh
Administratívna finančná kontrola za marec 2019
Návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024
Správa o hospodárení NJF k 31.03.2019
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. 46/04/2019
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. 03/2019 z 22. 03. 2019 a prijala
uznesenie č. 47/04/2019
Rada správcov schvaľuje zápisnicu č. 03/2019 z 22. 03. 2019 a zverejnenie zápisnice
č. 03/2019 na internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol
Ing. Neštický. RS prijala
uznesenie č. 48/04/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
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K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
mesiac marec 2019. Ing. Neštický informoval, že kontrola bola vykonaná v dvoch etapách a že
faktúry od JAVYS za dodávateľské i vlastné výkony realizované vo februári 2019 ako i za
výkony realizované v roku 2018 (dohadné položky - posledná časť) boli uhradené.
RS NJF prijala
uznesenie č. 49/04/2019
Rada správcov berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF
za mesiac marec 2019.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až
2024 vypracovaný na základe materiálu „východiská rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až
2022“, pričom podklady týkajúce sa výdavkov pre žiadateľov boli poskytnuté spoločnosťou
JAVYS, a. s.
V porovnaní s plánovanými údajmi z roku 2019 sú navýšené investičné prostriedky uvažované
vo výdavkovej časti zo strany JAVYS, a. s pre roky 2021 - 2024.
RS NJF prerokovala návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024 a
prijala
uznesenie č. 50/04/2019
Rada správcov NJF:
Schvaľuje návrh rozpočtu NJF na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2024.
Ukladá zaslať na JAVYS, a. s. požiadavku na poskytnutie zdôvodnenia i bližšej špecifikácie
k plánovaným investičným finančným prostriedkom v rokoch 2021 až 2024.
Z: Ing. Neštický
T: 10. 05. 2019
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o hospodárení NJF k 31. 03. 2019 a stanovisko hlavného
kontrolóra k tejto správe. Predniesol komentár k uvedenej správe, v ktorom zhodnotil príjmy
a výdavky NJF za 1. kvartál roku 2019. RS NJF prerokovala správu o hospodárení NJF k 31.
03. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k tejto správe a prijala
uznesenie č. 51/04/2019
Rada správcov NJF:
Schvaľuje správu o hospodárení NJF k 31. 03. 2019.
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k správe o hospodárení NJF k 31. 03. 2019.
Ukladá predložiť správu o hospodárení NJF k 31. 03. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra
k tejto správe na rokovanie DR NJF.
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Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7:
7.1 Ing. Neštický podal informáciu, že dňa 9. 4. 2019 bol na NJF doručený list z MV SR,
Prezídium Policajného zboru s požiadavkou o poskytnutie údajov v súvislosti s trestným
stíhaním za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v súvislosti s procesom prípravy
a schvaľovania zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie
jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi
odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NJF pripravil odpoveď
s požadovanými údajmi a podkladmi, ktoré RS NJF prerokovala. RS NJF prijala
uznesenie č. 52/04/2019
Rada správcov NJF:
Schvaľuje návrh odpovede na list č. ČVS:PPz-654/NKA-FP-BA-2017 z MV SR.
Ukladá zaslať na MV SR predložené požadované údaje a podklady.
Z: Ing. Neštický
T: 03. 05. 2019
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

7.2

Ing. Neštický podal informáciu o žiadosti MH SR doručenú na NJF listom č. 15213/20194130-19856 zo dňa 03. 04. 2019 týkajúcu sa zaujatiu stanoviska k požiadavke na vrátenie
uhradeného odvodu spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s. do NJF za obdobie 1/2011
– 5/2018. RS NJF prerokovala znenie stanoviska NJF, obsahujúce údaje a body, ktoré je
potrebné medzi dotknutými organizáciami (ŽP, SSD, MH SR a NJF) prerokovať a prijala

uznesenie č. 53/04/2019
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie stanovisko NJF k žiadosť MH SR doručenú na NJF listom č. 15213/20194130-19856 zo dňa 03. 04. 2019 týkajúcu sa požiadavky na vrátenie uhradeného odvodu
spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s. do NJF za obdobie 1/2011 – 5/2018.
Ukladá zamestnancom NJF spolupracovať s MH SR a dotknutými organizáciami pri
riešení problematiky vrátenia odvodu do NJF spoločnosti Železiarne Podbrezová, a. s.
Z: Ing. Neštický
T: 10. 05. 2019
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
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7.3

Ing. Neštický ďalej informoval RS NJF o odpovedi zaslanej na RÚVZ Nitra vo veci
žiariča Cs-137 v nemocnici Komárno vypracovanej na základe stanoviska ÚVZ SR zo
dňa 25. 03. 2019 k splneniu kritérií pre klasifikáciu žiariča, ako rádioaktívneho materiálu
neznámeho pôvodu, ktoré sú ustanovené v § 99 zákona č. 87/2018 Z. z. RS NJF
prerokovala text odpovede NJF a prijala

uznesenie č. 54/03/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o odpovedi zaslanej na RÚVZ Nitra vo veci
žiariča Cs-137 v nemocnici Komárno.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
7.4

Ing. Neštický informoval o stanovisku ÚJD SR zaslaného e-mailom k Správe o plnení
vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO za rok 2018.
RS NJF prerokovala Správu o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO
za rok 2018 zaslanú na ÚJD SR a obsah stanoviska ÚJD SR k uvedenej správe a prijala

uznesenie č. 55/04/2019
Rada správcov:
Berie na vedomie informáciu o Správe o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP
a RAO za rok 2018 zaslanú na ÚJD SR a obsah stanoviska ÚJD SR k uvedenej správe.
Ukladá zaslať Správu o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO za rok 2018
spolu so stanoviskom ÚJD SR na MH SR.
Z: Ing. Neštický
T: 10. 05. 2019
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.

7.5

Ing. Neštický informoval o návrhu účasti dvoch pracovníkov NJF (Ing. Neštického a Ing.
Barátovej) na odbornom workshope MAAE k problematike preukazovania bezpečnosti
hlbinných úložísk RAO, ktorý sa uskutoční v termíne 20. až 24. 05. 2019 vo Viedni a to
formou zahraničnej pracovnej cesty (ZPC).
RS NJF prerokovala návrh na ZPC a prijala

uznesenie č. 56/04/2019
Rada správcov schvaľuje účasť Ing. Neštického a Ing. Barátovej na odbornom workshope
MAAE k problematike preukazovania bezpečnosti úložísk RAO v termíne 20. až 24. 05. 2019
vo Viedni formou ZPC.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
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7.6

Ing. Neštický informoval o pozvánke a programe konferencie ECED 2019 v termíne 25.
a 26. 06. 2019 v Trnave. RS NJF prerokovala možnosti účasti pracovníkov NJF na
konferencii ECED 2019 a prijala

uznesenie č. 57/04/2019
Rada správcov schvaľuje návrh na úhradu vložného pre zástupcov NJF na konferencii ECED
2019 v celkovej sume 1000,- eur.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
7.7

Ing. Neštický informoval členov RS NJF o vykonanej kontrole postupu prác na projekte
„Vyraďovanie JE A1 - 3. a 4. etapa“, ako aj postupu projektu zariadenia na pretavbu
kovových RAO pracovníkmi NJF v apríli 2019 v priestoroch výkonu týchto činnosti v J.
Bohuniciach. Z vykonanej kontroly bol vypracovaný zápis. Kontrola prebehla za účasti
pracovníkov JAVYS, a. s. RS NJF a prijala

uznesenie č. 58/04/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o kontrole postupu prác na projekte
„Vyraďovanie JE A1 - 3. a 4. etapa“, ako aj postupu projektu zariadenia na pretavbu kovových
RAO vykonanej pracovníkmi NJF v apríli 2019.
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.
Budúce rokovanie RS NJF sa uskutoční dňa 30. 05. 2019 o 8:00 v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Kövér

Schválil: Ing. Éhn
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