Zápisnica č. 11/2019
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 19. 09. 2019
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola,
Ing. Ľubomír Kuchta, Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., prof. Ing.
Pavol Tanuška, PhD.
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Dana Barátová

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

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 9/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 22. 8. 2019
Schválenie Zápisnice č. 10/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného per-rollam
Kontrola plnenia úloh
Administratívna finančná kontrola za august 2019
Prerokovanie žiadostí spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2020
Prerokovanie návrhu Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF
pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
8. Rôzne

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov (RS) 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 NJF prijala
uznesenie č. 102/09/2019
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 09/2019 z 22. 08. 2019 a prijala
uznesenie č. 103/09/2019
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 09/2019 z 22. 08. 2019 a jej zverejnenie na
internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 10/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného
per-rollam v dňoch 06. 09. 2019 až 09. 09. 2019 a prijala
uznesenie č. 104/09/2019
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Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 10/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného per-rollam
v dňoch 06. 09. 2019 až 09. 09. 2019 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing.
Neštický. RS prijala
uznesenie č. 105/09/2019
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 5:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
dve faktúry doručené v mesiaci júl 2019, ku ktorým boli prijaté doplňujúce podklady
a vysvetlenia zo strany JAVYS, a. s. a taktiež aj správu o výsledku administratívnej finančnej
kontroly NJF za faktúry doručené v mesiaci august 2019. RS NJF prijala
uznesenie č. 106/09/2019
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly
NJF za dve faktúry doručené v mesiaci júl 2019 a správu o výsledku administratívnej finančnej
kontroly NJF za faktúry doručené v mesiaci august 2019.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 6:
Ing. Neštický podal informáciu o pracovnom rokovaní so zástupcami JAVYS, a. s., ktoré sa
uskutočnilo dňa 26. 08. 2019 a na ktorom boli prediskutované pripomienky k žiadostiam
o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2020 a na nasledujúce roky.
Rada správcov NJF konštatovala, že predložené žiadosti sú v súlade s Vnútroštátnym
programom, realizácia činností uvedených v týchto žiadostiach spĺňa všetky legislatívne
požiadavky a ciele Vnútroštátneho programu a z toho dôvodu požadované prostriedky bude
možné poskytnúť z NJF. Ako z týchto žiadostí vyplýva, je rozdiel vo výške požadovaných
finančných prostriedkov oproti hodnotám uvedených v návrhu rozpočtu NJF na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 a 2022 zaslaného v máji tohto roka. Z toho dôvodu bude potrebné
požiadať MH SR o súčinnosť pri schvaľovaní upraveného návrhu rozpočtu NJF na rok 2020
s výhľadom na roky 2021 až 2022 zahrňujúc predpoklad čerpanie finančných prostriedkov v
zmysle predložených žiadostí.
RS NJF žiadosti prerokovala, avšak ich posúdenie bude možné až po predložení upravených
a doplnených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2020 a na
nasledujúce roky a po predložení stanovísk dotknutých úradov k novým žiadostiam. RS NJF
prijala
uznesenie č. 107/09/2019
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Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu o stave v posudzovaní žiadostí JAVYS, a. s. na rok 2020.
Ukladá pripraviť a zaslať na MH SR úpravu návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 7:
Ing. Neštický informoval RS o tom, že bola na NJF listom zo dňa 16. 09. 2019 doručená
upravená žiadosť č. 01/D/20/HLA so zapracovanými formálnymi pripomienkami vznesenými
zo strany NJF. RS následne prerokovala návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov
na rok 2020 z NJF pre HUMA-LAB APEKO, s. r. o., ktorý bol vypracovaný na základe
predloženej žiadosti č. 01/D/20/HLA a prijala
uznesenie č. 108/09/2019
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie upravenú žiadosť č. 01/D/20/HLA doručenú na NJF listom zo dňa 16. 09.
2019 so zapracovanými formálnymi pripomienkami vznesenými zo strany NJF.
Schvaľuje zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF pre HUMA-LAB
APEKO, s. r. o., ktorá bola vypracovaná na základe predloženej žiadosti č. 01/D/20/HLA.
Ukladá predložiť zmluvu o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2020 pre
HUMA-LAB APEKO, s. r. o. na zasadnutí DR NJF.
Z: Ing. Éhn
T: december 2019
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 8:
8.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o konaní Regionálneho seminára o ukladaní RAO 2019,
ktorý sa bude konať v dňoch 05 – 06. 11. 2019 v Topoľčiankach a predložil návrh na účasť Ing.
Petra Neštického, Ing. Miroslava Kövéra, Ing. Adely Mrškovej a Ing. Dany Barátovej na tomto
seminári. Za radu správcov NJF sa zúčastnia Ing. Ladislav Éhn, Ing. Ľubomír Kuchta a prof.
Slugeň, DrSc. RS prijala
uznesenie č. 109/09/2019
Rada správcov schvaľuje účasť vyššie navrhnutých zástupcov NJF na Regionálnom seminári
o ukladaní RAO 2019, ktorý sa bude konať v dňoch 05 – 06. 11. 2019 v Topoľčiankach formou
tuzemskej pracovnej cesty.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
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8.2 Ing. Neštický ďalej informoval, že z dôvodu nedoručenia nominácií zástupcov niektorých
organizácií do pracovných skupín pre aktualizáciu vnútroštátneho programu budú tieto
organizácie opätovne požiadané, aby v prípade záujmu participovať na procese aktualizácie
vnútroštátneho programu zaslali nominácie svojich zástupcov v čo najkratšom možnom
termíne. Ing. Kövér ďalej informoval o stave v príprave aktualizácie vnútroštátneho programu.
RS prijala
uznesenie č. 110/09/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o nedoručení nominácií zástupcov niektorých
organizácií do pracovných skupín pre aktualizáciu vnútroštátneho programu, ako aj informáciu
o stave v príprave aktualizácie vnútroštátneho programu.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
8.3 Ing. Neštický informoval o odpovedi zaslanej ÚJD SR v súvislosti so zabezpečením misie
ARTEMIS, pričom zdôraznil, že v prípade neschválenia plánovaných finančných prostriedkov
pre misiu ARTEMIS v rozpočte pre rok 2020 s výhľadom na roky 2021 až 2022, sa NJF nebude
môcť zaviazať, že danú misiu zabezpečí po finančnej stránke. RS prijala
uznesenie č. 111/08/2019
Rada správcov berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave súvisiacom s financovaním
expertnej misie ARTEMIS.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
8.4 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa NJF za 3. štvrťrok 2019 a návrh
odmien pre zamestnancov NJF za 3. štvrťrok 2019. RS prijala
uznesenie č. 112/09/2019
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie návrh odmien za 3. štvrťrok 2019 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške.
Schvaľuje vyplatenie odmeny za 3. štvrťrok 2019 riaditeľovi NJF v navrhnutej výške.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
8.5 Ing. Neštický informoval RS o doručení finálneho návrhu loga NJF, návrhu identity NJF
a návrhu dizajn manuálu, ktorý definuje pravidlá pre tvorbu jednotlivých prvkov identity NJF.
8.6 Prof. Ing. Slugeň, DrSc. podal informáciu o pracovnom rokovaní k projektu EURAD,
ktorého sa zúčastnil, ako zástupca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ktorého sa
zúčastnila aj Ing. Mršková, ako zástupca NJF. Taktiež informoval o svojej účasti na „Technical
Meetingu“ vo Viedni (23. -27. 09. 2019), ktorý je organizovaný pod záštitou MAAE a ktorý je
zameraný na vyraďovanie jadrových zariadení a s tým súvisiace uvoľňovanie lokalít spod
kontroly dozorných orgánov.
8.7 Ing. Homola pripomenul termín ukončenia jeho funkčného obdobia, ako podpredsedu RS
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NJF nominovaného na návrh Úradu jadrového dozoru SR.
uznesenie č. 113/09/2019
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu o termíne ukončenia funkčného obdobia podpredsedu RS NJF
nominovaného na návrh Úradu jadrového dozoru SR.
Ukladá oznámiť MH SR potrebu zabezpečenia výberového konania na funkciu podpredsedu
RS NJF v dostatočnom predstihu pred uplynutím funkčného obdobia súčasného podpredsedu
RS NJF nominovaného na návrh Úradu jadrového dozoru SR.
Z: Ing. Neštický
T: najbližšie zasadnutie RS NJF
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 09. 10. 2019 o 08:00 h. v sídle NJF.

Zapísala: Ing. Barátová

Schválil: Ing. Éhn
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