Zápisnica č. 12/2018
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu
Miesto konania: v sídle NJF na Mierovej ul. č. 19 v Bratislave
Dátum konania: 24. 10. 2018
Prítomní:
Prizvaní:
Prizvaní za JAVYS, a. s.:

Ing. Éhn, prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Homola, Ing. Ziman,
prof. Ing. Tanuška, PhD., Ing. Václav, PhD., Ing. Strýček
Ing. Neštický, Ing. Horváth, Ing. Kövér, Ing. Barátová
Ing. Král, Ing. Oravec

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Schválenie Zápisnice č. 11/2018 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 20. 09. 2018
Kontrola plnenia úloh
Administratívna finančná kontrola za september 2018
Návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023
Správa o hospodárení NJF k 30. 09. 2018
Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov NJF na rok 2019
Zákon o Národnom jadrovom fonde
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.
Rada správcov:
Schvaľuje – program zasadnutia v zmysle pozvánky na zasadnutie RS NJF.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 11/2018 z 20. 09. 2018.
Rada správcov:
Schvaľuje - a) zápisnicu č. 11/2018 z 20. 09. 2018,
b) zverejnenie zápisnice č. 11/2018 z 20. 09. 2018 na internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický.
Rada správcov:
Berie na vedomie - informáciu o kontrole plnenia úloh.

1

Zápisnica č. 12/2018
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
september 2018 a administratívnej finančnej kontroly k faktúram SE, a. s. za aktualizované
koncepčné plány vyraďovania (viď bod 9.1).
Rada správcov:
Berie na vedomie - správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za september
2018 a administratívnej finančnej kontroly k faktúram SE, a. s. za aktualizované koncepčné
plány vyraďovania.
K bodom 5:
Ing. Neštický predniesol komentár k návrhu rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky
2020 až 2023, ktorý vychádza z limitov príjmov a výdavkov zaslaných z MF SR. RS NJF
prerokovala materiál „Rozpočet NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023“, ktorý bol
vypracovaný v zmysle zákona o NJF.
Rada správcov:
Schvaľuje – návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023.
Ukladá – predložiť návrh rozpočtu NJF na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 až 2023
Dozornej rade NJF na prerokovanie.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF „Správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2018“ a stanovisko
hlavného kontrolóra NJF k tejto správe. Ing. Neštický predniesol komentár k uvedenej správe,
v ktorom zhodnotil príjmy a výdavky NJF za I. až III. kvartál 2018.
Rada správcov:
Schvaľuje - správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2018.
Berie na vedomie – stanovisko hlavného kontrolóra NJF k správe o hospodárení NJF
k 30. 09. 2018.
Ukladá – predložiť správu o hospodárení NJF k 30. 09. 2018 Dozornej rade NJF na
prerokovanie.
Z: predseda RS NJF
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 7:
K prerokovaniu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF boli prizvaní aj
zástupcovia JAVYS, a. s. Ing. Neštický informoval, že dňa 10. 10. 2018 sa uskutočnilo
pracovné stretnutie so zástupcami JAVYS, a. s. v nadväznosti na úlohu zo zasadnutia RS NJF
č. 10/2018 a č. 11/2018. V rámci tohto stretnutia boli prerokované zapracované pripomienky
k žiadostiam JAVYS, a. s. na rok 2019. K niektorým žiadostiam boli zo strany NJF vznesené
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dodatočné pripomienky, ktoré boli následne zapracované do predmetných žiadostí a doručené
na NJF listom č. 2018/10287/4000/Mas dňa 22. 10. 2018. Zástupcovia JAVYS, a. s. podali
vysvetľujúci komentár k jednotlivým žiadostiam a k zapracovaným pripomienkam.
RS NJF ďalej prerokovala žiadosť spoločnosti HUMA-LAB APEKO číslo 01/D/19/HLA na
činnosti spojené s nakladaním (vyhľadaním, identifikovaním, bezpečným odovzdaním,
prepravou, skladovaním a prípravou na vrátenie) s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi
neznámeho pôvodu a na vykonávanie analýz jadrových materiálov a rádioaktívnych materiálov
neznámeho pôvodu pre účely Prezídia policajného zboru SR.
Rada správcov:
Posúdila – žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2019 pre spoločnosti
JAVYS, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
Ukladá – pripraviť návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF na rok 2019
pre JAVYS, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
Z: riaditeľ NJF
T: 09. 11. 2018
Hlasovanie: za 7, zdržal sa 0, proti 0
K bodu 8:
Ing. Neštický informoval RS NJF o stave legislatívneho procesu vládneho návrhu zákona
o NJF, ktorý bol prerokovaný a schválený na 35. schôdzi NR SR dňa 17. 10. 2018. Je
predpoklad, že účinnosť návrhu zákona o NJF od 01. 01. 2019 bude dodržaná.
Rada správcov:
Berie na vedomie – informáciu o stave legislatívneho procesu vládneho návrhu zákona
o NJF.
K bodu 9:
9.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o zaslaní rozhodnutia ÚJD SR k aktualizovaným
koncepčným plánom vyraďovania jadrových elektrární EBO V2 a EMO 1, 2, ktoré bolo
doručené na NJF dňa 01. 10. 2018 listom č. SE/2018/055354. V zmysle bodu 10.1 zo
zasadnutia RS NJF č. 14/17, kedy RS NJF schválila poskytnutie finančných prostriedkov
z NJF na aktualizované koncepčné plány vyraďovania až po poskytnutí rozhodnutia ÚJD
SR, je teda možné vykonať úhradu faktúr predložených spoločnosťou SE, a. s. za
vypracovanie aktualizovaných koncepčných plánov vyraďovania.
Rada správcov:
Berie na vedomie –

informáciu o doručení rozhodnutia ÚJD SR ku koncepčným
plánom vyraďovania JE EBO V2 a JE EMO 1, 2.

9.2 Ing. Neštický ďalej informoval, že sa dňa 15. 10. 2018 s Ing. Kövérom zúčastnil
medzinárodnej konferencie „Jak efektivne rešit konec palivového cyklu?“.
Ing. Neštický podal informáciu o záveroch, ktoré vyplynuli z predmetnej konferencie.
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Rada správcov:
Berie na vedomie – informáciu o účasti Ing. Neštického a Ing. Kövéra na medzinárodnej
konferencii.
9.3 Ing. Neštický taktiež informoval, že dňa 12. – 13. 11. 2018 sa vo Vyšehrade v Maďarsku
uskutoční Regionálny seminár zameraný na ukladanie RAO, na ktorom sa zúčastní
Ing. Barátová, ako zástupca NJF.
Rada správcov:
Berie na vedomie – informáciu o konaní Regionálneho seminára zameraného na
ukladanie RAO a účasti Ing. Barátovej, ako zástupcu NJF, na tomto
seminári.

Zapísala: Ing. Barátová

Schválil: Ing. Éhn
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