Zápisnica č. 02/2020
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 26. 02. 2020
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola,

Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.,
Ospravedlnený: Ing. Ľubomír Kuchta
Prizvaní:

Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér

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

8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Schválenie zápisnice č. 1/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 23. 01. 2020
Kontrola plnenia úloh
Administratívna finančná kontrola za január 2020
Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2019
Návrh záverečného účtu za rok 2019
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2019 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát,
Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora k
individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2019 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF
k 31. 12. 2019
Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023
Stanovisko RS NJF k ekonomickej časti KPV JZ Integrálny sklad
Prerokovanie návrhu etapovitého HMG prípravy HÚ a stratégie pre komunikáciu s verejnosťou
v oblasti vývoja HÚ v SR
Prerokovanie znaleckého posudku k posúdeniu správnosti odvodu do NJF výrobcom elektriny
Železiarne Podbrezová, a. s.
Rôzne

K bodu 1:
Rokovanie Rady správcov (RS) Národného jadrového fondu (NJF) otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn
a skonštatoval, že zasadnutie RS je uznášania schopné. Úvodom predniesol návrh programu rokovania
v súlade s pozvánkou. RS NJF prijala
uznesenie č. 13/02/2020
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 1/2020 z 23. 01. 2020 a prijala
uznesenie č. 14/02/2020
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 1/2020 z 23. 01. 2020 a jej zverejnenie na internetovej
stránke NJF.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický. RS NJF
prijala
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uznesenie č. 15/02/2020
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 4:
Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac
január 2020. RS NJF prijala
uznesenie č. 16/02/2020
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
mesiac január 2020.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 5:
Ing. Neštický prezentoval jednotlivé časti Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2019,
ktorej súčasťou je tiež príjmová a výdajová časť, zhodnotenie činnosti NJF za rok 2019, správa o činnosti
dozornej rady NJF, audítorská správa, ktorá potvrdzuje súlad informácií uvedených vo výročnej správe
a individuálnej účtovnej závierky za daný rok, prehľad aktív a pasív NJF k 31. 12. 2019, súvaha k 31.
12. 2019 a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2019. K výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF predložil
stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala a prijala
uznesenie č. 17/02/2020
Rada správcov NJF:
Schvaľuje Výročnú správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2019.
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF
k 31. 12. 2019.
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31.
12. 2019.
Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 6:
Ing. Neštický predložil RS NJF Návrh záverečného účtu NJF za rok 2019, ktorý je vypracovaný podľa §
29 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa metodiky uvedenej v smernici Ministerstva financií SR zo
07. 01. 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a
štátnych fondov. K návrhu záverečného účtu NJF za rok 2019 predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF.
RS NJF po prerokovaní týchto materiálov prijala
uznesenie č. 18/02/2020
Rada správcov NJF:
Schvaľuje Návrh záverečného účtu NJF za rok 2019.
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2019.
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Návrh záverečného účtu NJF za rok 2019.
Z: Ing. Éhn
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T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7:
RS NJF prerokovala Individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2019, audítorskú správu (výrok
nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke NJF), ako aj stanovisko hlavného kontrolóra NJF
k Individuálnej účtovnej závierke NJF a prijala
uznesenie č. 19/02/2020
Rada správcov NJF:
Schvaľuje individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2019.
Berie na vedomie výrok nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k individuálnej
účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2019.
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2019.
Z: Ing. Éhn
T: najbližšie zasadnutie DR NJF
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 8:
RS NJF prerokovala podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023
zostavené na základe podkladov od oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov
z NJF (spoločnosti JAVYS, a. s.) a požiadavky na rozpočet správy a činnosti súvisiace so správou NJF na
rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2023. RS NJF prijala
uznesenie č. 20/02/2020
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023.
Ukladá vyžiadať od spoločnosti JAVYS a. s. vysvetľujúce komentáre k výške plánovaných finančných
prostriedkov vo výdavkovej časti na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch v jednotlivých rokoch
2021 až 2023 s popisom účelu ich použitia a odôvodnením výšky kapitálových prostriedkov.
Z: Ing. Neštický
T: 06. 03. 2020
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 9:
RS NJF prerokovala podklad pre vydanie stanoviska k ekonomickej časti aktualizovaného plánu
vyraďovania JZ Integrálny sklad RAO, ako aj možný postup pre zjednotenie požiadaviek na štruktúru
a obsah predmetných kapitol plánov vyraďovania JZ popisujúcich náklady na ich vyraďovanie. Na
základe vysvetlenia možných spôsobov zapracovania týchto požiadaviek do súčasnej legislatívy, ktoré
poskytol Ing. Homola, bolo ako najvhodnejšie riešenie zvolené zapracovanie do aktualizovaného
bezpečnostného návodu ÚJD SR „Požiadavky na obsah a rozsah dokumentácie pre vyraďovanie, ktorá
je predkladaná ako súčasť žiadosti v konaní o udelenie súhlasu podľa § 5 ods. 2 atómového zákona a
v konaní o udelenie povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. a) až d) atómového zákona“. RS NJF prijala
uznesenie č. 21/02/2020
Rada správcov NJF:
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Berie na vedomie podklad pre vydanie stanoviska k ekonomickej časti aktualizovaného plánu
vyraďovania JZ Integrálny sklad RAO.
Ukladá prerokovať pripomienky k ekonomickej časti aktualizovaného plánu vyraďovania JZ Integrálny
sklad RAO s pracovníkmi JAVYS, a. s. za účasti zástupcov ÚJD SR a na základe záverov pripraviť finálnu
verziu záväzného stanoviska pre zaslanie na ÚJD SR.
Z: Ing. Neštický
T: 16. 03. 2020
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 10:
RS NJF prerokovala návrh stanoviska k dokumentu spoločnosti JAVYS, a. s. „Návrh etapovitého HMG
prípravy HÚ a stratégie pre komunikáciu s verejnosťou v oblasti vývoja HÚ v SR“ vypracovaného ako
plnenie úlohy ministra hospodárstva uloženej spoločnosti JAVYS, a. s. vyplývajúc z odporúčania v rámci
prerokovávania národnej správy SR na 6. posudzovacom
zasadnutí k spoločnému dohovoru
o bezpečnosti nakladania s VJP a RAO v 06/2018. Ing. Petrovič oznámil, že stanovisko k predmetnému
dokumentu a k nemu priloženým podkladom pre ďalší vývoj HÚ, ktorými sú napr. návrh pre zapojenie
verejnosti a návrh pre ekonomickú stimuláciu obcí dotknutých výberom lokality a budovaním HÚ v SR,
sa pripravuje tiež na MH SR a plánuje sa vykonať spoločné rokovanie k predmetným dokumentom, resp.
k plneniu uvedenej úlohy ministra tak, aby bol dodržaný termín plnenia úlohy do 31.05.2020.
RS NJF a prijala
uznesenie č. 22/02/2020
Rada správcov NJF berie na vedomie návrh stanoviska k dokumentu spoločnosti JAVYS, a. s. „Návrh
etapovitého HMG prípravy HÚ a stratégie pre komunikáciu s verejnosťou v oblasti vývoja HÚ v SR“.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 11:
RS NJF prerokovala znalecký posudok č. 6/2019 vo veci posúdenia správnosti platby odvodu do NJF
výrobcom elektriny Železiarne Podbrezová, a. s., ktorý by mal tvoriť podklad k vypracovaniu návrhu
viacstrannej dohody (zmluvy) pre vyriešenie problematiky nesprávneho odvádzania odvodu do NJF zo
strany Železiarne Podbrezová, a. s. RS NJF a prijala
uznesenie č. 23/02/2020
Rada správcov berie na vedomie znalecký posudok vo veci posúdenia správnosti platby odvodu do
NJF výrobcom elektriny Železiarne Podbrezová, a. s.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 12.1:
Ing. Neštický predložil návrh dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov medzi NJF
a spoločnosťou HUMA-LAB APEKO, s. r. o. na rok 2020 z dôvodu zmeny údajov peňažného ústavu
a splnomocnenca pre veci technické spoločnosti HUMA-LAB APEKO, s. r. o. v bode 1 zmluvy. RS NJF
prijala
uznesenie č. 24/02/2020
Rada správcov NJF:
Schvaľuje návrh dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF pre
spoločnosť HUMA-LAB APEKO, s. r. o.
Ukladá predložiť návrh dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF
pre HUMA LAB APEKO, s. r. o. na prerokovanie Dozornej rade NJF.
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.

Z: Ing. Éhn
SZ: Ing. Neštický
T: najbližšie zasadnutie DR NJF

K bodu 12.2:
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh na ZPC Ing. Mrškovej, ktorá sa v dňoch 03. až 06. 03. 2020
v Aténach má zúčastniť pracovného stretnutia k projektu EC EURAD - ROUTES, pričom všetky náklady
na ZPC budú refundované zo zdrojov tohto projektu. RS NJF tento návrh prerokovala a prijala
uznesenie č. 25/02/2020
Rada správcov NJF schvaľuje ZPC Ing. Mrškovej v projekte EURAD v termíne 03. až 06. 03. 2020.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 12.3
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh smernice NJF/SM/16.2 Vklady finančných prostriedkov NJF
v Štátnej pokladnici aktualizovanej z dôvodu zapracovania konfirmácií vkladov k 31. 12. 2019. RS NJF
prijala
uznesenie č. 26/02/2020
Rada správcov NJF schvaľuje návrh aktualizovanej smernice NJF/SM/16.2 Vklady finančných
prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici.
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 12.4:
Ing. Kövér informoval o stave vo vypracovávaní správy o plnení vnútroštátneho programu nakladania
s VJP a RAO za obdobie roka 2019, s tým, že kompletný návrh správy bude členom RS NJF zaslaný 02.
03. 2020 za účelom vyjadrenia pripomienok členov RS NJF do 2 týždňov od doručenia návrhu správy.
Po zapracovaní prípadných pripomienok a návrhov zo strany členov RS NJF bude finalizovaná verzia
správy zaslaná na JAVYS, a. s. a SE, a. s. a prerokovaná na marcovom zasadnutí RS NJF.
K bodu 12.5:
Ing. Neštický informoval o vypracovaní príspevkov do národnej správy SR v zmysle Spoločného
dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RAO na základe požiadavky ÚJD
SR s termínom plnenia do 15. 03. 2020.
K bodu 12.6:
Prof. Ing. Slugeň, DrSc. informoval o plánovanom valnom zhromaždení SNUS v dňoch 15. až 16. 04.
2020 v Častej-Papierničke a navrhol uskutočniť v tomto termíne výjazdové zasadnutie RS NJF spojené
s valným zhromaždením SNUS.
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční 25. 03. 2020 o 08:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19,
Bratislava.

Zapísal: Ing. Kövér

Schválil: Ing. Éhn
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