Zápisnica č. 06/2020
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu

Miesto konania: Mierová 19, Bratislava
Dátum konania: 23. 06. 2020
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, Ing. Juraj Homola, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Ján Petrovič,
PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ľubomír Kuchta
Prizvaní:

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

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie Zápisnice č. 5/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 26. 5. 2020
3. Kontrola plnenia úloh
4. Administratívna finančná kontrola za máj 2020
5. Prerokovanie Cenových kalkulácií spoločnosti JAVYS na rok 2020
6. Prerokovanie Návrhu záväzného stanoviska k ekonomickej časti Plánu 2.etapy vyraďovania JE
V1, revízia č.3
7. Informácia o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v Slovenskej republike
8. Smernica NJF/SM/19.00 – Slobodný prístup k informáciám NJF
9. 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. 59/06/2020
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 2:
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 5/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.
05. 2020 a prijala
uznesenie č. 60/06/2020
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 5/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 05. 2020
a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 3:
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický. RS NJF
prijala
uznesenie č. 61/06/2020
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh.
Hlasovanie: za 7, 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 máj
2020. RS NJF prijala
uznesenie č. 62/06/2020
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za
mesiac máj 2020.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 5:
Ing. Neštický informoval RS NJF, že spoločnosť JAVYS, a. s. zaslala na NJF listom č.
2020/04625/4000/Mas zo dňa 28. 05. 2020 cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. na rok
2020, ktorých súčasťou je aj odôvodnenie významných medziročných odchýlok. Spolu s cenovými
kalkuláciami boli na NJF doručené aj popis metodiky rozvrhovania vnútropodnikových nákladov, čestné
vyhlásenie spoločnosti JAVYS, a. s. a komentár k cenovým kalkuláciám JAVYS, a. s. na rok 2020.
Zároveň predložil RS NJF pripomienky k CK vypracované zamestnancami NJF. RS NJF prerokovala
jednotlivé cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s., ako aj predložené pripomienky a prijala
uznesenie č. 63/06/2020
Rada správcov NJF
Prerušuje prerokovanie cenových kalkulácií vlastných výkonov JAVYS, a. s. na rok 2020.
Ukladá zabezpečiť doplnenie informácií, resp. vysvetlení k cenovým kalkuláciám vlastných výkonov
JAVYS, a. s. na rok 2020 v zmysle prerokovaných pripomienok.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

Z: Ing. Neštický
T: najbližšie zasadnutie RS NJF

K bodu 6:
Ing. Neštický informoval RS NJF o záveroch z pracovného stretnutia so zástupcami JAVYS, a. s., ktoré
sa uskutočnilo dňa 28. 05. 2020, a na ktorom boli prerokované doplňujúce podklady a doplnené
informácie do ekonomickej časti dokumentu Plán 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 3. V rámci
rokovania bola zo strany NJF zdôraznená potreba komplexného vyčíslenia nákladov na záverečnú časť
JE V1 zahrňujúce skladovanie VJP a jeho neskoršie uloženie v HÚ, ako aj náklady po roku 2025
súvisiace s nakladaním s RAO z vyraďovania JE V1, ktoré bude potrebné poskytnúť NJF pre účely
aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR. Na tomto pracovnom stretnutí boli
dohodnuté posledné úpravy a doplnenia posudzovaného dokumentu potrebné pre vydanie záväzného
stanoviska RS NJF a po ich zapracovaní bol sfinalizovaný návrh záväzného stanoviska RS NJF
k ekonomickej časti predmetného dokumentu. RS NJF uvedený materiál prerokovala a prijala
uznesenie č. 64/06/2020
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu o záveroch z pracovného stretnutia so zástupcami JAVYS, a. s.
k doplneniam týkajúcim sa ekonomickej časti dokumentu Plán 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 3.
Schvaľuje záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti dokumentu Plán 2. etapy vyraďovania JE
V1, revízia č. 3.
Ukladá zaslať záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti dokumentu Plán 2. etapy vyraďovania
JE V1, revízia č. 3.na ÚJD SR.
Z: Ing. Neštický
T: 26. 06. 2020
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 7:
Ing. Kövér informoval o aktuálnom stave v príprave medzinárodnej misie ARTEMIS v SR. Na NJF bola
zaslaná informácia týkajúca sa akceptácie spôsobu úhrady nákladov súvisiacich s expertnou misiou
ARTEMIS zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ako aj faktúra na úhradu prvej splátky
vo výške 10 000 EUR. Ďalej informoval, že po dohode s dotknutými organizáciami bol predbežne určený
termín prípravného stretnutia k misii ARTEMIS. Súčasne prebieha príprava návrhu programu pre
prípravné stretnutie k misii ARTEMIS, ako aj vypracovávanie odpovedí na otázky v dotazníku
samohodnotenia. RS NJF prijala
uznesenie č. 65/06/2020
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave v príprave medzinárodnej misie ARTEMIS v SR.
Schvaľuje úhradu prvej splátky pre vykonanie expertnej misie ARTEMIS v SR vo výške 10 000 EUR.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 8:
Ing. Neštický informoval RS NJF o vypracovaní novej smernice „Slobodný prístup k informáciám NJF“.
RS túto smernicu prerokovala a odporučila v najbližšom období túto smernicu doplniť o ustanovenia
týkajúce sa opravných prostriedkov a bližšie rozpracovať ustanovenia týkajúce sa obmedzenia prístupu
k informáciám. RS prijala
uznesenie č. 66/06/2020
Rada správcov NJF schvaľuje novú smernicu NJF „Slobodný prístup k informáciám NJF“.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
K bodu 9:
9.1 Ing. Neštický predložil RS NJF dohodu o vykonaní práce na korektúru prekladu novej webstránky
NJF do anglického jazyka a konzultáciu terminologickej databázy. RS NJF prijala
uznesenie č. 67/06/2020
Rada správcov NJF schvaľuje dohodu o vykonaní práce na korektúru prekladu novej webstránky NJF
do anglického jazyka a konzultáciu terminologickej databázy.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
9.2 Ing. Neštický požiadal RS NJF o udelenie splnomocnenia pre riaditeľa NJF vo veci zabezpečenia
internetových služieb od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. RS NJF prijala
uznesenie č. 68/06/2020
Rada správcov NJF splnomocňuje riaditeľa NJF konať v mene NJF vo veci zabezpečenia internetových
služieb od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
9.3 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre riaditeľa za 1. polrok 2020 a návrh odmien pre
zamestnancov NJF za 1. polrok 2020. RS NJF prijala
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uznesenie č. 69/06/2020
Rada správcov NJF:
Berie na vedomie návrh odmien za 1. polrok 2020 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške.
Schvaľuje vyplatenie odmeny za 1. polrok 2020 riaditeľovi NJF v navrhnutej výške.
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.
9.4 Na zasadnutí bola diskutovaná otázka ohľadom progresu v procese aktualizácie Vnútroštátneho
program nakladania s VJP a RAO v SR. Ing. Neštický informoval, že aktuálne prebieha vypracovanie
konceptov jednotlivých kapitol aktualizovaného vnútroštátneho programu. Zároveň dodal, že z
dôvodu posunov bude potrebné aktualizovať harmonogram pre aktualizáciu vnútroštátneho
programu a oboznámiť s touto skutočnosťou dotknuté organizácie. Prof. Ing. Slugeň, DrSc.
zdôraznil, že proces aktualizácie vnútroštátneho programu by mal byť pre NJF prioritou na najbližšie
obdobie.

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 23. 07. 2020 o 8:00 v priestoroch NJF, Mierová 19,
Bratislava.

Zapísal: Ing. Barátová

Schválil: Ing. Éhn
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