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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 23. 01. 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.,  
Ing. Ľubomír Kuchta 

Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Dana Barátová, Ing. Kövér  

 

 
Program: 

 
1. Otvorenie   

2. Schválenie zápisnice č. 15/2019 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 18. 12. 2019 

3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za december 2019 

5. Návrh opatrenia predsedu RS NJF č. 1/2020 – Rozdelenie zdrojov NJF k 1. 1. 2020 
6. Stanovisko RS NJF k ekonomickej časti KPV JE EMO 3,4 

7. Informácia o príprave medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS 
8. 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 zhrnul hlavné výzvy a plány, ktoré 

čakajú NJF v roku 2020. Následne predniesol návrh programu rokovania v súlade s pozvánkou. RS NJF 

prijala   
 

uznesenie č. 01/01/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 15/2019 z 18. 12. 2019 a prijala 
 

uznesenie č. 02/01/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 15/2019 z 18. 12. 2019 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. 03/01/2020 

 

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 

december 2019. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 04/01/2020 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 

mesiac december 2019. 
  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 

K bodu 5: 
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Opatrenia predsedu RS NJF č. 01/2020 vypracovaný podľa § 11 

ods. 5 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF za účelom rozdelenia zdrojov NJF na podúčty a analytické účty 

na rok 2020. Toto prerozdelenie vychádza z plánu čerpania finančných prostriedkov NJF na jednotlivých 
podúčtoch a analytických účtoch v súlade s rozpočtom NJF na rok 2020, ako aj z prerozdelenia 

povinných príspevkov a povinných platieb na príslušné podúčty a analytické účty vychádzajúc z 
nariadenia vlády SR č. 22/2019 Z. z. RS NJF tento návrh prerokovala a prijala 

 

uznesenie č. 05/01/2020 
 

Rada správcov NJF:  
Schvaľuje Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2020 vypracované za účelom rozdelenia zdrojov NJF na 

podúčty a analytické účty na rok 2020.  
Ukladá predložiť Dozornej rade NJF podľa § 11 ods. 5 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF  na schválenie 

Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2020 - návrh na rozdelenie zdrojov NJF na podúčty a analytické účty 

na rok 2020. 

 Z: Ing. Éhn 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 

 

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

K bodu 6: 
RS NJF prerokovala podklad pre vydanie stanoviska k ekonomickej časti revízie koncepčného plánu 

vyraďovania JE EMO 3,4. Princíp, metóda stanovenia nákladov, ako aj samotné náklady na vyraďovanie 

uvedené v tejto revízii koncepčného plánu boli porovnávané s koncepčnými plánmi, resp. s plánmi 
vyraďovania reaktorových zariadení prevádzkovaných, resp. vyraďovaných na Slovensku. RS NJF 

skonštatovala, že za účelom zhodnotenia, ako aj porovnávania stanovených nákladov na vyraďovanie 
jadrových zariadení bude potrebné zadefinovať pravidlá, akým spôsobom by mala byť ekonomická časť 

koncepčných plánov, resp. plánov vyraďovania vypracovaná, a aké údaje by mala obsahovať za účelom 
vydania záväzného stanoviska RS NJF. Ako možnosť, kde by boli tieto pravidlá zadefinované, bola 

diskutovaná revízia 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“, resp. novelizácia vyhlášky ÚJD SR č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým 

rozhodnutiam. RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 06/01/2020 

 
Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie podklad pre vydanie stanoviska k ekonomickej časti revízie koncepčného plánu 
vyraďovania JE EMO 3,4. 
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Ukladá zaslať ÚJD SR podklad pre vydanie stanoviska k ekonomickej časti koncepčného plánu 

vyraďovania JE EMO 3,4 obsahujúci požiadavky na doplnenia a úpravu dokumentu so žiadosťou 

o zvolanie pracovného tripartitného rokovanie s SE, a. s.  
 

 Z: Ing. Neštický 
 T: 27. 01. 2020 

 

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

K bodu 7: 
Ing. Neštický podal informáciu o účasti na koordinačnom stretnutí ohľadom expertnej misie ARTEMIS, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 01. 2020 na ÚJD SR, a ktorého sa za NJF zúčastnil Ing. Neštický a Ing. 
Mršková. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že NJF bude plne zodpovedný za organizáciu misie zo 

strany SR a bude ju zabezpečovať aj po finančnej stránke. Zároveň bol dohodnutý aj požadovaný rozsah 

expertnej misie (viazaný na tzv. domény). Ing. Neštický ďalej informoval, že sa dňa 02. 03. 2020 
uskutoční na MAAE vo Viedni prípravné stretnutie, ktorého cieľom bude prerokovanie a ujasnenie si 

kľúčových otázok so zástupcami MAAE. Z tohto dôvodu Ing. Neštický predložil návrh na schválenie 
zahraničnej pracovnej cesty pre Ing. Kövéra a Ing. Mrškovú. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 07/01/2020 
 

Rada správcov NJF:  
Berie na vedomie informáciu o záveroch z koordinačného stretnutia na plánovanie misie ARTEMIS 

konaného dňa 15. 01. 2020 na ÚJD SR.  
Schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pre Ing. Kövéra a Ing. Mrškovú za účelom účasti na prípravnom 

stretnutí k expertnej misii ARTEMIS.  

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

 
K bodu 8: 

8.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o záveroch Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá vykonala 

štátny dozor vo veci preverenia správnosti výberu a uhrádzania odvodu do NJF spoločnosťou Železiarne 
Podbrezová, a. s. na základe žiadosti MH SR zo dňa 22. 07. 2019. Kontrola bola vykonaná podľa zákona 

č. 251/2012 Z. z. o energetike v nadväznosti na zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného 
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolované 

obdobie bolo SOI zúžené na obdobie od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2019. Vykonanou kontrolou bolo 

zistené, že spoločnosť Železiarne Podbrezová, a. s. v období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2018 
postupovala pri nahlasovaní štruktúrovaných údajov regionálnej distribučnej sústave nesprávne, kedy 

na základe nahlásených údajov v tomto období uhrádzala odvod aj za svoju ostatnú vlastnú spotrebu, 
ktorá je od odvodu oslobodená. V ostatnom kontrolovanom období  postupovala spoločnosť Železiarne 

Podbrezová, a. s. v súlade s platnými predpismi. Ing. Petrovič, PhD. podal informáciu, že sa dňa 23. 01. 
2020 uskutoční na MH SR rokovanie k tejto problematike za účasti dotknutých strán. RS NJF tieto závery 

prerokovala a prijala 

 
uznesenie č. 08/01/2020 

 
Rada správcov berie na vedomie informáciu o záveroch Slovenskej obchodnej inšpekcie vo veci 

vykonania štátneho dozoru z dôvodu preverenia správnosti výberu a uhrádzania odvodu do NJF 

spoločnosťou Železiarne Podbrezová, a. s.  
 

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

8.2 Ing. Neštický ďalej informoval, že listom č. MF/020339/2019-352 zo dňa 18. 12. 2019 bolo na 
NJF doručené metodické usmernenie MF SR k účtovaniu a vykazovaniu príspevkov od elektrární 

a prenosovej a distribučných sústav, ktoré bolo zaslané na základe podnetu v správe audítora ku 
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konsolidovanej účtovnej závierke kapitoly MH SR. Taktiež informoval o pracovnom stretnutí k tomuto 

účtovaniu so zástupcami MF SR, ktoré sa konalo dňa 22. 01. 2020. 

Účtovanie príjmov, zdrojov NJF je realizované nemenným spôsobom tak, ako bolo nastavené v rámci 
vzniku predchodcu NJF, ktorým bol Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení v roku 1995 

a neskôr Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi zriadený prijatím zákona č. 238/2006 Z. z. v roku 2006.. 

Finančné prostriedky – zdroje NJF sa historicky účtovali do výnosov – Výnosy z kapitálových a bežných 

transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy. Týmto účtovaním dochádzalo k tvorbe 
hospodárskeho výsledku (zisku).  

MF SR má zato, že hodnota nerozdeleného zisku, tvoreného výnosmi minulých účtovných období 
z prijatých prostriedkov fondu, v skutočnosti predstavuje dlhodobý záväzok, z ktorého budú následne 

financované činnosti záverečnej časti jadrovej energetiky podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. 
V dlhodobom záväzku by mali byť premietnuté všetky príspevky, platby a odvody do NJF a súčasne aj 

zinkasované úroky z terminovaných vkladov. 

NJF navrhuje, že za rok 2019 ponechá účtovanie bez zmeny s tým, že v rámci „Individuálnej účtovnej 
závierky k 31. 12. 2019“ do „Poznámok k účtovnej závierke“ uvedie, že NJF v roku 2020 preúčtuje účet 

428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia na účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, a zároveň 
v roku 2020 NJF bude zdroje a výdavky (okrem 1 % z ročných príjmov jadrového fondu na správu 

a činnosť NJF a výdavkov – bude účtované ako doteraz) účtovať priamo na účet 479 – Ostatné dlhodobé 

záväzky. RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 09/01/2020 
 

Rada správcov NJF:  
Berie na vedomie informáciu o doručení metodického usmernenia od MF SR týkajúce sa účtovania 

a vykazovania príspevkov od elektrární a prenosovej a distribučných sústav.  

Ukladá požiadať MF SR o vydanie nového usmernenia v zmysle návrhov NJF a následne predložiť 
Dozornej rade NJF na prerokovanie metodické usmernenie od MF SR týkajúce sa účtovania 

a vykazovania príspevkov od elektrární a prenosovej a distribučných sústav. 

 Z: Ing. Éhn 

 SZ: Ing. Neštický 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 
8.3 Ing. Neštický informoval RS NJF, že listom č. 09029/202-4130-03020 zo dňa 17. 01. 2020 bola 

na NJF z MH SR zaslaná bilancia dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej v SR za rok 2019, ako aj 

požiadavka o zaslanie návrhu realizácie zníženia výšky transferu z rozpočtovej kapitoly MH SR do 
príjmov NJF, ktoré predstavuje hodnotu 5 600 940 EUR. RS NJF tento materiál prerokovala a prijala 

 
uznesenie č. 10/01/2020 

 
Rada správcov berie na vedomie informáciu o bilancii dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej v SR 

za rok 2019 zaslanej z MH SR, ako aj požiadavku o zaslanie návrhu realizácie zníženia výšky transferu 

z rozpočtovej kapitoly MH SR do príjmov NJF. 
 

8.4 Ing. Éhn predložil RS NJF návrhy dekrétov o plate hlavného kontrolóra NJF a riaditeľa NJF, ktoré 
boli upravené na základe novelizácie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 11/01/2020 

 
Rada správcov:  

Schvaľuje návrh dekrétu o plate riaditeľa NJF. 
Berie na vedomie návrh dekrétu o plate hlavného kontrolóra NJF. 
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Ukladá predložiť Dozornej rade NJF na schválenie návrh dekrétu o plate hlavného kontrolóra NJF. 

 

 Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

  

8.5 Ing. Neštický informoval, že sa dňa 14. 01. 2020 zúčastnil pracovného stretnutia v Trnave s 
riaditeľom ŠVS, Ing. Drobným, ktorého predmetom bola  možnosť školenia zamestnancov NJF, ako aj 

možnosti lektorovania v oblasti  záverečnej časti jadrovej energetiky zameranej na vnútroštátnu politiku 
a vnútroštátny program. RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 12/01/2020 

 

Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie informáciu ohľadom pracovného stretnutia s riaditeľom ŠVS v Trnave. 

Poveruje riaditeľa NJF zabezpečiť prípravu koncepcie kurzov pre zamestnancov NJF.  
 

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

 
 

 
 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční dňa 26. 02. 2020 o 08:00 hod. v sídle NJF. 
 

 

 
 

 
Zapísala: Ing. Barátová                                                                           Schválil: Ing. Éhn 

 

 
 

  


