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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 
Dátum konania: 21. 04. 2020  
 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, Ing. Juraj Homola, Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD., prof. 

Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ľubomír Kuchta 
Ospravedlnený: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., 

Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Emília Mrvová 
 
 
Program: 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 3/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného formou per-rollam 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za marec 2020 
5. Správa o hospodárení NJF k 31. 3. 2020 
6. Návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 
7. Návrh záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti koncepčného plánu IS 
8. Prerokovanie návrhu “Dohody o urovnaní “ odvodu do NJF výrobcom elektriny Železiarne 

Podbrezová, a. s 
9. DODATOK č. 1 k Dohode uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami NJF na roky 2019 – 2020 
10. Návrh rozdelenia zodpovednosti za vypracovanie odpovedí Selfassessment-questionnaire 

ARTEMIS in Slovakia   
11. 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. 34/04/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 3/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo per-rollam 
v termíne 23. 03. až 27.03. 2020 a prijala 
 
uznesenie č. 35/04/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 3/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo per-rollam 
v termíne 23. 03. až 27.03. 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 
 
uznesenie č. 36/04/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 
 



  Zápisnica č. 04/2020 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu  

 2 

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 
marec 2020. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 37/04/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac marec 2020. 
  
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0  
 
K bodu 5: 
Ing. Neštický prezentoval Správu o hospodárení NJF k 31. 03. 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra 
k tejto správe. Boli prezentované bilancie príjmov a výdavkov za prvý štvrťrok 2020 a stav finančných 
prostriedkov na jednotlivých podúčtoch. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala a prijala  
 
uznesenie č. 38/04/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje Správu o hospodárení  NJF k 31. 03. 2020. 
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení  NJF k 31. 03. 2020. 
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Správu o hospodárení  NJF k 31. 03. 2020. 
  
 Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil RS NJF RS návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 
vypracovaného na základe požiadaviek predložených podľa § 14 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. 
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa vychádzalo z údajov rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 
až 2023 a tiež z údajov žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov NJF na rok 2020, ktoré obsahujú 
tiež údaje pre ďalšie roky. Pre výdavkovú časť bol braný na zreteľ stav disponibilných finančných 
prostriedkov na jednotlivých podúčtoch a očakávané príjmy z odvodu od koncových odberateľov 
elektrickej energie. Výška finančných prostriedkov schválená na jednotlivé akcie pre rok 2021 bude 

schvaľovaná pri posudzovaní jednotlivých žiadostí na rok 2021, predložených do 31. 08. 2020. RS NJF 
uvedený materiál prerokovala a prijala 
 
uznesenie č. 39/04/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025. 

Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 
2022 až 2025. 
 
 Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
 

Ukladá zaslať návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 na ÚJD SR na zaujatie 
stanoviska. 
Ukladá predložiť návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 na MH SR.      



  Zápisnica č. 04/2020 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu  

 3 

  
  
                                                                                     Z: Ing. Neštický 
 T: 30.04.2020 
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 7: 
Ing Neštický predložil RS NJF návrh záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti koncepčného 
plánu IS na základe už prerokovaného podkladu k vydaniu záväzného stanoviska a výsledku jeho 
prerokovania so spoločnosťou JAVYS, a. s. RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 40/04/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje návrh záväzného stanoviska RS NJF k ekonomickej časti koncepčného plánu IS. 
Ukladá zaslať Záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti koncepčného plánu IS listom na ÚJD 
SR. 
  
 Z: Ing. Neštický 
 T: 24.04.2020 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 8: 
Ing. Neštický predložil RS NJF návrhu “Dohody o urovnaní “ odvodu do NJF výrobcom elektriny 
Železiarne Podbrezová, a. s. RS NJF prerokovala návrh dohody ako aj súvislosti z pohľadu legislatívy 
platnej pre činnosť NJF a súčinnosti ako aj koordinovaní postupu vo vzťahu k MH SR. 
RS NJF prerušila rokovanie k tomuto bodu vzhľadom na potrebu ďalšieho právneho posúdenia 
a koordinácie (alt. zosúladenia postupu) s MH SR. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 41/04/2020 
 
Rada správcov NJF prerušuje proces prerokovania do doby, kým nebude zosúladený postup v danom 
procese s MH SR.       
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 9: 

Ing. Mrvová, ako zamestnanecký dôverník zamestnancov NJF, predložila RS NJF návrh Dodatku č. 1 k 
Dohode uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami NJF na roky 2019 – 2020, predmetom ktorej sú úpravy 
pracovných podmienok zamestnancov NJF v súlade so Zákonníkom práce. Ing. Mrvová objasnila RS NJF 
obsah jednotlivých navrhovaných úprav Dohody. RS NJF predložený materiál prerokovala a prijala  
 
uznesenie č. 42/04/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje návrh Dodatku č. 1 k Dohode uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami 
NJF na roky 2019 – 2020. 
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 10: 

Ing Kövér informoval RS NJF o aktuálnom postupe v príprave expertnej misie ARTEMIS i t tom, že 
plánované informatívne stretnutie na MAAE sa neuskutočnilo a že zo strany MAAE bol poskytnutý 
dotazník k samohodnoteniu. Pre tento dotazník bol zo strany NJF vypracovaný návrh zodpovedností za 
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vypracovanie textov odpovedí a po konzultácii s ÚJD SR bol rozoslaný všetkým organizáciám 
participujúcim na príprave misie ARTEMIS. V súčasnosti prebieha posudzovanie protinávrhu JAVYS 
k rozdeleniu zodpovednosti. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 43/04/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o aktuálnom postupe v príprave expertnej misie 
ARTEMIS a návrh rozdelenia zodpovedností za vypracovanie textov odpovedí k dotazníku 
samohodnotenia.  
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 11: 
11.1 Ing. Neštický informoval, že na základe vydanej smernice Ministerstva financií SR zo dňa 2. 

apríla 2020 č. MF/010580/2020-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu 
a štátnych fondov, bola vykonaná úprava Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2019. RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 44/04/2020 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie úpravu Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2019 podľa 
pokynom MF SR. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
  

 
11.2 Ing Neštický požiadal RS NJF o odsúhlasenie obsahu novej webovej stránky NJF a jej nasadenia 

do ostrej prevádzky. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 45/04/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje obsah a uvedenie webovej stránky NJF do ostrej prevádzky.  
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

11.3 Ing. Kövér informoval o vypracovaní návrhu komplexných pripomienok NJF k dokumentu JAVYS 
„ Návrh etapovitého HMG prípravy HÚ a stratégie pre komunikáciu s verejnosťou v oblasti vývoja 
HÚ v SR ako doplnenie už predloženého návrhu pripomienok k samotnému HMG o pripomienky 
k ostatným bodom dokumentu ako návrh ekonomickej stimulácie dotknutých obcí a návrh práce 

s verejnosťou. Ing Petrovič, PhD. v tejto súvislosti informoval o možnom termíne pracovného 
stretnutia k predmetnému dokumentu, ktoré zvolá MH SR.  
 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  v druhej polovici mesiaca máj v priestoroch NJF, Mierová 19, 
Bratislava.  
 

 
 
 
 

Zapísal: Ing. Kövér                                                                Schválil: Ing. Éhn 


