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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 
Dátum konania: 26. 05. 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. Miroslav Kövér, Ing. Dana Barátová 
 
 
Program: 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 4/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 21. 4. 2020 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za apríl 2020 
5. Návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 
6. Prerokovanie návrhu “Dohody o urovnaní “ odvodu do NJF výrobcom elektriny Železiarne 

Podbrezová, a. s. 
7. Informácia o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v Slovenskej republike 
8. Žiadosť spoločnosti DUSLO, a. s. o vrátenie finančnej zábezpeky za vysokoaktívny žiarič 
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. 46/05/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 4/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 
04. 2020 a prijala 
 
uznesenie č. 47/05/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 4/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 04. 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. 48/05/2020 
 
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 apríl 
2020. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 49/05/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac apríl 2020. 
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
K bodu 5: 
Ing. Neštický informoval, že v nadväznosti na úlohu z uznesenia č. 20/02/2020 zo zasadnutia RS NJF  
č. 2/2020 konaného dňa 26. 2. 2020 bol na NJF od JAVYS, a. s. doručený listom č. 
2020/03967/4000/Mas zo dňa 12. 05. 2020 vysvetľujúci komentár k výške plánovaných finančných 
prostriedkov vo výdavkovej časti na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch NJF. RS NJF tento 
materiál prerokovala so záverom, že výška finančných prostriedkov schválená na jednotlivé akcie pre 
rok 2021 bude schvaľovaná pri posudzovaní jednotlivých žiadostí na rok 2021, predložených do 31. 08. 
2020. Ing. Neštický ďalej informoval, že návrh rozpočtu schválený v rámci uznesenia č. 39/04/2020 zo 
zasadnutia RS NJF č. 4/2020 konaného dňa 21. 04. 2020 bol upravený z dôvodu zosúladenia s návrhom 
rozpočtu MH SR. RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 50/05/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje úpravu návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025. 
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie upravený návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom 
na roky 2022 až 2025. 
 
 Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil návrh „Dohody o urovnaní“ odvodu do NJF spoločnosťou Železiarne Podbrezová, 
a. s., pričom informoval, že dohoda bola na NJF doručená dňa 15. 5. 2020 z MH SR. RS NJF uvedený 
materiál prerokovala a prijala 
 

uznesenie č. 51/05/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje návrh dohody o urovnaní odvodu do NJF spoločnosťou Železiarne Podbrezová, a. s. 
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie návrh dohody o urovnaní odvodu do NJF spoločnosťou 
Železiarne Podbrezová, a. s. 
 

 Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 7: 
Ing. Neštický predložil RS NJF materiál o aktuálnom stave a vývoji v príprave medzinárodnej misie 
ARTEMIS v SR, ktorý bol vypracovaný za účelom poskytnutia písomnej informácie pre zasadnutie 

Medzirezortnej koordinačnej skupiny EURATOM. Ing. Kövér zároveň informoval o najdôležitejších 

bodoch z tejto písomnej informácie a to o predpokladanom dátume konania misie v dňoch 14. 02. až 
23. 02. 2021, o výške a spôsobe úhrady finančných prostriedkov na krytie nákladov pre expertný tím 



  Zápisnica č. 05/2020 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu  

 3 

misie ARTEMIS, ako aj o súlade akceptácie úhrady predpokladanej ceny za výkon misie s ustanoveniami 
zákona č. 308/2018 Z. z. a ustanoveniami §1 ods. 2, bod f) zákona č. 343/2015 Z. z.  Ďalej informoval 
o možnom termíne prípravného stretnutia, na ktorom bude prediskutovaný najmä návrh dokumentu 
ToR, ako aj o predpokladanom zložení expertného tímu a návrhu zabezpečenia odbornej exkurzie pre 
členov expertného tímu. Zo strany MAAE bola 14.05.2020 na základe akceptácie zo strany Rumunska 
potvrdená možnosť, aby sa misie ARTEMIS v Rumunsku koncom roka 2020 zúčastnil ako pozorovateľ 
na náklady hradené vlastnou organizáciou jeden zástupca zo SR. RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 52/05/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave a vývoji v príprave medzinárodnej misie ARTEMIS 
v SR, ako aj o súlade akceptácie úhrady predpokladanej ceny za výkon misie s ustanoveniami zákona 
č. 308/2018 Z. z. a ustanoveniami §1 ods. 2, bod f) zákona č. 343/2015 Z. z. 
Schvaľuje výšku a spôsob úhrady finančných prostriedkov zo strany NJF na krytie nákladov pre 
expertný tím misie ARTEMIS . 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 8: 
Ing. Neštický podal informáciu o žiadosti spoločnosti Duslo, a. s. doručenej na NJF listom č. 
OŽPaOZ/1367/2020 zo dňa 21. 04. 2020 týkajúcej sa vrátenia finančnej zábezpeky v zmysle § 163 ods. 
10 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane. Keďže spoločnosť Duslo, a. s. nepredložila potrebné 
doklady podľa § 163 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z., boli následne od spoločnosti Duslo, a. s. vyžiadané 
doplňujúce doklady, ktoré by umožňovali vrátenie finančnej zábezpeky v zmysle § 163 ods. 10 zákona 
č. 87/2018 Z. z. RS NJF predmetnú žiadosť prerokovala a prijala 
 
uznesenie č. 53/05/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o žiadosti Duslo, a. s. o vrátenie finančnej zábezpeky 
doručenej na NJF listom č. OŽPaOZ/1367/2020 zo dňa 21. 04. 2020, ako aj informáciu o vyžiadaní 
doplňujúcich dokladov, ktoré by umožňovali vrátenie finančnej zábezpeky v zmysle § 163 ods. 10 zákona 
č. 87/2018 Z. z.  o radiačnej ochrane.  
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 9: 
9.1 Ing. Neštický informoval, že na NJF bola listom č. 2020/04135/2000/Bož zo dňa 11. 05. 2020 

doručená revízia č. 1 prílohy č. 2 „Vecné a termínové plnenie projektu Vyraďovanie JE A1“ a prílohy 
č. 3 „Ocenenie vecného plnenia projektu Vyraďovanie JE A1“ k technicko-ekonomickému 
odôvodneniu žiadosti č. 01/A/17/JAVYS – dodatok č. 3 pre rok 2020, ktoré nahrádzajú pôvodné 
prílohy k predmetnej žiadosti. RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 54/05/2020 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o doručení revízie č 1 prílohy č. 2 „Vecné a termínové 
plnenie projektu Vyraďovanie JE A1“ a prílohy č. 3 „Ocenenie vecného plnenia projektu Vyraďovanie JE 
A1“ k technicko-ekonomickému odôvodneniu žiadosti č. 01/A/17/JAVYS – dodatok č. 3 pre rok 2020. 

 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
  
9.2 Ing Neštický ďalej informoval o doručení stanoviska ÚJD SR k Správe o plnení vnútroštátneho 

programu nakladania s VJP a RAO k 31. 12. 2019, ktoré bolo na NJF doručené listom č. 3289/2020 
zo dňa 18. 05. 2020. Zároveň informoval, že správa o plnení vnútroštátneho programu aj so 
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stanoviskom ÚJD SR bola zaslaná na MH SR listom č. 56/2020/NJF zo dňa 25. 05. 2020. RS NJF 
prijala 
 

uznesenie č. 55/05/2020 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie doručenie stanoviska ÚJD SR k Správe o plnení vnútroštátneho 
programu nakladania s VJP a RAO k 31. 12. 2019, ako aj zaslanie správy o plnení vnútroštátneho 
programu aj so stanoviskom ÚJD SR na MH SR.  

 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
9.3 Ing. Neštický informoval, že na základe požiadaviek NJF na doplnenie informácií a dopracovanie 

ekonomickej časti dokumentu Plán 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 3 za účelom vydania 
záväzného stanoviska RS NJF, bol na NJF od spoločnosti JAVYS, a. s. zaslaný upravený dokument, 
ako aj doplňujúce podklady k Plánu 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 3.  K týmto dokumentom 
sa v blízkej dobe uskutoční pracovné rokovanie s JAVYS, a. s. za účelom objasnenia doplnených 
údajov a finalizácie podkladov pre vydanie záväzného stanoviska RS NJF. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 56/05/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu týkajúcu sa podkladov k príprave záväzného 
stanoviska k ekonomickej časti Plánu 2. etapy vyraďovania JE V1, revízia č. 3.   
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 
9.4 Ing. Neštický informoval, že za účelom plnenia úlohy ministra hospodárstva SR vyplývajúcej 

z uznesenia vlády SR č. 402 zo dňa 05. 09. 2018 bolo zvolané pracovné rokovanie, na ktorom sa 
zúčastnili zástupcovia NJF a MH SR. Na tomto stretnutí boli prerokované pripomienky k dokumentu 
vypracovaného JAVYS, a. s. „Návrh etapovitého HMG prípravy HÚ a stratégie pre komunikáciu 
s verejnosťou v oblasti vývoja HÚ v SR“. Ing. Petrovič, PhD. v tejto súvislosti informoval, že na MH 
SR bol na základe tohto dokumentu pripravený materiál, ktorý obsahuje návrh etapovitého 
harmonogramu prípravy HÚ na Slovensku vrátane stratégie pre komunikáciu s verejnosťou, ktoré 
budú tvoriť podklad pre aktualizáciu vnútroštátnej politiky a programu. Tento materiál bude zaslaný 
na ÚJD SR v rámci odpočtu naplnenia odporúčaní zo 6. posudzovacieho zasadnutia v zmysle 
Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s VJP a o bezpečnosti nakladania s RAO. RS NJF 
prijala 

 
uznesenie č. 57/05/2020 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu ohľadom pracovného rokovania medzi NJF a MH SR, 
na ktorom boli prerokované pripomienky k dokumentu „Návrh etapovitého HMG prípravy HÚ a stratégie 
pre komunikáciu s verejnosťou v oblasti vývoja HÚ v SR“, ako aj informáciu týkajúcu sa ďalšieho 
postupu v príprave návrhu etapovitého harmonogramu prípravy HÚ na Slovensku vrátane stratégie pre 
komunikáciu s verejnosťou.   
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
9.5 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF a návrh na vyplatenie 13. 

platu pre zamestnancov NJF v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode uzatvorenej medzi NJF a 
zamestnancami NJF na roky 2019 - 2020. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 58/05/2020 

 
Rada správcov NJF:  
Berie na vedomie návrh na vyplatenie 13. platu pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške. 
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Schvaľuje návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške. 
 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 23. 06. 2020  o 8:00 v priestoroch NJF, Mierová 19, 
Bratislava.  
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Barátová                                                                Schválil: Ing. Éhn 


