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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 
Dátum konania: 23. 07. 2020  
 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, Ing. Juraj Homola, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Ján Petrovič, 

PhD., prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ľubomír Kuchta 
 
Ospravedlnený: Ing. Juraj Václav, PhD. 
 
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Dana Barátová 
 
 
Program: 

1. Otvorenie   
2. Schválenie Zápisnice č. 6/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 23. 6. 2020 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za jún 2020 
5. Správa o hospodárení NJF k 30. 6. 2020 
6. Prerokovanie Metodického usmernenie MF SR číslo MF/009884/2020-352 
7. Cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. v roku 2020 
8. Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia Dozornej rady NJF zo dňa 15. 7. 2020 
9. Návrh limitu príjmov a výdavkov NJF na roky 2021 – 2023 ako súčasť kapitoly MH SR 
10. Aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 
11. Informácia o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v roku 2021 
12. 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. 70/07/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 6/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 
06. 2020 a prijala 
 
uznesenie č. 71/07/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 6/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 06. 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. 72/07/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 
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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 jún 
2020. Zároveň upozornil, že po štandardnom kontrolnom procese faktúr doručených v mesiaci jún, 
nebola z faktúry č. 20200002067 doposiaľ uhradená časť požadovaných finančných prostriedkov. NJF 
za účelom doriešenia predmetnej veci zvolá pracovné rokovanie so zástupcami žiadateľa o poskytnutie 
finančných prostriedkov z NJF. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 73/07/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac jún 2020, ako aj informáciu o priebehu úhrady faktúry č. 20200002067.  
  
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0  
 
K bodu 5: 
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2020, ako aj stanovisko hlavného 
kontrolóra NJF k tejto správe a podal zhrňujúci komentár k príjmovej, výdavkovej časti správy a 
k plneniu ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému rozpočtu. Čo sa týka príjmovej časti, 
príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení (tzv. povinný príspevok a povinná 
platba) neboli tvorené, keďže ich splatnosť je raz ročne do 01. 12. 2020. Takisto je to v prípade úrokov 
z vkladov na účtoch NJF, ktoré sú pre NJF príjmom až k 31. 12. 2020. Rozpočtové výdavky NJF boli 
čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, ako aj účelom rozpočtovaných verejných prostriedkov.  
Hlavný kontrolór NJF predniesol doplňujúce informácie, ako aj zhrňujúci komentár k hospodáreniu NJF 
s verejnými financiami.    
RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF 
k tejto správe a prijala  
 
uznesenie č. 74/07/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2020.  
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 06. 2020.  
Ukladá predložiť Správu o hospodárení NJF k 30. 06. 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k 
tejto správe na prerokovanie DR NJF. 

 
 Z: predseda RS NJF 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 6: 
Ing. Neštický informoval, že listom č. MF/009884/2020-352 z 25. 05. 2020 bolo na NJF doručené 

metodické usmernenie z MF SR k účtovaniu a vykazovaniu príspevkov od elektrární a prenosových 
sústav, ktoré bolo vydané na základe doplňujúcich informácií z pracovného stretnutia zástupcov NJF 
a zástupcov MF SR konaného dňa 27. 01. 2020. Podľa tohto metodického usmernenia sa prijaté 
prostriedky NJFa úroky z termínovaných vkladov na účtoch NJF účtujú v prospech účtu 479 – Ostatné 
dlhodobé záväzky a všetky výdavky hradené z prijatých prostriedkov NJF účtujú   na ťarchu účtu 479 – 
Ostatné dlhodobé záväzky s účinnosťou od 01. 01. 2020. Uvedené účtovanie sa nevzťahuje na príjmy 
vo výške 1 % ročných príjmov NJF a výdavky uhrádzané z týchto príjmov, ktoré sa používajú na správu 

a činnosť NJF. RS NJF uvedené metodické usmernenie prerokovala a prijala 
 
uznesenie č. 75/07/2020 
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Rada správcov NJF schvaľuje preúčtovanie v zmysle metodického usmernenia MF SR k účtovaniu 
a vykazovaniu príspevkov od elektrární a prenosových sústav.  
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 7: 
Ing. Neštický podal informáciu, že listom č. 2020/06243/4000/Švi zo dňa 16. 07. 2020 boli na NJF 
doručené od JAVYS, a. s. odpovede na pripomienky NJF k návrhu cenových kalkulácií vlastných výkonov 
spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2020. RS NJF bola taktiež predložená analýza týchto odpovedí 
vypracovaná zamestnancami NJF. RS NJF po prerokovaní odpovedí spoločnosti JAVYS, a. s., ako aj na 
základe analýzy týchto odpovedí vypracovanej zamestnancami NJF skonštatovala, že zaslané odpovede 
nie sú dostatočné, aby bolo možné schváliť CK vlastných výkonov JAVYS, a. s. na rok 2020. RS NJF 
prijala 
 
uznesenie č. 76/07/2020 
 
Rada správcov NJF:  
Berie na vedomie informáciu o doručení odpovedí JAVYS, a. s. na pripomienky NJF k CK vlastných 
výkonov JAVYS, a. s. na rok 2020, ako aj analýzu týchto odpovedí vypracovanú zamestnancami NJF. 
Poveruje zamestnancov NJF zvolaním pracovného rokovania k CK vlastných výkonov JAVYS, a. s. na 
rok 2020 za účelom prerokovania odpovedí na pripomienky NJF k CK a poskytnutia informácií, ktoré sú 
nevyhnutné z pohľadu posúdenia oprávnenosti nákladov zahrnutých v jednotlivých CK.    
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 8: 
Ing. Neštický informoval RS NJF o úlohách vyplývajúcich zo zasadnutia DR NJF konaného dňa 15. 07. 
2020 v sídle NJF. DR NJF schválila väčšinu dokumentov týkajúcich sa hospodárenia NJF, avšak vyžiadala 
si od RS NJF detailnejšie podklady k predloženým materiálom „Návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s 
výhľadom na roky 2022 až 2025 a „Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na 
jednotlivé analytické účty k 01. 01. 2020“, týkajúce sa účelnosti a hospodárnosti použitia finančných 
prostriedkov z NJF. Členovia RS NJF prerokovali úlohy zo zasadnutia DR NJF zo dňa 15. 07. 2020 so 
záverom, že popri poskytnutí detailnejších podkladov DR NJF, ako sú napr. zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov z NJF a žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov NJF, je potrebné 
vypracovať podporný dokument s informáciami, ako NJF postupuje pri výkone kontroly hospodárnosti 
a efektívnosti poskytovania finančných prostriedkov NJF. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 77/07/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie úlohy vyplývajúce zo zasadnutia DR NJF konaného dňa 15. 07. 2020 v sídle NJF.  
Ukladá vypracovať podporný dokument s informáciami, ako NJF postupuje pri výkone kontroly 
hospodárnosti a efektívnosti poskytovania finančných prostriedkov NJF. 
 

Z: hlavný kontrolór NJF v súčinnosti 
s technickým úsekom NJF 

 T: 05. 08. 2020 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 9: 
Ing. Neštický informoval, že listom č. MF/014153/2020-431 zo dňa 13. 07. 2020 bolo na NJF z MF SR 

prijaté oznámenie návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2021 – 2023. V tomto 
návrhu boli znížené plánované kapitálové prostriedky v príjmovej, ako aj výdavkovej časti návrhu 
rozpočtu NJF, ktorý bol schválený uznesením č. 39/04/2020 zo zápisnice č. 04/2020 zo zasadnutia RS 
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NJF konaného dňa 21. 04. 2020. RS NJF prerokovala oznámenie návrhu limitu príjmov a výdavkov 
kapitoly MH SR na roky 2021 – 2023 a prijala 
 
uznesenie č. 78/07/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie oznámenie návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2021 – 2023 
zaslané na NJF z MF SR listom č. MF/014153/2020-431 zo dňa 13. 07. 2020.  
Ukladá zapracovať návrh limitu príjmov a výdavkov NJF na roky 2021 – 2023 do aktualizácie návrhu 
rozpočtu NJF na predmetné roky. 
 

Z: Ing. Neštický 
 T: 31. 07. 2020 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 10: 
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh textov niektorých kapitol aktualizovaného Vnútroštátneho 
programu nakladania s VJP a RAO v SR vypracované zamestnancami NJF a navrhol, aby po kontrole 
a doplnení týchto textov zo strany garantov jednotlivých kapitol, ktorými sú členovia RS NJF, boli zvolané 
pracovné skupiny pre prípravu aktualizácie vnútroštátneho programu. Členovia RS NJF sa zhodli, že je 
potrebné uskutočniť samostatné pracovné stretnutie garantov jednotlivých kapitol, aby mohol byť 
detailnejšie prediskutovaný návrh textov aktualizovaného vnútroštátneho programu a dohodnutý ďalší 
postup v tomto procese. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 79/07/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie návrh textov jednotlivých kapitol aktualizovaného Vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR vypracovaný zamestnancami NJF.  
Ukladá zaslať RS NJF začlenenie nominovaných zástupcov dotknutých organizácií do jednotlivých 
pracovných skupín pre prípravu aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR. 
 

Z: Ing. Kövér 
 T: 29. 07. 2020 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 11: 
Ing. Kövér informoval RS NJF, že v súlade s uznesením č. 65/06/2020 zo zápisnice č. 06/2020 zo 

zasadnutia RS NJF konaného dňa 23. 06. 2020 bola z prostriedkov NJF uhradená prvá splátka za 
vykonanie expertnej misie ARTEMIS v SR vo výške 10 000 EUR. Ďalej informoval o aktuálnom stave 
v organizovaní prípravného stretnutia k misii ARTEMIS, ktoré sa uskutoční dňa 20. 08. 2020, ako aj 
o vznesenej požiadavke zo strany MAAE, aby sa expertnej misie ARTEMIS v SR mohol zúčastniť 
pozorovateľ z EK. Ing. Kövér ďalej informoval, že NJF boli podľa dohody doručené odpovede od 
jednotlivých organizácií na otázky v dotazníku samohodnotenia k misii ARTEMIS, ktoré zamestnanci NJF 
vyhodnotia, skompilujú do jedného dokumentu a zašlú dotknutým organizáciám na pripomienkovanie. 

Ing. Ľubomír Kuchta vyjadril záujem zúčastniť sa prípravného stretnutia k misii ARTEMIS v SR. RS NJF 
prijala 
 
uznesenie č. 80/07/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informácie o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie 
ARTEMIS v SR.  

  
 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 12: 
12.1 Ing. Neštický informoval, že zástupcovia SIEA požiadali o pracovné stretnutie na NJF z dôvodu 

nahliadnutia do podpornej dokumentácie k preukázaniu spolufinancovania výdavkov projektu 
D4.4C.01 z prostriedkov NJF. Toto pracovné stretnutie sa uskutoční za účelom verifikácie 
a akceptácie výdavkov financovaných z NJF v zmysle Delegačnej dohody uzatvorenej medzi SIEA 
a EK dňa 10. 08. 2016 na základe Dojednania medzi NJF a SIEA v súvislosti s implementáciou 
projektu D4.4C.01 v rámci Programu Bohunice pre poskytovanie finančnej podpory EÚ na 
opatrenia spojené s vyraďovaním JE V1 na Slovensku. RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 81/07/2020 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie avizované pracovné stretnutie NJF a SIEA za účelom verifikácie 
a akceptácie výdavkov financovaných z NJF v zmysle Delegačnej dohody uzatvorenej medzi SIEA a EK 
dňa 10. 08. 2016 na základe Dojednania medzi NJF a SIEA v súvislosti s implementáciou projektu 
D4.4C.01 v rámci Programu Bohunice. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
  
12.2 Ing. Neštický požiadal o ustanovenia správcu podúčtu v súlade s § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 

308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 82/07/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje ustanovenie Ing. Jána Petroviča, PhD., ako správcu podúčtu na účely 
podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde.  

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
12.3 Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie investičnej akcie týkajúcej sa zabezpečenia video-

konferenčného zariadenia. Ing. Neštický podotkol, že predpokladaná výška kapitálových výdavkov 
na predmetnú investičnú akciu neprekročí výšku rozpočtovaných kapitálových výdavkov 
v schválenom rozpočte NJF na rok 2020. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 83/07/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje investičnú akciu súvisiacu so zabezpečením video-konferenčného 

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

 
12.4 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2020. RS NJF 

prijala 
 

uznesenie č. 84/07/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2020. 
Ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2020 na schválenie Dozornej 
rade NJF. 
 

Z: predseda RS NJF 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 
12.5 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. informoval všetkých zúčastnených, že v júli 2020 bolo vydané  

3. číslo odborného časopisu „Jaderná energie“ zameraného najmä na problematiku nakladania 
s VJP a RAO, v ktorom sa nachádza príspevok od Ing. Adely Mrškovej, zamestnankyne NJF, s 
informáciami o doterajšom vývoji a ďalšom predpokladanom postupe prípravy hlbinného úložiska 
v SR, ako aj príspevok zameraný na legislatívne zabezpečenie realizovateľnosti zadnej časti 
jadrovej energetiky, ktorého spoluautorom je prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.  

 
 

 
 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 18. 08. 2020 v priestoroch NJF, Mierová 19, Bratislava. 
Čas bude upresnený podľa času konania zasadnutia DR NJF.  
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Barátová                                                                Schválil: Ing. Éhn 


