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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 18. 08. 2020  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Ján Petrovič, PhD., prof. Ing. 

Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ľubomír Kuchta, Ing. Juraj Václav, PhD. 
 

Ospravedlnený: Ing. Juraj Homola 

 
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Dana Barátová, Ing. Adela Mršková 

 
 

Program: 
1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 7/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 23. 7. 2020 

3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za júl 2020 

5. Cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. v roku 2020 
6. Rozpočet NJF na rok 2021 až 2023 po zapracovaní limitu príjmov a výdavkov z MF SR, 

MF/014153/2020-431 

7. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF 
8. Aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 

9. Informácia o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v roku 2021 
10. 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. 85/08/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

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

 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 7/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 

07. 2020 a prijala 
 

uznesenie č. 86/08/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 7/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 07. 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. 87/08/2020 

 
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 júl 
2020. Ing. Neštický upozornil, že po štandardnom kontrolnom procese faktúr doručených v mesiaci júl 

neboli uhradené faktúry vo výške 9 969,27 EUR, ku ktorým boli vyžiadané doplňujúce informácie a 

zároveň bola uhradená nezaplatená čiastka z faktúry č. 20200002067 z predchádzajúceho mesiaca, ku 
ktorej boli NJF doručené doplňujúce podklady podľa dohody z pracovného rokovania so zástupcom 

JAVYS, a. s. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 88/08/2020 
 

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

mesiac júl 2020, ako aj doplňujúce informácie o priebehu úhrady faktúr, ku ktorým boli vyžiadané 
doplňujúce podklady.  

  
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0  

 

K bodu 5: 
Ing. Neštický podal informáciu o aktuálnom stave odsúhlasovania cenových kalkulácii vlastných 

výkonom spoločnosti JAVYS na rok 2020. Za týmto účelom bolo uskutočnené pracovné rokovanie so 
zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s., ktoré sa uskutočnilo dňa 06. 08. 2020. Na základe záverov z tohto 

pracovného stretnutia, na ktorom boli prediskutované najzásadnejšie pripomienky k cenovým 
kalkuláciám vlastných výkonov JAVYS, a. s., boli na NJF doručené dodatočné vysvetlenia 

k pripomienkam NJF, resp. avizované úpravy niektorých cenových kalkulácií. Detailnejšie vysvetlenia 

a požadované konkrétne údaje, ktoré sú významné z hľadiska schvaľovania cenových kalkulácií, budú 
zástupcom NJF odprezentované v rámci ďalšieho pracovného stretnutia so zástupcami JAVYS, a. s. RS 

NJF prijala  
 

uznesenie č. 89/08/2020 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informácie týkajúce sa prerokovávania cenových kalkulácií 

vlastných výkonov JAVYS, a. s. na rok 2020 s tým, že informácie z pracovného stretnutia so zástupcami 
JAVYS, a. s. budú poskytnuté RS za účelom prijatia rozhodnutia v predmetnej veci. 

 

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

K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil RS NJF Návrhu rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 

vypracovaný v zmysle návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2021 – 2023, ktorého 
súčasťou je aj rozpočet NJF, ktorý bol doručený na NJF z MF SR listom č. MF/014153/2020-431 zo dňa 

13. 07. 2020, ako aj komentár k upravenému návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023. RS NJF prerokovala 

upravený návrh rozpočtu NJF a komentár k návrhu rozpočtu a prijala 
 

uznesenie č. 90/08/2020 
 

Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2025 upravený 
v zmysle návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2021 – 2023, ako aj komentár 

k upravenému návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023.  
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie návrh rozpočtu NJF na rok 2021 s výhľadom na roky 

2022 až 2025 upravený v zmysle návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly MH SR na roky 2021 – 2023, 
ako aj komentár k upravenému návrhu rozpočtu na roky 2021 až 2023. 
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Z: Ing. Éhn 

 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

 
K bodu 7: 

Ing. Neštický predložil RS NJF žiadosti spoločnosti JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných prostriedkov 

z NJF na rok 2021 a na nasledujúce roky a ich technicko-ekonomické odôvodnenia, ktoré boli doručené 
na NJF dňa 30. 07. 2020. Zároveň informoval, že k novým žiadostiam zatiaľ neboli doručené stanoviská 

ÚJD SR, ÚVZ SR a MŽP SR, ktoré budú podľa vyjadrenia JAVYS, a. s. predložené na NJF ihneď po ich 
získaní. RS NJF sa oboznámila s jednotlivými žiadosťami so záverom, že na najbližšom zasadnutí RS NJF 

budú predložené stanoviská od jednotlivých správcov podúčtov k súvisiacim žiadostiam v zmysle Štatútu 
NJF bod 21 písm. b). RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 91/08/2020 
 

Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie informáciu o doručení žiadostí spoločnosti JAVYS, a. s. o poskytnutie finančných 

prostriedkov z NJF na rok 2021 a na nasledujúce roky a ich technicko-ekonomických odôvodnení.   

Ukladá predložiť stanoviská jednotlivých správcov podúčtov k súvisiacim žiadostiam v zmysle Štatútu 
NJF bod 21 písm. b). 

 
       Z: správcovia podúčtov 

       T: 16. 9. 2020 
 

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

 
K bodu 8: 

K bodu prerokovania aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR bola prizvaná  
Ing. Mršková, ktorá prezentovala informácie týkajúce sa aktualizovaného harmonogramu aktualizácie 

vnútroštátneho programu, v ktorom sú zohľadnené časové posuny v tomto procese. Ing. Mršková 

predložila návrh na organizáciu 1. plenárneho stretnutia pracovných skupín k aktualizácii vnútroštátneho 
programu nakladania s VJP a RAO. Plenárne stretnutie by sa malo uskutočniť hlavne za účelom 

predstavenia aktuálnej rozpracovanosti dokumentu, aktualizácie harmonogramu pre tento proces, ako 
aj finalizácie nominácií dotknutých organizácií do pracovných skupín a navrhnutia termínov na zvolanie 

stretnutí jednotlivých tematických pracovných skupín. Ing. Mršková taktiež navrhla prizvať do 

pracovných skupín aj nezávislých expertov, zástupcu Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR či 
vzdelávacie a výskumné inštitúcie. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 92/08/2020 

 
Rada správcov NJF: 

Berie na vedomie prezentované informácie týkajúce sa aktualizácie vnútroštátneho programu.  

Schvaľuje prizvanie ďalších subjektov do pracovných skupín pre aktualizáciu vnútroštátneho 
programu. 

Ukladá zvolať 1. plenárne stretnutie pracovných skupín k aktualizácii Vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR. 

 

Z: Ing. Mršková 
 T: 21. 08. 2020 

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

K bodu 9: 
Ing. Kövér informoval, že jednotlivým dotknutým organizáciám bola rozposlaná pozvánka na prípravné 

stretnutie k misii ARTEMIS na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 20. 08. 2020 o 10:00 h v Bratislave. 
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Prípravného stretnutia sa zúčastnia, okrem zástupcov dotknutých organizácií v SR, aj dvaja zástupcovia 

MAAE, ako aj vedúci expertného tímu misie ARTEMIS, ktorý stretnutie absolvuje cez video konferenčný 

hovor. Kľúčovým dokumentom, ktorý bude v rámci tohto stretnutia prerokovávaný, je dokument „Terms 
of Reference (TOR)“ obsahujúci podmienky uskutočnenia expertnej misie v SR. Ing. Kövér ďalej 

informoval, že zo strany MAAE bola vznesená požiadavka na schválenie účasti pozorovateľa zo 
Slovinska, ktoré vyjadrilo záujem o účasť jedného zástupcu na konaní expertnej misie na SR. RS NJF 

prijala 

 
uznesenie č. 93/08/2020 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informácie o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie 

ARTEMIS v SR v roku 2021. 
 

K bodu 10: 

10.1 Ing. Neštický predložil návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty pre Ing. Mrškovú za účelom 
účasti na odbornej konferencii NENE2020 v dňoch 07. – 10. 09. 2020 v Slovinsku, na ktorej bude 

prezentovať príspevok zameraný na hlbinné ukladanie s dôrazom na problematiku 
medzinárodného ukladania, ako alternatívy riešenia finálneho nakladania s VJP a SAO vo 

Vnútroštátnom programe nakladania s VJP a RAO v SR.  RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 94/08/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pre Ing. Mrškovú za účelom účasti na 

odbornej konferencii NENE2020 v dňoch 07. – 10. 09. 2020 v Slovinsku.  
 

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

 
10.2 Ing. Kövér informoval RS NJF, že sa dňa 10. 08. 2020 uskutočnila kontrola realizácie činností 

financovaných z NJF v lokalite Jaslovské Bohunice. Kontroly sa zúčastnili 3 zamestnanci NJF a bola 
zameraná na činnosti súvisiace so žiadosťami č. 05/A/18/JAVYS, 07/A/18/JAVYS, 08/A/18/JAVYS, 

ako aj na progres prác v rámci úlohy Vybudovanie výcvikovo-školiaceho a informačného centra 

spadajúcej pod žiadosť č. 01/A/17/JAVYS. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 95/08/2020 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o uskutočnení kontroly realizácie činností 

financovaných z NJF v lokalite Jaslovské Bohunice. 
 

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

10.3 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. upozornil, že sa v dňoch 29. – 30. 09. 2020 v Prahe bude konať 
druhý ročník konferencie Bezpečný a udržateľný koniec palivového cyklu (SSFC 2020), ktorá je 

zameraná na výskum a vývoj v oblasti záverečnej časti palivového cyklu na území Českej republiky.   

 
 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 23. 09. 2020  o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19, 

Bratislava.  

 
 

 
 

 
 

Zapísal: Ing. Barátová                                                                Schválil: Ing. Éhn 


