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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 23. 09. 2020  

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

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

Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth 

 
 

Program: 
1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 8/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 18. 8. 2020 
3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za august 2020 

5. Cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. v roku 2020 
6. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2021 

7. Informácia o priebehu pracovných skupín pre prípravu aktualizácie Vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR 

8. Informácia o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie ARSTEMIS v roku 2021 

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. 96/09/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 8/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 
08. 2020 a prijala 

 

uznesenie č. 97/09/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 8/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 08. 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. 98/09/2020 

 
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 

august 2020. Ing. Neštický potvrdil, že po štandardnom kontrolnom procese faktúr doručených 
v mesiaci august a na základe dodatočne vyžiadaných podkladov boli faktúry  v celkovej požadovanej 

výške zo strany NJF uhradené. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 99/09/2020 

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

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

  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  

 

K bodu 5: 
Ing. Neštický podal informáciu, že dňa 7. 9. 2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie so zástupcami 

spoločnosti JAVYS, a. s., za účelom objasnenia pripomienok k cenovým kalkuláciám vlastných výkonov 
na rok 2020. Na pracovnom rokovaní boli podrobne prerokované pripomienky NJF a zo strany JAVYS, 

a. s. podané vysvetlenia. Zamestnancom NJF boli poskytnuté požadované údaje a následne boli zaslané 

na NJF aktualizované cenové kalkulácie. RS NJF po prerokovaní cenových kalkulácii vlastných výkonov 
spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2020 prijala  

 
uznesenie č. 100/09/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 

2020.   

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

 
K bodu 6: 

Rada správcov prerokovala stanoviská jednotlivých správcov podúčtov k žiadostiam o poskytnutie 

finančných prostriedkov z NFJ na rok 2021 v zmysle uznesenia RS NJF č. 91/08/2020. Z dôvodu , že nie 
všetky predložené žiadosti obsahujú náležitosti v zmysle zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF, rada správcov 

poverila Ing. Juraja Václava, PhD. prerokovať so spoločnosťou  JAVYS, a. s. požiadavky RS NJF k 
doplneniu predmetných žiadostí na rok 2021. Prerokovanie žiadostí bolo prerušené a bude zaradené do 

programu najbližšieho zasadnutia RS NJF. RS NJF prijala   

 
uznesenie č. 101/09/2020 

 
Rada správcov NJF: 

Prerušuje prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF. 
Poveruje člena rady správcov Ing. Juraja Václava, PhD., aby požiadavky RS NJF prerokoval so 

zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s.   

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

 
K bodu 7: 

V rámci prípravy aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR boli na NJF zaslané 

oficiálne nominácie jednotlivých orgánov do pracovných skupín. Nominácie boli zaslané zo spoločnosti 
VUJE, a.s. listom č. 13742/2020 zo dňa 9. 9. 2020, JESS listom č. 2020/228 zo dňa 18. 9. 2020, 

Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta listom č. 283/SEKRDEK/2020 zo dňa 16. 9. 
2020, SE, a.s. listom č. SE/2020/047656 zo dňa 21. 9. 2020. Rada správcov NJF schvaľuje zaradenie 

navrhnutých členov do jednotlivých pracovných skupín prípravy aktualizácie Vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR. RS NJF prijala 
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uznesenie č. 102/09/2020 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zaradenie zástupcov do pracovných skupín v zmysle zaslaných 
oficiálnych nominácii na NJF.  

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

 

K bodu 8: 
Dňa 20. 8. 2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie “Preparatory Meeting“, za účasti zástupcov z MAAE  

a to konkrétne Ms. Tetiana Kilochystka a Ms. Joanne Brawn a tím lídra Mr. Thiagan Pather, ktorý sa 
pracovného rokovania zúčastnil formou online pripojenia. 

Na pracovnom rokovaní boli prerokované otázky v zmysle Terms of Referemce. Zástupci MAAE 
predstavili team medzinárodných expertov, ktorí pokrývali oblasti dozorných orgánov, nakladania s VJP 

a RAO a financovania záverečnej časti jadrovej energie. Zároveň boli prerokované jednotlivé body 

programu v zmysle dokumentu Term of Reference. Bol predložený a prediskutovaný program misie, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 14. až 24. februára 2021. Po prerokovaní materiálu Terms of Reference RS 

NJF prijala 
 

uznesenie č. 103/09/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje Terms of Reference pre misiu ARTEMIS v SR.  

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

 
 

 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 30. 09. 2020  o 13:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19, 

Bratislava.  
 

 

 
 

 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


