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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 24. 11. 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. 11/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného dňa 20. 10. 2020 
3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za mesiac október 2020 

5. Prerokovanie aktualizácii žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF 
6. Prerokovanie Dodatku č.1 o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF pre 

JAVYS, a.s. 
7. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF 

8. Prerokovanie dokumentu SelfAssessmet  

9. Rôzne 
 

 
K bodu 1: 

Z dôvodu prijatých opatrení za účelom zníženia šírenia vírusu COVID-19 sa zasadnutia RS NJF na mieste 
konania zúčastnili predseda RS NJF Ing. Éhn, podpredseda RS NJF prof. Slugeň, DrSC., správcovia 

podúčtov Ing. Petrovič, PhD., Ing. Kuchta a Ing. Juraj Václav, PhD. Zvyšní členovia RS NJF, konkrétne 

podpredseda RS NJF Ing. Homola a správca podúčtu prof. Tanuška PhD. sa zasadnutia zúčastnili online.  
Zasadnutia RS NJF sa zúčastnili ako prizvaní riaditeľ NJF Ing. Neštický a hlavný kontrolór NJF Ing. 

Horváth.   
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. 115/11/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

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

 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 11/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 
10. 2020 a prijala 

 

uznesenie č. 116/11/2020 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 11/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 10. 
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. 117/11/2020 
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Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 

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

 
K bodu 4: 

Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac 

október 2020. Po štandardnom kontrolnom procese faktúr doručených v mesiaci október a vyžiadaní 
doplňujúcich podkladov zo strany NJF boli vystavené dve administratívne finančné kontroly, ktoré 

potvrdili súhlas s úhradou faktúr zaslaných na NJF v mesiaci október. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 118/11/2020 
 

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

mesiac október 2020, ako aj doplňujúce informácie o priebehu úhrad faktúr a informácie k faktúram ku 
ktorým boli vyžiadané doplňujúce podklady.  

  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  

 

K bodu 5: 
Ing. Neštický predložil RS NJF aktualizáciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2020 

z NJF od spoločnosti JAVYS, a. s. Aktualizované  žiadosti zohľadňujú cenové kalkulácie na rok 2020 
vypracované na základe očakávanej skutočnosti čerpania OPFR k 31. 12. 2020 a schváleného Plánu 

nakladania s RAO a VJP na rok 2020 zo dňa 28. 10. 2020. Celková výška požadovaných finančných 
prostriedkov neprekračuje schválený rozpočet NJF na rok 2020. V časti kapitálové výdavky bude 

potrebné prijať rozpočtové opatrenie, ktorým bude upravená výška čerpania finančných prostriedkov 

kapitoly č. 721014. RS NJF prerokovala cenové kalkulácie na rok 2020 a aktualizované žiadosti na rok 
2020 a prijala 

 
uznesenie č. 119/11/2020 

 

Rada správcov NJF:  
Schvaľuje predložené Cenové kalkulácie na rok 2020.  

Schvaľuje Aktualizované žiadosti na rok 2020. 
Ukladá vypracovať rozpočtové opatrenie, ktorým bude upravená výška čerpania plánovaných 

finančných prostriedkov kapitoly č. 721014. 

 
Z: riaditeľ NJF 

       T: 10. 12. 2020 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

K bodu 6: 

Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh Dodatku č.1 k zmluve o poskytovaní finančných 
prostriedkov na rok 2020. Návrh dodatku č.1 je vypracovaný na základe predložených aktualizovaných 

žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF prerokovaných RS NJF v bode č. 5 
tohto zasadnutia. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 120/11/2020 
 

Rada správcov NJF: 
Schvaľuje Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF pre JAVYS, 

a. s. 
Ukladá predložiť Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF na 

prerokovanie Dozornej rade NJF. 
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Z: predseda RS NJF 

       T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 

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

 

K bodu 7: 
Rada správcov v nadväznosti na bod rokovania č. 6 z predchádzajúceho zasadnutia pokračovala 

v prerokovaní žiadostí o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF. Ing. Neštický predložil 
RS NJF stanoviská dozorných orgánov (ÚJD SR, MŽP SR, ÚVZ SR) k novým žiadostiam na rok 2021. 

V rámci diskusie bol členmi RS NJF prijatý návrh na prizvanie zástupcov spoločnosti JAVYS, a.s. 
k prerokovaniu jednotlivých žiadostí, resp. k vysvetleniu doplňujúcich otázok zo strany RS NJF.  

Za týmto účelom bude zvolané zasadnutie RS NJF dňa 2. 12. 2020 na ktoré budú prizvaní zástupcovia 

spoločnosti JAVYS, a. s. RS NJF prijala 
        

uznesenie č. 121/11/2020 
 

Rada správcov NJF ukladá pozvať zástupcov spoločnosti JAVYS, a. s. k prerokovaniu žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF. 
 

Z: predseda RS NJF 
       T: 2. 12. 2020 

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

 

 
K bodu 8: 

V rámci prípravy medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS bol RS NJF predložený dokument samo 
hodnotenia formou vyplneného  “Selfassesssment“ vypracovaného zo strany účastníkov pracovnej 

skupiny na základe dotazníka predloženého zo strany MAAE. Na zasadnutie RS NJF k tomuto bodu bol 

prizvaný Ing. Kövér, ktorý predniesol podrobnú informáciu a stave prípravy misie ARTEMIS a stave 
prípravy samo hodnotiaceho dokumentu.  

Vyplnený dotazník samohodnotenia je v súčasnosti v procese vyjadrenia pripomienok zo strany 
organizácií zúčastnených v pracovnej skupine pre prípravu a uskutočnenie misie. 

 Pre 7 tematických okruhov otázok boli určení gestori z radov zapojených organizácií, pričom gestori 

majú k svojmu bloku zabezpečiť prezentácie pre samotnú misiu (v spolupráci s ostatnými 
organizáciami). Príprava prezentácií bude koordinovaná zo strany NJF. 

V rámci samohodnotenia a prípravy misie má byť spolu s vyplneným dotazníkom samohodnotenia 
expertnému tímu poskytnutý tiež Akčný plán obsahujúci návrh opatrení a krokov. Akčný plán má 

vychádzať zo zistení z dotazníka samohodnotenia a má určiť postup implementácie zistení dotazníka 
v oblasti politiky a stratégie nakladania s VJP a RAO. Nakoľko jedným zo zdrojových dokumentov pre 

tento Akčný plán, bezprostredne súvisiaci s postupom aktualizácie vnútroštátneho programu je tiež 

hodnotenie cieľov resp. opatrení uvedených v úvodnej časti vnútroštátneho programu, bolo zdôraznené 
opatrenie číslo 14, s termínom plnenia 2020 a v zodpovednosti MH SR. 

RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 122/11/2020 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie materiál “Selfassesssment“ vypracovaný pracovnou skupinou 

zaoberajúcou sa prípravou medzinárodnej misie ARTEMIS. 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 9: 

9.1 Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie pokračovania zapojenia Národného jadrového fondu 
v projekte EURAD, v rozšírení pracovného balíka ROUTES v téme zdieľaných riešení manažmentu 

RAO s finančným príspevkom od EC cca 2000,- €. . Prof. Slugeň, DrSc. doplnil, že do projektov 
EURAD sú zapojené aj iné subjekty v rámci Slovenskej republiky. RS NJF prijala 

   

uznesenie č. 123/11/2020 
 

 
Rada správcov NJF schvaľuje pokračovanie v projektoch EURAD v roku 2021. 

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

 

 
9.2  Ing. Neštický požiadal RS NJF o schválenie zverejnenia efektívnej sadzby odvodu na rok 2021. 

Výška efektívnej sadzby odvodu je podľa Nariadenia vlády č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje 
výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým 

odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe a jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho 

použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady stanovená pre rok 2021 vo výške 3,27 eur za 
megawatthodinu elektriny. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 124/11/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zverejnenie oznámenia o výške efektívnej sadzby odvodu na rok 2021 

vo výške 3,27 eur za megawatthodinu elektriny.  

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

 
9.3  Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie 14. platu pre riaditeľa NJF a návrh na vyplatenie 14. 

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. 125/11/2020 
 

Rada správcov NJF:  

Berie na vedomie návrh na vyplatenie 14. platu pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške. 
Schvaľuje návrh na vyplatenie 14. platu pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške. 

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

 
9.4  Rada správcov NJF diskutovala o súčasnom stave priebehu aktualizácie Vnútroštátneho programu 

nakladania s VJP a RAO v SR. V rámci diskusie bolo vznesená kritika na poskytovanie podkladov 

do aktualizácie Vnútroštátneho programu zo strany participujúcich organizácii. NJF vypracoval 
zoznam všetkých úloh, ktoré boli prijaté na pracovných skupinách a ich stav plnenia. Bolo 

dohodnuté, že NJF osloví tie organizácie, ktoré doposiaľ neposkytli požadované informácie na 
zaujatie stanoviska. Takisto bola diskutovaná problematika zdieľania informácií o priebehu 

jednotlivých pracovných skupín a jej interakcii. Zároveň bolo dohodnuté, že NJF pripraví 

aktualizáciu harmonogramu prípravy aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP 
a RAO v SR, ktorý zohľadní súčasný stav.   

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 2. 12. 2020 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19, 

Bratislava.  
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Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


