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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 2. 12. 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:  

za NJF: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth 
za JAVYS, a. s.: Ing. Miroslav Božik, PhD., Ing. Ivan Galbička, Ing. Erik Oravec 

 
 

Program: 
1. Otvorenie   

2. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF 

3. 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. 126/12/2020 

 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

 

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

K bodu 2: 
Rada správcov v nadväznosti na bod rokovania č. 7 z predchádzajúceho zasadnutia pokračovala 

v prerokovaní žiadostí o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF. K prerokovaniu žiadostí 

boli listom č. 136/2020/NJF zo dňa 25. 11. 2020 prizvaní zástupcovia spoločnosti JAVYS, a. s. 
K jednotlivým žiadostiam boli od členov rady správcov vznesené nasledovné otázky: 

 
K žiadosti 01/G/2021 boli zástupcovia JAVYS požiadaný Ing. Václavom, PhD. o zhrnutie a ozrejmenie 

z akého dôvodu je potrebné vybudovať rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého paliva.   

Zástupcovia JAVYS vysvetlili, že od roku 2023 bude potrebné dobudovanie a navýšenie skladovacej 
kapacity MSVP, nakoľko zaplnenie sa blíži k maximálnej kapacite medziskladu vyhoretého paliva. 

Spoločnosť JAVYS prijala koncepciu rozšírenia skladovacej kapacity formou suchého skladovania, pričom 
vyhoreté jadrové palivo bude skladované v obalových súboroch. Do suchého skladu bude ako prvé pre-

manipulované VJP z JE V1, ktoré spĺňa podmienky skladovania v suchom medzisklade.       
 

K žiadosti číslo 01/A/17/JAVYS boli vznesené otázky ohľadne prípravy realizácie štvrtého dvojradu, ktorý 

je zahrnutý do tejto žiadosti. Zástupcovia JAVYS vysvetlili, že investičná akcia rozšírenie skladovacej 
kapacity Republikového úložiska RAO (štvrtý dvojrad) sa vzťahuje na vyraďovanie JE A1 a preto je táto 

investičná akcia zaradená do žiadosti 01/A/17/JAVYS. Do štvrtého dvojradu budú výlučne vkladané len 
rádioaktívne odpady a špecifické odpady (jadrové materiály) z vyraďovania JE A1 a za týmto účelom 

budú kladené podmienky na dodržiavanie určitého stupňa ochrany a tento dvojrad bude tieto 

požiadavky spĺňať.   
 

K žiadosti 02/E/2020/JAVYS boli vznesené otázky k modelu prekrytia. Pôvodný zámer modelu prekrytia 
uvažoval s dobou sledovania 12 až 15 rokov, ktorá skončila v minulom roku. Úrad jadrového dozoru SR 

vo vyjadrení k žiadosti uviedol, že potreba pokračovať v ďalšom monitorovaní by mala vyplynúť zo 
Záverečnej správy o periodickom hodnotení RU RAO, ktorá bude procesne uzavretá koncom tohto roka. 

Z diskusie tiež vyplynulo, že ďalšie sledovanie modelu je prospešné najmä z dôvodu preukázania 
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dlhodobej bezpečnosti materiálov prekrytia úložiska. Spoločnosť JAVYS uviedla, že so sledovaním 

modelu prekrytia uvažuje do roku 2025. 

 
Na záver Rada správcov NJF posúdila predložené žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 

2021. Predmetné žiadosti sú vo výške rozpočtu NJF na rok 2021. RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 127/12/2020 

 
Rada správcov NJF: 

posúdila predložené žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF, ktoré sú: 
- žiadosť č. 01/A/17/JAVYS Dodatok č. 4 pre rok 2021 

- žiadosť č. 02/A/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 
- žiadosť č. 03/A/19/JAVYS Dodatok č. 2 pre rok 2021 

- žiadosť č. 04/A/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 

- žiadosť č. 05/A/21/JAVYS 
- žiadosť č. 06/A/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 

- žiadosť č. 07/A/21/JAVYS  
- žiadosť č. 08/A/21/JAVYS 

- žiadosť č. 01/D/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 

- žiadosť č. 02/E/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 
- žiadosť č. 03/E/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 

- žiadosť č. 01/G/21/JAVYS 
- žiadosť č. 02/G/20/JAVYS Dodatok č. 1 pre rok 2021 

 
ukladá predložiť na najbližšie zasadnutie RS NJF návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na 

rok 2021 z NJF. 

 
       Z: Ing. Peter Neštický 

       T: najbližšie zasadnutie RS NJF  
 

 

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

 
 

Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 16. 12. 2020 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19, 

Bratislava.  
 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


