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 Ž I A D O S Ť 

 
o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu  

 

 

1. Číslo žiadosti:                              01/G/21/JAVYS  

2. 
Podúčet a analytický účet jadrového fondu: Podúčet g) na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového 

paliva v samostatných jadrových zariadeniach 

3. 

Obchodné meno a sídlo žiadateľa: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. 

                                                           Tomášikova 22, 821 02 Bratislava  

IČO: 35 946 024 

Zapísaný v obchodnom registri:     Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4649/B 

4. 
Názov a miesto činnosti:  Inovácie a rekonštrukcie zariadení MSVP 

                                            JAVYS, a. s., Jaslovské Bohunice  

5. 

Preukázanie súladu s vnútroštátnym programom: Činnosti uvedené v žiadosti sú v súlade s dokumentom 

„Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR“, bod 

3.3.1 „Skladovanie vyhoretého jadrového paliva“. Týmito činnosťami nedôjde  k nevyváženosti energetickej 

sústavy SR, ani k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. 

6. 
Číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa § 5 ods. 3 písm. c) až h), j) a n) a § 9 Zákona č.  541/2004 

Z. z.: Rozhodnutie ÚJD SR č. 444/2010 z 09.12.2010 

7. Výška celkových nákladov (v EUR):                                                    37 993 236 €    

8. 

Výška požadovaných finančných prostriedkov z fondu (€):              37 993 236 €    

- požadované na rok 2021:                                                                207 596 € 

- požadované na rok 2022:                                                             3 576 142 € 

- požadované na rok 2023:                                                             8 343 763 € 

- požadované na rok 2024:                                                             8 343 841 € 

- požadované na rok 2025-26:                                                      17 521 893 € 

9. Druh požadovaných finančných prostriedkov: Investičné 

10. 

Účel použitia požadovaných finančných prostriedkov z fondu: Finančné prostriedky jadrového fondu 

budú použité podľa § 12, ods. 1, písm. c) a h) zákona o NJF na úhradu nákladov, ktoré sú  spojené 

s činnosťami súvisiacimi s inováciami a rekonštrukciami zariadení MSVP. 

11. 

Termín prípravy a realizácie činnosti: 

Od:  január 2021 

Do:  december 2026 

12. 
Názov a sídlo dodávateľa:  

Dodávatelia budú vybraní v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní 

13. 
Vyjadrenie žiadateľa o výber dodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO: 

Dodávatelia budú vybraní v zmysle požiadaviek zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

14. 
Spôsob zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov: 

Akcia je hradená z prostriedkov NJF a z vlastných zdrojov JAVYS, a.s. 

15. 

Spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu  pri  neoprávnenom alebo 

nehospodárnom použití alebo zadržaní poskytnutých finančných prostriedkov jadrového fondu:  

Z vlastných zdrojov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. 
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Ž I A D O S Ť 

o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu  
 

 

Číslo žiadosti: 01/G/21/JAVYS  
 

 

Zoznam príloh: 

a) osvedčená kópia povolenia na činnosti podľa § 13 ods. 1 zákona č. 308/2018 Z. z., 

b) popis činností, na ktoré sa finančné prostriedky požadujú, prípadne ich projekt, spolu so stanoviskami úradu,    

    orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a ministerstva životného prostredia,  

c) vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 13 ods, 2 zákona č. 308/2018 Z.z.  

    spolu s odôvodnením  

d) technicko-ekonomické odôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov jadrového fondu a ich prínos  

    k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti. 

 

 

Vypracoval: Ing. Daniel Vašina 

                       

V Bratislave, dňa  

 

Predkladá: 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Miroslav Božik, PhD. 

člen predstavenstva                                                      

a riaditeľ divízie vyraďovania A1                

a nakladania s RAO a VJP 

 

 

  

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Švigár 

podpredseda predstavenstva                                

a riaditeľ divízie financií a služieb 

  

  

Pavol Štuller, MBA 

predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


