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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 
Dátum konania: 16. 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: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth 
 
 
Program: 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 12/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 24. 11. 2020 
3. Schválenie Zápisnice č. 13/2020 zo zasadnutia RS NJF konaného 2. 12. 2020 
4. Kontrola plnenia úloh 
5. Administratívna finančná kontrola za mesiac november 2020 
6. Návrh na vklad voľných finančných prostriedkov NJF v roku 2020 do Štátnej pokladnice  
7. Informácia o pripísaní finančných prostriedkov do NJF v roku 2020 podľa NV č. 22/2019 Z. z 
8. Zmluva o poskytovaní služby medzi NJF a English4You na rok 2021 

9. Stav v aktualizácii vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO (vrátane aktualizácie 
HMG) 

10. Informácia pripravená pre zasadnutie MRKS Euratom o stave v príprave misie ARTEMIS v SR 
11. Rôzne 
 

 
K bodu 1: 
Rokovanie Rady správcov (RS) Národného jadrového fondu (NJF) otvoril jej predseda Ing. Ladislav Éhn 
a konštatoval, že zasadnutie RS je uznášania schopné. Úvodom predniesol návrh programu rokovania 
v súlade s pozvánkou. RS NJF prijala   
 
uznesenie č. 128/12/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 12/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 
11. 2020 a prijala 
 
uznesenie č. 129/12/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 12/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 11. 
2020 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 3: 
Rada správcov NJF k predloženému návrhu zápisnice č. 13/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 2. 12. 2020, po diskusii vzniesla pripomienky, ktoré boli následne zapracované. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 130/12/2020 
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Rada správcov NJF schvaľuje upravenú zápisnicu č. 13/2020 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 
2. 12. 2020 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 4: 
Informácia o kontrole plnenia úloh bola predložená písomne. Komentár predniesol Ing. Neštický. RS NJF 
prijala 
 
uznesenie č. 131/12/2020 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.  
 
 
K bodu 5: 

Ing. Neštický predložil RS NJF správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za mesiac 
november 2020. Po štandardnom kontrolnom procese faktúr doručených v mesiaci november boli 
vystavené dve administratívne finančné kontroly, nakoľko v danom mesiaci boli realizované platby za 
vystavené faktúry pre žiadateľov JAVYS, a. s. a Huma-Lab Apeko, s. r. o. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 132/12/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac november 2020. 
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil RS NJF materiál “Návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej 
pokladnici“. Národný jadrový fond zhodnocuje finančné prostriedky podľa § 10 ods. 15 zákona č. 
308/2018 Z. z. o NJF. Vklady voľných finančných prostriedkov realizuje NJF v Štátnej pokladnici a to na 
základe indikatívnej ponuky úrokových sadzieb a zohľadnenia potreby finančných prostriedkov na 
činnosti záverečnej časti JE v čase ich potreby. Výnosy z vkladov sú pripisované každoročne 
k príslušným podúčtom a analytický účtom a sú zdrojom pre NJF. RS NJF prerokovala materiál a prijala  
  
uznesenie č. 133/12/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Schvaľuje  vklady voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici v roku 2020 v zmysle 
predloženého materiálu – Návrh vkladu voľných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici v roku 
2020. 
Ukladá informovať Dozornú radu NJF o návrhu zhodnocovania voľných finančných prostriedkov NJF 
v roku 2020 v zmysle schváleného materiálu. 
 
       Z: predseda RS NJF 
       T: najbližšie zasadnutie DR NJF   
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
 



  Zápisnica č. 14/2020 
zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu  

 3 

K bodu 7: 
Ing. Neštický informoval RS NJF, že na účet NJF boli pripísané finančné prostriedky vyberané NJF podľa 
Nariadenia vlády č. 22/2019 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby 
a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet NJF od 
držiteľov povolania na prevádzku jadrových zariadení  a to konkrétne od: 
a) spoločnosť JAVYS, a.s. dňa 26. 11. 2020 uhradila na účet NJF povinnú platbu, 
b) spoločnosť SE, a.s. dňa 30. 11. 2020 uhradila na účet NJF povinný príspevok. 
RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 134/12/2020 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o úhrade povinného príspevku a povinnej platby  na 
účet NJF podľa NV č. 22/2019 Z. z. 
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
K bodu 8: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa výučby 
anglického jazyka pre zamestnancov NJF v roku 2021 a predložil RS NJF návrh zmluvy so spoločnosťou 
English4You. RS NJF prerokovala návrh zmluvy a prijala 
 
uznesenie č. 135/12/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa výučby 
anglického jazyka pre zamestnancov NJF v roku 2021. 
Schvaľuje zmluvu o poskytovaní služby so spoločnosťou English4You. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
K bodu 9: 
Rada správcov NJF diskutovala o stave aktualizácie vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO 
v SR. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadne šírenia vírusu COVID-19 a priebeh 
pracovných skupín pre prípravu aktualizácie vnútroštátneho programu, ktorý je obmedzený len na online 
priestor bude potrebné aktualizovať celkový harmonogram, ktorý je v sklze. RS NJF sa zhodla na nových 
termínoch. Skompletizovanie a finalizácia dokumentu do konca februára, prijatie rozhodnutia o SEA 
procese do konca marca. Následne podľa rozhodnutia realizácie SEA procesu budú prijaté nové 
opatrenia tak, aby proces schvaľovania dokumentu vládou SR bol realizovaný do konca roka 2021.   
 
 
K bodu 10: 
Ing. Neštický predložil RS NJF informáciu, ktorá bola vypracovaná NJF za účelom predloženia do MRSK 
EURATOM v mesiaci december. Informácia sa týka aktuálneho stavu prípravy medzinárodnej expertnej 
misie ARSTEMIS a prípravy aktualizácie strategického dokumentu Vnútroštátny program nakladania 
s VJP a RAO v SR. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 136/12/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu, ktorá bude predložená do MRSK EURATOM v mesiaci 
december. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
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K bodu 10: 
10.1 Ing. Neštický predložil RS NJF rozpočtové opatrenie č. 54/2020 zaslané z MF SR na MH SR listom 
č. MF/019618/2020-44- zo dňa 2. 12. 2020, ktorým bude upravená príjmová časť rozpočtu NJF medzi 
kapitálovými a bežnými príjmami – transfer z MH SR, za podmienky dodržania celkového schváleného 
rozpočtu NJF na rok 2020.. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 137/12/2020 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie rozpočtové opatrenie MF SR  číslo 54/2020. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  

 
10.2 RS NJF prerokovala návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre 
žiadateľa finančných prostriedkov spoločnosť JAVYS, a. s. Návrh zmluvy je v súlade s rozpočtom NJF 
na rok 2021. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 138/12/2020 
 

Rada správcov NJF: 
Schvaľuje  návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. s.. 
Ukladá predložiť návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021 z NJF pre JAVYS, a. 
s. na prerokovanie Dozornej rade NJF.  
 
       Z: predseda RS NJF 
       T: najbližšie zasadnutie DR NJF   
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
10.3 Ing. Neštický predložil RS NJF žiadosť spoločnosti JAVYS, a. s. o prerozdelenie finančných 
prostriedkov v rámci žiadosti č. 04/A/20/JAVYS Aktualizácia č.1 pre rok 2020 a žiadosti č. 08/A/18/JAVYS 
Dodatok č. 2.1 pre rok 2020 v rámci jednotlivých činností do výšky schválených nákladov. Táto 
požiadavka vyplynula z spresnenia plánu spracovania RAO pre rok 2020 a je v zmysle bodu 3.6  
schválenej zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2020 z NJF. RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 139/12/2020 
 
Rada správcov NJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci žiadosti č. 04/A/20/JAVYS 
Aktualizácia č.1 pre rok 2020 a žiadosti č. 08/A/18/JAVYS Dodatok  č. 2.1 pre rok 2020 v rámci 
jednotlivých činností do výšky schválených nákladov. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
10.4 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny za 2. polrok 2020 pre riaditeľa NJF, hlavného kontrolóra 
a zamestnancov NJF. RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 140/12/2020 
 
Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie návrh odmien za 2. polrok 2020 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške. 
Schvaľuje vyplatenie odmeny za 2. polrok 2020 riaditeľovi NJF v navrhnutej výške. 
Schvaľuje  návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2020 v navrhnutej výške. 
Ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra na schválenie Dozornej rade NJF. 
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       Z: predseda RS NJF 
       T: najbližšie zasadnutie DR NJF   
 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
10.5 Rada správcov v spolupráci s právnickou osobou podľa § 3 ods. 9 atómového zákona a držiteľmi 
súhlasu alebo povolenia v zmysle § 5 ods. 3 a § 8 ods. 3 atómového zákona vypracováva podľa § 6 
ods. 9 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF raz ročne správu o plnení vnútroštátneho programu za 
predchádzajúci kalendárny rok. Za týmto účelom RS NJF osloví dotknuté organizácie o zaslanie 
príspevkov do správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2020. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 141/12/2020 
 
Rada správcov NJF ukladá  požiadať dotknuté organizácie o zaslanie príspevkov do správy o plnení 
vnútroštátneho programu za rok 2020.   
 
       Z: predseda RS NJF 

       T: 30. 12. 2020   
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
Najbližšie zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 28. 1. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 19, 
Bratislava.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


