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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 
Dátum konania: 24. 2. 2021  
 
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, Ing. Miroslav Kövér  
 
 
Program: 

1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 1/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného 27. 1. 2021 
3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za mesiac január 2021 
5. Výročná správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2020 
6. Návrh záverečného účtu za rok 2020 
7. Audit individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2020 (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, 

Poznámky k účtovnej závierke - text), Audítorská správa - Výrok nezávislého audítora k 

individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k IÚZ NJF 
k 31. 12. 2020 

8. Podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 
9. Prerokovanie formy predkladania a obsahu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 

z Národného jadrového fondu 
10. Prerokovanie kompilovaného dokumentu Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR 
11. Rôzne 
 

 
K bodu 1: 
Z dôvodu prijatých opatrení za účelom zníženia šírenia vírusu COVID-19 sa zasadnutia RS NJF na mieste 
konania zúčastnili Ing. Éhn, Ing. Petrovič, PhD. a Ing. Kuchta. 
Zasadnutia formou online sa zúčastnili prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Homola, Ing. Juraj Václav, PhD. a 
prof. Ing. Tanuška, PhD. 
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 konštatoval, že zasadnutie RS je uznášania schopné. Úvodom predniesol návrh programu rokovania 
v súlade s pozvánkou. RS NJF prijala   
 
uznesenie č. 9/02/2021 
 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 1/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 
1. 2021 a prijala 
 
uznesenie č. 10/02/2021 
 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 1/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 1. 2021 
a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 3: 
Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 11/02/2021 
 
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 
január 2021. V mesiaci január bola uhradená aj zvyšná časť faktúry č. 13/2G/2020. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 12/02/2021 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 

mesiac január 2021. 
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 
 
K bodu 5: 
Ing. Neštický prezentoval jednotlivé časti Výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2020, 
ktorej súčasťou je príjmová a výdajová časť, zhodnotenie činnosti NJF za rok 2020, správa o činnosti 
dozornej rady NJF, audítorská správa, ktorá potvrdzuje súlad informácií uvedených vo výročnej správe 
a individuálnej účtovnej závierky za daný rok, prehľad aktív a pasív NJF k 31. 12. 2020, súvaha k 31. 
12. 2020 a výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020. K výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF predložil 
stanovisko hlavný kontrolór NJF. RS NJF následne uvedený materiál prerokovala a prijala  
 
uznesenie č. 13/02/2021 
 
Rada správcov NJF:  
Schvaľuje Výročnú správa o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 2020. 
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Výročnej správe o hospodárení a činnosti NJF 
k 31. 12. 2020. 
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Výročnú správu o hospodárení a činnosti NJF k 31. 12. 
2020. 
        Z: Ing. Éhn 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil RS NJF Návrh záverečného účtu NJF za rok 2020, ktorý je vypracovaný podľa § 
29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa metodiky uvedenej v smernici Ministerstva financií SR zo 
07. 01. 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a 
štátnych fondov. K návrhu záverečného účtu NJF za rok 2020 predložil stanovisko hlavný kontrolór NJF. 
RS NJF po prerokovaní týchto materiálov prijala 
 
uznesenie č. 14/02/2021 
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Rada správcov NJF:  
Schvaľuje Návrh záverečného účtu NJF za rok 2020. 
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Návrhu záverečného účtu NJF za rok 2020. 
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie Návrh záverečného účtu NJF za rok 2020. 
  
        Z: Ing. Éhn 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 

K bodu 7: 
RS NJF prerokovala Individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2020, audítorskú správu (výrok 
nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke NJF), ako aj stanovisko hlavného kontrolóra NJF 
k Individuálnej účtovnej závierke NJF a prijala  
 
uznesenie č. 15/02/2021 
 

Rada správcov NJF:  
Schvaľuje individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2020. 
Berie na vedomie výrok nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k individuálnej 
účtovnej závierke NJF k 31. 12. 2020. 
Ukladá predložiť dozornej rade na prerokovanie individuálnu účtovnú závierku NJF k 31. 12. 2020. 
  
 Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
K bodu 8: 
RS NJF prerokovala podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 
zostavené na základe podkladov od oprávnených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov 
z NJF (spoločnosti JAVYS, a. s. a Huma-Lab Apeko, s. r. o.) a požiadavky na rozpočet správy a činnosti 
súvisiace so správou NJF na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 až 2024. RS NJF prijala  
 
uznesenie č. 16/02/2021 
 
Rada správcov NJF schvaľuje podklady NJF k návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2022 
až 2024. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

  

K bodu 9: 
V rámci zasadnutia RS bola diskutovaná otázka predkladania žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov z Národného jadrového fondu. Poskytovanie finančných prostriedkov z Národného 
jadrového fondu je možné len na základe predložených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov 
z NJF, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 14 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. Žiadosti o poskytnutie 
finančných prostriedkov žiadateľ predkladá na NJF do 31. augusta na nasledujúci kalendárny rok po 
splnení podmienky podľa § 14 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. Ak žiadateľ predkladá žiadosť 
o uskutočnenie projektu alebo činností súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej 
energie, ktoré presahujú obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný špecifikovať predpokladané činnosti 
podľa jednotlivých rokov.  
Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný predložiť každoročne do 31. mája cenovú kalkuláciu 
vlastných výkonov na príslušný kalendárny rok.  
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Z uvedených podmienok podľa zákona o NJF vyplýva, že poberateľ finančných prostriedkov z NJF 
predkladá buď novú žiadosť, alebo dodatok k žiadosti v prípade viacročnej žiadosti, alebo aktualizáciu 
žiadostí. Rozhranie, kedy má povinnosť žiadateľ predložiť novú žiadosť, resp. dodatok k žiadosti je často 
predmetom pripomienkovania zo strany NJF. Z toho dôvodu bude potrebné, aby NJF pripravil metodické 
usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov, v ktorom bude zadefinované, kedy je nutné predkladať novú žiadosť, dodatok 
k žiadosti alebo aktualizáciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF.  
RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 17/02/2021 
 

Rada správcov NJF ukladá pripraviť návrh metodického usmernenia predkladania žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov z NJF.  
 
 Z: Ing. Neštický 
 T: 31. 5. 2021 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 
K bodu 10: 
Rade správcov NJF bol predložený draft dokumentu aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania 
s VJP a RAO v SR. Draft dokumentu bol spracovaný ako kompilát jednotlivých častí vypracovaných 
pracovnými skupinami pre prípravu aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 
(VP). K prerokovaniu tohto bodu bol prizvaný Ing. Kövér, ktorý oboznámil RS NJF so súčasným stavom 
prípravy aktualizácie VP. RS NJF po vzájomnej dohode prijala návrh na zvolanie samostatného 
zasadnutia k tomuto bodu. Zasadnutie sa uskutoční formou online dňa 4. 3. 2021. 
 
  
K bodu 11: 
11.1  
RS NJF bola informovaná, že na NJF bola zaslaná požiadavka z ÚJD SR o vydanie Záväzného stanoviska 
k ekonomickej časti koncepčného plánu vyraďovania JZ MO34. Koncepčný plán vyraďovania JZ MO34 
bol posúdený a bolo k nemu vydané stanovisko RS NJF dňa 27. 3. 2020, v rámci ktorého boli vznesené 
pripomienky. Kontrolu zapracovania pripomienok vykonajú zamestnanci NJF a pripravia pre RS NJF 
návrh záväzného stanoviska k ekonomickej časti koncepčného plánu vyraďovania JZ MO34. 
RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 18/02/2021 
 
Rada správcov NJF ukladá pripraviť návrh stanoviska k ekonomickej časti koncepčného plánu 
vyraďovania JZ MO34.  
 
 Z: Ing. Neštický 
 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.2  
RS NJF bola informovaná, že na NJF boli zaslané podklady k vypracovaniu Správy o plnení 
vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2020 a to od spoločnosti SE, a. s. 
a JAVYS, a. s. 
NJF pripraví kompletnú správu, ktorá bude predmetom prerokovania na najbližšom zasadnutí RS NJF. 
RS NJF prijala 
    
uznesenie č. 19/02/2021 
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Rada správcov NJF ukladá pripraviť návrh Správy o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP 
a RAO za rok 2020.   
 
 Z: Ing. Neštický 
 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.3  
RS NJF bola informovaná, že na NJF bolo zaslané rozhodnutie č. 51/2021P vydané ÚJD SR, ktorým ÚJD 
SR zamieta rozklad proti rozhodnutiu č. 349/2020 zo 17. decembra 2020 a potvrdzuje rozhodnutie č. 

349/2020 zo dňa 17. decembra 2020, ktorým účastníkovi správneho konania uložil pokutu 100 000 eur. 
Tieto finančné prostriedky budú pripísané na NJF a budú zaúčtované do podúčtu k) podúčet na 
sústreďovanie finančných prostriedkov z pokút a sankcií. 
RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 20/02/2021 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o rozhodnutí č. 51/2021P vydanom ÚJD SR.    
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.4  
RS NJF prerokovala otázky člena dozornej rady (DR) Mgr. Juraja Smatanu, ktoré boli zaslané mailom na 
NJF v rámci hlasovania k návrhom uznesenia k bodom programu zasadnutia DR NJF. Otázky sa týkali 
žiadosti č. 01/A/17/JAVYS, ukladania RAO v RÚ RAO v Mochovciach a SEA procesu pripravovanej 
aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR.  RS NJF po vzájomnej diskusii 
poverila správcov príslušných podúčtov vypracovaním odpovedí k otázkam týkajúcim sa žiadostí 
v súvislosti s JE A1 a RÚ RAO. V prípade potreby bude uskutočnená konzultácia s predkladateľom 
žiadostí. Vyjadrenie k SEA procesu bude následne pripravené RS NJF. 
RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 21/02/2021 
 
Rada správcov NJF poveruje zodpovedných správcov podúčtov  vypracovať odpovede na otázky 
týkajúce sa žiadosti č. 01/A/17/JAVYS a ukladania RAO v RÚ RAO v Mochovciach. 
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.5  
RS NJF bola informovaná, že na NJF bola zaslaná ponuka o prenájom priestorov v administratívnej  
budove spoločnosti JAVYS, a. s. na Tomášikovej ulici č. 22 v Bratislave. JAVYS, a. s. zmenila sídlo 
spoločnosti z Bratislavy do J. Bohuníc a zároveň presúva časť zamestnancov do J. Bohuníc. MH SR 
v súčasnosti uvažuje s presťahovaním NJF. RS NJF sa zhodla na tom, že ponúkané priestory by boli 
vhodné a vyhovovali by podmienkam NJF.  
RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 22/02/2021 
 
Rada správcov NJF poveruje  riaditeľa NJF Ing. Neštického rokovať s MH SR o presťahovaní sídla NJF 
na adresu Tomášikova ulica č. 22 Bratislava. 
  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.6  
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Riaditeľ NJF Ing. Neštický predložil RS JF majetkové priznanie za rok 2020. 
RS NJF prijala: 
 
uznesenie č. 23/02/2021 
 
Rada správcov NJF berie na vedomie majetkové priznanie riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického za rok 
2020. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.7  

Rada správcov poverila riaditeľa NJF Ing. Neštického zabezpečiť výberové konanie dodávateľa 
osobného motorového vozidla na NJF podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní do 
maximálnej výšky v zmysle schváleného rozpočtu NJF na rok 2021 a nariadenia vlády č. 419/2014 Z. z. 
o limitoch na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi 
príspevkovými organizáciami. Následne ho poveruje s výkonom všetkých potrebných úkonov zo strany 
NJF na sprevádzkovanie motorového vozidla, prevzatie a úhradu faktúry. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 24/02/2021 
 
Rada správcov NJF poveruje riaditeľa NJF Ing. Petra Neštického zabezpečiť výberové konanie na 
dodávateľa osobného motorového vozidla pre NJF a jeho sprevádzkovaním. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
11.8  
NJF bol požiadaný ÚJD SR o nomináciu zamestnanca NJF do pracovnej skupiny OECD/NEA Working 
Party on Deep Geological Repositories and Nuclear Liability. NJF navrhol nominovať Ing. Adelu Mrškovú 
do predmetnej pracovnej skupiny. RS NJF prijala 
 
uznesenie č. 25/02/2021 
 
Rada správcov NJF schvaľuje nomináciu Ing. Adely Mrškovej do pracovnej skupiny OECD/NEA Working 
Party on Deep Geological Repositories and Nuclear Liability. 
 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
 
 
 
Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 24. 3. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 
19, Bratislava.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


