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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 24. 3. 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. 2/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného 24. 2. 2021 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola za mesiac február 2021 

5. Záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti KPV JE MO34 

6. Správa o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2020 

7. Prerokovanie návrhu dokumentu Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR 

8. Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom 

9. 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, prof. Ing. Tanuška, PhD., a Ing. Kuchta. 
Zasadnutia formou online sa zúčastnili prof. Ing. Slugeň, DrSc., Ing. Homola, Ing. Petrovič, PhD, Ing. 

Juraj Václav, PhD. 
Zasadnutia RS NJF sa zúčastnili ako prizvaní riaditeľ NJF Ing. Neštický a hlavný kontrolór NJF Ing. 

Horváth. K bodom programu č. 5 až č. 8 bol prizvaný Ing. Kövér.  
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. 26/03/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

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

 
 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 2/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 
2. 2021 a prijala 

 
uznesenie č. 27/03/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 2/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 2. 2021 

a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

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

 
K bodu 3: 

Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 
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uznesenie č. 28/03/2021 

 

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 

február 2021. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 29/03/2021 
 

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

mesiac február 2021. 
  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 

 

K bodu 5: 
NJF bol listom č. 839/2021 zo dňa 04. 02. 2021 požiadaný ÚJD SR o opätovné posúdenie a vydanie 

záväzného stanoviska k ekonomickej časti Koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia MO34, 
revízia č. 03 z prevádzky. Dokument bol aktualizovaný na základe odporúčaní v rámci už vydaného 

Záväzného stanoviska k ekonomickej časti KPV JZ MO34 radou správcov zo dňa 11. 3. 2020. 
Ing. Kövér predložil RS NJF návrh záväzného stanoviska, ktoré následne okomentoval. Pre účely 

stanovenia povinných príspevkov berie NJF do úvahy variant okamžitej demontáže a 60 ročnú prevádzku 

JE. Výška nákladov na vyraďovanie nebola podrobená komparatívnej analýze. Štruktúra údajov a postup 
výpočtu však poskytujú predpoklad pre porovnanie s údajmi iných jadrových elektrární, najmä s údajmi 

v súčasnosti vyraďovanej JE V1. Autorom výpočtu nákladov na vyraďovanie jadrového zariadenia, od 
ktorých výšky priamo závisí výška povinného príspevku do NJF, je sám prevádzkovateľ JE, ktorý bude 

povinnými príspevkami zaťažený, je plne braná na zreteľ a predstavuje výzvu pre vytvorenie systému 

nezávislého overovania výšky nákladov na vyraďovanie JE.  
V rámci diskusie bolo dohodnuté, že NJF neposudzuje parameter 60 resp. 40 rokov prevádzkovania JE 

a nezaujíma k nemu stanovisko. Predmetný variant doby prevádzkovania je vnímaný len ako súčasť 
vstupných údajov a okrajových podmienok pre výpočet povinných príspevkov do NJF. 

Na základe týchto odporúčaní RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 30/03/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje návrh predloženého Záväzného stanoviska k ekonomickej časti 

Koncepčného plánu vyraďovania jadrového zariadenia MO34 z prevádzky, rev. č 03. po zapracovaní 
pripomienok. 

 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 

 
K bodu 6: 

Ing. Kövér predložil RS NJF návrh správy o plnení vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO 

v SR za rok 2020. Do správy boli zakomponované podklady zaslané od spoločnosti JAVYS, a. s. a SE, a. 
s. RS NJF prerokovala návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2020 a prijala  

 
uznesenie č. 31/03/2021 

 
Rada správcov:  

berie na vedomie návrh správy o plnení vnútroštátneho programu za rok 2020  
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ukladá zaslať na JAVYS, a. s. a SE, a. s. finálnu verziu návrhu správy o plnení vnútroštátneho programu 

za rok 2020 a následne zaslať návrh správy na vyjadrenie stanoviska na ÚJD SR. 

 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  

 
 

K bodu 7: 

V rámci zasadnutia RS NJF prebiehala diskusia o ďalšom postupe aktualizácie strategického dokumentu 
s celoštátnym dosahom “Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR“. NJF pripravil 

kompilovaný dokument, ktorý zohľadňuje súčasný stav poznania ZČJE. Podnety zaslané od aktérov 
pracovných skupín, ktoré nie sú v súlade s aktuálnym Vnútroštátnym programom boli zapracované do 

samostatného dokumentu (pripomienkovací formulár) a budú predmetom samostatných pracovných 
rokovaní. V rámci diskusie bolo prijaté, že návrh kompilovaného dokumentu bude postúpený právnickým 

osobám podľa osobitného predpisu a držiteľom súhlasu alebo držiteľom povolenia vydaného ÚJD SR 

(SE, a. s. a JAVYS, a. s.). Po odsúhlasení návrhu dokumentu bude postúpený zvyšným členom 
pracovných skupín prípravy aktualizácie vnútroštátneho programu. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 32/03/2021 

 

Rada správcov:  
berie na vedomie návrh kompilovaného dokumentu Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO 

v SR,  
ukladá zaslať kompilovaný dokument do spoločnosti JAVYS, a. s. a následne do SE, a. s. 

 
 Z: Ing. Neštický 

 T: 25. 4. 2021 

 
 

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 

 

K bodu 8: 
RS NJF prediskutovala prvý pracovný návrh dokumentu Oznámenie o zmene strategického dokumentu 

s celoštátnym dosahom pre proces posudzovania aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania 
s VJP a RAO v SR v zmysle zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP, vypracované pracovníkmi 

NJF. Bolo konštatované, že aby takéto oznámenie mohlo byť zaslané na MŽP SR, musí byť vlastný 

dokument, aktualizovaný Vnútroštátny program hotový a odsúhlasený hlavnými účastníkmi procesu 
aktualizácie dokumentu. Je predpoklad, že Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym 

dosahom bude dopracovávané súbežne s finalizovaním vlastného strategického dokumentu-
Vnútroštátneho programu. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 33/03/2021 

 

Rada správcov berie na vedomie návrh dokumentu Oznámenie o zmene strategického dokumentu 
s celoštátnym dosahom pre proces posudzovania aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania 

s VJP a RAO v SR v zmysle zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  

 
 

K bodu 9: 
Ing. Neštický oboznámil RS NJF, že na NJF bolo zaslané zamietavé stanovisko MH SR ohľadne možnosti 

využitia kancelárskych priestorov na adrese Tomášikova 22 v Bratislave. MH SR oznámilo NJF, že 
uvažuje s presťahovaním NJF na adresu Mlynské nivy 44/a. 
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Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 28. 4. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 
19, Bratislava.  

 
 

 

 
 

 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


