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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 26. 5. 2021  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola, Ing. Ján Petrovič, 

PhD., Ing. Ľubomír Kuchta, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Juraj Václav, PhD. 
 

Ospravedlnení:   

 
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Kövér.  

 
 

Program: 
1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 4/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného 28. 4. 2021 

3. Schválenie Zápisnice č. 5/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného formou per-rollam 
4. Kontrola plnenia úloh 

5. Administratívna finančná kontrola za mesiac apríl 2021 
6. Informácia o stave prípravy medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v Slovenskej republike 

7. Záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti KPV JZ FS KRAO, IS RAO a MSVP 

8. 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. 40/05/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 4/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 

4. 2021 a prijala 

 
uznesenie č. 41/05/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 4/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 4. 2021 

a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 
 

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

 
K bodu 3: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 5/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo formou 
per-rollam v dňoch od 11. 5. do 14. 5. 2021 a prijala 

 

uznesenie č. 42/05/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 5/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo formou per-
rollam a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 4: 

Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 43/05/2021 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 

 

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

 
K bodu 5: 

Ing. Neštický informoval RS NJF, že počas vykonávania administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac apríl 2021 bolo zistené, že k faktúram k žiadosti č. 4/A/20/JAVYS, dod. č. 1 a k žiadosti č. 

8/A/21/JAVYS za výkony predstavujúce nakladanie s RAO v JZ TSÚ RAO bude potrebné predložiť na 

NJF podklady týkajúce sa naplnenia ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) bod 4. zákona č. 308/2018 Z. z. 
o NJF a bodu 3.1, položka e) Zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2021. Následne boli 

finančné prostriedky týkajúce sa predmetných úhrad zadržané do doby predloženia potrebnej 
dokumentácie. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 44/05/2021 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac apríl 2021. 

  
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  

 

 
K bodu 6: 

Ing. Kövér informoval RS NJF o uskutočnenom pracovnom rokovaní členov pracovného tímu ARTEMIS, 
dňa 13.05.2021, ktoré bolo zvolané za účelom prerokovania predbežného termínu medzinárodnej 

expertnej misie ARTEMIS v SR a to na základe podnetu zo strany MAAE z 27.04.2021 týkajúc sa reálnosti 

termínu konania misie v septembri 2021 resp. uvažovaného (ďalšieho) časového odsunu vzhľadom 
k pandemickej situácii. Rada správcov NJF rozhodla, že medzinárodná expertná misia ARTEMIS v SR sa 

v termíne 05. až 14. septembra 2021 neuskutoční z dôvodu očakávanej 3. vlny pandémie Covid 19 v SR. 
RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 45/05/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje časový odsun a realizáciu misie po roku 2021.  
  

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

 

K bodu 7: 
Ing. Neštický informoval RS NJF, že NJF bol požiadaný ÚJD SR o vydanie záväzného stanoviska 

k ekonomickej časti koncepčných plánov vyraďovania jadrových zariadení IS RAO, FS KRAO a MSVP. 
Ing. Kövér predložil RS NJF návrh ekonomického stanoviska k aktualizovanému  koncepčnému plánu 

vyraďovanie jadrového zariadenia Integrálny sklad (IS) RAO a objasnil niektoré otvorené body tohto 

dokumentu vyžadujúce si objasnenie resp. jeho úpravu. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 46/05/2021 
 

Rada správcov NJF ukladá prerokovať resp. objasniť  otvorené otázky týkajúc sa ekonomickej časti 
KPV pre JZ IS RAO ako aj KPV pre JZ MSVP a JZ FS KRAO a finálne návrhy pre stanoviská RS NJF 

k ekonomickej časti KPV všetkých troch JZ predložiť na opätovné prerokovanie RS NJF. 
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       Z: Ing. Peter Neštický 

       T: 30. 6. 2021  

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

 
 

K bodu 8: 

8.1 Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bola doručená listom č. 2021/04241/2000/Bož zo dňa 
18. 5. 2021 Aktualizácia príloh č. 2 a č. 3 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS na rok 2021, t. j. Vecné 

a termínové plnenie projektu „Vyraďovania JE A1“ pre rok 2021 a príloh č.3 Ocenenie vecného plnenia 
projektu „Vyraďovanie JE A1 pre rok 2021 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS pre rok 2021. 

RS NJF prijala 
   

uznesenie č. 47/05/2021 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie  informáciu o doručení Aktualizácie príloh č. 2 a č. 3 TEO 

žiadosti č. 01/A/17/JAVYS na rok 2021.   
  

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

 
8.2 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh zmluvy na zabezpečenie stravných lístkov pre 

zamestnancov NJF. Na základe verejného obstarávania bude stravné lístky na NJF zabezpečovať 
spoločnosť UP Slovensko, s. r. o. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 48/05/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje  zmluvu so spoločnosťou UP Slovensko, s. r. o. na zabezpečenie 
stravných lístkov pre zamestnancov NJF. 

 
8.3 RS NJF prerokovala otázku hľadania riešenia problematiky zabezpečenia bezpečného stavu 

nevyužívaných inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov pochádzajúcich zo štátnych organizácii, akými 

sú napr. školy a zdravotné zariadenia. Táto problematiky bude bližšie špecifikovaná v pripravovanej 
aktualizácii strategického dokumentu Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR. RS NJF plne 

podporuje takúto iniciatívu a NJF poskytne plnú súčinnosť pri riešení tejto problematiky. 
 

8.4   Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF a návrh na vyplatenie 

13. platu pre zamestnancov NJF v zmysle Dohody uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami NJF na roky 
2021 - 2022. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 49/05/2021 

 
Rada správcov NJF:  

berie na vedomie návrh na vyplatenie 13. platu pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške, 

schvaľuje návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške. 
 

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

 

8.5 Ing. Kovér informoval RS NJF, že ÚJD SR prostredníctvom RNDr. Turnera navrhol NJF prevziať 
úlohu v projekte „SRIS“, ktorý rieši databázu rádioaktívnych odpadov a VJP v SR. RS NJF po prerokovaní 

má zato, že NJF nie je vhodným subjektom na zabezpečenie činností spojených s evidenciou RAO a VJP 
v SR.  
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Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 14. 6. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 

19, Bratislava.  

 
 

 
 

 

 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


