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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 14. 6. 2021  

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

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

Ospravedlnený: Ing. Ján Petrovič, PhD.  

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

 
 

Program: 
1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 6/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného 26. 5. 2021 

3. Kontrola plnenia úloh 
4. Administratívna finančná kontrola za mesiac apríl 2021 

5. Záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti KPV JZ FS KRAO, IS RAO a MSVP 
6. Cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a.s. na rok 2021 

7. Kúpnopredajná zmluva – osobné motorové vozidlo pre NJF 

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. 50/06/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 6/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 
5. 2021 a prijala 

 
uznesenie č. 51/06/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 6/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. 5. 2021 
a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 3: 

Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Kövér, RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 52/06/2021 
 

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

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.  
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K bodu 4: 

Ing. Kövér informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF k faktúram za mesiac 

apríl 2021, ktoré boli predmetom doplňujúcich  informácií a podkladov a po ich doručení boli predmetom 
úhrady, pričom tri faktúry boli uhradené a tri faktúry boli vrátené JAVYS, a.s. ako neuhradené. 

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 bol predložený na NJF list JAVYS týkajúc 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 a k nemu text stanoviska ÚJD SR, viď bod 8.1 nižšie. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 53/06/2021 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie správu o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF za 
mesiac apríl 2021, časť 2. 

  

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0  
 

K bodu 5: 
Ing. Kövér informoval RS NJF o požiadavkách NJF na vysvetlenie resp. úpravu textov aktualizovaných 

koncepčných plánov vyraďovania jadrových zariadení (JZ) IS RAO, FS KRAO a MSVP. KPV pre JZ IS 

RAO, MSVP a FS KRAO odoslaných listom na JAVYS, a. s. ako aj o stave v spracovaní návrhov stanovísk 
k ekonomickej časti týchto troch KPV. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 54/06/2021 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu týkajúcu sa návrhov stanovísk k ekonomickej časti 

KPV v rámci plnenia uznesenia číslo 46/5/2021. 

  
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0  

 
 

K bodu 6: 

Ing. Kövér informoval RS NJF o prebiehajúcom procese posudzovania Cenových kalkulácií vlastných 
výkonov (CK) JAVYS, a. s. pre rok 2021, doručených spolu so súvisiacimi dokumentami v máji 2021. 

V rámci prerokovania CK bolo dohodnuté, že členovia RS NJF predložia do najbližšieho zasadnutia RS 
svoje pripomienky k CK JAVYS, a. s. na rok 2021, ktoré budú následne zosumarizované spolu 

s pripomienkami zamestnancov NJF.   

RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 55/06/2021 
 

Rada správcov NJF: 
berie na vedomie informáciu o doručení cenových kalkulácií vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. 

s. pre rok 2021 

ukladá predložiť pripomienky k CK členom RS NJF do 21. 6. 2021. 
ukladá zosumarizovať pripomienky pracovníkov NJF a členov RS NJF a kompletné pripomienky 

predložiť na prerokovanie RS NJF. 
 

 

 Z: členovia RS NJF 
 Z: Ing. Neštický 

 T: najbližšie zasadnutie RS NJF 
 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 7: 

Ing. Kövér predložil návrh kúpnopredajnej zmluvy na kúpu osobného motorového vozidla pre NJF.  
RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 56/06/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje  kúpnopredajnú zmluvu na osobné motorové vozidlo pre NJF.  
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
K bodu 8: 

8.1 Ing. Éhn informoval o obsahu e-mailom doručeného písomného vyjadrenia ÚJD SR zo dňa 7. 6. 

2021 k stanovisku JAVYS, a. s. zo dňa 21. 5. 2021 s výkladom k právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR číslo 
498/2010 a povolenia na nakladanie s RAO v TSÚ RAO. Na základe tejto podanej informácie RS NJF 

súhlasí s úhradou faktúr za výkony JAVYS predstavujúce nakladanie s RAO v TSÚ RAO, s tým, že ako 
doklad pre naplnenie bodu 3.1. e) zmluvy má byť brané rozhodnutie ÚJD SR číslo 498/2010 spolu 

s predmetným vyjadrením ÚJD SR k stanovisku JAVYS. Úhrada bude realizovaná po obdržaní stanoviska 

na NJF listom. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 57/06/2021 
 

Rada správcov NJF: 
berie na vedomie informáciu o stanovisku ÚJD SR zo dňa 7. 6. 2021 k stanovisku JAVYS, a. s. 

s výkladom k právoplatnosti rozhodnutia ÚJD SR číslo 498/2010 a povolenia na nakladanie s RAO v JZ 

TSÚ RAO, 
schvaľuje úhradu faktúr vystavených žiadateľom JAVYS a.s. za výkony od 1.1.2021 predstavujúce 

nakladanie s RAO v JZ TSÚ RAO po obdržaní stanoviska ÚJD SR zo dňa 7. 6. 2021 k povoleniu na 
nakladanie s RAO v JZ TSÚ RAO listom.  

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
8.2 Ing. Kövér predložil RS NJF návrh dokumentov nevyhnutných k prepisu v evidencii osobného 

motorového vozidla a to „Plná moc“ pre Ing. Neštického a pre spoločnosť MIBA CAR, s. r. o.  

RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 58/06/2021 
 

Rada správcov NJF: 
schvaľuje  udelenie Plnej moci pre Ing. Neštického za účelom prepisu motorového vozidla, 

schvaľuje udelenie Plnej moci pre spoločnosť MIBA CAR, s.r.o. za účelom prepisu motorového vozidla. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 
8.3 Ing. Kövér informoval RS NJF o pripomienkach JAVYS, a. s. k finálnej verzii správy o plnení 

vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO k 31. 12. 2020 s tým, že dve z pripomienok 

k hodnoteniu úloh číslo 18 a číslo 19, týkajúcich sa výskumu a vývoja v oblasti HÚ a zapojenia verejnosti 
pri príprave HÚ a výbere lokality, neboli zapracované, lebo sa jedná o rovnaké hodnotenie ako bolo 

v správach za rok 2018 a 2019. Po diskusii RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 59/06/2021 
 

Rada správcov NJF: 
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berie na vedomie informáciu o pripomienkach JAVYS, a. s.,   

ukladá upraviť text hodnotenia predmetných úloh tak, aby korešpondoval s postupom popísaným 

v návrhu aktualizovaného vnútroštátneho programu a správu poslať všetkým členom RS NJF 
a v prípade, že nebudú z ich strany pripomienky, poslať správu na ÚJD SR. 

 
                                                                                     Z: Ing. Neštický 

 T: 30. 6. 2021 

 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
8.4   Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie odmien za 1. polrok 2021 pre riaditeľa NJF, pre 

hlavného kontrolóra NJF a návrh na vyplatenie odmien za 1. polrok pre zamestnancov NJF v zmysle 

Dohody uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami NJF na roky 2021 až 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 60/06/2021 
 

Rada správcov NJF:  

berie na vedomie návrh na vyplatenie odmien za 1. polrok pre zamestnancov NJF v navrhnutej 
výške, 

schvaľuje návrh na vyplatenie odmeny za 1. polrok pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške, 
navrhuje vyplatenie odmeny za 1. polrok pre hlavného kontrolóra NJF, 

ukladá predložiť návrh na vyplatenie odmeny za 1. polrok pre hlavného kontrolóra NJF na schválenie 
dozornej rade NJF. 

 

                                                                                     Z: Ing. Éhn 
 T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 
 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
8.5 Ing. Kovér informoval RS NJF o žiadosti SIEA o sprístupnenie faktúr a účtovných dokladov 

týkajúcich sa úhrady za činností v rámci žiadosti č. 05/A/21/JAVYS a č. 07/A/21/JAVYS pre rok 2021 

z prostriedkov NJF. Táto požiadavka vyplynula z Memoranda o spolupráci č. 54/2017/OPB a Dojednania 
uzatvoreného medzi NJF a SIEA.  

    
RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 61/06/2021 

 

Rada správcov NJF:  
schvaľuje sprístupnenie dokumentov týkajúcich sa úhrady za činností v rámci žiadostí č. 

05/A/21/JAVYS a č. 07/A/21/JAVYS pre rok 2021 z prostriedkov NJF pre kompetentných zástupcov 
SIEA.  

 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

8.6 Ing. Kövér informoval RS NJF o kontrole činností financovaných z NJF v rámci žiadostí č. 
05/A/21/JAVYS, č. 06/A/20/JAVYS Dodatok č.1, č. 08/A/21/JAVYS ako aj č. 04/A/20/JAVYS Dodatok č.1 
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v priestoroch JAVYS, a. s., JE V1 a Integrálny sklad RAO, vykonanej pracovníkmi NJF a hlavným 

kontrolórom v 23. týždni. 

  
 RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 62/06/2021 

 

Rada správcov NJF:  
berie na vedomie informáciu kontrole vykonanej pracovníkmi NJF. 

 
8.7 Ing. Neštický informoval RS NJF o pracovnom stretnutí so zástupcami SE, a. s. k problematike 

metodiky výpočtu povinných príspevkov za reaktorové JZ, špeciálne za JZ MO34 a k niektorým témam 
v rámci aktualizácie vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO. 

 

RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 63/06/2021 
 

Rada správcov NJF:  

berie na vedomie informáciu o pracovnom stretnutí so zástupcami SE, a. s. 
 

8.8 Prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. informoval členov RS NJF o pripravovanom okrúhlom stole 
k problematike nakladania s RAO, ktorý organizuje SNUS v spolupráci s JAVYS, a. s. v termíne 20. 9. 

2021.  
    

RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 64/06/2021 

 
Rada správcov NJF:  

berie na vedomie informáciu o pripravovanom okrúhlom stole k problematike nakladania s RAO. 

  
    

 
Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 13. 7. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 

19, Bratislava.  

 
 

 
 

 
 

 

Zapísal: Ing. Kövér                                                               Schválil: Ing. Éhn 


