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Miesto konania: Mierová 19, Bratislava 

Dátum konania: 13. 7. 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., Ing. Ján Petrovič, PhD. 
 

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

 
 

Program: 
1. Otvorenie   

2. Schválenie Zápisnice č. 7/2021 zo zasadnutia RS NJF konaného 14. 6. 2021 
3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola  

5. Spáva o hospodárení NJF k 31. 3. 2021 
6. Záväzné stanovisko RS NJF k ekonomickej časti KPV JZ FS KRAO, IS RAO a MSVP 

7. Cenové kalkulácie vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. na rok 2021 
8. Prenájom nebytových (kancelárskych) priestorov pre účely NJF 

9. 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. 65/07/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 7/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 

6. 2021 a prijala 
 

uznesenie č. 66/07/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 7/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 6. 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 

 
uznesenie č. 67/07/2021 

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

 

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

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

jún 2021. Za mesiac jún boli vystavené dve správy o výsledku administratívnej finančnej kontrole. 
Predmetom úhrady boli dodávateľské faktúry a doklady vlastných výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. 

zaslané listom č. 2021/04343/4100/Špa okrem faktúry č. 2021001605. Zároveň boli uhradené faktúry 
za výkony predstavujúce nakladanie s RAO v JZ TSÚ RAO 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. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 68/07/2021 
 

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

  

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0  
 

 
K bodu 5: 

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 3. 2021 a podal zhrňujúci komentár 

k príjmovej, výdavkovej časti správy a k plneniu ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému 
rozpočtu. Rozpočtové výdavky NJF boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, ako aj účelom 

rozpočtovaných verejných prostriedkov.  
Hlavný kontrolór NJF predniesol Správu HK NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 3. 2021. Podal  

doplňujúce informácie, ako aj zhrňujúci komentár k hospodáreniu NJF s verejnými financiami.    
RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 3. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF 

k tejto správe a prijala  

 
uznesenie č. 69/07/2021 

 
Rada správcov NJF:  

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 3. 2021, 

schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 30. 3. 2021, 
ukladá predložiť Správu o hospodárení NJF k 30. 3. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k 

tejto správe na prerokovanie DR NJF. 
 

        Z: predseda RS NJF 

        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil RS NJF návrhy záväzných ekonomických stanovísk vypracované technickým 

úsekom NJF ku Koncepčným plánom vyraďovania JZ IS RAO, FS KRAO a MSVP. Ekonomické stanoviská 

zohľadňujú zapracované pripomienky NJF ku koncepčným plánom, prerokované a odsúhlasené na 
pracovnom stretnutí za účasti spracovateľa KPV spoločnosťou VUJE, a.s., ÚJD SR a NJF.  

V rámci diskusie bola otvorená otázka preraďovania objektov, zaradených do objektovej štruktúry 
jadrových zariadení medzi jadrovými zariadeniami. V takom prípade dochádza k navýšeniu, resp. 

presunu nákladov na vyraďovanie týchto objektov na nové jadrové zariadenie a tým dochádza aj  

k finančnému zaťaženiu daného jadrového zariadenia. Z pohľadu NJF je potrebné takýto krok zvážiť 
a analyzovať jeho finančný dopad. Z toho dôvodu RS NJF navrhla požiadať spoločnosť JAVYS, a. s. 

o zaslanie dokumentu vypracovaného v rámci podúlohy projektu vyraďovania JE A1 08/2020 v rátane 
plánu presunu objektov medzi jednotlivými jadrovými zariadeniami, prípadne o doplňujúci dokument 

s takýmto obsahom. RS NJF prijal 
 

uznesenie č. 70/07/2021 
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Rada správcov NJF: 

schvaľuje ekonomické stanoviská ku koncepčným plánom vyraďovania JZ IS RAO, FS KRAO a MSVP, 
ukladá vyžiadať od spoločnosti JAVYS, a. s. dokument vypracovaný v rámci podúlohy projektu 

vyraďovania JE A1 08/2020 v rátane plánu presunu objektov medzi jednotlivými jadrovými zariadeniami, 
prípadne o doplňujúci dokument s takýmto obsahom.  

      

Z: riaditeľ NJF 
        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 
 

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

 

K bodu 7: 
Ing. Neštický informoval RS NJF o pracovnom rokovaní medzi zástupcami NJF a spoločnosťou JAVYS, 

a. s. k predloženým cenovým kalkuláciám vlastných výkonov na rok 2021, ktoré sa uskutočnilo dňa 2. 
7. 2021. Predmetom pracovného stretnutia bolo prerokovanie pripomienok vznesených NJF. Zástupcovia 

JAVYS, a. s. prezentovali metodiku tvorby CK na rok 2021. K niektorým otvoreným bodom bolo 

dohodnuté poskytnutie ďalších doplňujúcich informácii. Na základe všetkých týchto podkladov budú CK 
na rok 2021 prerokované na najbližšom zasadnutí RS NJF. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 71/07/2021 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu, priebehu posudzovania CK na rok 2021.  

 

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

     
K bodu 8: 

Ing. Neštický informoval RS NJF, že MH SR vyzvalo NJF, aby do konca augusta 2021 si zabezpečilo 

náhradné kancelárske priestory nakoľko MH SR neuvažuje s využívaním budovy na adrese Mierová 19. 
RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 72/07/2021 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu, že MH SR vyzvalo NJF zabezpečiť nové kancelárske 
priestory.  

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

   
 

K bodu 9: 

9.1 Predseda RS NJF Ing. Éhn informoval členov RS NJF o priebehu rokovania DR NJF. V rámci 
prerokovania bodu programu č. 3 Návrh na rozdelenie zdrojov NJF do jednotlivých podúčtov a na 

jednotlivé analytické účty k 1. 1. 2021 bola vznesená pripomienka člena DR NJF Mgr. Smatanu 
k čerpaniu finančných prostriedkov z analytického účtu A1 na činnosti súvisiace s rozšírením 

skladovacích kapacít NAO v RÚ RAO v Mochovciach. RS NJF sa zhodla, že do vyriešenia tejto 

problematiky nebudú poskytnuté finančné prostriedky z NJF na dané činnosti. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 73/07/2021 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu predsedu RS NJF Ing. Éhna o priebehu zasadnutia 
DR NJF.   
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0. 

 

9.2 Ing, Neštický informoval RS NJF o zaslaní dokumentu na NJF „Aktualizácia vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR“ po zapracovaní pripomienok spoločnosťou JAVYS, a. s. a SE, a. s. RS NJF 

sa zhodla, že k predmetnému dokumentu pripravia do najbližšieho zasadnutia RS NJF jednotliví gestori 
stanoviská a následne bude vyvolané pracovné rokovania za účasti NJF, spoločnosti JAVYS, a.s. a SE, 

a.s. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 74/07/2021 

 
Rada správcov NJF: 

berie na vedomie informáciu o zaslaní dokumentu aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania 
s VJP a RAO v SR po zapracovaní pripomienok spoločnosťou JAVYS, a.s. a SE, a.s., 

ukladá predložiť stanoviská k jednotlivým kapitolám k dokumentu zaslaného po zapracovaní 

pripomienok spoločnosti JAVYS, a.s. a SE, a.s. 
 

Z: gestori VP 
        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

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

 
 

9.3 Ing. Neštický informoval RS NJF o aktuálnom stave vypracovania dokumentu „Správa o plnení 
Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2020“. Po obdržaní pripomienok od 

spoločnosti JAVYS, a.s. boli všetky zapracované a takto upravená správa bola dňa 14. 6. 2021 zaslaná 

členom RS NJF. Nakoľko k nej niet pripomienok bude zaslaná na ÚJD SR na zaujate stanoviska. Po 
doručení stanoviska ÚJD SR bude správa zaslaná na MH SR. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 75/07/2021 

 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o stave vypracovania dokumentu „Správa o plnení 

Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2020“.   
 

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

 
  

 
Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF sa uskutoční  dňa 11. 8. 2021 o 8:00 h v priestoroch NJF, Mierová 

19, Bratislava.  
 

 

 
 

 
 

 

Zapísal: Ing. Neštický                                                               Schválil: Ing. Éhn 


