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Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava 

Dátum konania: 25. 10. 2021  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Ľubomír Kuchta, prof. Ing. Pavol 

Tanuška, PhD., Ing. Ján Petrovič, PhD. 
 

Ospravedlnení: Ing. Juraj Homola, Ing. Juraj Václav, PhD. 

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

                   
 

Program: 
 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 12/2021 zo zasadnutia konaného dňa 16. 9. 2021 

3. Schválenie zápisnice č. 13/2021 zo zasadnutia konaného dňa 7. 10. 2021 

4. Kontrola plnenia úloh 

5. Administratívna finančná kontrola 

6. Správa o hospodárení NJF k 30. 9. 2021 

7. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2022   

8. Aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 

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. 100/10/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 12/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 
9. 2021. RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 101/10/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 12/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.9 . 2021 
a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 3: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 13/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 
10. 2021. Členovia RS NJF vyjadrili pripomienky k návrhu zápisnice, ktoré boli následne zapracované.  

RS NJF prijala  
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uznesenie č. 102/10/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 13/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. 10. 2021 
po zapracovaní pripomienok členov RS NJF a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 4: 

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

uznesenie č. 103/10/2021 
 

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

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

 
 

K bodu 5: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF. RS NJF boli 
predložené dve správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly k faktúram doručených v mesiaci  

august a september 2021. Predmetom kontroly boli: 
1. faktúry č. 2021002989, 2021002659, 2021002743, a 2021002790, ku ktorým boli dodatočne 

vyžiadané doplňujúce informácie – AFK z 27. 9. 2021, 
2. faktúry doručené listom č. 2021/07603/4100/Špa s/2021/1027 zo dňa 21. 9. 2021 – AFK z 14. 

10. 2021. 

 
RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 104/10/2021 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF 
vykonaných 27. 9. 2021 a 14. 10. 2021. 

  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0  

 

 
K bodu 6: 

Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 9. 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 stanovisko k Správe o hospodárení NJF k 30. 9. 2021. Podal  doplňujúce 

informácie, ako aj zhrňujúci komentár k hospodáreniu NJF s verejnými financiami.    
RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 9. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF 

k tejto správe a prijala  
 

uznesenie č. 105/10/2021 

 
Rada správcov NJF:  

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 9. 2021, 
schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 30. 9. 2021, 

ukladá predložiť Správu o hospodárení NJF k 30. 9. 2021 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto 
správe na prerokovanie DR NJF. 
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        Z: predseda RS NJF 

        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 

K bodu 7: 
Ing. Neštický predložil RS NJF pripomienky k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 

2022 z NJF vypracované technickým úsekom NJF. V rámci prerokovania predložených pripomienok RS 

NJF poverila riaditeľa NJF zvolať pracovné rokovanie za účelom prerokovania predložených pripomienok 
NJF so zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s. 

V rámci prerokovania žiadosti č. 01/A/17/JAVYS – Dodatok č. 5 k plánovanej činnosti vypracovania 
dokumentácie a realizácie vybudovania časti úložných kapacít pre ukladanie NAO výlučne len z 

vyraďovania JE A1 a prvej časti prekrytia 1. úložného radu, RS NJF na základe zákona č. 308/2018 Z. 
z., dôvodovej správy k tomuto zákonu, zákona č. 541/2004 Z. z., ako aj Vyhlášky MH SR č. 31/2019 Z. 

z. rozhodla, že na činnosť súvisiacu s realizáciou vybudovania úložných kapacít pre ukladanie NAO 

výlučne len z vyraďovania JE A1 je možné poskytnúť finančné prostriedky z podúčtu a) analytického 
účtu A1 a na činnosť súvisiacu s realizáciou prvej časti prekrytia 1. úložného dvojradu RÚ RAO, v ktorom 

sú uložené NAO od viacerých pôvodcov RAO (JE A1, JE V1, JE V2, JE EMO1-2, IRAO) táto činnosť musí 
byť vyňatá zo žiadosti č. 01/A/17/JAVYS – Dodatok č. 5 a poprípade zaradená pod žiadosť týkajúca sa 

činností RÚ RAO v Mochovciach. 

Zároveň RS NJF odsúhlasila, že predseda a dvaja podpredsedovia RS NJF požiadajú DR NJF o účasť na 
jej najbližšom zasadnutí a predložia stanovisko RS NJF k čerpaniu finančných prostriedkov zo žiadosti č. 

01/A/17/JAVYS – Dodatok č.4 na rok 2021, týkajúcich sa rozšírenia skladovacej kapacity NAO na RÚ 
RAO, ktoré je do rozhodnutia dozornej rady pozastavené. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 106/10/2021 

 

Rada správcov NJF:  
berie na vedomie pripomienky technického úseku NJF k žiadostiam o poskytnutie finančných 

prostriedkov na rok 2022 z NJF, 
poveruje riaditeľa NJF zvolať pracovné rokovanie za účelom prerokovania predložených pripomienok 

NJF a rozhodnutia RS NJF so zástupcami spoločnosti JAVYS, a. s. 

  
Z: riaditeľ NJF 

        T: do 5. 11. 2021 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

následne RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 107/10/2021 
 

Rada správcov NJF ukladá predložiť dozornej rade NJF stanovisko RS NJF k čerpaniu finančných 
prostriedkov z analytického účtu JE A1 na činnosti realizácie vybudovania časti úložných kapacít pre 

ukladanie NAO z JE A1 v roku 2021. 

 
        Z: predseda RS NJF 

        SZ: podpredsedovia RS NJF 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
K bodu 8: 

RS NJF nadviazala na diskusiu z predchádzajúceho zasadnutia k dokumentu aktualizácia Vnútroštátneho 
programu nakladania s VJP a RAO v SR. RS NJF sa zhodla, že otvorené otázky bude potrebné prerokovať  

na spoločnom stretnutí so zástupcami spoločnosti JAVYS, a.s. a SE, a.s. RS NJF prijala  
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uznesenie č. 108/10/2021 

 
Rada správcov NJF ukladá zvolať pracovné rokovanie medzi zástupcami spoločnosti JAVYS, a.s., SE, 

a.s. a členmi RS NJF. 
        Z: riaditeľ NJF 

        T: do 5. 11. 2021 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 
K bodu 9: 

Predseda RS NJF navrhol úpravu osobného príplatku riaditeľovi NJF. RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 109/10/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje úpravu osobného príplatku riaditeľovi NJF v navrhnutej výške. 

 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
 

 
 

 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


