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Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava 

Dátum konania: 10. 11. 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. 14/2021 zo zasadnutia konaného dňa 25. 10. 2021 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre Huma-Lab 

Apeko, s. r. o. 

6. Zmluva o poskytovaní služby medzi NJF a English4You na rok 2022 
7. 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 

a požiadal členov RS NJF o hlasovanie. RS NJF prijala   
 

uznesenie č. 110/11/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

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

 
 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 14/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 
10. 2021. RS NJF prerokovala návrh zápisnice a vyjadrila k nej pripomienky, ktoré boli zapracované 

priamo do návrhu zápisnice. RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 111/11/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 14/2021 so zapracovanými pripomienkami a jej zverejnenie 

na internetovej stránke NJF. 
 

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

 

K bodu 3: 
Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 112/11/2021 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 
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Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0.  

 
 

K bodu 4: 
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly k faktúram doručeným 

na NJF v mesiaci október 2021. Po kontrole, vyžiadaní doplňujúcich údajov je možné vykonať úhrady 

zaslaných faktúr okrem faktúr týkajúcich sa činností rozšírenia skladovacej kapacity NAO na RÚ RAO 
a faktúry č. 2021003602, ku ktorej boli vyžiadané doplňujúce otázky. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 113/11/2021 

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

vykonanej za mesiac november 2021. 

  
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0  

 
 

K bodu 5: 

RS NJF prerokovala a posúdila žiadosť o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre 
oprávneného žiadateľa Huma-Lab Apeko, s.r.o., žiadosť číslo 01/D/21/HLA. RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 114/11/2021 

 
Rada správcov NJF:  

posúdila žiadosť č. 01/D/21/HLA na rok 2022, 

schvaľuje výšku požadovaných finančných prostriedkov na rok 2022 pre žiadateľa Huma-Lab Apeko, 
s. r. o., 

ukladá pripraviť návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre Huma-Lab 
Apeko, s. r. o. 

 

        Z: riaditeľ NJF 
        T: 15. 12. 2021 

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

 

K bodu 6: 
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa výučby 

anglického jazyka pre zamestnancov NJF v roku 2022 a predložil RS NJF návrh zmluvy so spoločnosťou 
English4You. RS NJF prerokovala návrh zmluvy a prijala 

 
uznesenie č. 115/11/2021 

 

Rada správcov NJF: 
berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania pri výbere poskytovateľa výučby 

anglického jazyka pre zamestnancov NJF v roku 2022, 
schvaľuje zmluvu o poskytovaní služby so spoločnosťou English4You, 

ukladá predložiť návrh zmluvy na prerokovanie DR NJF. 

 
Z: riaditeľ NJF 

        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 7: 

7.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o doručení Stanoviska ÚJD SR k správe o plnení Vnútroštátneho 

programu nakladania s VJP a RAO v SR k 31. 12. 2020. Správa o plnení Vnútroštátneho programu 
nakladania s VJP a RAO v SR k 31. 12. 2020 spolu so Stanoviskom ÚJD SR boli zaslané na schválenie 

MH SR. 
 

7.2 RS NJF rokovala o príprave aktualizácie Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška povinného 

príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej 
platby na účet Národného jadrového fondu v nadväznosti na plánované uvedenie do prevádzky JE 

MO34. Podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF povinnosť zaplatiť príspevky na účet NJF vzniká dňom 
nadobudnutia právoplatnosti povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny. Keďže 

povolenia na prevádzku JZ vydáva ÚJD SR , RS NJF poverila riaditeľa NJF zabezpečiť pracovné rokovanie 
s ÚJD SR, ktorého predmetom bude prerokovanie postupu udeľovania jednotlivých povolení vydávaných 

ÚJD SR za účelom uvedenia JZ JE MO34 do prevádzky.  

 
7.3 Ing. Neštický informoval RS NJF, že NJF realizuje činnosti za účelom ponúknutia služobného 

motorového vozidla Škoda Octavia štátnym a rozpočtovým organizáciám bezodplatne. Táto činnosť je 
realizovaná podľa smernice “NJF/SM/08.01 - Nadobúdanie, evidencia, inventarizácia, odpisovanie, 

vyraďovanie, nakladanie a ochrana majetku v správe NJF“ a podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu, cez register ponúkaného majetku štátu. 
 

Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 15. 12. 2021. 
 

 
 

 

Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


