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Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava 

Dátum konania: 6. 12. 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. 15/2021 zo zasadnutia konaného dňa 10. 11. 2021 

3. Schválenie zápisnice č. 16/2021 zo zasadnutia konaného per-rollam v dňoch 23. až 24. 11. 2021 

4. Kontrola plnenia úloh 

5. Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre Huma-Lab Apeko, s.r.o. 

6. Oznámenie o výške efektívnej sadzby na rok 2022 

7. Správa o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2021 – vyžiadanie 

podkladov 

8. Indikatívna ponuka úrokových sadzieb Štátnej pokladnice 

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 
a požiadal členov RS NJF o hlasovanie. RS NJF prijala   

 
uznesenie č. 116/12/2021 

 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 15/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 

11. 2021. RS NJF prerokovala návrh zápisnice a prijala  
 

uznesenie č. 117/12/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 15/2021 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. 16/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo formou 
per-rollam v dňoch 23. 11. až 24. 11. 2021. RS NJF prerokovala návrh zápisnice a prijala  

 
uznesenie č. 118/12/2021 
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Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 16/2021 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. 119/12/2021 
 

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

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

 
 

K bodu 5: 
RS NJF prerokovala návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre Huma-

Lab Apeko, s.r.o. a prijala  

 
uznesenie č. 120/12/2021 

 
Rada správcov NJF:  

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

ukladá predložiť návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre Huma-

LAb Apeko, s.r.o. na prerokovanie Dozornej rade NJF. 
 

        Z: predseda RS NJF 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

 
 

K bodu 6: 
Ing. Neštický predložil RS NJF oznámenie o výške efektívnej sadzby na rok 2022, ktorá je podľa 

Nariadenia vlády SR č. 21/2019 Z. z. stanovená na hodnotu 3,27 za megawatthodinu elektriny. Sadzba 

je platná na celý rok 2022. RS NJF prijala   
 

uznesenie č. 121/12/2021 
 

Rada správcov NJF: 
schvaľuje zverejnenie oznámenia o výške efektívnej sadzby odvodu na rok 2022 vo výške 3,27 eur za 

megawatthodinu elektriny. 

 
Z: riaditeľ NJF 

        T: 31. 12. 2021 
Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0. 

         

 
 

K bodu 7: 
Za účelom prípravy správy o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR za rok 2021, 

ktorú vypracováva RS NJF v spolupráci s oprávnenou organizáciou bude potrebné vyžiadať podklady od 
spoločností JAVYS, a.s. a SE, a.s. za rok 2021 týkajúcich sa činností nakladania s RAO a VJP s tým, že 

správa bude nadväzovať na správu vyhodnocujúcu obdobie do 31. 12. 2020. RS NJF prijala 
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uznesenie č. 122/12/2021 

 

Rada správcov NJF ukladá vyžiadať podklady do správy o plnení Vnútroštátneho programu nakladania 
s VJP a RAO v SR za rok 2021. 

 
Z: predseda RS NJF 

        T: 31. 12. 2021 

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

     
K bodu 8: 

Ing. Neštický predložil RS NJF indikatívnu ponuku úrokových sadzieb na rok 2022 zaslanú zo Štátnej 
pokladnice. RS NJF sa po vzájomnej diskusii zhodla, že voľné finančné prostriedky NJF ku koncu roka 

2021 budú uložené s dobou trvania viazanosti 1 rok a to z dôvodu nízkych úrokových sadzieb, ktoré sa 

pohybujú od 0,03 % do 0,5 % s max. dobou úročenia 15 rokov. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 123/12/2021 
 

Rada správcov NJF ukladá pripraviť materiál „Návrh na vklad voľných finančných prostriedkov v roku 

2021“ s dobou viazanosti 1 rok.  
 

Z: riaditeľ NJF 
        T: 31. 12. 2021 

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

  

K bodu 9: 
9.1 Ing. Neštický informoval RS NJF o doručení žiadosti spoločnosti SE, a.s. o zachovaní výšky ročného 

povinného príspevku Slovenských elektrární, zaslanú listom č. SE/2021/038718. SE, a.s. žiadajú od NJF 
ponechanie ročného povinného príspevku stanoveného nariadením vlády SR č. 22/2019 Z. z. v rovnakej 

výške aj pre roky 2023 až 2025. RS NJF sa v rámci diskusie k žiadosti SE, a.s. zhodla, že pri stanovovaní 

výšky povinného príspevku pre JZ, ktoré bude uvedené v nariadení vlády platného od roku 2023, bude 
postupovať podľa zákona o NJF vychádzajúc z podmienok uvedených v platnom vnútroštátnom 

programe nakladania s VJP a RAO v SR. Na základe prijatého konsenzu, RS NJF poverila riaditeľa NJF 
pripraviť odpoveď k žiadosti spoločnosti SE, a.s. v zmysle vyššie uvedeného. 

 

9.2 Ing. Neštický predložil RS NJF žiadosť p. Danišku, konateľa spoločnosti WAI, s.r.o. o potvrdenie 
skutočnosti, že Ing. Ján Timuľák, CSc., ako vtedajší riaditeľ spoločnosti DECOM, a.s. vypracoval 

(poprípade bol spoluautorom) a dodal pre NJF správy/dokumenty uvedené v žiadosti. RS NJF overila 
relevantnosť dokumentov a súhlasila s vydaním potvrdenia v navrhnutej forme. 

 
9.3 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie 14. platu pre riaditeľa NJF a návrh na vyplatenie 14. 

platu pre zamestnancov NJF v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami 

NJF na roky 2021 - 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 124/12/2021 
 

Rada správcov NJF:  

berie na vedomie návrh na vyplatenie 14. platu pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške. 
schvaľuje návrh na vyplatenie 14. platu pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške. 

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

             
9.4 Ing. Neštický informoval RS NJF, že na účet NJF boli pripísané finančné prostriedky vyberané NJF 

podľa Nariadenia vlády č. 22/2019 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej 
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platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet NJF 

od držiteľov povolania na prevádzku jadrových zariadení  a to konkrétne od: 

a) spoločnosť JAVYS, a.s. dňa 26. 11. 2021 uhradila na účet NJF povinnú platbu, 
b) spoločnosť SE, a.s. dňa 30. 11. 2021 uhradila na účet NJF povinný príspevok. 

RS NJF prijala  
 

uznesenie č. 125/12/2021 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o úhrade povinného príspevku a povinnej platby na 

účet NJF podľa NV č. 22/2019 Z. z. 
  

Hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0  
 

 

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

 
 

 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


