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Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava 

Dátum konania: 21. 1. 2022  

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

Tanuška, PhD., Ing. Ján Petrovič, PhD, Ing. Juraj Homola, Ing. Juraj Václav, PhD. 
 

Prizvaní: za NJF - Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér. 

  
 za JAVYS, a.s. – Pavol Štuller, MBA, Ing. Miroslav Božik, PhD., Ing. Ivan Galbička, Ing.    

Oravec, Ing. Miriam Špacírová, Ing. Ilko. 
 

                   
 

Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 18/2021 zo zasadnutia konaného dňa 15. 12. 2021 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre JAVYS, a. s. 

6. Opatrenie predsedu RS NJF č. 1/2022 – Prerozdelenie zdrojov NJF k 1. 1. 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. 1/1/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 18/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

15. 12. 2021. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 2/1/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 18/2021 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. 3/1/2022 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh. 
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Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.  

 

K bodu 4: 
Informáciu o administratívnej finančnej kontrole predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 4/1/2022 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie informáciu o administratívnej finančnej kontrole. 
 

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

 
K bodu 5: 

Na úvod prerokovania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF Ing. Neštický 

informoval RS NJF, že dňa 20. 12. 2021 sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi zamestnancami NJF 
a  zástupcami spoločnosti JAVYS, a.s. , na ktorom boli prerokované a vysvetlené pripomienky NJF.   

Na zasadnutie RS NJF boli prizvaní zástupcovia vedenia spoločnosti JAVYS, a.s. predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a.s. Pavol Štuller, MBA a člen predstavenstva Ing. Miroslav Božik, 

PhD. GR p. Štuller, MBA. na úvod poďakoval členom rady správcov NJF za vzájomnú spoluprácu medzi 

NJF a JAVYS, a.s., ktorá sa odzrkadľuje v úspešnom vyraďovaní jadrových elektrární v lokalite Jaslovské 
Bohunice.  

GR informoval RS NJF, že JAVYS, a.s. v spolupráci s MH SR vyvíja iniciatívu k riešeniu problematiky 
nakladania s historickými inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO) v Slovenskej republike. 

V prvom kole sa to bude dotýkať IRAO v štátnych zariadeniach, ktoré disponujú rádioaktívnymi 
materiálmi, ktoré nevyužívajú a ich zneškodnenie je pre tieto inštitúcie finančne náročné. Spoločnosť 

JAVYS, a.s. zabezpečí zber, prepravu, skladovanie a následnú charakterizáciu, ktorá určí spôsob 

spracovania, resp. skladovanie do doby trvalého uloženia v HÚ.  
Dotkol sa aj problematiky budovania úložných kapacít potrebných za účelom ukladania rádioaktívnych 

odpadov výlučne len z vyraďovania JE A1. Potvrdil, že spoločnosť JAVYS, a.s. zabezpečí právnu analýzu, 
ktorá sa bude zaoberať súladom zabezpečenia budovania úložných kapacít a zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Ďalej uviedol, že vnímajú a sú pripravení poskytnúť súčinnosť pri tvorbe strategických dokumentov, 
ktoré majú vplyv na jadrovú energetiku v SR a jej záverečnú časť, ako napr. pripravovaná Taxonómia 

v rámci Európskej komisie a aktualizácia Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR a jeho 
následný SEA proces ako strategického dokumentu.              

Podpredseda RS NJF prof. Slugeň, DrSc. ocenil iniciatívu ohľadne riešenia problematiky IRAO, ktorým 

spoločnosť JAVYS, a.s. výrazne prispeje k bezpečnosti a k ochrane pred ionizujúcim žiarením nielen v 
dotknutých inštitúciách.    

Predseda RS NJF Ing. Éhn informoval členov vedenia spoločnosti JAVYS, a.s., že NJF plánuje v priebehu 
roka 2022 v spolupráci s MH SR pripraviť aktualizáciu Vyhlášky MH SR č. 31/2019 Z. z., ktorá bude 

reflektovať aktuálne poznatky vyplývajúce z doterajších skúseností pri tvorbe a schvaľovaní cenových 
kalkulácií.  

K samotnému prerokovaniu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF boli 

prizvaní vedúci zamestnanci JAVYS, a.s. Ing. Galbička, Ing. Špacírová, Ing. Oravec a Ing. Ilko. V rámci 
diskusie k preloženým žiadostiam zástupcovia JAVYS, a.s. zodpovedali otázky členom RS NJF a hlavného 

kontrolóra NJF.  
Bolo konštatované, že boli predložené všetky potrebné rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov 

podľa zákona o NJF a predložené žiadosti sú v súlade so schváleným rozpočtom NJF na rok 2022. 

Následne RS NJF prijala: 
 

uznesenie č. 5/1/2022 
 

Rada správcov NJF posúdila žiadosti o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF: 
 

- žiadosť č. 01/A/17/JAVYS – Dodatok č. 5 pre rok 2022 
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- žiadosť č. 01/D/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 

- žiadosť č. 01/G/21/JAVYS – Dodatok č. 1 pre rok 2022 

- žiadosť č. 02/A/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 
- žiadosť č. 02/E/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 

- žiadosť č. 02/G/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 
- žiadosť č. 03/E/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 

- žiadosť č. 03/E/22/JAVYS 

- žiadosť č. 04/A/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 
- žiadosť č. 05/A/21/JAVYS – Dodatok č. 1 pre rok 2022 

- žiadosť č. 06/A/20/JAVYS – Dodatok č. 2 pre rok 2022 
- žiadosť č. 07/A/21/JAVYS – Dodatok č. 1 pre rok 2022 

- žiadosť č. 08/A/21/JAVYS – Dodatok č. 1 pre rok 2022 
 

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

 
a 

 
uznesenie č. 6/1/2022 

 

Rada správcov NJF: 
schválila výšku poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre JAVYS, a.s., 

ukladá pripraviť návrh zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF pre JAVYS, 
a.s.      

       Z: riaditeľ NJF 
       T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

 

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

 
K bodu 6: 

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Opatrenia predsedu RS NJF č. 1/2022 vypracovaný podľa § 11 

ods. 5 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF za účelom rozdelenia zdrojov NJF na podúčty a analytické účty 
na rok 2022. Rozdelenie vychádza z plánu čerpania finančných prostriedkov NJF na jednotlivých 

podúčtoch a analytických účtoch a je v súlade s rozpočtom NJF na rok 2022. Rozdelenie zdrojov zahŕňa 
aj rozdelenie povinných príspevkov a povinných platieb na príslušné podúčty a analytické účty 

vychádzajúc z nariadenia vlády SR č. 22/2019 Z. z. RS NJF prerokovala návrh Opatrenia predsedu RS 

NJF č.1/2022 a prijala 
 

uznesenie č. 7/1/2022 
 

Rada správcov NJF:  
schvaľuje Opatrenie predsedu RS NJF č. 1/2022 vypracované za účelom rozdelenia zdrojov NJF na 

podúčty a analytické účty na rok 2022, 

ukladá predložiť Dozornej rade NJF podľa § 11 ods. 5 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF na schválenie 
Opatrenie predsedu RS NJF č. 01/2022 - Návrh na rozdelenie zdrojov NJF na podúčty a analytické účty 

na rok 2022. 
        Z: Ing. Éhn 

        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

 
K bodu 7: 

7.1 Ing. Neštický informoval členov Rady správcov NJF, že Nariadenie vlády SR č. 22/2019 Z. z., ktorým 
sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia 
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povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu má platnosť do konca roka 

2022 a bude potrebné vydať nové nariadenie vlády. RS NJF prijala  

 
uznesenie č. 8/1/2022 

 
RS NJF: 

berie na vedomie informáciu, že NV SR č. 22/2019 Z. z. je platné do konca roka 2022, 

ukladá pripraviť v spolupráci s MH SR návrh nového nariadenia vlády, ktorým sa bude ustanovovať 
výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného 

príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu od roku 2023. 
 

       Z: riaditeľ NJF 
       T: do 1. 7. 2022 

 

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

 
7.2 Hlavný kontrolór NJF predložil RS NJF na prerokovanie smernicu č. NJF/SM/13.02 - upravujúcu 

podrobnosti týkajúce sa plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v NJF, ktorá 
nahrádza smernicu NJF č. NJF/SM/13.01 -  Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej 

činnosti v NJF. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 9/1/2022 
 

RS NJF schvaľuje smernicu č. NJF/SM/13.02 - upravujúcu podrobnosti týkajúce sa plnenia povinností 

zamestnávateľa podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

 

 
7.3 Ing. Neštický oznámil RS NJF, že bolo zverejnené ponukové konanie na osobný automobil Škoda 

Octavia vo vlastníctve NJF v registri odpredaja majetku štátu. Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým 
je štátna rozpočtová organizácia, alebo štátna príspevková organizácia, alebo štátny fond, je 0 eur. 

RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 10/1/2022 

 
RS NJF berie na vedomie informáciu o zverejnení ponukového konania na osobný automobil Škoda 

Octavia v registri odpredaja majetku štátu.  
 

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

 
 

7.4 Ing. Éhn predložil návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF, ktorá je v súlade s Dodatkom č.1 
Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 

2021. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 11/1/2022 
 

RS NJF 
schvaľuje návrh odmeny pre hlavného kontrolóra v navrhnutej výške, 

ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra na schválenie DR NJF 
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        Z: predseda RS NJF 

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

 
 

7.5 Ing. Neštický informoval RS NJF, že v rámci prípravy východísk rozpočtu verejnej správy na roky 

2023 až 2025 budú do rozpočtu NJF na rok 2023 zahrnuté finančné zdroje na krytie nákladov spojených 
s medzinárodnou expertnou misiou ARTEMIS, ktorej realizácia je plánovaná vo februári 2023 v sume 

150 tisíc eur. 
 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 24. 2. 2022. 

 

 
 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


