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Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava 

Dátum konania: 15. 12. 2021  

 
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: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth. 

                   
 

Program: 
 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 17/2021 zo zasadnutia konaného dňa 6. 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. – prerokovanie 

pripomienok NJF  

6. Návrh na vklad finančných prostriedkov NJF v roku 2021 do Štátnej pokladnice 

7. Metodický pokyn predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF 

8. 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. 126/12/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

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

 
 

K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 17/2021 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. 
12. 2021 a vyjadrila k nej pripomienky, ktoré boli zapracované priamo do návrhu zápisnice. RS NJF 

prijala 
 

uznesenie č. 127/12/2021 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 17/2021 so zapracovanými pripomienkami 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. 128/12/2021 

 

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. 129/12/2021 

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

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

 
 

K bodu 5: 

Ing. Neštický informoval RS NJF, že boli doručené (elektronicky) na NJF odpovede na pripomienky NJF 
k jednotlivým žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF od spoločnosti JAVYS, 

a.s. Hlavný kontrolór NJF Ing. Horváth vyjadril požiadavku na zabezpečenie pracovného stretnutia, 
ktorého predmetom bude prerokovanie pripomienok NJF a odpovedí JAVYS, a.s. RS NJF po prerokovaní 

odpovedí JAVYS, a.s. a vzájomnej diskusii poverila riaditeľa NJF zabezpečiť pracovné rokovanie so 

zástupcami JAVS, a.s. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 130/12/2021 
 

Rada správcov NJF ukladá zabezpečiť pracovné rokovanie so zástupcami JAVYS, a.s. k pripomienkam 
NJF k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2022 z NJF. 

 

        Z: riaditeľ NJF 
        T: do 31. 12. 2021 

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

    

 
K bodu 6: 

Ing. Neštický predložil RS NJF prehľad indikatívnych úrokových sadzieb Štátnej pokladnice za rok 2018 
až 2021. Z uvedeného vyplývalo, že ponúkané úrokové sadzby ŠP v roku 2021 sú v porovnaní 

s úrokovými sadzbami zaslanými v roku 2019 vyššie. Po vzájomnej diskusii sa RS NJF zhodla, že voľné 

finančné prostriedky NJF k 31. 12. 2021 budú úročené s dobou viazanosti 1 rok. Dôvodom je predpoklad 
stúpajúceho trendu úrokových sadzieb a vyššieho zhodnotenia voľných finančných prostriedkov 

v budúcnosti. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 131/12/2021 
 

Rada správcov NJF ukladá zabezpečiť vklad voľných finančných prostriedkov NJF k 31. 12. 2021 

s dobou viazanosti 1 rok do Štátnej pokladnice.  
 

        Z: riaditeľ NJF 
        T: do 31. 12. 2021 

 

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

         
K bodu 7: 

Ing. Neštický predložil návrh Metodického pokynu predkladania žiadostí o poskytnutie finančných 
prostriedkov z NJF. RS NJF v rámci diskusie k predloženému dokumentu sa zhodla, že nakoľko je 

v pokyne navrhnutý aj spôsob označovania predkladaných žiadostí, bude vhodné takýto návrh 
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prerokovať so žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosťou JAVYS, a.s. RS NJF 

prijala  

 
uznesenie č. 132/12/2021 

 
Rada správcov NJF ukladá predložiť na prerokovanie spoločnosti JAVYS, a.s. návrh Metodického pokynu 

predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF.   

 
        Z: riaditeľ NJF 

        T: do 31. 12. 2021 
 

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

 

     
K bodu 8: 

8.1 Ing. Neštický predložil RS NJF návrh aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO 
v SR, do ktorého boli zapracované podnety spoločnosti JESS, a.s. RS NJF prerokovala návrh a vybrané 

časti textu po vzájomnej diskusii upravila. RS NJF odsúhlasila predmetný dokument „Návrh aktualizácie 

Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR“ zaslať všetkým aktérom zapojeným do prípravy 
aktualizácie VP. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 133/12/2021 

 
Rada správcov NJF ukladá zaslať dokument „Návrh aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania 

s VJP a RAO v SR“ všetkým aktérom zapojeným do prípravy jeho aktualizácie. 

 
Z: riaditeľ NJF 

        T: do 31. 12. 2021 
 

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

   
 

8.2 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh odmeny za 2. polrok 2021 pre riaditeľa NJF, hlavného kontrolóra a 
zamestnancov NJF. RS NJF prijala  

 

uznesenie č. 134/12/2021 
 

Rada správcov NJF: 
berie na vedomie návrh odmien za 2. polrok 2021 pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške, 

schvaľuje vyplatenie odmeny za 2. polrok 2021 riaditeľovi NJF v navrhnutej výške, 
schvaľuje  návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 2. polrok 2021 v navrhnutej výške, 

ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra na schválenie Dozornej rade NJF. 

 
       Z: predseda RS NJF 

       T: najbližšie zasadnutie DR NJF   
 

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

 
 

8.3 Ing. Neštický predložil RS NJF požiadavku spoločnosti JAVYS, a.s. o presun finančných prostriedkov 
medzi činnosťami v žiadostiach č. 04/A/20/JAVYS Dodatok č. 1.1 pre rok 2021 a č. 08/A/21/JAVYS 

Aktualizácia č. 1 pre rok 2021, čo je v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní finančných 
prostriedkov na rok 2021 z NJF, resp. Dodatkom č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov 

na rok 2021 z NJF. RS NJF prijala  
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uznesenie č. 135/12/2021 

 
Rada správcov NJF schvaľuje presun finančných prostriedkov medzi činnosťami v žiadostiach 

č. 04/A/20/JAVYS Dodatok č.1.1 pre rok 2021 a č. 08/A/21/JAVYS Aktualizácia č. 1 pre rok 2021. 
 

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

 
 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 20. 1. 2022. 

 
 

 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


