
  Zápisnica č. 4/2022 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu  

 1 

Miesto konania: Tomášikova 22, Bratislava 

Dátum konania: 15. 3. 2022  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Ján Petrovič, PhD., Ing. Juraj 

Homola, Ing. Juraj Václav, PhD. 
 

Ospravedlnení: Ing. Ľubomír Kuchta, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. 

 
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, Ing. Miroslav Kövér, Ing. Martin Hornáček, PhD. 

  
                 

 
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 3/2022 zo zasadnutia konaného dňa 24. 2. 2022 

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

4. Príprava Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby 

do NJF 

5. 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. 25/3/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 3/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

4. 2. 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 26/3/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 3/2022 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

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

 

 
K bodu 3: 

Ing. Neštický informoval RS NJF, že boli doručené na NJF pripomienky k aktualizácii Vnútroštátneho 
programu nakladania s VJP a RAO v SR (VP) od jednotlivých organizácií participujúcich na jeho tvorbe. 

Pripomienky k aktualizácii VP boli zaslané na základe požiadavky NJF zaslanej listom č. 144/NJF/2021 
zo dňa 22. 12. 2021. Pripomienky boli spracované do jednotného formuláru a predložené RS NJF na 

zaujatie stanoviska. Predseda RS NJF požiadal jednotlivých gestorov kapitol aktualizácie VP o vyjadrenie 

k predloženým pripomienkam s tým, že bolo dohodnuté samostatné zasadnutie RS NJF, na ktorom budú 
predložené pripomienky prerokované.   
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K bodu 4: 

RS NJF diskutovala otázku aktualizácie, resp. vydanie nového nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje 

výška povinného príspevku a povinnej platby nakoľko súčasné platné Nariadenie vlády SR č. 22/2019, 
ktorým sa stanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu 

a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu je platné do 
konca roka 2022. Vychádzajúc z § 5 ods. 2 písm. m) zákona č. 308/2019 Z. z. o NJF je úprava výšky 

povinného príspevku a povinnej platby realizovaná vždy po schválení aktualizovaného Vnútroštátneho 

programu a pri zmene technických, ekonomických alebo právnych podmienok. V rámci prípravy nového 
nariadenia vlády bude vypracovaný aktualizovaný návrh výšky povinného príspevku pre prevádzkované 

jadrové elektrárne V2 a EMO1,2, ako aj nový návrh pre jadrovú elektráreň EMO 3,4, ktorej uvedenie do 
prevádzky je plánované v roku 2022. Zároveň budú stanovené aktualizované povinné platby za 

nereaktorové jadrové zariadenia TSÚ RAO, IS RAO, MSVP, FS KRAO a RÚ RAO. Návrh povinných 
príspevkov a povinnej platby bude vypracovaný podľa súčasne platných koncepčných plánov 

vyraďovania, ku ktorým RS NJF zaujala stanovisko k ekonomickej časti a platného Vnútroštátneho 

programu nakladania s VJP a RAO v SR. Takto pripravený návrh nariadenia vlády bude vypracovaný 
v spolupráci s právnickou osobou podľa osobitného predpisu a držiteľmi súhlasu alebo povolania 

vydaného úradom, v zmysle zákona o NJF. RS NJF prijala 
 

 uznesenie č. 27/3/2022 

 
Rada správcov NJF ukladá vypracovať návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška 

povinného príspevku a povinnej platby od roku 2023. 
 

       Z: riaditeľ NJF 
       T: do 31. 5. 2022 

 

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

 
K bodu 5: 

Ing. Neštický oboznámil RS NJF s ponukou MAAE ohľadom účasti zástupcu NJF ako pozorovateľa na 

medzinárodnej expertnej misii ARTEMIS v Litve. Medzinárodná misia ARTEMIS v Litve sa uskutoční 
v dňoch 15. až 25. mája 2022. Ing. Neštický navrhol, aby sa misie ARTEMIS v Litve za NJF zúčastnil 

Ing. Miroslav Kövér, nakoľko je poverený zabezpečiť medzinárodnú expertnú misiu ARTEMIS na 
Slovensku, ktorá je plánovaná vo februári 2023. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 28/3/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu Ing. Miroslavovi Kövérovi, ktorý sa zúčastní  
ako pozorovateľ medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v Litve.   

 
 

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

 
 

 
Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 25. 3. 2022. 

 

 
 

 
 

 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


