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Miesto konania: Jaslovské Bohunice, Školiace a výcvikové stredisko 

Dátum konania: 30. 3. 2022  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Juraj Homola, prof. Ing. Pavol 

Tanuška, PhD. 
 

Ospravedlnení: Ing. Ľubomír Kuchta, Ing. Juraj Václav, PhD, Ing. Ján Petrovič, PhD., 

 
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth  

 
                 

 
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 4/2022 zo zasadnutia konaného dňa 15. 3. 2022 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Návrh rozpočtu NJF na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2027 

6. 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. 29/3/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 4/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

15. 3. 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 30/3/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 4/2022 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 3: 

Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 31/3/2022 
 

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

 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.  
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K bodu 4: 

Informáciu o administratívnej finančnej kontrole predniesol Ing. Neštický a doplnil Ing. Horváth. RS NJF 

prijala 
 

uznesenie č. 32/3/2022 
 

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

 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.  

 
 

K bodu 5: 
Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie Návrh rozpočtu NJF na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024 až 2027. Návrh rozpočtu NJF bol vypracovaný podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF. V príjmovej 

časti sú zohľadňované predpokladané príjmy od prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktoré  sú 
vyberané podľa Nariadenia vlády SR č. 22/2019 Z. z. , predpokladaný príjem ako povinný príspevok z 

JZ JE EMO3,4, výnosy z termínovaných vkladov vedených v Štátnej pokladnici, predpokladaný príjem 
z transferu z MH SR z odvodu od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a od prevádzkovateľov 

distribučných sústav, dotácia zo štátneho rozpočtu na činnosti súvisiace s nakladaním s rádioaktívnymi 

materiálmi neznámeho pôvodu (RMNP). 
Výdavková časť zohľadňuje požiadavky žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov, zaslané na 

NJF podľa § 14 ods. 3 zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF do 31. januára 2022. Vo výdavkovej časti sú 
zahrnuté aj predpokladané výdavky na činnosti súvisiace so správou NJF a výdavky z titulu vrátenia 

finančnej zábezpeky za vysokoaktívne žiariče. Poskytovanie finančných prostriedkov na jednotlivé akcie 
rozpočtované v roku 2023 bude schvaľované pri posudzovaní jednotlivých žiadostí na rok 2023, 

predložených do 31. augusta 2022. RS NJF uvedený materiál prerokovala a prijala 

 
uznesenie č. 33/3/2022 

 
Rada správcov NJF:  

schvaľuje návrh rozpočtu NJF na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2027, 

ukladá predložiť dozornej rade NJF na prerokovanie návrh rozpočtu NJF na rok 2023 s výhľadom na 
roky 2024 až 2027, 

 
        Z: Ing. Éhn 

       T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

 
 

ukladá zaslať návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2027 na ÚJD SR na zaujatie 
stanoviska, 

ukladá predložiť návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2027 spolu so stanoviskom 
ÚJD SR na MH SR.      

  

  
                                                                                 Z: Ing. Neštický 

       T: 30. 4. 2022 
 

Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

K bodu 6: 
6.1 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh zmluvy o poskytovaní servisných služieb 

v oblasti IT. V rámci výberového konania na zabezpečenie IT služieb na NJF bola vybraná na základe 
stanovených kritérií spoločnosť COMCRAFT, s.r.o. RS NJF prijala 
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uznesenie č. 34/3/2022 

 

Rada správcov NJF schvaľuje Zmluvu o poskytovaní servisných služieb v oblasti IT medzi NJF 
a COMCRAFT, s. r. o. 

 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.  

 

 
6.2 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh odmeny pre Ing. Adelu Mrškovú, ktorej 

pracovný pomer na NJF bude ukončený dňa 31. 3. 2022 dohodou. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 35/3/2022 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie  návrh odmeny pre Ing. Adelu Mrškovú v navrhnutej výške.  

 
Hlasovanie: za 4, proti 0, zdržal sa 0.  

 
 

 

Najbližšie zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 11. 4. 2022. 
 

 
 

 
 

 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


