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Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF 

Dátum konania: 24. 5. 2022  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. 

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

Ospravedlnený: Ing. Juraj Homola 

 
Prizvaní: Ing. Peter Neštický, Ing. Ivan Horváth, 

 
                 

 
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 6/2022 zo zasadnutia konaného dňa 25. 4. 2022 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Oznámenie MF SR návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na 

roky 2023 – 2025 pre NJF  

6. Metodický pokyn predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na NJF 

7. Návrh Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby od 

roku 2023 

8. Príprava medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v roku 2023  

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. 44/5/2022 

 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
K bodu 2: 

Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 6/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

25. 4. 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 45/5/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 6/2022 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 
 

K bodu 3: 
Informáciu o kontrole plnenia úloh predniesol Ing. Neštický. RS NJF prijala 
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uznesenie č. 46/5/2022 

 

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

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.  
 

K bodu 4: 

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

 
uznesenie č. 47/5/2022 

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

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.  
 

 
K bodu 5: 

Ing. Neštický informoval RS NJF, že v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 

2023 až 2025 bolo zaslané na NJF oznámenie návrhu limitu príjmov a výdavkov kapitoly Ministerstva 
hospodárstva SR na roky 2023 – 2025 zaslané z MF SR, ktorého súčasťou je aj NJF. Návrh limitov 

príjmov a výdavkov na roky 2023 až 2025 je v súlade s návrhom rozpočtu NJF na rok 2023 s výhľadom 
na roky 2024 až 2027 prerokovaného RS NJF na zasadnutí konanom dňa 30. 3. 2022. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 48/5/2022 

 

Rada správcov NJF berie na vedomie oznámenie návrhu limitov príjmov a výdavkov kapitoly MH SR 
na roky 2023 – 2025. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 6: 

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Metodického pokynu pre proces predkladania žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov z NJF, ktorý poskytuje celkový prehľad pre všetky zúčastnené strany v procese 

predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF. Zároveň sú v ňom popísané 

podmienky poskytovania finančných prostriedkov, náležitosti žiadostí, lehoty predkladania a je popísaný 
postup predkladania a posudzovania predmetných žiadostí. Dokument vychádza z aktuálnej platnej 

legislatívy SR. Dokument sa netýka žiadateľov o vrátenie finančnej zábezpeky za úhradu výdavkov 
určených na nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi. RS prerokovala materiál a prijala 

 
uznesenie č. 49/5/2022 

 

Rada správcov NJF schvaľuje materiál Metodický pokyn pre proces predkladania žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov z NJF a jeho zverejnenie na webovej stránke NJF. 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 

 
K bodu 7: 

NJF v rámci svojich kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 308/2019 Z. z. o NJF vyberá povinné 
príspevky a povinné platby podľa Nariadenia vlády SR č. 22/2019 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška 

povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku 
a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu (ďalej len „NV“). Podľa § 1 NV  je výška 

povinného príspevku pre jadrové zariadenia JE V2 a JE EMO12 stanovená na roky 2019 až 2022 a podľa 
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§ 2 je výška povinnej platby pre JZ TSÚ RAO, IS RAO, MSVP a RÚ RAO stanovená na roky 2019 a 2022. 

Z toho dôvodu bude potrebné pripraviť nové Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška 

povinného príspevku a povinnej platby od roku 2023 vrátane. Výška povinnej platby a povinného 
príspevku bude aktualizovaná a pri jej stanovovaní bude NJF vychádzať z aktuálne platného 

Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR a bude zohľadňovať súčasne platné koncepčné 
plány vyraďovania predmetných jadrových zariadení, resp. ich ekonomickú časť, ku ktorej RS NJF podľa 

§ 5 ods.2 písm. l) vydáva na požiadanie ÚJD SR stanovisko k ekonomickej časti. Zároveň bude 

pripravený návrh povinných príspevkov pre blok JE EMO3, ktorý je v súčasnosti procese uvádzania do 
prevádzky. Príprava nového NV a jeho legislatívneho procesu schvaľovania bude v súčinnosti s MH SR. 

RS NJF po vzájomnej diskusii prijala 
 

uznesenie č. 50/5/2022 
 

Rada správcov NJF: 

berie na vedomie prípravu nového Nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku 
a povinnej platby od roku 2023 vrátane, 

ukladá prerokovať s držiteľmi povolenia na prevádzku jadrového zariadenia návrh výšky povinného 
príspevku a povinnej platby od roku 2023 vrátane,   

 

        Z: riaditeľ NJF 
        T: 30. 6. 2022 

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0              

 
 

K bodu 8: 

NJF zabezpečuje prípravu medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS, ktorej uskutočnenie vyplýva pre 
jednotlivé členské štáty EÚ zo smernice 70/2011/EURATOM. Dátum uskutočnenia misie je odsúhlasený 

s MAAE a to dňa 12. 2 až 22. 2. 2023. Za týmto účelom sa dňa 2. 6. 2022 uskutoční pracovné stretnutie 
s dotknutými aktérmi, na ktorom budú prerokované podrobnosti týkajúce sa samotnej misie v SR. 

Podklady vypracované v zmysle ToR a zaslané na MAAE v roku 2020, za účelom uskutočnenia misie 

v pôvodnom termíne (pred COVID-om) t.j. v roku 2021 budú v prípade potreby aktualizované. NJF 
obstará a zabezpečí vhodné priestory na uskutočnenie samotnej misie. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 51/5/2022 

 

Rada správcov NJF: 
berie na vedomie prípravu medzinárodnej expertnej misie ARTEMIS v roku 2023 v SR, 

poveruje zabezpečiť vhodné priestory na uskutočnenie misie ARTEMIS.  
 

        Z: riaditeľ NJF 
        T: 30. 10. 2022 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0              
   

 
K bodu 9: 

9.1 Ing. Éhn predložil RS NJF návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF a zamestnancov NJF 

v zmysle Dohody uzatvorenej medzi NJF a zamestnancami NJF na roky 2021 - 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 52/5/2022 
 

Rada správcov NJF:  
berie na vedomie návrh na vyplatenie 13. platu pre zamestnancov NJF v navrhnutej výške, 

schvaľuje návrh na vyplatenie 13. platu pre riaditeľa NJF v navrhnutej výške. 
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Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 

 
9.2 Ing. Éhn predložil RS NJF na prerokovanie návrh platového dekrétu hlavného kontrolóra NJF, ktorý 

upravuje platový stupeň zohľadňujúci počet odpracovaných rokov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. RS NJF prijala 

 

uznesenie č. 53/05/2022 
 

Rada správcov NJF:  
berie na vedomie návrh platového dekrétu hlavného kontrolóra, 

ukladá predložiť návrh platového dekrétu hlavného kontrolóra na prerokovanie DR NJF. 
 

       Z: predseda RS NJF 

       T: najbližšie rokovanie DR NJF 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
   

9.3 Ing. Neštický informoval RS NJF, že v dňoch 6. až 9. júna sa v Jaslovských Bohuniciach uskutoční 

nadstavbový workshop MAAE o špecifických aspektoch uvoľňovaní lokality. Za NJF sa workshopu 
zúčastní Ing. Kövér. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 54/05/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje účasť Ing. Kövéra na workshope MAAE v Jaslovských Bohuniciach. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
 

 
Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 20. 6. 2022. 

 

 
 

 
 

 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


