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Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF 

Dátum konania: 22. 8. 2022  

 
Prítomní: Ing. Ladislav Éhn, Ing. Juraj Homola, prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., Ing. Ľubomír Kuchta, 

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

Ospravedlnený: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 

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

 
                

Program: 
 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 9/2022 zo zasadnutia konaného dňa 7. 7. 2022 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Správa o hospodárení NJF k 30. 6. 2022 

6. Protikorupčná politika MH SR 

7. Cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a. s. pre rok 2022 

8. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov NJF pre rok 2023 

9. Prerokovanie aktualizácie strategického dokumentu „Vnútroštátny program nakladania s VJP 

a RAO v SR“ – dokument po zapracovaní pripomienok od dotknutých organizácií   

10. 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. 70/8/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 

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

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 9/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

7. 7. 2022. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 71/8/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 9/2022 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 3: 

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

 
uznesenie č. 72/8/2022 

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

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

 
 

K bodu 4: 
Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF k faktúram 

doručeným v mesiaci júl 2022. Predmetom úhrady boli dodávateľské faktúry a doklady vlastných 
výkonov spoločnosti JAVYS, a. s. realizované v mesiaci jún 2022 zaslané listom 

č. 2022/05726/4100/Špa/2022/1172 a zároveň boli uhradené faktúry č. 2022001794, 2022001842 

a 20221853 zaslané listom č. 2022/04985/4100/Špas/2022/1172 zo dňa 20. 6. 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 73/8/2022 
 

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

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

 
 

K bodu 5:    
Ing. Neštický predložil RS NJF Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2022 a podal zhrňujúci komentár 

k príjmovej, výdavkovej časti správy a k plneniu ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému 

rozpočtu. Rozpočtové výdavky NJF boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom, ako aj účelom 
rozpočtovaných verejných prostriedkov.  

Hlavný kontrolór NJF predniesol Správu HK NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2022.  
RS NJF prerokovala Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF 

k tejto správe a prijala  

 
uznesenie č. 74/8/2022 

 
Rada správcov NJF:  

berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra NJF k Správe o hospodárení NJF k 30. 6. 2022, 

schvaľuje Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2022, 
ukladá predložiť Správu o hospodárení NJF k 30. 6. 2022 a stanovisko hlavného kontrolóra NJF k tejto 

správe na prerokovanie DR NJF. 
 

        Z: predseda RS NJF 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

Ing. Neštický informoval RS NJF o prijatom Rozhodnutí MH SR č. 8/2022, ktorým sa vydáva 

Protikorupčná politika Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a vybraných právnických osôb 
v jeho pôsobnosti. Protikorupčnou politikou MH RS boli oboznámení všetci zamestnanci NJF a zároveň 

je zverejnená na webovej stránke NJF. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 75/8/2022 

 
Rada správcov NJF: 

berie na vedomie Rozhodnutie MH SR č. 8/2022, ktorým sa vydáva Protikorupčná politika Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky a vybraných právnických osôb v jeho pôsobnosti, 

berie na vedomie oboznámenie sa všetkých zamestnancov NJF s protikorupčnou politikou MH SR a jej 
zverejnenie na webovej stránke NJF. 

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

K bodu 7:    
Ing. Neštický informoval RS NJF, že dňa 12. 7. 2022 sa uskutočnilo pracovné rokovanie medzi 

zástupcami NJF a spoločnosti JAVYS, a.s. k pripomienkam NJF k predloženým cenovým kalkuláciám 
vlastných výkonov JAVYS pre rok 2022. Zápis z pracovného rokovania bol predložený RS NJF. K diskusii 

k cenovým kalkuláciám bol prizvaný Ing. Kövér. Spoločnosť JAVYS, a. s. predložila NJF skutočnosť za 

predchádzajúci rok 2021, ako podklad vyplývajúci z vyhlášky MH SR č. 31/2019, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných 

výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej 
kalkulácie vlastných výkonov. Rozdiel predpokladaných nákladov a skutočne vynaložených nákladov 

týkajúcich sa NJF za rok 2021 bude vyrovnaný najneskôr do konca roka 2022. Predložené CK boli 
prerokované RS NJF, ktorá prijala 

 

uznesenie č. 76/8/2022 
 

RS NJF schvaľuje Cenové kalkulácie vlastných výkonov JAVYS, a.s. pre rok 2022. 
 

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

 
 

K bodu 8:    
Ing. Neštický informoval RS NJF o doručení žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2023, 

ktorú na NJF predložila spoločnosť Huma-Lab Apeko, s.r.o., listom č. 013/Do/2022 zo dňa 25. 7. 2023. 

RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 77/8/2022 
 

Rada správcov NJF:  
berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2023 spoločnosti Huma-Lab 

Apeko, s.r.o, 

ukladá predložiť stanovisko k predloženej žiadosti. 
        Z: správca podúčtu D 

        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 
  

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0. 
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K bodu 9:    

RS NJF bola predložená verzia dokumentu aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s VJP 

a RAO v SR, ktorá bola priebežne dopracovávaná v mesiacoch marec až júl na spoločných stretnutiach 
členov RS NJF, na ktorých boli prerokované pripomienky aktérov aktualizácie vnútroštátneho programu. 

RS NJF v rámci prerokovania vzniesla pripomienky a doplnenia, ktoré boli následne zapracované. 
Prerokovaný dokument bude zaslaný spolu s formulárom pripomienok s vyjadrením akceptácie, resp. 

neakceptácie predložených pripomienok dotknutým aktérom. Následne NJF predloží dokument 

Ministerstvu hospodárstva SR spolu s návrhom oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym 
dosahom ako rezortnému orgánu. Následný postup posudzovania vplyvov strategických dokumentov 

s celoštátnym dosahom bude realizovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 78/8/2022 

 

Rada správcov NJF:  
schvaľuje aktualizovaný dokument „Vnútroštátny program nakladania s VJP a RAO v SR“, 

ukladá zaslať predmetný dokument spolu s formulárom pripomienok dotknutým aktérom, 
ukladá vypracovať Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom a predložiť ho na 

prerokovanie RS NJF.  

 
        Z: riaditeľ NJF 

        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 
  

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

K bodu 10:    

10.1 Ing. Neštický informoval RS NJF, že NJF v najbližších dňoch bude realizovať prieskum trhu za 
účelom zistenia predbežnej ceny za vypracovania správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu 

s celoštátnym dosahom. V prípade, že to bude proces posudzovania vplyvu na životné prostredie 
vyžadovať, NJF zabezpečí dodávateľa správy prostredníctvom verejného obstarávania.   

 

10.2 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie aktualizáciu Smernice č. NJF/SM/20.01 vydanie 
č. 2 Stravovanie zamestnancov NJF. Od 1. septembra sa mení výška nominálnej hodnoty stravovacej 

poukážky a finančného príspevku. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 79/8/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje smernicu č. NJF/SM/20.01 vydanie č. 2 - Stravovanie zamestnancov NJF. 

  
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 
 

10.3 Ing. Éhn predložil RS NJF na prerokovanie návrh odmeny pre hlavného kontrolóra za 1. polrok 

2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 80/8/2022 
 

RS NJF: 

berie na vedomie návrh odmeny pre hlavného kontrolóra NJF za 1. polrok 2022 v navrhnutej výške, 
ukladá predložiť návrh odmeny pre hlavného kontrolóra na prerokovanie DR NJF. 

 
        Z: predseda RS NJF 

        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 
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10.4 Ing. Éhn predložil RS NJF na prerokovanie návrh platového dekrétu riaditeľa 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. 81/8/2022 
 

RS NJF schvaľuje platový dekrét riaditeľa NJF, ktorý upravuje platový stupeň zohľadňujúci počet 

odpracovaných rokov podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  
 

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

 
10.5 Ing. Neštický požiadal RS NJF o odsúhlasenie nominácie Ing. Miroslava Kövéra do skupiny 

OECD/NEA WPDGR (Working party on deep Geological Repositories and Nuclear Liability). RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 82/8/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje nomináciu Ing. Miroslava Kövéra do skupiny OECD/NEA WPDGR. 

  

Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0 
 

 
 

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 19. 9. 2022. 
 

 

 
Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


