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Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF 

Dátum konania: 7. 7. 2022  

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

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

Ospravedlnený: - 

 
Prizvaný: Ing. Peter Neštický 

 
                

Program: 
 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 8/2022 zo zasadnutia konaného dňa 20. 6. 2022 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Analýza procesu a finančných nákladov na vyraďovanie JE A1 

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. 64/7/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 8/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

20. 6. 2022. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 65/7/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 8/2022 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. 66/7/2022 

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

 
Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.  
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K bodu 4: 

Ing. Neštický informoval členov RS NJF o doručení dokumentu „Analýza procesu a finančných nákladov 

na vyraďovanie JE A1“ na NJF z JAVYS, a.s. listom č. 2022/04984/Špas/2022/1173 zo dňa 21. 6. 2022. 
RS NJF prerokovala uvedený materiál a vyjadrila k nemu pripomienky. Následne poverila predsedu RS 

NJF prerokovať so zástupcami JAVYS, a.s. problematiku nákladov po ukončení V. etapy vyraďovania JE 
A1.       

 

K bodu 5: 
5.1 Vo väzbe na predloženie aktualizácie „Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR" ako 

strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstvo životného prostredia SR za účelom 
posudzovania vplyvov strategických dokumentov s celoštátnym dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude potrebné 
obstarať odborné poradenstvo a technickú pomoc v tejto oblasti. Súčasne bude potrebné zabezpečiť 

expertízu historického dlhu. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 67/7/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje obstarať odborné poradenstvo a technickú pomoc pre zabezpečenie 

podkladov a priebeh procesu posudzovania vplyvov zmeny strategického dokumentu s celoštátnym 

dosahom podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a expertízu historického dlhu. 
 

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

5.2 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie platové dekréty riaditeľa NJF Ing. Neštického 
a hlavného kontrolóra NJF Ing. Horvátha, ktoré zohľadňujú novelizáciu zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1. júla 2022. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 68/7/2022 
 

Rada správcov NJF: 

schvaľuje platový dekrét riaditeľa NJF, 
schvaľuje platový dekrét hlavného kontrolóra NJF, 

ukladá predložiť platový dekrét hlavného kontrolóra NJF na prerokovanie DR NJF. 
 

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

 
5.3 Predseda RS NJF predložil RS NJF na prerokovanie návrh úpravy platového dekrétu hlavného 

kontrolóra NJF, ktorý upravuje výšku osobného príplatku podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 69/7/2022 

 
Rada správcov NJF: 

schvaľuje návrh platového dekrétu hlavného kontrolóra NJF v predloženej výške, 
ukladá predložiť návrh platového dekrétu hlavného kontrolóra NJF na prerokovanie DR NJF. 

 

        Z: predseda RS NJF 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 22. 8. 2022. 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


