
  Zápisnica č. 11/2022 

zo zasadnutia Rady správcov Národného jadrového fondu  

 1 

Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF 

Dátum konania: 19. 9. 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., 
 

Ospravedlnený: Ing. Ján Petrovič, PhD. 

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

 
                

Program: 
 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 10/2022 zo zasadnutia konaného dňa 22. 8. 2022 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov NJF pre rok 2023 

6. Návrh oznámenia o strategickom dokumente – Vnútroštátny program 

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

8. 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. 83/9/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 10/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

22. 8. 2022. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 84/9/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 10/2022 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 
 

uznesenie č. 85/9/2022 

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

 
Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržal sa 0.  
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K bodu 4: 

Ing. Neštický informoval RS NJF o výsledku administratívnej finančnej kontroly NJF k faktúram 

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

č. 2022/06507/4100/Špa/2022/1172 okrem faktúr ku ktorým boli vyžiadané dodatočné podklady. RS 
NJF prijala 

 

uznesenie č. 86/9/2022 
 

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 na NJF bola doručená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 

pre rok 2023 z JAVYS, a.s. zaslaná listom č. 2022/06496/4100/Špa zo dňa 22. 8. 2022. Spoločnosť 
JAVYS, a.s. postupovala podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o NJF a predmetné žiadosti budú po doplnení 

stanovísk dotknutých orgánov predložené na prerokovanie RS NJF. Zároveň poznamenal, že 

k predloženým žiadostiam zamestnanci NJF vyjadrili pripomienky. RS NJF poveruje riaditeľa NJF 
predmetné pripomienky prerokovať so zástupcami spoločnosti JAVYS, a.s. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 87/9/2022 

 
Rada správcov NJF: 

berie na vedomie informáciu o doručení žiadostí od spoločnosti JAVYS, a.s. o poskytnutie finančných 

prostriedkov pre rok 2023, 
poveruje riaditeľa NJF prerokovať pripomienky NJF so zástupcami spoločnosti JAVYS, a.s.  

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

 

 
K bodu 6:    

Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Oznámenia o zmene strategického  dokumentu s celoštátnym 
dosahom, ktoré bolo vypracované Ing. Kövérom za účelom predloženia strategického dokumentu, 

ktorým je aktualizácia „Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR“ rezortnému orgánu. 

Návrh oznámenia bude potrebné dopracovať o podklady, ktoré boli vyžiadané od spoločnosti JAVYS, 
a.s. Akonáhle budú podklady doručené na NJF, bude oznámenie zaslané rezortnému orgánu - MH SR 

za účelom predloženia na MŽP SR pre  posúdenie 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. 88/9/2022 

 

Rada správcov NJF: 
schvaľuje návrh Oznámenia o zmene strategického dokumentu dopracované o podklady vyžiadané od 

spoločnosti JAVYS, a.s. 
ukladá zaslať dopracované Oznámenie o zmene strategického  dokumentu s celoštátnym dosahom 

rezortnému orgánu - MH SR.  

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

   
 

K bodu 7: 
Ing. Neštický predložil RS NJF návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška povinného 

príspevku a povinnej platby do NJF od roku 2023 vrátane. Návrh NV SR je vypracovaný na základe 
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platných dokumentov a strategických materiálov. NV SR uvažuje aj s povinným príspevkom za JZ JE 

MO34, ktorého povinnosť platby držiteľom povolenia bude samostatne riešená v prechodnom 

ustanovení. K NV SR bude samostatne vypracovaný dokument NJF, ktorým bude popísaný postup 
a stanovenie výšky povinného príspevku a povinnej platby do NJF. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 89/9/2022 

 

Rada správcov NJF: 
Berie na vedomie návrh Nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku 

a povinnej platby do NJF, 
ukladá predložiť RS NJF dokument stanovujúci povinné príspevky a platby do NJF od roku 2023. 

   
        Z: riaditeľ NJF 

        T: najbližšie zasadnutie RS NJF 

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

      
 

 

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 19. 10. 2022. 
 

 
 

Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


