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Miesto konania: Bratislava, sídlo NJF 

Dátum konania: 19. 10. 2022  

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

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

 

Ospravedlnený: - 
 

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

                
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Schválenie zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia konaného dňa 19. 9. 2022 

3. Kontrola plnenia úloh 

4. Administratívna finančná kontrola 

5. Predloženie na prerokovanie „Aktualizácia č. 2 príloh č. 2 a 3 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS na 

NJF pre rok 2022“ 

6. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov NJF pre rok 2023 

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

NJF 

8. Rozpočet NJF na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 až 2027 

9. Medzinárodná expertná misia ARTEMIS  

10. Rámcová zmluva medzi NJF a Štátnou pokladnicou 

11. Stanovisko ÚJD SR k Správe o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR 

k 31. 12. 2021.  

12. 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. 90/10/2022 
 

Rada správcov NJF schvaľuje program zasadnutia. 
 

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

 
 

K bodu 2: 
Rada správcov NJF prerokovala návrh zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 

19. 9. 2022. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 91/10/2022 

 
Rada správcov NJF schvaľuje zápisnicu č. 11/2022 a jej zverejnenie na internetovej stránke NJF. 

 

Hlasovanie: za 7, 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. 92/10/2022 

 

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

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

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

administratívnej finančnej kontroly bola úhrada faktúr č. 2022002958 a 2022003019 zaslaných na NJF 

v rámci výkonov realizovaných v mesiaci júl 2022 zaslané listom č. 2022/06507/4100/Špas/2022/1172. 
RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 93/10/2022 

 

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

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

 
K bodu 5:    

Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bola doručená „Aktualizácia č. 2 príloh č. 2 a 3 TEO žiadosti 

č. 01/A/17/JAVYS pre rok 2022“ listom č. 2022/07600/2400/Gal zo dňa 11. 10. 2022. Predmetom 
aktualizácie je „Vecné a termínové plnenie projektu Vyraďovania JE A1 pre rok 2022, revízia 2“ a 

„Ocenenie vecného plnenia projektu Vyraďovania JE A1 pre rok 2022, revízia 2“, ktoré nahrádzajú 
prílohy č. 2 a 3 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS, dodatok č. 5 „Vecné a termínové plnenie projektu 

Vyraďovania JE A1 pre rok 2022, revízia 1“ a „Ocenenie vecného plnenia projektu Vyraďovania JE A1 

pre rok 2022, revízia 1“. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 94/10/2022 
 

Rada správcov NJF berie na vedomie aktualizáciu č. 2 príloh č. 2 a 3 TEO žiadosti č. 01/A/17/JAVYS-

Dodatok č.5 pre rok 2022.  
 

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

 
K bodu 6:    

RS NJF bola informovaná, že NJF vypracoval pripomienky k predloženým žiadostiam spoločnosti JAVYS 

o poskytnutie finančných prostriedkov pre rok 2023 z NJF, ktoré následne boli zaslané do spoločnosti 
JAVYS. K pripomienkam spoločnosť JAVYS pripravila odpovede, ktoré boli predložené RS NJF na 

prerokovanie. V rámci diskusie k predloženým žiadostiam a pripomienkam, RS NJF sa zhodla, že bude 
iniciovať pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti JAVYS za účasti podpredsedov a predsedu RS 

NJF.     

 
 

K bodu 7:    
NJF pripravil návrh nariadenia vlády SR, 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, ktorým by malo byť nahradené nariadenie vlády SR č. 22/2019 Z. z., 

ktorého platnosť je do konca roka 2022. Zároveň boli pripravené príslušné materiály k legislatívnemu 
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procesu schvaľovania nariadenia vlády. Výška povinných príspevkov a povinných platieb vychádza 

z dokumentu „Stanovenie povinných príspevkov a povinných platieb do NJF od roku 2023“, ktorý bol 

vypracovaný zamestnancami NJF a ktorý vychádza z Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO 
v SR, koncepčných plánov vyraďovania jadrových zariadení a dokumentov a podkladov týkajúcich sa 

nákladov na nakladanie s VJP vrátane nákladov na hlbinné ukladanie VJP v SR. S návrhom nariadenia 
vlády SR boli oboznámení držitelia povolenia na prevádzku jadrových zariadení. Návrh nariadenia vlády 

spolu s príslušnými materiálmi bude zaslaný na ministerstvo hospodárstva za účelom prípravy 

legislatívneho procesu schvaľovania. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 95/10/2022 
 

Rada správcov NJF: 
schvaľuje materiál „Stanovenie povinných príspevkov a povinných platieb do NJF od roku 2023“ a jeho 

zverejnenie na internetovej stránke NJF, 

schvaľuje návrh nariadenia vlády SR, 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, 
schvaľuje príslušné materiály k návrhu nariadenia vlády SR, 

ukladá predložiť návrh nariadenia vlády SR na prerokovanie DR NJF, 

 
        Z: predseda RS NJF 

        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 
 

ukladá zaslať návrh nariadenia vlády SR spolu s príslušnými materiálmi na MH SR, 
 

        Z: riaditeľ NJF 

        T: do 31. 10. 2022 
 

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

 

K bodu 8:    
Ing. Neštický informoval RS NJF, že na základe podmetu MF SR bol upravený návrh rozpočtu NJF na 

roky 2023 až 2025, a to navýšením výdajov pre spoločnosť JAVYS zohľadňujúc požiadavku navýšenia 
z dôvodu rastúcich cien za energie. Upravený návrh rozpočtu NJF je zapracovaný v systéme RIS ZORO. 

RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 96/10/2022 

 
Rada správcov NJF: 

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

DR NJF. 

        Z: predseda RS NJF 
        T: najbližšie zasadnutie DR NJF 

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

     

 
K bodu 9:    

Ing. Neštický informoval RS NJF o požiadavke MAAE o uhradení druhej splátky za medzinárodnú 
expertnú misiu ARTEMIS vo výške 23 000 eur, ktorá je plánovaná uskutočniť sa vo februári 2023. RS 

NJF prijala 
 

uznesenie č. 97/10/2022 
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Rada správcov NJF schvaľuje úhradu druhej splátky vo výške 23 000 eur za medzinárodnú expertnú 

misu ARTEMIS.   
         

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

 

K bodu 10:    
Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bol doručený návrh rámcovej zmluvy medzi NJF a Štátnou 

pokladnicou, ktorý by mal nahradiť pôvodnú rámcovú zmluvu. Zároveň boli v návrhu zmluvy 
implementované časti, ktoré význame menia pôvodný návrh a majú dopad na už uzatvorené 

konfirmácie. RS NJF poverila riaditeľa NJF zabezpečiť pracovné rokovanie so zástupcami Štátnej 
pokladnice a prerokovať podmienky prípravy nového návrhu rámcovej zmluvy medzi NJF a Štátnou 

pokladnicou. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 98/10/2022 

 
Rada správcov NJF poveruje riaditeľa NJF zabezpečiť pracovné rokovanie k návrhu novej rámcovej  

zmluvy medzi NJF a Štátnou pokladnicou.    

         
 

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

 
K bodu 11:    

Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bolo doručené stanovisko Úradu jadrového dozoru SR 

k Správe o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR k 31. 12. 2021. Následne, 
stanovisko ÚJD SR a Správa o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP a RAO v SR boli zaslané 

na MH SR. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 99/10/2022 

 
Rada správcov NJF  

berie na vedomie informáciu o doručení „Stanoviska ÚJD SR k Správe o plnení Vnútroštátneho 
programu nakladania s VJP a RAO v SR k 31. 12. 2021“, 

berie na vedomie informáciu o zaslaní „Správy o plnení Vnútroštátneho programu nakladania s VJP 

a RAO v SR k 31. 12. 2021 a Stanoviska ÚJD SR na MH SR. 
      

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

  
K bodu 12:    

12.1 Ing. Neštický informoval RS NJF, že na NJF bol vykonaný priebežný audit firmou TAX-AUDIT 

Slovensko, spol. s.r.o. z ktorého je vypracovaná „Správa pre vedenie z Auditu“, ktorá bola predložená 
RS NJF. Komentár k predloženej správe z priebežného auditu predniesol hlavný kontrolór NJF Ing. 

Horváth. RS NJF prijala 
 

uznesenie č. 100/10/2022 

 
Rada správcov NJF berie na vedomie predložený materiál z priebežného auditu „Správa pre vedenie 

z Auditu“. 
      

Hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0.  
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12.2 Ing. Neštický predložil RS NJF na prerokovanie návrh „Zmluvy o zabezpečení stravovania 

zamestnancov, poskytovaní finančného príspevku a iných plnení zamestnancov“, uzatvorenú medzi NJF 

a spoločnosťou GGFS, s.r.o., ktorá bola vybratá v rámci verejného obstarávania. Zmluva bude 
uzatvorená do konca roka 2026. RS NJF prijala 

 
uznesenie č. 101/10/2022 

 

Rada správcov NJF schvaľuje  Zmluvu o zabezpečení stravovania zamestnancov, poskytovaní 
finančného príspevku a iných plnení zamestnancov, uzatvorenú medzi NJF a GGFS, s.r.o. 

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

 
 

Najbližšie riadne zasadnutie RS NJF je plánované uskutočniť dňa 23. 11. 2022. 

 
 

 
 

 

Zapísal: Ing. Neštický                                               Schválil: Ing. Éhn 


