
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti Vnútornej kontroly na Úrade jadrového dozoru 

Slovenskej republiky v II. polroku 2020 

 

A. Zrealizované úlohy: 

 

1. Vykonať kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky splatných v roku 

2020 a následne výberovým spôsobom vykonať pravidelnú štvrťročnú kontrolu na základe 

uznesenia vlády SR č. 129/2000 bod B.2.  

Kontrola bola uskutočnená. 

Záznam o kontrole zo dňa 13.10.2020, číslo registratúrneho záznamu 7048/2020 

Záznam o kontrole zo dňa 13.01.2021, číslo registratúrneho záznamu 658/2021 

 

 

2. Vykonať kontrolu plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 bod C.2. o dodržiavaní smernice 

na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Metodického pokynu naprípravu 

a predkladanie materiálov na rokovanie vlády. 

Kontrola bola uskutočnená. 

Záznam o vnútornej kontrole zo dňa 14.12.2020, číslo registratúrneho záznamu 8653/2020 

Protokol o výsledku kontroly zo dňa  18.12.2020, číslo registratúrneho záznamu 8659/2020 

Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 07.01.2021, číslo 

registratúrneho záznamu 88/2021 

Kontrolou bol zistený jeden nedostatok. 

 

3. Vykonať kontrolu plnenia úloh uložených poradou predsedníčky.  

Kontrola bola uskutočnená.  

Bez záznamu. 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

4. Vyhodnotiť plnenie cieľov Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a plánu hlavných 

úloh na rok 2020 za I. polrok 2020. 

Kontrola bola uskutočnená. 

Bez záznamu, materiál bol predložený na poradu p. predsedníčky dňa 18.08.2020. 

 

B. Nezrealizované úlohy: 

 

1. Vykonať kontrolu súladu času uvedeného v cestovnom príkaze a času uvedeného 

v zázname o prevádzke motorového vozidla v období IV. štvrťrok roku 2019, I., II. a III. 

štvrťrok roku 2020 výberovým spôsobom. 

Termín: začatie kontroly do 31.12.2020. 

Kontrola bola začatá v súlade s plánom a to dňa 15.12.2020. Kontrola bude pokračovať 

po predložení dokladov. 
 

Záver: Úlohy bod 1. až bod 4. uvedené v príkaze predsedníčky PP 101 034:20  Zameranie 

kontrolnej činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v II. polroku 2020 - 

aktualizácia zo dňa 25.11.2020 boli vykonané. Úloha uvedená v bode 5 tohto dokumentu 

pokračuje. 

 

 

 

Bratislava dňa 22.01.2021 


