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ČASŤ 1 

Správa o hospodárení 
ÚVOD  
 
 Návrh záverečného účtu Úradu jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD SR“) za rok 
2017  bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR č. MF/23510/2014-
31 z 23. októbra 2014, ktorá bola aktualizovaná dňa 13. decembra 2017 s platnosťou aj pre 
rok 2017 bez zmeny. Obsahuje stručný opis činnosti ÚJD SR v roku 2017 a podáva 
súhrnnú charakteristiku a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia ÚJD SR. 
Celkové hodnotenie rozpočtu ako aj jeho čerpania je vykonané cez ekonomické 
ukazovatele ako sú príjmy, výdavky, rozbor zamestnanosti, programové hospodárenie, 
plnenie zámerov a cieľov. 
 
 Kapitola ÚJD SR mala na rok 2017 rozpísané záväzné ukazovatele štátneho 
rozpočtu v súlade so zákonom Národnej rady zo dňa 29. novembra 2016 č. 357/2016 Z. z. 
o štátnom rozpočte na rok 2017 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 461 zo dňa 
5. októbra 2016 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. 
 
1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2017 
 
1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly 
 

ÚJD SR bol zriadený ako nezávislý ústredný orgán štátnej správy a jeho 
kompetencie sú stanovené zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podrobnejšie upravené zákonom č. 541/2004 Z. z. o mierovom 
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Prvoradým poslaním ÚJD SR je vykonávať štátny dozor nad jadrovou 
bezpečnosťou jadrových zariadení s cieľom využívať jadrovú energiu v Slovenskej 
republike tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia zamestnancov a obyvateľstva a poškodeniu 
životného prostredia a majetku. 

Okrem toho v zmysle rozsahu kompetencií podľa zákona č. 575/2001 Z. z. ÚJD SR 
dozerá na to, aby sa jadrová energia a jadrové materiály využívali v SR bezpečne, 
spoľahlivo a výlučne na mierové účely. Úrad tiež vykonáva štátny dozor v oblasti 
bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, pri 
fyzickej ochrane jadrových materiálov, pri havarijnom plánovaní v SR pre prípad 
radiačného ohrozenia a zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných 
zmlúv a dohôd v oblasti mierového využívania jadrovej energie. 

Výkon dozoru sa realizuje prostredníctvom aktivít v štyroch hlavných oblastiach: 
v legislatívnej oblasti, v oblasti vydávania povolení pre rôzne činnosti, ďalej ÚJD SR 
vykonáva posudzovanie a hodnotenie bezpečnostnej dokumentácie a tiež vykonáva 
kontrolnú/inšpekčnú činnosť v jadrových zariadeniach a vynucovanie práva.  

ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy pripravuje a vydáva všeobecne záväzné 
predpisy v oblasti svojej pôsobnosti a ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť 
jadrových zariadení. 
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V súlade s legislatívou vydáva povolenia na rôzne činnosti a to na základe žiadosti 
doplnenej bezpečnostnou dokumentáciou. ÚJD SR vykonáva pôsobnosť stavebného úradu 
v osobitných prípadoch v zmysle stavebného zákona. 

Hodnotiaca činnosť predstavuje najmä súhrn aktivít zameraných na posudzovanie 
bezpečnostnej dokumentácie. Bezpečnostná dokumentácia je súhrn dokumentov, v ktorom 
je prevádzkovateľ povinný písomne preukázať, že jadrové zariadenie je bezpečné. 

Výkon kontrolnej činnosti je upravený vnútornou smernicou a ročným inšpekčným 
plánom. ÚJD SR vykonáva inšpekcie počas výstavby, prevádzky, realizácie zmien, opráv, 
údržby a vyraďovania jadrových zariadení. 

V súvislosti s havarijným plánovaním a havarijnou pripravenosťou ÚJD SR 
schvaľuje vnútorné havarijné plány jadrových zariadení, ktoré zahŕňajú opatrenia pre 
ochranu personálu, obyvateľstva a životného prostredia. 

V oblasti medzinárodnej spolupráce v rámci svojej pôsobnosti ÚJD SR zastupuje 
SR v pracovných skupinách Európskej komisie a Rady Európy, v Medzinárodnej agentúre 
pre atómovú energiu v OSN, v Agentúre pre jadrovú energiu pri OECD a iných 
medzinárodných organizáciách v oblasti jadrovej bezpečnosti. Spolupráca s 
Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni naďalej patrí k tým 
najpoprednejším. Zvlášť významná je účasť ÚJD SR na aktivitách asociácie dozorov 
európskych krajín prevádzkujúcich atómové elektrárne (WENRA), ktorej cieľom je 
rozvíjať spoločný prístup k jadrovej bezpečnosti a k dozoru predovšetkým v štátoch 
Európskej únie. 

 
Hlavné úlohy a činnosti vykonávané ÚJD SR v roku 2017 

Legislatíva 

ÚJD SR v rámci legislatívnych činností v roku 2017 sústredil svoju pozornosť na 
viacero ťažiskových oblastí. Naďalej koordinoval spoluprácu dotknutých subjektov 
v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny k občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové 
škody. ÚJD SR v spolupráci s OECD/NEA pripravil v roku 2017 v poradí tretí 
medzinárodný workshop o zodpovednosti za jadrové škody, ktorý sa uskutočnil v  dňoch 
18. – 20. 10. 2017 v Bratislave. Workshop bol zameraný na hodnotenie implementácie 
platných medzinárodných dohovorov o zodpovednosti za jadrové škody v jednotlivých 
štátoch, vrátane nezmluvných štátov, za predpokladu, že nadobudnú účinnosť všetky 
modernizované medzinárodné nástroje. 

Ďalšou významnou aktivitou v oblasti legislatívy za rok 2017 bolo dokončenie prác 
na novele atómového zákona. Účelom novely atómového zákona bola úplná transpozícia 
smernice Rady 2014/87/Euratom z 8. júla 2014, ktorou sa mení smernica 
2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť 
jadrových zariadení a čiastočná transpozícia tých ustanovení smernice Rady 
2013/59/Euratom, z 5. decembra 2013 , ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy 
ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, ktoré 
patria do pôsobnosti ÚJD SR. V januári 2017 bol vládny návrh zákona predložený do 
Národnej rady SR a  zástupcovia ÚJD SR sa zúčastnili na rokovaní výboru pre obranu a 
bezpečnosť, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a ústavnoprávneho výboru. 
23.  3. 2017 bol zákon schválený a následne podpísaný prezidentom SR. V Zbierke 
zákonov SR bol vyhlásený 27. 4. 2017 pod číslom 96/2017 Z. z. Zákon č. 96/2017 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie 
(atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov nadobudol účinnosť 
1. 8. 2017. 
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ÚJD SR zabezpečil tiež legislatívny proces novely vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. 
z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie najmä z 
dôvodu zadefinovania styčného miesta. V roku 2017 vykonal aj legislatívny proces k 
návrhu vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam špeciálnych materiálov a zariadení, ktoré 
spadajú pod dozor ÚJD SR. 

ÚJD SR aj v roku 2017 pripravoval viacero bezpečnostných návodov s cieľom 
zabezpečiť plnenie požiadaviek na bezpečné využívanie jadrovej energie alebo 
vykonávanie činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie. 

V rámci ostatných legislatívnych činností ÚJD SR v roku 2017 aktívne participoval 
v medzirezortnej koordinačnej skupine pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ na 
Ministerstve spravodlivosti SR a v medzirezortnej koordinačnej skupine v konaní pred EK 
(Európskou komisiou) v predsúdnej fáze na Ministerstve zahraničných vecí  a európskych 
záležitostí SR. Ani v jednej pracovnej skupine v roku 2017 nebol evidovaný žiaden aktívny 
prípad, v ktorom by SR vystupovala v oblasti pôsobnosti ÚJD SR. 

V rámci medzirezortných pripomienkových konaní ÚJD SR zaslal približne 500 
stanovísk k návrhom legislatívnych a nelegislatívnych materiálov. 

Vydávanie povolení 

Na získanie povolenia na činnosti v oblasti mierového využívania jadrovej energie 
musí žiadateľ preukázať svoju schopnosť dodržiavať a plniť všetky požiadavky stanovené 
zákonmi a vyhláškami platnými v SR, obzvlášť požiadavky atómového zákona 
a vykonávacích vyhlášok ÚJD SR k tomuto zákonu. Žiadateľ musí ďalej preukázať, že JZ 
(jadrové zariadenie) bude, resp. je prevádzkované bezpečne. 

Okrem držiteľov povolení, ktorými sú SE, a. s. a JAVYS, a. s., ÚJD SR dozoruje 
a vydáva povolenia aj pre iné právnické osoby a organizácie, ktoré neprevádzkujú 
energetické JZ, ale vykonávajú činnosti súvisiace s mierovým využívaním jadrovej energie 
v súlade s atómovým zákonom. Jedným z predstaviteľov týchto držiteľov povolení je 
spoločnosť VUJE, a. s., ktorá sa zaoberá odborným výcvikom personálu JZ, výskumnou, 
projekčnou a realizačnou činnosťou súvisiacou s JZ a jadrovými materiálmi. 

Posudzovacia a hodnotiaca činnosť 

Jadrová bezpečnosť JZ sa preukazuje dokumentáciou, ktorá dokazuje, že jeho 
systémy, komponenty a technologické zariadenia, vrátane schopnosti ich obsluhy, sú 
spôsobilé pracovať bezpečne a spoľahlivo, a to počas normálnej, ako aj mimoriadnej 
prevádzky, a že vplyv JZ na zamestnancov, obyvateľstvo, životné prostredie a na majetok 
je na akceptovateľnej úrovni uznávaných medzinárodných štandardov. 

V súvislosti s dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce ÚJD SR vykonal množstvo 
pomontážnych kontrol zhody, ktorých cieľom bolo overiť súlad nainštalovaných 
technologických zariadení s projektom a schválenými požiadavkami na ich kvalitu. 
Pokračovalo posudzovanie dokumentácie systému manažérstva kvality a požiadaviek na 
kvalitu vybraných zariadení v zmysle príslušných vyhlášok ÚJD SR.  

Inšpekčná činnosť a vynucovanie práva 

Inšpekčnou činnosťou sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek a plnenie povinností 
ustanovených v atómovom zákone a jeho vykonávacích právnych predpisoch, v stavebnom 
zákone a jeho vykonávacích právnych predpisoch, plnenie povinností vyplývajúcich z 
rozhodnutí ÚJD SR, ako aj plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov z protokolov. 
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Okrem plánovaných kontrol vykonávajú inšpektori aj neplánované kontroly, ktoré 
sú vyvolané stavom v JZ (napr. výstavba a montáž, etapy spúšťania) alebo prevádzkovými 
udalosťami. Na rok 2017 bolo naplánovaných 157 inšpekcií z toho bolo z objektívnych 
príčin 6 zrušených. Neplánovaných inšpekcií sa v roku 2017 vykonalo 32. 

Spolu bolo vykonaných 183 inšpekcií, z toho 5 skončilo formou protokolu, ostatné 
ako záznam, t. j. bez zistení. V roku 2017 ÚJD SR neuložil žiadnu pokutu, neobmedzil 
rozsah alebo platnosť povolenia a ani nezastavil prevádzku žiadneho JZ. 

Havarijné plánovanie a havarijná pripravenosť 

Na ÚJD SR je vytvorené CHO (Centrum havarijnej odozvy), ktoré by v prípade 
nehody alebo havárie zabezpečovalo hodnotenie jej priebehu a následkov, jej závažnosť z 
hľadiska možného vplyvu na okolie a prípravu návrhov odporúčaných opatrení na ochranu 
obyvateľstva v skorej fáze. 

V roku 2017 sa CHO ÚJD SR zapojilo do viacerých domácich, ale aj 
medzinárodných cvičení. Havarijný štáb ÚJD SR precvičoval svoju činnosť pri 
celoareálových cvičeniach na JZ Bohunice aj Mochovce a niektorých zmenových 
cvičeniach prevádzky JZ. Z medzinárodných cvičení sa v roku 2017 ÚJD SR znovu 
zapojilo do cvičení série ConvEx, organizovaných MAAE. Hostiteľskou krajinou bolo pri 
cvičení typu ConvEx 3 tento rok Maďarsko, pričom účelom cvičenia bolo preverenie 
súčinnosti krajín pri cezhraničnom úniku z RAL z JZ. 

Zahraničná spolupráca  

V kontexte členstva SR v Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom) 
ÚJD SR počas celého roka 2017 zastrešoval európsku agendu v oblasti mierového 
využívania jadrovej energie, zabezpečoval úlohy a plnil záväzky, ktoré mu z toho členstva 
vyplývajú. Zástupcovia ÚJD SR sa pravidelne zúčastňovali na rokovaniach v pracovných 
skupinách Rady EÚ i na zasadnutiach pracovných výborov a skupín EK, kde ako experti 
v oblastiach dotýkajúcich sa kompetencií ÚJD SR, najmä vo vzťahu k záväzkom a 
činnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, obhajovali záujmy SR.  

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu jadrovej 
bezpečnosti je Pracovná skupina pre atómové otázky. 

Najvýznamnejšiu úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce vzhľadom na politicko-
odborný a medzinárodný význam a širokú škálu možností technickej spolupráce a pomoci, 
zohráva MAAE so sídlom vo Viedni. 

V roku 2017 sa konalo päť zasadnutí Rady guvernérov MAAE (marec, jún, 
september – 2 zasadnutia, november), na ktorých bola zabezpečená účasť zástupcov ÚJD 
SR. 

V roku 2017 ÚJD SR zabezpečoval úlohy vyplývajúce zo záverov zasadnutí 
Prípravnej komisie CTBTO a z rokovaní jej pracovných skupín. Experti ÚJD SR sa 
zúčastnili na 48. a 49. zasadnutí Prípravnej komisie a na 48. a 49. zasadnutí Pracovnej 
skupiny B pre technické záležitosti vo Viedni. Dôležité bolo predovšetkým sledovanie 
plánovaných aktivít v rámci tretieho tréningového cyklu a plánovaných cvičení budúcich 
inšpektorov CTBTO. Do týchto činností sa SR aktívne dlhodobo zapája – doteraz bolo na 
našom území zrealizovaných 8 medzinárodných poľných cvičení, ktoré prebiehali vo 
vojenskom priestore Turecký vrch a jeden kurz pre budúcich inšpektorov v centre výcviku 
Lešť. 

ÚJD SR ako gestor spolupráce s OECD/NEA na základe uznesenia vlády SR č. 
245/2001 koordinuje spoluprácu SR s OECD/NEA a zabezpečuje plnenie záväzkov SR 
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vyplývajúcich z tohto členstva. V roku 2017 sa zástupcovia ÚJD SR zúčastnili na 
pravidelných zasadnutiach Riadiaceho výboru NEA (RV NEA), ktoré sa konali v dňoch 
20. - 21. 4. a 24. - 25. 10. 2017. Rokovania RV NEA viedla predsedníčka ÚJD SR, ktorá v 
súčasnosti vykonáva funkciu predsedníčky RV NEA. 

Bilaterálna spolupráca sa realizuje na vládnej úrovni, predovšetkým so susednými 
štátmi, a na  úrovni dozorných orgánov nad jadrovou a radiačnou bezpečnosťou. ÚJD SR 
pravidelne organizuje stretnutia s predstaviteľmi vládnych a iných partnerských organizácií 
susedných štátov. V roku 2017 sa uskutočnili pravidelné každoročné bilaterálne rokovania 
vedúcich predstaviteľov ÚJD SR s delegáciami predovšetkým susedných štátov - 
Maďarskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a 
Slovinska. 

Komunikácia s verejnosťou 

Pre ÚJD SR je komunikácia a informovanie verejnosti jednou z prioritných úloh, 
ktorá vyplýva zo samotného poslania úradu. Cieľom komunikácie s verejnosťou je 
informovať domácu a zahraničnú verejnosť o dianí v pôsobnosti dozorného úradu a 
prostredníctvom aktuálneho, objektívneho a zrozumiteľného informovania a obojstrannej 
otvorenej komunikácie budovať dôveru verejnosti k činnosti ÚJD SR. Za účelom zvýšenia 
dôveryhodnosti a informovanosti verejnosti má ÚJD SR spracovanú Stratégiu komunikácie 
s verejnosťou. 

Ako objektívny a nezávislý dozorný orgán neustále vytvára podmienky pre 
zabezpečenie informovania verejnosti a médií, či už prostredníctvom vydávania tlačových 
správ, aktualít zverejňovaných na webovom sídle ÚJD SR, ale aj prostredníctvom 
sociálnych sietí - FACEBOOK. Webové sídlo ÚJD SR je aj v anglickom jazyku, aby bolo 
zdrojom informácií aj pre medzinárodnú komunitu. Zverejnené sú zákony a predpisy 
v oblasti jadrovej bezpečnosti a súvisiace právne predpisy, ako aj celé znenia 
bezpečnostných návodov. Na webovom sídle sa zverejňujú aj rozhodnutia, ktoré ÚJD SR 
vydal, ako i všetky správne konania ÚJD SR. ÚJD SR navyše umožňuje verejnosti a 
médiám komunikovať prostredníctvom špeciálnej adresy na webovom sídle 
(info@ujd.gov.sk) ako i „Napíšte nám“. Od roku 2016 má ÚJD SR nainštalovaný 
dotykový informačný kiosk. Dotykový informačný kiosk je umiestnený v sídle ÚJD SR 
v Bratislave – pred vstupom do budovy a je prístupný verejnosti 24 hodín denne. 
 
1.1.2. Výsledok  rozpočtového hospodárenia kapitoly  
 

ÚJD SR ako rozpočtová kapitola je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 
štátny rozpočet. ÚJD SR mal v roku 2017 rozpočtované príjmy v celkovej sume 8 960 000 
eur. Rozpočet príjmov bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením upravený na sumu 
8 947 082 eur. Za hodnotené obdobie boli dosiahnuté celkové príjmy spolu v sume 
8 962 359 eur, z  toho nedaňové príjmy boli 8 948 425 eur a príjmy zo zahraničných 
grantov 13 934 eur. 

ÚJD SR nemá rozpočtované prostriedky (príjmy) prijaté z EÚ. 
 
Schválený rozpočet na rok 2017 stanovil pre kapitolu ÚJD SR limit výdavkov 

v sume 9 122 604 eur. Po rozpočtových opatreniach bol limit výdavkov upravený na sumu 
9 053 204 eur. Celkový objem výdavkov na činnosť ÚJD SR financovaných z prostriedkov 
štátneho rozpočtu (zdroj 111 + zdroj 131G + zdroj 35) čerpaných k 31.12.2017 dosiahol 
sumu 8 451 111 eur. Z  toho na financovanie bežnej činnosti sa vynaložili výdavky v sume 
8 208 368 eur a na obstaranie kapitálových aktív výdavky v sume 242 743 eur. 
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                                                                                                                          (v eur)                             
 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
% 

k upravenému 
rozpočtu 

     

Príjmy spolu   8 960 000  8 947 082  8 962 359 100,17 

z toho: 
prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0  

     

Výdavky spolu:  9 122 604 9 053 204 8 451 111 93,35 

z toho: 
kryté prostriedkami EÚ 0 0 0  

Saldo príjmov a 
výdavkov 

- 162 604 - 106 122 + 511 248  

z toho: 
z prostriedkov EÚ 0 0 0 0 

 
Hospodárenie rozpočtovej kapitoly ÚJD SR vykazuje kladné saldo 511 248 eur. 
  
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 bol schválený dňa 
29. novembra 2016 zákonom NR SR č. 357/2016 Z. z. Rozpis záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu na rok 2017 pre ÚJD SR bol oznámený listom Ministerstva financií SR 
č. MF/021528/2016-441 zo dňa 8.12.2016, v nasledujúcom rozsahu:  

 
PRÍJMY KAPITOLY (úradu) 
   
      A. Záväzný ukazovateľ 8 960 000 eur  
      B. Prostriedky z rozpočtu EU                      0

VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 9 122 604 eur
     

      A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
      z toho: 

9 122 604 eur

      A.1.prostriedky štátneho rozpočtu  ( kód zdroja 111) 9 122 604 eur
      A.2.prostriedky na spolufinancovanie                0 
      A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
              osobné vyrovnania (610), ( kód zdroja 111) 
      z toho:                 

     
3 235 776 eur

      mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
      vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 
3 235 776 eur

 
      Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, 
      podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 
 z toho:             

 
123 osôb

     aparát ústredného orgánu 123 osôb 
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       A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 
       z toho: 124 200 eur

     (kód zdroja 111) 124 200 eur

B. Prostriedky Európskej únie       0 
 

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov
vlády SR a častí programov vlády SR (výdavky za kapitolu) 

     z toho na program:  

 
9 122 604 eur 

080  -  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 8 101 004 eur 
            Zámer: 

Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť, posudzovať a hodnotiť 
bezpečnostnú dokumentáciu pre jadrové zariadenia v SR, vydávať 
povolenia pre prevádzkovateľov jadrových zariadení v SR v súlade 
s platnou legislatívou v  záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti 
jadrových zariadení. 

 
08001 -  Štátny dozor 8 101 004 eur
               Zámer:  

Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť a dozor nad jadrovou 
bezpečnosťou v záujme udržania permanentne vysokej úrovne 
jadrovej bezpečnosti na jadrových zariadeniach prevádzkovaných 
v SR. 

 
06H0F -  Hospodárska mobilizácia ÚJD SR    (Podprogram, 

ktorý úrad rieši ako účastník medzirezortného programu) 
GESTOR: 26 - Ministerstvo hospodárstva SR 

1 000 eur

                                
0970D -  Príspevky SR do medzinárodných organizácií - ÚJD SR   

(Podprogram, ktorý úrad rieši ako účastník medzirezortného 
programu) 
GESTOR: 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

SR 

650 000 eur 

 
0EK0Q- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 

- ÚJD SR 
(Podprogram, ktorý úrad rieši ako účastník medzirezortného 
programu) 
GESTOR: 04 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu 

370 600 eur

  
 
Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového roka 
ovplyvnená rozpočtovými opatreniami. 
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Príjmy 

 Na rok 2017 boli celkové príjmy kapitoly schválené v sume 8 960 000 eur. Záväzný 
ukazovateľ príjmov kapitoly ÚJD SR bol v priebehu roka 2017 rozpočtovým opatrením 
upravený na sumu 8 947 082 eur. Plnenie príjmov za kapitolu k 31. 12. 2017 bolo v sume 
8 962 359 eur, t. j. plnenie bolo na 100,17 % k upravenému rozpočtu, z  toho nedaňové 
príjmy boli 8 948 425 eur a príjmy zo zahraničných grantov 13 934 eur. 
 
Výdavky celkom  

Limit výdavkov na rok 2017 bol pre kapitolu ÚJD SR schválený v sume 9 122 604  
eur. Po rozpočtových opatreniach bol limit výdavkov upravený na sumu 9 053 204 eur. 
Celkový objem výdavkov na činnosť ÚJD SR k 31.12.2017 dosiahol sumu 8 451 111 eur. 
Z toho na financovanie bežnej činnosti sa vynaložili výdavky v sume 8 208 368 eur a na 
obstaranie kapitálových aktív výdavky v sume 242 743 eur.  
Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 
 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v 
sume 3 235 776 eur, rozpočtovými opatreniami MF SR boli upravené na 3 352 974 eur 
a čerpané v sume 3 352 974 eur, čo je čerpanie na 100 % oproti upravenému rozpočtu.  

Kapitálové výdavky boli schválené v sume 124 200 eur. Upravené boli na 247 713 
eur a čerpané v sume 242 743 eur, t.j. čerpanie bolo na 97,99 % upraveného rozpočtu.  
 

ÚJD SR dosiahol pri plnení úloh štátneho rozpočtu na rok 2017 za svoju 
rozpočtovú kapitolu priaznivé výsledky. Dodržal všetky ukazovatele stanovené v rozpise 
rozpočtu, ako aj úpravy vykonané na základe rozpočtových opatrení. Pri čerpaní 
výdavkov uplatňoval zodpovedný prístup, ktorým sledoval maximálnu hospodárnosť a 
efektívnosť využitia prostriedkov štátneho rozpočtu.  
 
 
1.2. Príjmy kapitoly ÚJD SR 

Príjmy na rok 2017 boli rozpočtované v sume 8 960 000 eur. Po rozpočtových 
opatreniach boli príjmy kapitoly upravené na sumu 8 947 082 eur. V skutočnosti za 
vyhodnocované obdobie boli dosiahnuté celkové príjmy v sume 8 962 359 eur, z toho : 

  
 
             N e d a ň o v é   p r í j m y   s p o l u        (99,84 %)                            8 948 425 eur 

             G r a n t y  a  t r a n s f e r y  s p o l u         (0,16 %)                                 13 934 eur 
            (zdroj 35) 
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie  
 

           (v eur) 

Program Zdroj 
Ekonom. 
klasifik. 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
% k upr. 
rozpočtu

080 111 221004  Administratívne poplatky na výkon    
 SD  8 960 000 8 947 082  8 945 885 

 
99,99 

080 111 220 
 Administratívne poplatky 
 a iné poplatky 8 960 000 8 947 082  8 945 885 

 
99,99 

080 111 292006  Z náhrad z poistného plnenia 0 0 1 342 0 
080 111 292017  Z vratiek 0 0 188 0 
080 111 292027  Iné 0 0 42 0 
080 111 292  Ostatné príjmy 0 0 1 572 0 
080 72E 292006  Z náhrad z poistného plnenia 0 0 968 0 
080 72E 292  Ostatné príjmy 0 0 968 0 
080 spolu 290  Iné nedaňové príjmy 0 0 2 540 0 

080   200  NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 8 960 000 8 947 082 
 

8 948 425 
 

 
100,02 

 

080 35 331002  Zahraničné granty  (od medzin. org.) 0 0 13 934 0 
080 35 331   Bežné 0 0 13 934 0 

080 35 300  Granty a transfery 0 0 13 934 0 

          
  SPOLU  PRÍJMY spolu 8 960 000 8 947 082 8 962 359 100,17 

 
V skutočnosti dosiahli celkové nedaňové príjmy sumu  8 948 425 eur, čo 

predstavuje plnenie k schválenému rozpočtu 100,02 %, z toho: 

- administratívne poplatky za výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 
od subjektov, ktoré sú držiteľmi povolení a podliehajú dozoru ÚJD SR dosiahli 
sumu 8 945 885 eur,  

- iné nedaňové príjmy boli v sume 2 540 eur. 
 
Nižšie plnenie príjmov v oblasti administratívnych poplatkov oproti rozpočtovaným 

bolo v dôsledku nižšieho prepracovania aktivity u TSU RaO (Technológie spracovania 
a úpravy rádioaktívnych odpadov) a  tiež aj uloženia nižšieho počtu VBK (vlákno-
betónových kontajnerov) v RÚ RaO (Republikovom úložisku rádioaktívnych odpadov). 

 
Celkové príjmy (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) za kapitolu 

v sledovanom období dosiahli sumu 8 962 359 eur, z toho boli dary a granty v sume 
13 934 eur. 

 
 
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ   - NEHODNOTÍ SA  
  - NEVYSKYTUJÚ SA  
 

ÚJD SR nemá rozpočtované prostriedky prijaté z EÚ. 
 
 
 



 11

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 
  

V priebehu roku 2017 vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre 
kapitolu ÚJD SR 1 rozpočtové opatrenie, na základe ktorého bol upravený záväzný 
ukazovateľ príjmov kapitoly a to z dôvodu poklesu produkcie rádioaktívneho odpadu 
a zníženej prepracovanej aktivity. 
 
 
1.3. Výdavky kapitoly ÚJD SR 
 

ÚJD SR pri plnení úloh štátneho rozpočtu za rok 2017 za svoju rozpočtovú kapitolu 
dodržal všetky ukazovatele stanovené v rozpise rozpočtu, ako aj úpravy vykonané na 
základe rozpočtových opatrení. Uplatňoval reguláciu rozpočtových výdavkov stanovenú 
MF SR.  
 

Schválený rozpočet na rok 2017 stanovil pre kapitolu ÚJD SR limit výdavkov v 
sume 9 122 604 eur, z  toho na bežné výdavky suma 8 998 404 eur a na kapitálové 
výdavky suma 124 200 eur. 
 

Po vykonaní rozpočtových opatrení a rozpočtových presunov bol limit výdavkov 
pre ÚJD SR na rok 2017 upravený na sumu 9 053 204 eur, z  toho na bežné výdavky suma 
8 805 491 eur a  na kapitálové výdavky suma 247 713 eur. 
 

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 8 451 111 eur, z toho zo štátneho 
rozpočtu boli použité prostriedky v sume 8 437 177 eur a zo samostatného účtu (dary a 
granty) boli použité prostriedky v sume 13 934 eur.  

 
Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo v  sume 8 437 177 eur (zdroj 111 + 

zdroj 131G), čo je  93,20 % - né čerpanie oproti upravenému rozpočtu, z  toho na bežné 
výdavky sa použila suma 8 194 434 eur a  na kapitálové výdavky suma 242 743 eur (zdroj 
111 + zdroj 131G). 
 
 
 

Celkový úhrn  výdavkov čerpaných k  31.12.2017 spolu s mimorozpočtovými    
       prostriedkami dosiahol sumu 8 451 111 eur v nasledovnom členení: 

 
 

  
 ROZPOČET ČERPANIE 

Schválený 
 

Upravený 
 

Rozpočtové 
( zdroj 111 ) 

Rozpočtové 
( zdroj 131G ) 

Zahraničné 
granty (zdroj 35) SPOLU 

(v eur) (v eur) (v eur) (v eur) (v eur) (v eur) 
Bežné výdavky 8 998 404 8 805 491 8 194 434 0 13 934 8 208 368

Kapitálové 
výdavky 124 200 247 713 183 173 59 570 0 242 743

Výdavky celkom 9 122 604 9 053 204 8 377 607 59 570 13 934 8 451 111
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Prehľad o čerpaní výdavkov v rozsahu najdôležitejších ukazovateľov za rok 2017, 
                 porovnanie s rokom 2016 poskytuje nasledovná tabuľka (v eur):  

 
 
 
 
 
Graf č. 1: Štruktúra čerpania rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov za rok  2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  Rozpočet    

za rok 2017 
Skutočnosť  
za rok 2017 

 

Skutočnosť 
Rozpočtové 
výdavky za 

r. 2016 
(v eur) 

Schválený 
(v eur) 

Upravený 
(v eur) 

 
Rozpočtové 

výdavky 
 

(v eur) 
 

(zdroj 111) 
 

 
Rozpočtové 

výdavky 
 

(v eur) 
 

(zdroj 131G) 
 

 
Mimo – 

rozpočtové 
výdavky 
(v eur) 

 
(zdroj 35) 

 

Výdavky 
celkom 
(v eur) 

% plnenia 
Výdavky celkom 
oproti rozpočtu 

Schvál. Uprav. 

Výdavky celkom 7 895 742 9 122 604 9 053 204 8 377 607 59 570 13 934 8 451 111 92,64 93,35

z toho:         

Bežné  výdavky 7 418 137     8 998 404 8 805 491 8 194 434 0 13 934 8 208 368 91,22 93,22

Kapitálové  
výdavky  

477 605 124 200 247 713 183 173 59 570 0 242 743 195,45 97,99

Bežné výdavky 
 limit miezd, 
platov 
a OOV 
 % oproti schv. 
rozpočtu 
 %  oproti upr.   
rozpočtu 

3 164 928 3 235 776 3 352 974 3 352 974 0 0 3 352 974 103,62 100,00

 poistné 1 191 487 1 252 543 1 334 375 1 332 631 0 1 408 1 334 039 106,51 99,97

 výdavky na    
RVT 

96 000 1 490 600 152 150 0 0 0 0 0 0

 bežné transfery 
zahraničné 

811 745 933 000 1 105 877 1 101 612 0 0 1 101 612 118,07 99,61

 účelové  
 prostriedky 
 na hospodársku 
 mobilizáciu 

0 1 000 1 000 864 0 0 864 86,40 86,40

 priemerný 
 evidenčný 
 počet 
 zamestnancov 
 prepočítaný 

119 (osôb) 123 (osôb) 125 (osôb) 117 (osôb) 0 0 117 (osôb) 95,12 93,60

Bežné výdavky 
97,13 %
Kapitálové výdavky
2,87 %

97,13 %

2,87 %
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Graf č. 2: Štruktúra čerpania rozpočtových výdavkov za rok 2017 
 

15,79%

13,35%

28,32%

39,67%
2,87 %

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
39,67%
Poistné 15,79  %

Tovary a ďalšie služby  28,32 %

Bežné transfery 13,35  %

Kapitálové výdavky 2,87 %

 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

600 - Bežné výdavky  
 

Bežné výdavky na rok 2017 boli rozpisom rozpočtu  stanovené v sume 8 998 404 
eur, po úprave rozpočtu v sume 8 805 491 eur. Celkové čerpanie (s mimorozpočtovými 
výdavkami) k  31. decembru 2017 dosiahlo sumu  8 208 368 eur. Úhrn bežných výdavkov 
(bez mimorozpočtových výdavkov) čerpaných k 31.12.2017 dosiahol sumu 8 194 434 eur. 
Čerpanie mimorozpočtových bežných výdavkov bolo v  sume 13 934 eur. 
 
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
 

V rozpočte bol stanovený celkový limit výdavkov v sume 3 235 776 eur pre 123 
zamestnancov ÚJD SR, po úpravách rozpočtu dosiahol sumu 3 352 974 eur pre 125 
zamestnancov ÚJD SR. Za ohodnotenie práce zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a zamestnancov v  štátnozamestnaneckom pomere na mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania boli vynaložené celkové výdavky v sume 3 352 974 eur. V roku 2017 na tejto 
položke neboli čerpané žiadne mimorozpočtové prostriedky.  
  
620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

  
Limit výdavkov na poistné bol stanovený v sume 1 252 543 eur. Rozpočet bol 

upravený na sumu 1 334 375 eur. Na odvodové povinnosti boli čerpané výdavky v 
celkovej sume 1 334 039 eur (mimorozpočtové prostriedky dosiahli čerpanie 1 408 eur).  

 
630 - Tovary a ďalšie služby  
  

Stanovený limit rozpočtu bol v sume 3 506 425 eur, rozpočet bol upravený na sumu 
2 952 605 eur a celkové výdavky aj s mimorozpočtovými prostriedkami sa čerpali v sume 
2 393 416 eur. Z rozpočtových prostriedkov sa čerpalo 2 380 890 eur. Mimorozpočtové 
prostriedky boli čerpané v sume 12 526 eur. 
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Výdavky na cestovné (položka 631) dosiahli celkové čerpanie v sume 171 505 eur, 
z čoho 16 572 eur bolo vyčerpané na tuzemské pracovné cesty a na zahraničné pracovné 
cesty bolo vyčerpané 154 933 eur (mimorozpočtové prostriedky dosiahli čerpanie 6 090 
eur). Schválený rozpočet na cestovné bol stanovený v sume 182 000 eur, v priebehu roka 
2017 nebol upravovaný. 
 

Výdavky na energie, vodu a komunikácie (položka 632) sa čerpali v celkovej sume 
67 140 eur, boli použité na poplatky a úhrady za práce a služby elektrární, vodární, 
telekomunikácií, poplatky za mobilné telefóny, poštovú a kuriérsku službu a komunikačnú 
infraštruktúru. 
 

Výdavky na materiál (položka 633) sa čerpali v celkovej sume 128 629 eur. Tieto 
výdavky boli použité na vybavenie kancelárií, na nákup výpočtovej a telekomunikačnej 
techniky, softvéru, na nákup kancelárskych potrieb, na reprezentačné účely, na nákup 
papiera, kníh, časopisov a iných publikácií, obstaranie drobného nehmotného majetku, 
a komunikačnú infraštruktúru atď.  
 

Dopravné (položka 634) bolo čerpané v celkovej sume 47 855 eur. Prostriedky boli 
použité na zabezpečenie chodu autodopravy. Finančné prostriedky sa použili na nákup 
pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín pre 13 osobných motorových vozidiel v 
sume 15 790 eur, na údržbu a opravy prostriedky v sume 15 750 eur, na zákonné a 
havarijné poistenie 11 522 eur, na prepravné 2 016 eur a na karty, diaľničné známky 
a poplatky 2 777 eur.  
 

Práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje 
bežné fungovanie majetku formou rutinnej a štandardnej údržby (položka 635) vo 
výdavkoch dosiahli sumu 164 947 eur. Najväčšie výdavky z tejto sumy predstavujú 
nasledovné druhy výdavkov: výdavky na opravu a údržbu softvéru 40 670 eur, na údržbu 
budovy 75 633 eur, na údržbu špeciálnych strojov a prístrojov a zariadení 304 eur, na 
servis a údržbu komunikačnej infraštruktúry 37 806 eur a na údržbu prevádzkových 
prístrojov 9 346 eur. Ostatné výdavky boli vynaložené na údržbu telekomunikačnej 
techniky 1 188 eur. 
 

Nájomné za prenájom (položka 636) – bolo čerpané v sume 64 213 eur. 
Prostriedky boli použité na prenájom kancelárskych priestorov, garáží a garážových státí v 
Bratislave, Trnave, Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach v sume 52 335 eur. Ostatné 
výdavky v sume 6 786 eur sa použili na prenájom telefónnych liniek a v sume 5 092 eur na 
prenájom poštového priečinku a telekomunikačných okruhov. 
 

Výdavky na ostatné tovary a služby (položka 637) v upravenom rozpise rozpočtu 
na rok 2017 boli rozpočtované v sume 2 269 985 eur. Skutočné výdavky boli čerpané 
v celkovej sume 1 749 127 eur (z toho z  rozpočtových prostriedkov sa čerpalo 1 742 691 
eur a z mimorozpočtových prostriedkov sa čerpalo 6 436 eur). Najväčšou položkou 
čerpanou v tejto kategórii výdavkov predstavujú výdavky na analýzy, expertízy a posudky 
a podporu v rámci činnosti pri dostavbe MO34 v sume 786 356 eur. Ďalšie výdavky 
predstavovali hlavne výdavky na školenia, kurzy a semináre v sume 342 080 eur, na 
inzerciu a propagáciu 3 151 eur, na všeobecné služby 135 490 eur, ktoré boli použité na 
správu budovy (budova v ktorej sídli ÚJD SR je v spoluspráve SIEA, URSO a ÚJD SR), 
na tlačiarenské služby, upratovacie služby a iné remeselnícke služby, na špeciálne služby 
53 174 eur, na prídel do sociálneho fondu 49 354 eur, na stravovanie 67 925 eur, na 
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poistenie majetku a osôb 2 082 eur (z toho mimorozpočtové prostriedky 36 eur), na 
poplatky a odvody 2 781 eur, na odmeny na základe dohôd o mimo pracovnej činnosti 
141 479 eur (z toho mimorozpočtové prostriedky 6 400 eur). Ostatné výdavky súviseli 
s poplatkami zdravotníckym zariadeniam, so službami v  oblasti televízneho a  
rozhlasového vysielania a s  reprezentačnými výdavkami. Výdavky na služby v oblasti 
informačno-komunikačných technológii predstavovali 155 653 eur. 
 
640 - Bežné transfery  
 

Rozpočet bol schválený v sume 1 003 660 eur, upravený bol na sumu 1 165 537 eur 
a čerpanie k 31.12.2017 dosiahlo sumu 1 127 939 eur. Z toho na transfery do zahraničia 
(medzinárodným organizáciám) bol schválený rozpočet v sume 933 000 eur, upravený bol 
na sumu 1 105 877 eur a čerpanie dosiahlo sumu 1 101 612 eur. Tieto finančné prostriedky 
boli použité na úhradu príspevkov za členstvo v medzinárodných organizáciách. 
Pravidelné príspevky predstavujú dva bežné zahraničné transfery pre MAAE, a to riadny 
členský príspevok v sume 622 553 eur a príspevok do Fondu technickej spolupráce v sume 
130 769 eur. ÚJD SR v roku 2017 uhradil aj príspevok SR do CTBTO v sume 177 687 eur. 
Ďalšími príspevkami SR sú príspevky do OECD/NEA - do programov PARt II v sume 
58 492 eur a účasť v projekte PKL3 v sume 14 250 eur, príspevok do 
OECD/NEA/DATABANK - do programu PARt II v sume 19 941 eur. V rámci príspevkov 
na programy vedecko-technickej spolupráce bol uhradený príspevok na program v OECD 
Halden Reactor Project (OECD/HRP) v sume 14 000 eur a príspevok na Implementačnú 
dohodu US NRC a UJD SR - (účasť v programe CSARP) v sume 63 129 eur, kde členovia 
využívajú výsledky výskumných a vývojových programov pri zvyšovaní bezpečnosti a 
spoľahlivosti JZ. Zo zahraničných transferov bol uhradený aj príspevok na európsku 
konferenciu o jadrovej bezpečnosti v sume 790 eur. 

Na tuzemských bežných transferoch jednotlivcom a  neziskovým právnickým 
osobám bol stanovený limit v sume 70 660 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 59 660 
eur. Čerpanie bolo v sume 26 327 eur. Prostriedky boli použité na úhradu členského 
príspevku neziskovej organizácii v tuzemsku (SNUS) v sume 660 eur a na náhradu 
zamestnancom (za prvých 10 dní práceneschopnosti) v sume  14 404 eur, na odchodné do 
dôchodku v sume 11 263 eur. 
 
700 - Kapitálové výdavky  
 

V rozpočte bol pre ÚJD SR stanovený limit kapitálových výdavkov celkom v sume 
124 200 eur, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 247 713 eur. Celkové čerpanie 
výdavkov bolo v sume 242 743 eur, a to zo zdroja 111 v sume 183 173 eur a zo zdroja 
131G (rozpočtové prostriedky z r. 2016) v sume 59 570 eur.  

 ÚJD SR použil rozpočtové prostriedky zo zdroja 111 na obstaranie kapitálových 
aktív nasledovne:  
na nákup softvéru 90 785 eur, na komunikačnú infraštruktúru (HW- server, UPS, router) 
16 505 eur, na nákup osobných automobilov 41 373 eur, na rekonštrukciu softvéru 34 510 
eur. 

Kapitálové výdavky zo zdroja 131G v sume 59 570 eur boli použité na nákup 
softvéru v sume 7 990 eur a na nákup osobného automobilu pre predsedníčku úradu 
v sume 51 580 eur. 
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1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 
 

           Čerpanie výdavkov spolu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za r. 2017 
                                                                                                               (v eur) 
 rozpočet čerpanie 

skutočnosť 
% čerpania rozpočtu 

schválený upravený schválený upravený 
0113 Zahraničné vzťahy 933 000 1 105 877 1 101 612 118,07 99,61

01 Všeobecné verejné služby:           933 000 1 105 877 1 101 612 118,07 99,61

          - 600 Bežné výdavky 933 000 1 105 877 1 101 612 118,07 99,61
          - 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 - -
0210 Vojenská obrana 1 000 1 000 864 86,40 86,40
          - 600 Bežné výdavky 1 000 1 000 864 86,40 86,40
          - 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 - -
0411 Ekonomická a obchodná oblasť 350 000 377 536 295 826 84,52 78,36
0433  Jadrové palivo 6 348 004 7 416 641 7 052 809 111,10 95,09
           - 600 Bežné výdavky 6 223 804 7 168 928 6 810 066 109,41 94,99
           - 700 Kapitálové výdavky 124 200 247 713 242 743 195,45 97,99
v tom:    
mimorozpočtové  - 600 Bežné výdavky 0 0 13 934 - -
                             - 700 Kapitál. výdavky 0 0 0 - -
0483 Výskum a vývoj v oblasti palív    
a energie 

1 490 600 152 150 0 0,00 0,00

04 Ekonomická oblasť 8 188 604 7 946 327 7 348 635 89,74 92,48
           - 600 Bežné výdavky 8 064 404 7 698 614 7 105 892 88,11 92,30
           - 700 Kapitálové výdavky 124 200 247 713 242 743 195,45 97,99
Bežné výdavky celkom 8 998 404 8 805 491 8 208 368 91,22 93,22
Kapitálové výdavky celkom 124 200 247 713 242 743 195,45 97,99
Výdavky celkom za úrad  9 122 604 9 053 204 8 451 111 92,64 93,35
             z toho: Zahraničné granty 0 0 13 934 - -

 
 
0113 – Zahraničné vzťahy - príspevky zahraničným organizáciám (podprogram 
08001)  
 

V kategórii 640 - bežné zahraničné transfery bol pre podprogram 08001 schválený 
rozpočet v sume 283 000 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 455 877 eur a čerpanie bolo 
v sume 455 876 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu 99,99 %-né čerpanie. Finančné 
prostriedky boli použité na úhradu implementačnej dohody US NTRC a ÚJD SR na 
technickú spoluprácu, na projekt Halden Reactor, na národný participačný príspevok SR 
do MAAE a pomernú časť riadneho členského príspevku do MAAE. 
 
0113 – Zahraničné vzťahy - príspevky zahraničným organizáciám (podprogram 
0970D) 
 

V rozpočte bol pre podprogram 0970D stanovený limit výdavkov v sume 650 000 
eur. Rozpočet nebol upravovaný a čerpanie bolo v sume 645 736 eur, čo je oproti 
upravenému rozpočtu 99,34%-né čerpanie. 

Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevkov za členstvo 
v medzinárodných organizáciách (MAAE, CTBTO, OECD/NEA).  
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0210 – Vojenská obrana  
 

V rozpočte bol stanovený limit výdavkov v sume 1 000 eur. Rozpočet nebol 
upravovaný, čerpanie bolo v sume 864 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu 86,40 %-né 
čerpanie. 
 
0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 
 

V rozpočte bol stanovený limit výdavkov v sume 350 000 eur. Rozpočet bol 
upravený na sumu 377 536 eur, čerpanie bolo v sume 295 826 eur, čo je oproti 
upravenému rozpočtu 78,36 %-né čerpanie. Rozpočtové prostriedky v sume 215 226 eur 
boli použité hlavne na expertízy, posudky a analýzy, ktoré sú nevyhnutnou podporou pri 
rozhodovacej, licenčnej a inšpekčnej činnosti ÚJD SR, na všeobecné služby v sume 33 140 
eur a  na špeciálne služby v sume 47 460 eur. 
 
0433 – Jadrové palivo (program 080) 
 

Výdavky vo funkčnej klasifikácii 0433 boli na rok 2017 pre program 080 stanovené 
v sume 5 977 404 eur, po úpravách rozpočtu boli upravené na sumu 6 913 218 eur, z toho 
limit na bežné výdavky bol stanovený na sumu 5 928 204 eur, po úprave rozpočtu na sumu 
6 816 538 eur a limit kapitálových výdavkov bol stanovený na sumu 49 200 eur, po úprave 
rozpočtu na sumu 96 680 eur. 
 

Za sledované obdobie čerpanie výdavkov celkom bolo v sume 6 560 233 eur, čo je 
oproti upravenému rozpočtu 94,89 %-né čerpanie. Z toho sú rozpočtové výdavky v sume 
6 546 299 eur, a mimorozpočtové výdavky sa čerpali v sume 13 934 eur. 
 
Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 92 953 eur. 
 
Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume 6 467 280 eur (z toho sú rozpočtové výdavky 
v sume  6 453 346 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 13 934 eur). 
 
0433 – Jadrové palivo (podprogram 0EK0Q) 
 

V rozpočte pre podprogram 0EK0Q boli výdavky vo funkčnej klasifikácii 0433 na 
rok 2017 stanovené v sume 370 600 eur, z toho na bežné výdavky boli stanovené výdavky 
v sume 295 600 eur a na kapitálové výdavky bola stanovená suma 75 000 eur. Po úpravách 
rozpočtu boli výdavky v tomto programe upravené na sumu 503 423 eur, z toho limit na 
bežné výdavky bol stanovený na sumu 352 390 eur a limit kapitálových výdavkov bol 
stanovený na sumu 151 033 eur. 
 

Za sledované obdobie čerpanie rozpočtových výdavkov celkom bolo v sume 
492 576 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu 97,85 %-né čerpanie.  
 
Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 149 790 eur a bežné výdavky boli čerpané v sume 
342 786 eur. V podprograme 0EK0Q boli čerpané všetky výdavky súvisiace 
s informačnými technológiami a to na výpočtovú techniku, na telekomunikačnú techniku, 
na softvér, na licencie k softvéru, na komunikačnú infraštruktúru, na služby v oblasti 
informačno-komunikačných technológií (školenia týkajúce sa IT, štúdie, expertízy, 
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posudky týkajúce sa IT), na údržbu telekomunikačnej techniky a ďalšie výdavky súvisiace 
s prenájmom telefónnych liniek. 
 
Použitie prostriedkov, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov 
 

Medzi osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií patrí, že sú 
oprávnené prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky, ktoré prijali v súlade s § 23 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách).  

ÚJD SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v roku 2017 získal 
prostriedky zo zahraničia (granty) v sume 13 934 eur. Čerpané prostriedky zahraničných 
grantov tvorili prostriedky z projektu SARNET. Následne bol ÚJD SR oprávnený 
prekročiť rozpočtový limit v oblasti bežných výdavkov o sumu 13 934 eur.  

Predmetné príjmy a následne výdavky boli určené na financovanie medzinárodných 
vedecko-technických projektov na základe medzinárodných dohôd. Predmetný projekt je 
zameraný na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, na vzájomnú koordináciu, informovanosť a 
spoluprácu so zainteresovanými organizáciami a inštitúciami zaoberajúcimi sa mierovým 
využívaním jadrovej energie a slúži aj pre technickú podporu činností ÚJD SR. 

Veľmi dôležitou oblasťou činnosti je aj výmena skúseností a vedomostí 
prostredníctvom tréningových kurzov, odborných seminárov a výmeny pracovníkov, 
poskytovanie výskumných kapacít, resp. výsledkov experimentálnych meraní na vývoj 
nových výpočtových modelov a ich overovanie. 

Výdavky čerpané v sume 13 934 eur boli použité na krytie výdavkov spojených so 
služobnými cestami (cestovné). 
 
 
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov – NEVYSKYTUJÚ SA  
                                                                                                       – NEHODNOTÍ SA  
 

ÚJD SR nemá rozpočtované prostriedky prijaté z EÚ. 
 
 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov – rozpočtové opatrenia 
 

 V priebehu roku 2017 vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre 
kapitolu ÚJD SR 12 rozpočtových opatrení.  

Okrem toho ÚJD SR vykonal 18 vnútorných rozpočtových presunov medzi 
položkami v právomoci kapitoly, z toho 10 presunov medzi položkami v bežných 
výdavkoch,  4 presuny v  kapitálových výdavkoch a 4 prípady navýšenia rozpočtu  
z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 35). 

V bežných a kapitálových výdavkoch išlo hlavne o presuny za účelom správneho 
zatriedenia a financovania výdavkov na ekonomických klasifikáciách v novom 
medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné technológie financované zo ŠR – ÚJD 
SR. Tento presun sa týkal hlavne výdavkov na telekomunikačnú techniku, jej údržbu 
a poplatkov za telekomunikačné služby, výdavkov na školenia IT, prenájom IT 
a komunikačnej techniky, štúdií, analýz a posudkov týkajúcich sa IT a nových 
nevyhnutných výdavkov (KV) na softvér. V bežných výdavkoch išlo ďalej o presuny z 
dôvodu, že sa vyskytla potreba navýšenia finančných prostriedkov na položke 637011 – 
Štúdie, expertízy, posudky.  



 19

Navýšenie rozpočtu z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 35), bolo vykonané 
z projektu SARNET.   
 
Prehľad rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu roka 2017 (v eur) 
                                                                                                                                                
Rozpočet  2017 Bežné   

výdavky 
Kapitálové 
výdavky Spolu 

Schválený rozpočet  k 1. 1. 2017 8 998 404,00 124 200,00 9 122 604,00

 
1.) RO č. 1  MF SR list. č. MF/010013/2017-413    

z  03.03.2017 
 

MF SR  v nadväznosti na našu žiadosť č.3016/2016 
z 20.5.2016 a v nadväznosti na rokovania medzi 
ÚJD SR a MF SR, v súlade so splnomocnením 
podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 461 zo dňa 05. 
októbra 2016  upravuje záväzný ukazovateľ limitu 
počtu zamestnancov na rok 2017 o 2 osoby, z toho 
pre aparát ústredného orgánu o 2 osoby na 
zabezpečenie povinnosti súvisiacich s kybernetickou 
bezpečnosťou. 
 
Aktivované v MÚR- e, 13.03.2017 

 

 

 
 
 
 
 + 0,00

k  31. 03. 2017 8 998 404,00 124 200,00 9 122 604,00
 
2. ) RO č. 2  MF SR list. č. MF/011561/2017-441 
      z  13.04.2017  
 
MF SR  v súlade  s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 8  ods. 6. a § 17 zákona č. 523/2004 
Z. z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov, povoľuje prekročiť 
rozpočtové prostriedky a  upravuje záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017. Týmto 
rozpočtovým opatrením sa povolilo prekročenie 
časti zaviazaných kapitálových výdavkov (700) 
v celkovej sume 7 990 eur na medzirezortnom 
podprograme 0EK0Q – Informačné technológie 
financované zo ŠR – ÚJD SR, kód zdroja 131G. 
Uvedené výdavky boli použité na nákup SW. 

 
Aktivované v MÚR- e, 24.04.2017 

 
3. ) RO č. 3.  MF SR list. č. MF/012073/2017-413 
      z  26.03.2017  

 
MF SR  v nadväznosti na našu žiadosť č.3016/2016 
z 20.5.2016 a v nadväznosti na rokovania medzi 
ÚJD SR a MF SR, v súlade so splnomocnením 
podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 461 zo dňa 05. 

 
 
 
 

+ 7 990,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 7 990,00 

+ 0,00
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októbra 2016  upravuje záväzný ukazovateľ limitu 
počtu zamestnancov na rok 2017 o 1 osobu, z toho 
pre aparát ústredného orgánu o 1 osobu na dlhodobé 
vyslanie 1 zamestnanca na Stálu misiu SR pri 
medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa 
jadrovou problematikou so sídlom vo Viedni.  

 
Aktivované v MÚR- e, 3.05.2017 
 

4.) RO č. 4  MF SR list č. MF/012790/2017-441  
z 22.05.2017. 

 
MF SR  v súlade  s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 15-18 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov, povoľuje prekročiť limit 
výdavkov a viaže rozpočtové prostriedky a  upravuje 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017. 
Týmto rozpočtovým opatrením sa povoľuje 
prekročiť limit výdavkov v sume 180 510 eur na 
medzirezortnom podprogramu 0EK0Q – Informačné 
technológie financované zo ŠR – ÚJD SR, kód 
zdroja 111, pri ich súčasnom zaviazaní v rámci 
podprogramu 08001 – Štátny dozor. Súčasne sa 
upravuje limit kapitálových výdavkov v sume 
123 720 eur na ťarchu bežných výdavkov kapitoly 
ÚJD SR v kategórií 630. 
Realizovalo sa z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na informačno-komunikačné 
technológie v medzirezortnom podprograme 
0EK0Q. 

 
Aktivované v MÚR- e, 24.05.2017 

 
5.) RO č. 5 MF SR list č. MF/013170/2017-413  

z 30.05.2017. 
 

MF SR  v súlade  s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, povoľuje prekročiť  záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017 v sume 
196 273 eur. Rozpočtovým opatrením sa pre 
kapitolu v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho 
stupňa na rok 2017 a nariadeniami vlády SR, 
ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, resp. 
stupnice platových taríf uvoľnili finančné 
prostriedky súvisiace s ich zvýšením o 4% od 
1.1.2017 v sume 145 441 eur. Súčasne sa 
rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné 

-180 510,00
(08001)

+56 790,00
(0EK0Q)

+196 273,00

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

+123 720,00 
(0EK0Q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   + 0,00

+ 196 273,00
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prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní 
v sume 50 832 eur. 
 
Aktivované v MÚR- e, 09.06.2017 

 

      k  30.06.2017 9 070 957,00 255 910,00 9 326 867,00
  

6.) RO č. 6  MF SR list č. MF/014551/2017-441  
z 07.07.2017. 

 
MF SR  v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 15-18 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov, povoľuje prekročiť limit 
výdavkov a viaže rozpočtové prostriedky a  upravuje 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017. 
Týmto rozpočtovým opatrením sa povoľuje 
prekročiť limit výdavkov v sume 198 908,42 eur na 
medzirezortnom podprogramu 0EK0Q – Informačné 
technológie financované zo ŠR – ÚJD SR, kód 
zdroja 111, pri ich súčasnom zaviazaní v rámci 
podprogramu 08001 – Štátny dozor.  
Realizovalo sa za účelom následného viazania 
finančných prostriedkov v prospech kapitoly MF SR 
na medzirezortnom podprograme 0EK0Q – 
Informačné technológie financované zo ŠR – ÚJD 
SR  na plnenie Dohody o výkone správy a údržby 
Ekonomického informačného systému medzi ÚJD 
SR a MF SR. 
  

    Aktivované v MÚR- e, 12.07.2017 
 

    7.) RO č. 7  MF SR list č. MF/013944/2017-441  
z 12.7.2017. 

 
MF SR  v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 15 a 18 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov viaže rozpočtové prostriedky 
a  upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu 
na rok 2017. Týmto rozpočtovým opatrením sa 
viažu výdavky v prospech kapitoly MF SR v sume 
198 908,42 eur na medzirezortnom podprograme 
0EK0Q – Informačné technológie financované zo 
ŠR – ÚJD SR, kód zdroja 111, v nadväznosti na 
uzatvorenie Dohody o výkone správy a údržby 
Ekonomického informačného systému medzi ÚJD 
SR a MF SR 
  

    Aktivované v MÚR- e, 14.07.2017 

 

- 198 908,42
(08001)

+ 198 908,42
(0EK0Q)

- 198 908,42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 + 0,00

- 198 908,42
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     8.) RO č. 8  MF SR list č. MF/0165521/2017-441  

 z 14.09.2017. 
 

MF SR  v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 18 ods. 2  písm. a) zákona č. 523/2004 
Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov viaže rozpočtové prostriedky 
a  upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu 
na rok 2017. Týmto rozpočtovým opatrením sa 
viažu výdavky v prospech kapitoly MZVaEZ SR 
v celkovej sume 53 640 eur , z toho v kategórii 610 
v sume 28 243 eur na programe 080 – Výkon 
štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, kód 
zdroju 111, v nadväznosti na delimitačný protokol 
pod č. 12/2017 – FINO medzi ÚJD SR a MZVaEZ 
SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov 
štátneho rozpočtu na rok 2017. 

 
    Aktivované v MÚR- e, 26.09.2017 

 
 

- 53 640,00
 

- 53 640,00

      k  30.09.2017    8 818 408,58         255 910,00 9 074 318,58

 
  9.) RO č. 9  MF SR list č. MF/017053/2017-441  

z 25.09.2017. 
 

MF SR  v súlade  s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 15 a 18 zákona č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách  verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov viaže rozpočtové prostriedky 
v kategórii 700 – kapitálové výdavky v prospech 
kapitoly MF SR v sume 7 676,70 eur na 
medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné 
technológie financované zo ŠR – ÚJD SR, kód 
zdroju 111, v nadväznosti na uzatvorenie Rámcovej 
zmluvy o úprave podmienok používania licencií 
a produktov Oracle medzi ÚJD SR a MF SR. 
 
Aktivované v MÚR- e, 2.10.2017 

 
  10.) RO č. 10  MF SR list č. MF/018052/2017-441  

z 23.10.2017. 
 

MF SR  v súlade  s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 8  ods. 6. a § 17 zákona č. 523/2004 
Z. z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej správy 

 
 
 
 

- 7 676,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+53 480,00 
  
 
 
 
 

- 7 676,70

+53 480,00
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov, povoľuje prekročiť 
rozpočtové prostriedky a  upravuje záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017. Týmto 
rozpočtovým opatrením sa povolilo prekročenie 
časti zaviazaných kapitálových výdavkov (700) 
v celkovej sume 53 480 eur na programe 080 – 
Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, 
kód zdroja 131G. Uvedené výdavky boli použité na 
nákup služobného osobného automobilu pre 
predsedníčku úradu. 

 
    Aktivované v MÚR- e, 25.10.2017 

 
   11.) RO č. 11  MF SR list č. MF/019217/2017-441  

z 23.11.2017. 
 

MF SR  v súlade  s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 
Z. z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov, zaviazalo výdavky v sume 
12 918 eur na programe 080 – Výkon štátneho 
dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, kód zdroja 111 
pri súčasnom znížení príjmov v rovnakej sume 
z dôvodu poklesu produkcie rádioaktívneho odpadu 
a zníženej prepracovanej aktivity. 

 
    Aktivované v MÚR- e, 30.11.2017 

 
    12.) RO č. 12  MF SR list č. MF/020126/2017-441  

z 13.12.2017. 
 

MF SR  v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 
357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017, 
splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR 
č. 461 zo dňa 05. októbra 2016 a v zmysle  
ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov, zaviazalo kapitálové výdavky 
v celkovej sume 54 000 eur kód zdroja 111, z toho 
na programe 080 – Výkon štátneho dozoru nad 
jadrovou bezpečnosťou v sume 6 000 eur a na 
medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné 
technológie financované zo ŠR – ÚJD SR v sume 
48 000 eur, ktoré použije kapitola v nasledujúcom 
rozpočtovom roku na nákup klimatizačného 
zariadenia v sume 6 000 eur a na nákup softvéru 
v sume 48 000 eur. 
 

    Aktivované v MÚR- e, 20.12.2017 
 

-12 918,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

    - 54 000,00 
  

 
 

-12 918,00

- 54 000,00

k  31.12.2017 8 805 490,58 247 713,30 9 053 203,88
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Po vykonaní rozpočtových opatrení a rozpočtových presunov bol limit výdavkov 

pre ÚJD SR na rok 2017 upravený na sumu 9 053 203,88 eur, z  toho bežné výdavky na 
sumu 8 805 490,58 eur a kapitálové výdavky na sumu 247 713,30 eur. 
 
1.4. Finančné operácie  
 
 
1.4.1. Príjmové finančné operácie – NEVYSKYTUJÚ SA  
                                                          – NEHODNOTÍ SA 

 
 
1.4.2. Výdavkové finančné operácie – NEVYSKYTUJÚ SA  
                                                             – NEHODNOTÍ SA 
 
 
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
 
Rozbor zamestnanosti 
 

V rozpise záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre kapitolu 36 - Úrad 
jadrového dozoru SR bol stanovený limit počtu zamestnancov na 125 osôb, z toho štátnych 
zamestnancov v počte 109 a zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere, pri výkone 
práce vo verejnom záujme v počte 16.  

 
Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu hodnoteného roka dosiahol stav 

117 osôb, t. j. plnenie na 93,60 %.  
 

Vnútorné riadenie úradu vykonáva 16 vedúcich zamestnancov (predsedníčka - 1, 
podpredseda - 1, generálna tajomníčka úradu - 1, riaditelia sekcií - 2, riaditelia odborov - 9, 
riaditeľ kancelárie  úradu - 1, riaditeľ osobného úradu - 1). Podiel vedúcich zamestnancov 
v roku 2017 predstavoval 13,67% z evidenčného počtu zamestnancov. 

 
V priebehu roka 2017 bolo novoprijatých 9 zamestnancov, čo predstavuje 7,69 %, 

uvoľnení boli 5 zamestnanci, 1 zamestnanec zomrel a 1 zamestnankyňa bola presunutá aj s 
miestom na Ministerstvo zahraničných vecí SR a následne do Viedne na Stálu misiu, t. j. 
5,98 % zo skutočného počtu zamestnancov. Do štátnozamestnaneckého pomeru nastúpili 4 
zamestnanci na voľné štátnozamestnanecké miesta, 3 zamestnanci nastúpili na 
zastupovanie počas materskej a rodičovskej a 1 zamestnanec nastúpil na zastupovanie 
počas výkonu funkcie vedúcej služobného úradu. V ÚJD SR v roku 2017 skončili 4 
zamestnanci štátnozamestnanecký pomer a 1 zamestnanec pracovný pomer. Celkový 
fluktuačný obrat v roku 2017 bol 16 zamestnancov, čo predstavuje 13,67 % zo skutočného 
fyzického stavu zamestnancov k 31. 12. 2017.  

 
Pri zabezpečovaní zamestnanosti sa úradu darí realizovať predpísanú kvalifikačnú 

úroveň zamestnaneckých miest, ktorá je pomerne vysoká. V roku 2017 ÚJD SR evidoval 
105 vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, čo predstavuje 89,74 % z celkového počtu 
osôb. Zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním úrad evidoval 12, v celkovom 
počte zamestnaných k 31. 12. 2017 to predstavovalo 10,25 %. Vysoký percentuálny  podiel 
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vysokoškolsky  vzdelaných zamestnancov sa odvíja od náročnosti práce. Zastúpenie  žien 
na ÚJD SR je v počte 52, mužom patrí 65 miest. 
 
Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2017  

                                                                                                                                    (v eur) 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie Prekročenie (+)
Úspora (-) 

Limit miezd, platov   
služobných príjmov 
a OOV (610):  
zdroj 111 

 
3 235 776 

 
3 352 974 

 
3 352 974 

 
0 
 

Z toho paušálne náhrady 
pre 3 štátnych 
zamestnancov vo 
verejnej funkcii 

 
 

20 000 

 
 

20 000 

 
 

19 110 

 
 

-  890 

Mimorozpočtové 
prostriedky: zdroj 35 

 
0 

 
0 

 
0  

 
0 

 
 

Limit miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (610) bol 
v priebehu roka 2017 upravený: 

 
1) rozpočtovým opatrením č. 5/2017 z 30. 5. 2017. Týmto rozpočtovým opatrením MF SR 

povolilo úradu prekročiť záväzný limit v kategórii  610 o 145 441,- € - rozpočtovým 
opatrením sa pre kapitolu v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 357/2016 Z. z. 
o štátnom rozpočte na rok 2017, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa 
na rok 2017 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, 
resp. stupnice platových taríf uvoľnili finančné prostriedky súvisiace s ich zvýšením 
o 4% od 1.1.2017. 

 
2)  rozpočtovým opatrením č. 8/2017 zo 14. 9. 2017, ktorým  MF SR úradu viazalo 

výdavky v kategórii 610 o 28 243,- € - rozpočtovým opatrením sa viazali výdavky 
v prospech kapitoly MZVaEZ SR v nadväznosti na delimitačný protokol č. 12/2017 - 
FINO medzi ÚJD SR a MZVaEZ SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov 
štátneho rozpočtu na rok 2017. 

 
 Čerpanie mzdových prostriedkov sa realizovalo  na základe nasledovných právnych 
predpisov: 
 
- zákon č. 552/2003 Z. z. zo dňa 6. novembra 2003 o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 553/2003 Z. z. zo dňa 7. novembra 2003 o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 311/2001 Z. z. zo dňa 2. júla 2001 Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, 
- zákon č. 400/2009 Z. z. zo dňa 16. septembra 2009 o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 
- zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 



 26

 
Vyhodnotenie vzťahu štátneho rozpočtu k Sociálnej poisťovni a zdravotným 
poisťovniam 
 

Kapitola 36 – Úrad jadrového dozoru SR v roku 2017 sa pri odvádzaní prostriedkov 
na zdravotné poistenie riadil zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení 
neskorších predpisov a na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie sa riadil zákonom 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.  
 

Do zdravotných poisťovní je zamestnávateľ povinný svojich zamestnancov 
prihlasovať a odhlasovať do 8 dní od vzniku alebo zániku poistného vzťahu. Taktiež je 
zamestnávateľ povinný nahlasovať poisťovniam obdobia, kedy je zamestnanec na PN, 
OČR, materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, nakoľko v tomto období zdravotné 
poistenie za tieto osoby platí štát. Tieto povinnosti  boli  vždy  splnené. 
 

ÚJD SR počas hodnoteného obdobia  realizoval správny a včasný odvod poistného 
za zamestnanca aj zamestnávateľa, t. j. v stanovených termínoch a v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
 

Po zohľadnení rozpočtových opatrení č. 5/2017 a 8/2017 bol skutočný limit 
finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre rozpočtovú 
kapitolu 36 – Úrad jadrového dozoru SR 3 352 974 € a tento bol aj skutočne vyčerpaný. 
Skutočný odvod do Sociálnej poisťovne,  do zdravotných poisťovní a do doplnkových 
dôchodkových poisťovní bol za rok 2017 vo výške 1 315 629 €.  

 
 

1.6.  Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly – NEVYSKYTUJÚ SA  
                                                                                        – NEHODNOTÍ SA 
 

ÚJD SR nemá vo svojej pôsobnosti žiadne podriadené príspevkové 
organizácie. 
 
 
 
ZÁVER 
 
 ÚJD SR v priebehu celého rozpočtového roku 2017 venoval náležitú pozornosť 
hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri čerpaní výdavkov z rozpočtu kapitoly ÚJD SR.  
 Dosiahnuté výsledky za rok 2017 potvrdzujú pozitívny stav hospodárenia, 
dodržiavania rozpočtovej disciplíny, starostlivosti o majetok štátu a hospodárne nakladanie 
s ním. 
  Možno konštatovať, že ÚJD SR v rozpočtovom roku 2017 splnil všetky činnosti 
súvisiace s dozorom nad jadrovou bezpečnosťou. Je možné konštatovať, že jadrové 
zariadenia v Slovenskej republike boli v danom roku prevádzkované bezpečne 
a spoľahlivo, bez závažných udalostí. ÚJD SR dôslednou a dôraznou inšpekčnou 
činnosťou značne prispel k prevencii zvyšovania úrovne kultúry bezpečnosti jadrových 
zariadení a taktiež prispel k udržovaniu permanentne vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti 
na jadrových zariadeniach prevádzkovaných v Slovenskej republike. 
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ČASŤ 2 
 

Tabuľková časť záverečného účtu úradu 
 

Tab. č. 1  Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 
 
Tab. č. 2  Výdavky  kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 
  za rok 2017 
 
Tab. č. 3  Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017 
 
Tab. č. 4  Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2017 
 
 



Tabuľka: 1
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                                                       36 Úrad jadrového dozoru SR

Ukazovateľ Schválený           
rozpočet     

Upravený         
rozpočet       Skutočnosť % k upravenému 

rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 8 960 8 947 8 962 100,2

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 8 960 8 947 8 948 100,0

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 8 960 8 947 8 946 100,0
3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0
4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 0 0 0 0,0
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0
6. Iné nedaňové príjmy 0 0 2 0,0

C. Granty a transfery 0 0 14 0,0
1. Tuzemské bežné granty a transfery 0 0 0 0,0
2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0
3. Zahraničné granty 0 0 14 0,0
4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 9 122 9 053 8 451 93,4

A. Bežné výdavky 8 998 8 805 8 208 93,2
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 236 3 353 3 353 100,0
2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 252 1 335 1 334 99,9
3. Tovary a služby 3 506 2 952 2 393 81,1
4. Bežné transfery 1 004 1 165 1 128 96,8

z toho :
  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0
  - Štátnemu účelovému fondu 0 0 0 0,0
  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
  - Obci 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0
  - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 0 0 0 0,0
  - Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 0 0 0 0,0
  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri  
organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 0 0 0 0,0

  - Odvody do rozpočtu Európskej únie 0 0 0 0,0
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájmom 0 0 0 0,0

B. Kapitálové výdavky 124 248 243 98,0
1. Obstarávanie kapitálových aktív 124 248 243 98,0
2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0

z toho :
  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0
  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
  - Obci 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0
  - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 0 0 0,0
  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri 
organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 0 0 0 0,0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) -162 -106 511 -482,1

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
15.3.2018

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017



Tabuľka: 2
Strana: 1

Schválený 
rozpočet    

Upravený 
rozpočet    Skutočnosť

% k 
upravenému 

rozpočtu

Schválený 
rozpočet    

Upravený 
rozpočet     Skutočnosť

% k 
upravenému 

rozpočtu

Schválený 
rozpočet   

Upravený 
rozpočet    Skutočnosť

% k 
upravenému 

rozpočtu
01  VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY 933 1 106 1 102 99,6 0 0 0 0,0 933 1 106 1 102 99,6
01.1  Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové zá 933 1 106 1 102 99,6 0 0 0 0,0 933 1 106 1 102 99,6
01.1.3  Zahraničné vzťahy 933 1 106 1 102 99,6 0 0 0 0,0 933 1 106 1 102 99,6
02  OBRANA 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 1 100,0
02.1  Vojenská obrana 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 1 100,0
02.1.0  Vojenská obrana 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 1 1 100,0
04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 8 064 7 698 7 105 92,3 124 248 243 98,0 8 188 7 946 7 348 92,5
04.1  Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 350 377 295 78,2 0 0 0 0,0 350 377 295 78,2
04.1.1  Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 350 377 295 78,2 0 0 0 0,0 350 377 295 78,2
04.3  Palivá a energia 6 223 7 169 6 810 95,0 124 248 243 98,0 6 347 7 417 7 053 95,1
04.3.3  Jadrové palivo 6 223 7 169 6 810 95,0 124 248 243 98,0 6 347 7 417 7 053 95,1
04.8  Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
04.8.3  Výskum a vývoj v oblasti palív a energie 1 491 152 0 0,0 0 0 0 0,0 1 491 152 0 0,0
S P O L U 8 998 8 805 8 208 93,2 124 248 243 98,0 9 122 9 053 8 451 93,4

Štátna pokladnica
15.3.2018

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

36 Úrad jadrového dozoru SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:



Tabuľka: 3
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: 36 Úrad jadrového dozoru SR

Ek.kl. Ukazovateľ Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 0 0 0 0,0

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami 0 0 0 0,0

v tom:  
410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0
440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného 

majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového 0 0 0 0,0
450 z ostatných finančných operácií 0 0 0 0,0
500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0
 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 0 0,0

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 0 0 0 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 
majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 0

0,0

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0
v tom: 0,0

821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0
822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej 

finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0
0,0

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej 
finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0

0,0

824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0
I.- II.  Prebytok (+), schodok (-) 0 0 0 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
15.3.2018



Tabuľka: 4
Strana: 1

(v eur)

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 
k 31.12.2017

% k upravenému 
rozpočtu

I. Príjmy kapitoly 8 960 000 8 947 082 8 962 359 100,17
   A. Záväzný ukazovateľ 8 960 000 8 947 082 8 962 359 100,17
   B. Prostriedky rozpočtu EÚ 0 0 0 0,00

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM  (A + B) 9 122 604 9 053 204 8 451 111 93,35
 A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 9 122 604 9 053 204 8 451 111 93,35
   z toho: A.1. prostriedky štátneho rozpočtu  (kód zdroja 111) 9 122 604 8 991 734 8 377 607 93,17
               A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0 0,00
               A.3. mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (610),   (kód zdroja 111) 3 235 776 3 352 974 3 352 974 100,00
   z toho:  mzdy, platy, služ. príjmy  a OOV aparátu ústredného orgánu                                                                3 235 776 3 352 974 3 352 974 100,00

  z toho:  aparát ústredného orgánu                                                                                               123 osôb 125 osôb 117 osôb 93,60
              A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 124 200 247 713 242 743 97,99
  z toho:   (kód zdroja 111)                                                                                                                                      124 200 186 243 183 173 98,35
 B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 0 0 0,00

 C.  Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády   SR 
(výdavky na kapitolu)   z  toho na program:                                                                                 9 122 604 9 053 204 8 451 111 93,35

      080 - Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou   8 101 004 7 898 781 7 311 935 92,57

      08001 - Štátny dozor             8 101 004 7 898 781 7 311 935 92,57
      06H0F - Hospodárska mobilizácia ÚJD SR (Podprogram, ktorý úrad rieši                          
                    ako účastník medzirezortného programu)
                    GESTOR: 26 - Ministerstvo hospodárstva SR

1 000 1 000 864 86,40

      0970D - Príspevky SR do medzinárodných organizácií - ÚJD SR  (Podprogram,                         
                    ktorý úrad rieši  ako účastník medzirezortného programu)
                    GESTOR: 10 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

650 000 650 000 645 736 99,34

      0EK0Q - Informačné technológie financované zo štáneho rozpočtu  - ÚJD SR                           
                    (Podprogram, ktorý úrad rieši  ako účastník medzirezortného programu)
                    GESTOR: 04 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

370 600 503 423 492 576 97,85

 Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,  podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016  

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2017

Názov
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu za rok 2017

123 osôb 125 osôb 117 osôb 93,60

36 Úrad jadrového dozoru SR  
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ČASŤ 3 
 

Prílohy 
 
 

1. Organizačná schéma kapitoly  – NEVYSKYTUJE SA 
 – NEHODNOTÍ SA 
 

Túto prílohu neprikladáme z dôvodu, že naša kapitola nemá žiadne podriadené 
rozpočtové a ani príspevkové organizácie.   
 
 
2. Zhodnotenie výsledkov interných, externých kontrol a interných auditov 

vykonaných v roku 2017 
 

Činnosť vnútornej kontroly a vnútorného auditu bola vykonaná v súlade so 
zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej  kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). 
  

Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe plánov kontrolnej činnosti na I. a II. 
polrok 2017. Podľa plánu kontrolnej činnosti bolo vykonaných 17 kontrol a 1 kontrola bola 
vykonaná ako neplánovaná. 
  

Kontrolné úlohy vykonané vnútornou kontrolou boli zamerané na kontrolu: 
1. plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, 
2. plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 o dodržiavaní smernice na prípravu 

a predkladanie materiálov na rokovanie vlády, 
3. kontrolu dokladovania správ zo zahraničných pracovných ciest, 
4. kontrolu tuzemských pracovných ciest, 
5. vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z  hľadiska dodržiavania zákona č. 

343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní, 
6. protokolov o vykonaných kontrolách podľa atómového zákona (č.541/2004), 
7. vybavovania sťažností a petícií, 
8. vypisovania záznamov o prevádzke motorových vozidiel v súlade s internou 

smernicou, 
9. plnenia smernice o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 
 

V prípade kontrol, kde neboli zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov 
alebo interných riadiacich aktov boli spracované záznamy o výsledku kontroly. V prípade 
zistenia nedostatkov boli vypracované protokoly. Z celkového počtu 18 kontrol boli v 6 
prípadoch vypracované protokoly. Nedostatky sa týkali neuvedenia mena a priezviska pri 
podpise schvaľujúceho zamestnanca na TPC, nedokladovania správ zo zahraničných 
pracovných ciest (porušenie internej smernice). Boli  konštatované aj nedostatky v oblasti 
zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Následne boli prijaté opatrenia na odstránenie 
nedostatkov.  
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V priebehu roka 2017 na ÚJD SR boli na základe plánu vnútorných auditov na rok 
2017 vykonané 4 vnútorné audity podľa zákona o finančnej kontrole a 3 vnútorné audity 
manažérskeho systému ÚJD SR: 
1. overenie a hodnotenie účinnosti vnútorného kontrolného prostredia a kontrolných 

mechanizmov povinnej osoby a posúdenie existujúcich rizík, 
2. overenie a hodnotenie správnosti a preukázateľnosti vykonávania finančnej operácie 

alebo jej časti - vedenie pokladničnej  agendy, 
3. overenie a hodnotenie dodržiavania zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

4. overenie implementácie systému riadenia rizík, 
5. overovanie spôsobilosti vybraných zamestnancov a lektorov držiteľov povolení, 
6. vypracovanie, schvaľovanie a sprístupnenie vnútorných riadiacich aktov úradu, 
7. overenie súladu manažérskeho systému s požiadavkami MAAE. 

 
Na základe zistení vnútorných auditov boli navrhnuté odporúčania týkajúce sa 

stanovovania predpokladanej hodnoty zákaziek, pri nie bežne dostupných tovaroch boli 
navrhnuté odporúčania týkajúce sa preukazovania testom bežnej dostupnosti, ďalej boli 
navrhnuté odporúčania v oblasti preukázateľnosti účtovníctva, zverejnenia aktuálnej 
smernice o slobodnom prístupe na webovom sídle a aktualizácie smernice o riadení rizík. 
Splnené opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku z vnútorných auditov budú overené v roku 2018. 

 
V rámci externých kontrol vykonal Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) na ÚJD 

SR 2 kontroly zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri 
zadávaní zákaziek v roku 2014 a to na dodanie SW a na uskutočnenie stavebných prác a 1 
kontrolu zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri 
zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác v roku 2016. UVO v dvoch prípadoch 
skončil kontroly zaslaním protokolu a v jednom prípade zaslaním rozhodnutia. 

 
V priebehu kontrol a auditov boli získané také poznatky a skúsenosti, ktoré je 

možné vedúcimi zamestnancami využiť na skvalitnenie riadiacej a kontrolnej činnosti 
alebo pri tvorbe interných riadiacich aktov úradu. Kontroly a audity vykonané v priebehu 
roku 2017 boli prínosom v tom, že pomohli odhaliť nedostatky, na odstránenie ktorých boli 
prijaté nápravné opatrenia a boli tiež stimulom na prepracovanie interných riadiacich aktov 
úradu.  
      
3. Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona o rozpočtových 
pravidlách 
 

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2017 za kapitolu 36 – 
Úrad jadrového dozoru SR je v prílohách. 
 
  
 
 
 



Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2017
36 - Úrad jadrového dozoru SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Libuša Steinhüblová

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2017 Upravený rozpočet
k 31.12.2017

Skutočnosť do
31.12.2017

Štátny rozpočet 9 122 604 9 067 138 8 451 111

 - Rozpočet kapitoly 9 122 604 8 991 734 8 377 607

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 122 604 8 991 734 8 377 607

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 61 470 59 570

 - Zo štátneho rozpočtu 0 61 470 59 570

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 61 470 59 570

 - Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv 0 13 934 13 934

 - Zahraničné granty 0 13 934 13 934

 - Iné zdroje zo zahraničia mimo príjmov z programov EÚ (napr. NATO) 0 13 934 13 934

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2017 Upravený rozpočet
k 31.12.2017

Skutočnosť do
31.12.2017

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 8 451 1119 067 1389 122 604

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťouA  080 8 101 004 7 912 715 7 311 935

 - Štátny dozora)  08001 7 311 9357 912 7158 101 004

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Hospodárska mobilizácia ÚJD SRB  06H0F 1 000 1 000 864
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - ÚJD SRC  0970D 650 000 650 000 645 736
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad jadrového dozoruD  0EK0Q 370 600 503 423 492 576
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK0Q01 160 000 153 838 144 615

 - Špecializované systémy2.  0EK0Q02 31 600 232 697 231 948

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK0Q03 179 000 116 888 116 013

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

080 - Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou

Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť, posudzovať a hodnotiť bezpečnostnú dokumentáciu pre jadrové zariadenia v SR, vydávať povolenia pre prevádzkovateľov
jadrových zariadení v SR v súlade s platnou legislatívou v záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti  jadrových zariadení.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 101 004 7 845 301 7 246 421
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 53 480 51 580
35   -  Iné zdroje zo zahraničia mimo príjmov z programov EÚ (napr. NATO) 0 13 934 13 934

8 101 004Spolu 7 912 715 7 311 935

Komentár k programovej časti:
Hlavným poslaním ÚJD SR je zaručiť občanom SR, ako aj medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území SR bude používať výlučne na mierové účely a že
slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou. Poslaním ÚJD SR je taktiež dohliadať na to, aby
prevádzka jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež, aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila životné
prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku.

Ing. Libuša Steinhüblová

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 23.04.2018 1 / 7



08001 - Štátny dozor

Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť a dozor nad jadrovou bezpečnosťou  v záujme udržania permanentne vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti na jadrových
zariadeniach prevádzkovaných v SR.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 101 004 7 845 301 7 246 421
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 53 480 51 580
35   -  Iné zdroje zo zahraničia mimo príjmov z programov EÚ (napr. NATO) 0 13 934 13 934

8 101 004Spolu 7 912 715 7 311 935

Inšpekčné aktivity v priebehu roka orientovať tak, aby počet udalostí hodnotených stupňom INES 1 bol maximálne 3.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
V roku 2017 do tretej kategórie s veľkým vplyvom na jadrovú bezpečnosť nebolo zaradené žiadne zistenie, t.j. nebola zaznamenaná ani 1 prevádzková udalosť v SE, a.s.
hodnotená stupňom INES 1.

Možno konštatovať, že programový cieľ bol v roku 2017 splnený.

Zdroj získavania údajov:
Materiál - "Analýza inšpekčnej činnosti ÚJD SR za rok 2017".

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - počet udalostí so stupňom INES 1Výsledku

{počet}

3 3

0

2014 2015

3

1

3

0

3

0

3 3

Koordinovanie a zabezpečenie medzinárodných projektov na podporu činností ÚJD SR v priebehu roka a ďalších organizácií zaoberajúcich sa mierovým využívaním
jadrovej energie. Hlavným zámerom je efektívne využívanie finančných prostriedkov poskytovaných medzinárodným inštitúciám.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
V roku 2017 sa priebežne plnili úlohy vyplývajúce z troch národných a približne 30 regionálnych projektov. Bola zabezpečovaná účasť na workshopoch, výcvikových
kurzoch a zasadnutiach projektov dvojročia 2016 - 2017. Pripravili sa a postúpili na MAAE dizajny troch národných a jedného regionálneho projektu na dvojročie 2018 -
2019. Koncom mája a začiatkom júna sa uskutočnilo vo Viedni zasadnutie národných koordinátorov (national liaison officers), ktoré prerokovalo regionálne projekty na
nasledujúce dvojročie (2018 - 2019) a európsky regionálny profil pre technickú spoluprácu. V októbri 2017 sa uskutočnilo stretnutie s programovou koordinátorkou MAAE
pre SR p. L. Wiszczor, s ktorou boli prediskutované realizované národné projekty, ako aj príprava na ďalšie dvojročné obdobie. V novembri 2017 sa uskutočnilo
zasadnutie Výboru pre technickú pomoc a spoluprácu Rady guvernérov MAAE vo Viedni, na ktorom boli schválené národné a regionálne projekty technickej spolupráce
MAAE na ďalšie dvojročné obdobie 2018 - 2019.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2017.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných projektov (minimálne)Výsledku

{počet}

20 15

30

2014 2015

20

30

20

30

20

30

20 20

V priebehu roka zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o založení európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v spolupráci so zainteresovanými
organizáciami. Zabezpečiť vzájomnú koordináciu a informovanosť pri efektívnom a účinnom presadzovaní záujmov Slovenskej republiky.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Úlohy vyplývajúce z členstva SR v EÚ sa priebežne plnia účasťou zástupcov úradu v expertných skupinách Rady EÚ (napr. AQG), Európskej komisie (napr. INSC) a
aktívnou účasťou na workshopoch a seminároch organizovaných Európskou komisiou (napr. workshop v Luxembursku v marci 2017 a v Bruseli v novembri 2017). V júni
2017 organizovala Európska komisia v Bruseli Konferenciu ENSREG o jadrovej bezpečnosti, na ktorej bola zabezpečená účasť delegácie SR na najvyššej úrovni. V
súvislosti s transpozíciou smernice Rady 2014/87/Euratom a v nadväznosti na prijatý zákon č. 96/2017 Z. z. sa v máji 2017 uskutočnila notifikácia prijatých vnútroštátnych
transpozičných opatrení Európskej komisii podľa čl. 33 Zmluvy o Euratome. Zároveň boli v júni 2017 príslušné národné právne predpisy notifikované prostredníctvom
Úradu vlády SR do notifikačnej databázy Generálneho sekretariátu Európskej komisie. Rovnako bolo postupované i v prípade smernice Rady 2013/59/Euratom, kedy
bolo realizované oznámenie Európskej komisii o čiastočnej transpozícii predmetnej smernice. Zároveň sa koordinujú úlohy a plnia záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o
Euratome. V novembri 2016 JAVYS, a. s. postúpil na ÚJD SR všeobecné údaje podľa čl. 37 Zmluvy o Euratome k „Integrálnemu skladu RAO“ so žiadosťou o ich
notifikáciu Európskej komisii.  Dokumentácia bola v spolupráci s ÚVZ SR, MH SR, MŽP SR a odbormi 340 a 220 posúdená a bola vznesená požiadavka na jej
prepracovanie a doplnenie. Po jej  kompletizácii  bude zaslaná Európskej komisii  v priebehu roka 2018.

Počas IV. štvrťroka 2017 sa v spolupráci s odborom 340 pripravovala a v priebehu mesiaca december 2017 bude Európskej komisii zaslaná v poradí tretia správa o
plnení smernice Rady 2006/117/Euratom o cezhraničných prepravách RAO a VJP za obdobie rokov 2015 - 2017.

Zasadnutia Medzirezortnej koordinačnej skupiny na koordináciu úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o Euratome a strategickej RKS boli koordinované a spoločné zasadnutia
boli zorganizované na ÚJD SR v dňoch 24. 4. a 13. 11. 2017. Ďalšie zasadnutie je naplánované na apríl 2018.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2017.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Počet rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupinyVýsledku

počet

2 1

2

2014 2015

2

2

2

2

2

2

2 2

 V priebehu roka vykonať 150 inšpekcií.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roka 2017  bolo vykonaných 183 inšpekcií, 151 inšpekcií plánovaných a 32 inšpekcií neplánovaných. 6 plánovaných inšpekcií bolo zrušených. Z ukončených
inšpekcií 6 inšpekcií skončilo protokolom, ostatných 172 záznamom. Pri vyhodnocovaní inšpekcií bolo z ukončených inšpekcií identifikovaných 20 zistení v 6 protokoloch.
Na základe zistených nedostatkov bolo uložených 30 nápravných opatrení. Ich plnenie ÚJD SR priebežne kontroluje. K  31.12.2017 boli splnené všetky zročné opatrenia
z protokolov.
V roku 2017 neboli počas inšpekčnej činnosti identifikované také zistenia vo vzťahu k jadrovej bezpečnosti, ktoré by vyžadovali realizáciu mimoriadnych opatrení zo
strany úradu.

Možno konštatovať, že programový cieľ bol v roku 2017 splnený.

Zdroj získavania údajov:
Materiál - "Analýza inšpekčnej činnosti ÚJD SR za rok 2017".

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných inšpekciíVýsledku

(počet)

150 150

2014 2015

110

189

150

183

150

202

150 150

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh nového zákona o mierovom využívaní jadrovej energie. Primárne ako transpozíciu Smernice 2014/87/Euratom, parciálne ako
transpozíciu Smernice 2013/59/Euratom a riešenie viacerých otázok doterajšej praktickej aplikácie zákona.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Návrh novelizácie atómového zákona bol vládou SR schválený dňa 11. 01. 2017 uznesením vlády č. 3/2017. Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov pod. č. 96/2017 Z.
z. a účinnosť nadobudol 1. 8. 2017. Zákon transponuje v plnom rozsahu smernicu 2014/87/Euratom a parciálne vybraté články smernice 2013/59/Euratom.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Hodnotiace materiály predložené na porady predsedníčky ÚJD SR v priebehu roka 2017.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Počet predložených zákonovVýsledku

počet

2014 2015

1

1

Predložiť na rokovanie vlády analytický materiál - Správu o stave a vývoji európskej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v stave k 31.12.2016
na základe bodu B.2 uznesenia vlády č. 152/2014 zo dňa 2. 4. 2014.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Analytický materiál - Správa o stave a vývoji európskej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v stave k 31. 12. 2016 na základe bodu B.2
uznesenia vlády č. 152/2014 zo dňa 2. 4. 2014 vláda SR prerokovala dňa 22. 3. 2017 a prijala k nemu uznesenie vlády č. 139/2017.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Hodnotiace materiály predložené na porady predsedníčky ÚJD SR v priebehu roka 2017.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Počet predložených návrhov nelegislatívnych analytických materiálovVýsledku

počet

2014 2015

1

1

Komentár k programovej časti:
Hlavným poslaním ÚJD SR je zaručiť občanom  SR, ako aj medzinárodnému spoločenstvu, že jadrová energia sa na území SR bude používať výlučne na mierové účely a že
slovenské jadrové zariadenia sú projektované, budované, prevádzkované a vyraďované v súlade s príslušnou legislatívou. Poslaním ÚJD SR je taktiež dohliadať na to, aby
prevádzka  jadrových zariadení neohrozila samotných zamestnancov jadrových zariadení, alebo obyvateľstvo a taktiež, aby prevádzka jadrových zariadení nepoškodila
životné prostredie, alebo nespôsobila ujmu na majetku.

Ing. Libuša Steinhüblová

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0020E - ÚJD SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku civilného núdzového plánovania.
Zámer:
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Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku civilného núdzového plánovania.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Plnenie opatrení na zabezpečenie cieľov na úseku civilného núdzového plánovania bolo zefektívnené a skvalitnené.
Bol skvalitnený proces prípravy odborníkov krízového manažmentu rôznymi formami vzdelávania a vykonávania cvičení.

Cieľ  hodnotíme ako splnený.

Zdroj získavania údajov:
Hodnotiaca správa vedenia za rok 2017.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku civilného núdzového plánovania.Výstupu

logická

áno

2014 2015

áno

áno2

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Plnenie opatrení na zabezpečenie cieľov na úseku civilného núdzového plánovania bolo zefektívnené a skvalitnené. Zámer hodnotíme ako splnený.
Ing. Libuša Steinhüblová

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T07 - Oficiálna rozvojová pomoc ÚJD SR

Plnenie  rozvojových cieľov - zmierňovanie  rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie odbornej  a vzdelanostnej úrovne v rozvojových krajinách.
Zámer:

Prostredníctvom rozvojovej pomoci poskytnúť  predovšetkým know-how v oblasti výkonu štátneho dozoru, ale aj v ďalších oblastiach.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Spolupráca s MAAE so sídlom vo Viedni zohráva najvýznamnejšiu úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce, vzhľadom na jej medzinárodný význam a širokú škálu
možnosti technickej spolupráce a pomoci. Naďalej pokračovala úspešná spolupráca SR a MAAE v oblasti technických projektov. V roku 2017 sa zrealizovali 3 národné a
približne 30 regionálnych projektov formou účasti na workshopoch, tréningových kurzoch a technických stretnutiach a tiež i zabezpečovaním odbornej pomoci expertov
pri  dodávkach  zariadení, ako aj formou koordinácie výskumných projektov.
V roku 2017 ÚJD SR zabezpečil školenie 1 pracovníka z Litvy.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Hodnotiaca správa vedenia za rok 2017.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Počet zahraničných expertov, respektíve počet vyslaných expertov (školiteľov).Výstupu

počet

10

7

2014 2015

10

2

10

1

10

2

10 10

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom rozvojovej pomoci bolo poskytnuté hlavne know-how v oblasti výkonu štátneho dozoru, ale aj v ďalších oblastiach.
Mgr. Bc. Peter Pavlovič, MSc

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0F - Hospodárska mobilizácia ÚJD SR

Nepretržite vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie v gescii ÚJD SR  na  prežitie obyvateľstva v  krízových situáciách.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000 1 000 864
1 000Spolu 1 000 864

Zabezpečiť plnenie nepretržite vykonávaných  opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii ÚJD SR
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Úlohy a opatrenia hospodárskej mobilizácie  boli v priebehu roka 2017 plnené priebežne a v sledovanom období boli splnené. Je vytvorená materiálna a technická
základňa na prežitie obyvateľstva a fungovanie kľúčových činností podľa  "Krízového plánu ÚJD SR".

Cieľ bol splnený.
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Zdroj získavania údajov:
Hodnotiace správy Referátu zvláštnych úloh ÚJD SR.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii ÚJD SR.Výstupu

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

ano

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Bolo zabezpečené nepretržité plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii ÚJD SR. Boli vykonávané opatrenia na prežitie obyvateľstva v krízových situáciách.
Mgr. Igor Juhás

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0970D - Príspevky SR do MO - ÚJD SR

Zabezpečiť financovanie členstva SR v medzinárodných organizáciách pod gestorstvom ÚJD SR.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 650 000 650 000 645 736
650 000Spolu 650 000 645 736

Včasné uhradenie príspevkov vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách a v plnej výške.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Boli uhradené všetky riadne príspevky SR do MAAE (451 227 EUR + 67 194 USD), ako aj do Fondu technickej spolupráce MAAE (130 769 EUR). ÚJD SR ako gestor
platieb do vybraných medzinárodných organizácií (uznesenie vlády SR č. 253/2006) zaplatil za rok 2017 členský príspevok do CTBTO vo výške 61 206 USD a 119 820
EUR. Členské príspevky za rok 2017 do OECD/NEA a do NEA Databank (spolu 41 280 EUR), na Halden Reactor Project (14 000 EUR) a projekt THAI-3 (14 250 EUR)
boli uhradené včas a v plnom rozsahu.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2017.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Včasné uhradenie príspevkov vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciáchVýstupu

logická

áno áno

áno

2014 2015

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Záujmom Slovenskej republiky je účasť v medzinárodných štruktúrach a prostredníctvom ÚJD SR v medzinárodných organizáciách efektívne a účinne presadzovať
zahranično-politické záujmy SR.

Mgr. Bc. Peter Pavlovič, MSc

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad jadrového dozoru SR

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 370 600 495 433 484 586
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 7 990 7 990

370 600Spolu 503 423 492 576

Komentár k programovej časti:
V podprograme 0EK0Q sme sledovali všetky výdavky súvisiace s informačnými technológiami a to na výpočtovú techniku, na telekomunikačnú techniku, na softvér, na
licencie k softvéru, na komunikačnú infraštruktúru, na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (školenia týkajúce sa IT, štúdie, expertízy, posudky týkajúce sa
IT), na údržbu telekomunikačnej techniky a ďalšie výdavky súvisiace s prenájmom telefónnych liniek.

JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0EK0Q01 - Systémy vnútornej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 160 000 145 848 136 625
131G   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2016 (nevyčerpané prostriedky z r. 2016) 0 7 990 7 990

160 000Spolu 153 838 144 615

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Z finančných prostriedkov vyčlenených pre podprogram 0EK0Q01 boli hradené:
-z bežných finančných prostriedkov: komunikačná a telekomunikačná infraštruktúra (platby za mobilné a internetové služby) a ich údržba, poplatky za licencie (IBM, SW,
antivír a ESET), údržba SW, nákup telekomunikačnej techniky (satelitná linka, mobily, stolové telefóny, WIFI router), prenájom komunikačnej infraštruktúry, školenia IT,
-z kapitálových finančných prostriedkov: nákupy a upgrade SW, nákup komunikačnej techniky.
Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé informačné technológie pri dodržiavaní princípov  hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémovEfektivity

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé informačné technológie pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q02 - Špecializované systémy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 31 600 232 697 231 948
31 600Spolu 232 697 231 948

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Z finančných prostriedkov vyčlenených pre podprogram 0EK0Q02 boli hradené:
-z bežných finančných prostriedkov: licencia SW nástroja na hodnotenie udalostí, štúdie a expertízy týkajúce sa IT,
-z kapitálových finančných prostriedkov: nákup SW a úprava a doplnenie databáz k nástrojom na hodnotenie udalostí.
Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé informačné technológie pri dodržiavaní princípov  hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých ISEfektivity

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé informačné technológie pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q03 - Podporná infraštruktúra
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2017

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2017

Upravený rozpočet
k 31.12.2017

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 179 000 116 888 116 013
179 000Spolu 116 888 116 013

Sledovať a riadiť objem výdavkov napodpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Z finančných prostriedkov vyčlenených pre podprogram 0EK0Q03 boli hradené:
-z bežných finančných prostriedkov: údržba komunikačnej infraštruktúry, poplatky za komunikačné spojovacie siete a videokonferenciu, nákup PC, NB, monitorov a
tlačiarní, náhradné diely IT,
-z kapitálových finančných prostriedkov: komunikačná infraštruktúra (sieťové prvky – firewall, router, switch, server, UPS).
Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na podpornú infraštruktúru pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2016

R
2017

R + 1
2018

R + 2
2019 2020

R + 3 R + 4
2021

R + 5
2022

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na podpornú infraštruktúruEfektivity

logická

áno áno

2014 2015

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na podpornú infraštruktúru pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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