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ČASŤ 1 

 

ÚVOD  

 

 Návrh záverečného účtu kapitoly 36 – Úrad jadrového dozoru SR (ďalej len „ÚJD 

SR“) za rok 2020 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR 

č. MF/005869/2021-31 zo dňa  4. februára 2021 na vypracovanie záverečných účtov 

kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. Obsahuje stručný opis činnosti ÚJD SR v 

roku 2020 a podáva súhrnnú charakteristiku a zhodnotenie výsledkov rozpočtového 

hospodárenia ÚJD SR. Celkové hodnotenie rozpočtu ako aj jeho čerpanie je vykonané cez 

ekonomické ukazovatele ako sú príjmy, výdavky, rozbor zamestnanosti, programové 

hospodárenie, plnenie zámerov a cieľov. 

  

1. Správa o hospodárení kapitoly 

 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2020 

 

Kapitola ÚJD SR mala na rok 2020 rozpísané záväzné ukazovatele štátneho 

rozpočtu v súlade so zákonom Národnej rady zo dňa 3. decembra 2019 č. 468/2019 Z. z. o 

štátnom rozpočte na rok 2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 500 zo dňa 

14. októbra 2019 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. 

 

1.1.1. Charakteristika činnosti 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 hlavne v týchto štyroch 

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 predovšetkým 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 (EK) a Rady Európy, v Medzinárodnej 

agentúre pre atómovú energiu (MAAE) v OSN, v Agentúre pre jadrovú energiu pri OECD 

a iných medzinárodných organizáciách v oblasti jadrovej bezpečnosti. Spolupráca s 

MAAE 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). 

 

Hlavné úlohy a činnosti vykonávané ÚJD SR v roku 2020 

Legislatíva 

 

ÚJD SR v rámci legislatívnych činností v roku 2020 sústredil svoju pozornosť na 

viacero ťažiskových oblastí. 

Úrad priebežne poskytoval súčinnosť Ministerstvu životného prostredia Slovenskej 

republiky (MŽP SR) v súvislosti s prípadom ACCC/2013/89. Zástupcovia ÚJD SR a MŽP 

SR sa dňa 13. 3. 2020 zúčastnili audiokonferencie s Výborom pre súlad vo veci 

prerokovania zistení uvedených v „Second progress review“. V nadväznosti na 

audiokonferenciu ÚJD SR v spolupráci s MŽP SR vypracoval písomné pozičné stanovisko 

SR. Následne ÚJD SR pristúpil k novelizácii Smernice o identifikácii a odstraňovaní 

citlivých informácií v dokumentáciách pre sprístupnenie verejnosti v súlade 

s odporúčaniami Výboru pre súlad obsiahnutými v „Second progress review“. 

ÚJD SR tiež aktívne participoval v medzirezortnej koordinačnej skupine 

pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky 

a v medzirezortnej koordinačnej skupine v konaní pred Európskou komisiou (EK) 

v predsúdnej fáze na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky (MZVEZ SR). 

V priebehu roku 2020 ÚJD SR naďalej koordinoval spoluprácu dotknutých 

subjektov v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny k občianskoprávnej zodpovednosti za 

jadrové škody (MRPS OBPZJŠ). Jarné zasadnutie MRPS OBPZJŠ, naplánované na apríl 

2020, sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v dôsledku COVID-19 

neuskutočnilo. Jesenné zasadnutie prebehlo elektronickou formou dňa 5. 10. 2020. 

Významnou aktivitou ÚJD SR v legislatívnej oblasti bolo pokračovanie v 

prípravných prácach na novom atómovom zákone. 

V rámci legislatívnej činnosti a prípravy vyhlášok ÚJD SR bol ukončený 

legislatívny proces k vyhláške ÚJD SR č. 410/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 

ÚJD SR č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky ÚJD SR č. 34/2012 Z.z.. 
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Vyhláška ÚJD SR č. 410/2019 Z. z. nadobudla účinnosť k 1. 1. 2020.  V roku 2020 bol 

taktiež finalizovaný legislatívny proces k vyhláške ÚJD SR č. 112/2020 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, spadajúce pod dozor ÚJD SR. Vyhláška ÚJD 

SR č. 112/2020 Z. z. nadobudla účinnosť dňa 15. 5. 2020. 

V spojitosti s medzirezortnými pripomienkovými konaniami boli posudzované 

legislatívne aj nelegislatívne materiály (v súčte približne 600), pri ktorých ÚJD SR uplatnil 

obyčajné alebo zásadné pripomienky, z ktorých mnohé boli následne prerokované na 

rozporových konaniach s príslušnými rezortmi. 

V roku 2020 ÚJD SR vydal tri bezpečnostné návody s cieľom zabezpečiť plnenie 

požiadaviek na bezpečné využívanie jadrovej energie alebo vykonávanie činností 

súvisiacich s využívaním jadrovej energie. 
Dôležitou legislatívnou zmenou priamo ovplyvňujúcou činnosť ÚJD SR bola 

novela zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov publikovaná v Zbierke zákonov SR pod č. 134/2020 

Z. z. Predmetnou novelou nastal s účinnosťou k 1. 7. 2020 presun legislatívnej činnosti 

ÚJD SR na Úrad vlády SR do gescie podpredsedu vlády SR. V tomto prípade ide skôr 

o procesnú stránku legislatívnej činnosti, pričom príprava jednotlivých legislatívnych 

návrhov vo vecnej pôsobnosti ÚJD SR zostala naďalej v kompetencii úradu. 

V súvislosti s priebežným uplatňovaním zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente), v rámci ÚJD SR naďalej pracoval projektový tím na 

čele s podpredsedom ÚJD SR, ktorého úlohou je identifikovanie úloh, návrh ich riešenia 

v podmienkach ÚJD SR a zabezpečenie praktickej aplikácie zákona č. 305/2013 Z. z. do 

každodenných procesov ÚJD SR, ktorých sa tento zákon týka.  

Dôležitou súčasťou administratívno-správnej agendy ÚJD SR bolo v roku 2020 

rozkladové konanie vo veci žiadosti na zmenu v užívaní stavby IS RAO, v rámci ktorého 

bolo vydané prvostupňové rozhodnutie ÚJD SR č. 139/2020, voči ktorému bol dňa 5. 8. 

2020 podaný rozklad. Predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový orgán podľa § 61 ods. 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posúdila 

napadnuté rozhodnutie a čiastočne vyhovela rozkladu a zároveň vrátila vec 

prvostupňovému orgánu na nové konanie vydaním druhostupňového rozhodnutia 

č. 279/2020 P. 

V nadväznosti na pokračovanie v konaní vo veci žiadosti na uvádzanie do 

prevádzky JE Mochovce 3, 4 prebehlo v roku 2020 niekoľko procesných úkonov, pri 

ktorých zástupcovia odboru legislatívno-právneho poskytovali súčinnosť. Išlo najmä 

o konzultácie a poskytovanie poradenstva iným vecným útvarom ÚJD SR pri príprave 

podkladov pre povoľovací proces týkajúci sa MO3, 4 z procesno-právneho hľadiska. 

 

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, najmä požiadavky atómového zákona 

a vykonávacích vyhlášok ÚJD SR k tomuto zákonu. Žiadateľ musí ďalej preukázať, že 

jadrové zariadenie (JZ) 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 
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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, abnormálnej, ako aj 

mimoriadnej prevádzky, a že vplyv JZ na zamestnancov, obyvateľstvo, životné prostredie a 

na majetok je na akceptovateľnej úrovni v zmysle legislatívy SR a 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. Ďalej 

ÚJD SR kontroloval priebeh vybraných testov funkčných skúšok, prípravy a realizácie 

horúcej hydroskúšky a opakovaného náhrevu 3. bloku. Pokračovalo posudzovanie 

dokumentácie systému manažérstva kvality a požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení v 

zmysle príslušných vyhlášok ÚJD SR. Schválené požiadavky na kvalitu vybraných 

zariadení boli kontrolované ÚJD SR aj počas záverečných akceptačných skúšok priamo u 

výrobcov týchto zariadení. 

 

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. 

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 2020 bolo naplánovaných 181 inšpekcií, z toho bolo z objektívnych 

príčin 41 zrušených. V roku 2020 sa vykonalo 20 neplánovaných inšpekcií. 

Spolu bolo vykonaných 160 inšpekcií, z toho 8 skončilo formou protokolu, 27 

inšpekcií je rozpracovaných a ostatné sú ukončené ako záznam t. j. bez zistení. 

Vyšší podiel zrušených inšpekcií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol 

spôsobený obmedzeniami v súvislosti s realizáciou opatrení na ochranu verejného zdravia 

počas pandémie COVID-19. ÚJD SR zareagoval na vzniknuté obmedzenia zvýšením 

podielu inšpekcií, ktoré boli vykonané administratívne – hodnotením dokumentácie 

o zrealizovaných testoch zariadení, ktorá bola na vyžiadanie predložená lokalitným 

inšpektorom ÚJD SR v jednotlivých JZ. 
V roku 2020 ÚJD SR neodňal žiaden preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti 

vybraných zamestnancov ani preukaz o odbornej spôsobilosti lektorov držiteľov povolení. 

ÚJD SR uložil v roku 2020 jednu pokutu za porušenie atómového zákona a predpisu 

Limity a podmienky pri skúškach vákuovo – barbotážneho systému na JE Mochovce 2. 

blok, ktoré bolo následne aj preklasifikované na udalosť stupňa 1 stupnice INES.  

 

Havarijné plánovanie a havarijná pripravenosť 

 

Havarijná pripravenosť je schopnosť držiteľa povolenia a orgánov verejnej moci 

aktivovať a realizovať činnosti a opatrenia vedúce k zisteniu a účinnému zdolaniu nehôd 

alebo havárií na JZ, alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov a k účinnému potlačeniu 
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ich možnosti ohroziť život, zdravie pracovníkov alebo obyvateľstva, ich majetok, alebo 

životné prostredie.  

Na zabezpečenie prijímania a zasielania vyrozumenia, oznámenia a ďalších 

informácií v prípade jadrovej havárie alebo radiačného ohrozenia v SR, alebo podobných 

udalostí v zahraničí má ÚJD SR zriadené styčné miesto. Keďže ÚJD SR v rámci činnosti 

styčného miesta úzko spolupracuje s vybranými orgánmi štátnej správy, pre zabezpečenie 

jednotného prístupu používa spoločné usmernenie pre orgány štátnej správy, ktoré 

upravuje postup vzájomného informovania sa v prípade vzniku alebo zistenia udalosti 

spojenej so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, povinnosti informovania obyvateľstva a 

medzinárodného spoločenstva o významných udalostiach spojených s využívaním zdrojov 

ionizujúceho žiarenia, ako aj kritériá pre informovanie styčného miesta. V prípade udalosti 

na JZ v SR, alebo udalosti v zahraničí s cezhraničným vplyvom, je ÚJD SR zároveň 

kompetentným orgánom pre vyžiadanie pomoci prostredníctvom MAAE a jej systému 

RANET.   

Pre nezávislé hodnotenie udalostí, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky JZ, alebo 

pri preprave rádioaktívnych materiálov je na ÚJD SR zriadené Centrum havarijnej odozvy 

(CHO). CHO je technickým podporným prostriedkom úradu na riešenie mimoriadnych 

udalostí na JZ a poradným orgánom predsedu úradu, ktorý je členom Bezpečnostnej rady 

SR a Ústredného krízového štábu. V CHO pracujú viaceré skupiny havarijného štábu, 

ktorých členovia sú vyberaní zo zamestnancov ÚJD SR. V roku 2020 sa úrad zúčastnil 2 

medzinárodných cvičení (ConvEx 2) organizovaných MAAE, a tiež cvičenia ECUREX 

organizovaného EK. Cvičenia MAAE sa zameriavali na odozvu pri simulovanej udalosti 

a cvičenie EK testovalo odozvu na simulovanú udalosť iniciovanú zemetrasením a výmenu 

informácií medzi jednotlivými štátmi EÚ. 

 

Zahraničná spolupráca  

 

V kontexte členstva SR v Európskej únii a v Európskom spoločenstve pre atómovú 

energiu (Euratom) ÚJD SR zabezpečoval úlohy a plnil záväzky, ktoré mu z členstva 

vyplývajú. Aktivity v roku 2020 boli významne poznačené epidemiologickou situáciou 

spôsobenou COVID-19. Zástupcovia ÚJD SR prevažne virtuálnou alebo písomnou formou 

participovali na rokovaniach v pracovných skupinách Rady EÚ i na zasadnutiach 

pracovných výborov a skupín EK, kde ako experti v oblastiach týkajúcich sa kompetencií 

ÚJD SR, najmä vo vzťahu k záväzkom a činnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva o Euratome), hájili záujmy SR.  

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu jadrovej 

bezpečnosti je Pracovná skupina pre atómové otázky, ktorej zasadnutia v priebehu roka 

2020 sa uskutočnili prevažne virtuálne. 

Z dôvodu už spomenutej pandemickej situácie sa v  roku 2020  uskutočnilo len 

jedno virtuálne plenárne zasadnutie Európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú 

bezpečnosť (ENSREG). 

Najvýznamnejšiu úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce vzhľadom na politicko-

odborný a medzinárodný význam i širokú škálu možností technickej spolupráce a pomoci, 

zohráva MAAE. V roku 2020 boli zasadnutia Rady guvernérov MAAE ovplyvnené 

pandemickou situáciou. Zasadnutia prebiehali konferenčným online spôsobom a účasť 

delegácie SR bola zabezpečená prostredníctvom zástupkyne ÚJD SR na Stálej misii vo 

Viedni. 

ÚJD SR sa aktívne zúčastňuje na procese prípravy na vstup zmluvy CTBT do 

platnosti, a to predovšetkým prostredníctvom účasti svojich zástupcov na zasadnutiach 

Prípravnej komisie CTBTO a jej pracovných skupín, hostenia výcvikových kurzov 
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CTBTO na území SR pre oblasť inšpekcií na mieste (On-Site Inspections) a podpory 

vzdelávania expertov a budúcich inšpektorov CTBTO. Zástupcovia ÚJD SR sa počas roka 

2020 zúčastnili niekoľkých zasadnutí CTBTO. Všetky zasadnutia, ktoré sa pravidelne 

konajú v sídle CTBTO, sa výnimočne uskutočnili virtuálnou formou. 

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 

vyplývajúcich z tohto členstva. V roku 2020 sa uskutočnili dve pravidelné zasadnutia 

Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu NEA. Aprílové rokovanie bolo kvôli pandemickej 

situácii posunuté na 9. júla 2020, kde boli online prerokované najdôležitejšie body 

plánovaného aprílového zasadnutia RV NEA a ostatné body boli zaradené na rokovanie 

v októbri.   

V roku 2020 sa kvôli obmedzeniam v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 

neuskutočnili pravidelné každoročné bilaterálne rokovania vedúcich predstaviteľov 

ÚJD SR a ostatných príslušných subjektov za SR s delegáciami predovšetkým susedných 

štátov – Maďarskej republiky, Českej republiky, Rakúskej republiky a Slovinska. Jedinou 

výnimkou bolo bilaterálne stretnutie s Poľskom. 

 

Komunikácia s verejnosťou 

 

Jednou z prioritných úloh ÚJD SR, vychádzajúcou z jeho postavenia a pôsobnosti, 

je komunikovanie a informovanie verejnosti všetkými dostupnými komunikačnými 

prostriedkami a kanálmi. Zásadný metodický materiál v rámci komunikácie smerom 

navonok je Stratégia komunikácie s verejnosťou do roku 2023, ktorý bol schválený v roku 

2019. Akčný plán komunikácie ÚJD SR s verejnosťou a médiami na roky 2020 – 2021, 

ktorý obsahuje úlohy, termíny a definuje zodpovednosti k splneniu vytýčeného cieľa. 

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. 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 úradu, ale aj prostredníctvom profilu na 

sociálnej sieti Facebook. Pre zahraničnú verejnosť poskytuje webové sídlo ÚJD SR 

informácie aj v anglickom jazyku. Pre úrad je nosným komunikačným kanálom 

s verejnosťou práve webové sídlo, preto sú na ňom zverejnené a priebežne aktualizované 

zákony a predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, súvisiace právne predpisy, celé znenia 

bezpečnostných návodov, rozhodnutia, ktoré ÚJD SR vydal, ako i všetky správne konania 

úradu. ÚJD SR navyše umožňuje verejnosti a médiám priamo komunikovať 

prostredníctvom špeciálnej emailovej adresy (info@ujd.gov.sk).  

Komunikačnú funkciu voči verejnosti plní aj dotykový informačný kiosk, ktorý 

úrad prevádzkuje od roku 2016 a nachádza sa v sídle ÚJD SR v Bratislave – pred vstupom 

do budovy, čiže je prístupný verejnosti 24 hodín denne. Okrem toho, že kiosk slúži ako 

Úradná tabuľa ÚJD SR, kde sa prehľadne zobrazujú správne konania a všetky rozhodnutia 

vydané úradom, verejnosť má prostredníctvom kiosku plný prístup aj na webové sídlo. Pre 

väčšiu prehľadnosť a jednoduchší prístup k informáciám o rozhodovacej činnosti ÚJD SR 

bola na webovom sídle úradu vytvorená nová sekcia „Úradná tabuľa ÚJD SR“, kde sú 

prehľadne zobrazené prebiehajúce a ukončené správne konania a tiež vydané rozhodnutia 

ÚJD SR.  

ÚJD SR prehlbuje informovanosť verejnosti o jeho činnosti a poslaní s cieľom 

vytvárania priaznivej mienky ako o odbornom a spoľahlivom dozore, ktorý je 

hodnoverným zdrojom informácií aj formou vydávania informačných materiálov 
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(predovšetkým formou Výročnej správy). Napriek pandemickej situácii v roku 2020 sa 

naďalej udržiavala komunikácia s poslancami, predstaviteľmi ústrednej štátnej správy a 

predovšetkým s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, najmä prostredníctvom 

ZRZ Mochovce a OIK Bohunice, pričom veľká časť plánovaných stretnutí sa presunula do 

online priestoru. 

 

1.1.2. Výsledok  rozpočtového hospodárenia kapitoly  

 

ÚJD SR ako rozpočtová kapitola je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 

štátny rozpočet. V roku 2020 mal ÚJD SR rozpočtované príjmy v celkovej sume 8 869 000 

eur. Rozpočet príjmov bol v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením na sumu 

10 089 000 eur. Za hodnotené obdobie boli dosiahnuté celkové príjmy spolu v sume 

10 104 745 eur, z  toho administratívne poplatky 10 097 617 eur a iné nedaňové príjmy 

7 128 eur.  

ÚJD SR nemá rozpočtované prostriedky (príjmy) prijaté z EÚ. 

 

Schválený rozpočet na rok 2020 stanovil pre kapitolu ÚJD SR limit výdavkov 

v sume 9 579 414 eur. Po rozpočtových opatreniach bol limit výdavkov upravený na sumu 

10 090 755 eur. Celkový objem výdavkov na činnosť ÚJD SR financovaných 

z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) čerpaných k 31.12.2020 dosiahol sumu 

8 500 809 eur. Z  toho na financovanie bežnej činnosti sa vynaložili výdavky v sume 

8 380 482 eur a na obstaranie kapitálových aktív výdavky v sume 120 327 eur. 

Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu bolo v zmysle pravidiel rozpočtového 

hospodárenia. 

                                                                                                                          (v eur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% 

k upravenému 

rozpočtu 

     

Príjmy spolu 8 869 000 10 089 000 10 104 745 100,16 

z toho: 

prijaté z rozpočtu EÚ 
0 0 0 

 

Výdavky spolu  9 579 414 10 090 755 8 500 809 84,24 

z toho: 

kryté prostriedkami EÚ 
0 0 0  

Saldo príjmov a 

výdavkov 
- 710 414 - 1 755 + 1 603 936  

z toho: 

z prostriedkov EÚ 
0 0 0  

 

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly ÚJD SR vykazuje kladné saldo 1 603 936 eur. 

  

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 bol schválený dňa 
3. decembra 2019 zákonom NR SR č. 468/2019 Z. z.. Ministerstvo financií SR oznámilo 

listom č. MF/019670/2019-441 zo dňa 11.12.2019 rozpis záväzných ukazovateľov 
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štátneho rozpočtu pre kapitolu 36 – ÚJD SR na rok 2020, v nasledujúcom rozsahu:  

 

I. PRÍJMY KAPITOLY (36 - ÚJD SR) 

   

      A. Záväzný ukazovateľ 8 869 000 eur        

      B. Prostriedky Európskej únie                     0  

 

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 9 579 414 eur 

      

      A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 

      523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie 

      z toho: 

9 579 414 eur 

      A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly  (kód zdroja 111+11H) 9 579 414 eur 

      A.2. prostriedky na spolufinancovanie                0 

      A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

              osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H) 

     

4 357 479 eur 

      z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
      vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H) 

                     
4 357 479 eur 

   

      Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, 

      podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019        

 

128 osôb 

      z toho: aparát ústredného orgánu   128 osôb 

       A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 207 500 eur 

       z toho: kód zdroja 111 207 500 eur 

                                                                                 

     B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.  

(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová 

organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných 

príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov 

z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)  

      0 

 

     C. Prostriedky Európskej únie       0 

 

     D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov 

vlády SR a častí programov vlády SR (výdavky za kapitolu) 
      z toho na program:  

 

9 579 414 eur  

 

080  -  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 8 359 495 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. 
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08001 -  Štátny dozor 8 359 495 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 

500 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 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR 

569 419 eur 

 

Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového roka 

ovplyvnená rozpočtovými opatreniami. 

 

Príjmy 

 Na rok 2020 boli celkové príjmy kapitoly ÚJD SR schválené v objeme 8 869 000 

eur. Záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly bol v priebehu roka 2020 upravený 

rozpočtovým opatrením na sumu 10 089 000 eur. Plnenie príjmov za kapitolu k 31. 12. 

2020  bolo v sume 10 104 745 eur, t. j. plnenie bolo na 100,16 % k upravenému rozpočtu, 

z toho administratívne poplatky spolu dosiahli 10 097 617 eur a iné nedaňové príjmy 7 128 

eur. 

 

Výdavky 

Limit výdavkov na rok 2020 bol pre kapitolu ÚJD SR schválený v objeme 

9 579 414  eur. Ôsmymi schválenými rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR 

bol limit výdavkov upravený na sumu 10 090 755 eur. Celkový objem výdavkov na 

činnosť ÚJD SR k 31.12.2020 dosiahol sumu 8 500 809 eur. Z toho na financovanie bežnej 

činnosti sa vynaložili výdavky v sume 8 380 482 eur a na obstaranie kapitálových aktív 

výdavky v sume 120 327 eur.  

Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 
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Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v 

sume 4 357 479 eur, rozpočtovými opatreniami boli upravené na 4 273 614 eur a čerpané 

vo výške 3 794 444 eur, čo je čerpanie na 88,79 % oproti upravenému rozpočtu.  

Kapitálové výdavky boli schválené v sume 207 500 eur. Upravené boli na 140 800 

eur a čerpané v celkovej sume 120 327 eur, t. j. čerpanie bolo na 85,46 % upraveného 

rozpočtu.  

 

ÚJD SR dosiahol pri plnení úloh štátneho rozpočtu na rok 2020 za svoju 

rozpočtovú kapitolu priaznivé výsledky. Všetky záväzné ukazovatele stanovené v rozpise 

rozpočtu boli dodržané. V prípade potreby zmeny v rozpočte ÚJD SR požiadal MF SR 

o vykonanie rozpočtového opatrenia. Pri čerpaní výdavkov uplatňoval princípy 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia.  

 

1.2. Príjmy kapitoly ÚJD SR 

Príjmy na rok 2020 boli rozpočtované v sume 8 869 000 eur. Rozpočet príjmov bol 

v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením na sumu 10 089 000 eur. V skutočnosti 

za vyhodnocované obdobie boli dosiahnuté celkové príjmy v sume 10 104 745 eur, z toho : 

  

             A d m i n i s t r a t í v n e  p o p l a t k y   s p o l u   (99,93 %)            10 097 617 eur 

             I n é   n e d a ň o v é   p r í j m y   s p o l u                (0,07 %)                      7 128 eur 

 

 

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    

 ŠD  8 869 000  10 089 000  10 097 592 

 

100,09 

 080  111  222003 
 Pokuty, penále a iné sankcie 

 (za porušenie predpisov) 
0 0 

25 0 

 080  111  220 
 Administratívne poplatky 

 a iné poplatky a platby 8 869 000  10 089 000  10 097 617 

 

100,09 

 080  111  292017  Z vratiek 0 0 6 446 0 

 080  111  292019  Z refundácie 0 0 682 0 

 080  111  292  Ostatné príjmy 0 0 7 128 0 

 080  spolu  290  Iné nedaňové príjmy 0 0               7 128 0 

 080   200  NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 8 869 000  10 089 000 

 

10 104 745 

 

 

100,16 

 

          

 080   SPOLU  PRÍJMY spolu 8 869 000 10 089 000 10 104 745 100,16 

 

V skutočnosti dosiahli celkové nedaňové príjmy sumu  10 104 745 eur, čo 

predstavuje plnenie k upravenému rozpočtu 100,16 %, z toho: 
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- administratívne poplatky za výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 

od subjektov, ktoré sú držiteľmi povolení a podliehajú dozoru ÚJD SR dosiahli 

sumu 10 097 592 eur,  

- pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov (zmluvná pokuta) 

tvorili sumu 25 eur, 

- iné nedaňové príjmy predstavovali sumu 7 128 eur. 

 

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ  - NEHODNOTÍ SA  

  - NEVYSKYTUJÚ SA  

 

ÚJD SR nemá rozpočtované prostriedky prijaté z EÚ. 

 

 

1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

  

V priebehu roka 2020 vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre 

kapitolu ÚJD SR 1 rozpočtové opatrenie, na základe ktorého bol upravený záväzný 

ukazovateľ príjmov kapitoly a to predovšetkým z dôvodu posunu spustenia EMO 3,4 do 

prevádzky, čím došlo k vyššiemu plneniu príjmov v oblasti administratívnych poplatkov za 

výkon ŠD oproti rozpočtovaným. Ďalej navýšenie príjmov bolo spôsobené aj 

skutočnosťou, že technické parametre – aktivita RaO (rádioaktívnych odpadov) 

upravených na uloženie, od ktorých sa odvíja vzorec výšky príspevku na dozor za jadrové 

zariadenia TSU RaO (technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov) a FSK 

RaO (finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov) sa v priebehu roka 2019 

významne zmenili, čo malo zásadný vplyv na výšku príjmov v roku 2020. 

 

1.3. Výdavky kapitoly ÚJD SR 

 

 

ÚJD SR pri plnení úloh štátneho rozpočtu za rok 2020 za svoju rozpočtovú kapitolu 

dodržal všetky ukazovatele stanovené v rozpise rozpočtu, ako aj úpravy vykonané na 

základe rozpočtových opatrení.  

 

Schválený rozpočet na rok 2020 stanovil pre kapitolu ÚJD SR limit výdavkov 

v sume 9 579 414 eur, z  toho na bežné výdavky bola určená suma 9 371 914 eur a na 

kapitálové výdavky suma 207 500 eur. 

 

Limit výdavkov pre ÚJD SR na rok 2020 po vykonaní rozpočtových opatrení bol 

upravený na sumu  10 090 755 eur, z  toho na bežné výdavky suma 9 949 955 eur a  na 

kapitálové výdavky suma 140 800 eur. 

 

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 8 500 970 eur, z toho zo štátneho 

rozpočtu boli použité prostriedky v sume 8 500 809 eur a zo samostatného účtu – Dary a 

granty boli použité prostriedky v sume 161 eur (zdroj 35).  

 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo v  sume 

8 500 809 eur (zdroj 111), čo je  84,24 % -né čerpanie oproti upravenému rozpočtu, z toho 

na bežné výdavky sa použila suma 8 380 482 eur a  na kapitálové výdavky suma 120 327 

eur (zdroj 111). 
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Celkový úhrn výdavkov čerpaných k  31.12.2020 spolu s prostriedkami 

zo samostatného účtu Dary a granty dosiahol sumu 8 500 970 eur 

v nasledovnom členení: 

 
  

 ROZPOČET ČERPANIE 

Schválený 

 

Upravený 

 

Rozpočtové 

( zdroj 111 ) 

Rozpočtové 

( zdroj 131J ) 

Zahraničné 

granty (zdroj 35) 
SPOLU 

(v eur) (v eur) (v eur) (v eur) (v eur) (v eur) 

Bežné výdavky 9 371 914 9 949 955 8 380 482 0 161 8 380 643 

Kapitálové 

výdavky 
207 500 140 800 120 327 0 0 120 327 

Výdavky celkom 9 579 414 10 090 755 8 500 809 0 161 8 500 970 

 
        
 
 

Prehľad o čerpaní výdavkov v rozsahu najdôležitejších ukazovateľov za rok 2020, 

porovnanie s rokom 2019 poskytuje nasledovná tabuľka (v eur): 

 
                  

 

 

 

  
Rozpočet     

za rok 2020 

Skutočnosť  

za rok 2020 

 

Skutočnosť 

Rozpočtové 

výdavky za 

r. 2019 

(v eur) 

Schválený 

(v eur) 

Upravený 

(v eur) 

 

Rozpočtové 

výdavky 

 

(v eur) 

 

(zdroj 111) 

 

 

Rozpočtové 

výdavky 

 

(v eur) 

 

(zdroj 131J) 

 

 

Výdavky zo 

samostatného 

účtu Dary a 

granty 

(v eur) 

 

(zdroj 35) 

 

Výdavky 

celkom 

(v eur) 

% plnenia 

Výdavky celkom 

oproti rozpočtu 

Schvál. Uprav. 

Výdavky celkom 9 186 236 9 579 414 10 090 755 8 500 809 0 161 8 500 970 88,74 84,25 

z toho:          

Bežné  výdavky 8 997 648     9 371 914 9 949 955 8 380 482 0 161 8 380 643 89,42 84,23 

Kapitálové  

výdavky  
188 588 207 500 140 800 120 327 0 0 120 327 57,99 85,46 

Bežné výdavky 

limit miezd,   

platov 

a OOV 

3 905 897 4 357 479 4 273 614 3 794 444 0 0 3 794 444 87,08 88,79 

poistné 1 520 505 1 697 238 1 690 300 1 510 438 0 0 1 510 438 88,99 89,36 

výdavky na       

RVT 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bežné transfery 

zahraničné 
1 163 090 810 000 957 251 957 251 0 0 957 251 118,18 100,00 

účelové  

prostriedky 

na hospodársku 

mobilizáciu 

351 500 500 0 0 0 0 0 0 

priemerný 

evidenčný 

počet 

zamestnancov 

prepočítaný 

119 (osôb) 128 (osôb) 126 (osôb) 121 (osôb) 0 0 121 (osôb) 94,53 96,03 
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Graf č. 1: Štruktúra čerpania rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov za rok  2020   

       (zdroj 111) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Štruktúra čerpania rozpočtových výdavkov za rok 2020 

                 (zdroj 111) 
  

17,77%

11,99%

24,19%

44,64%

1,41 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

44,64%
Poistné 17,77  %

Tovary a ďalšie služby  24,19 %

Bežné transfery 11,99  %

Kapitálové výdavky 1,41 %

 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 

600 - Bežné výdavky  

 

Bežné výdavky na rok 2020 boli rozpisom rozpočtu stanovené v sume 9 371 914 

eur, po úprave rozpočtu v sume 9 949 955 eur. Úhrn bežných výdavkov (bez rozpočtových 

výdavkov so zdrojom 35) čerpaných k 31.12.2020 dosiahol sumu 8 380 482 eur. Celkové 

čerpanie (s rozpočtovými výdavkami so zdrojom 35) k  31. decembru 2020 dosiahlo sumu  

8 380 643 eur. Čerpanie rozpočtových bežných výdavkov zo samostatného účtu Dary a 

granty (zdroj 35) bolo v sume 161 eur. 

 

 

 

 

Bežné výdavky 

98,59 %
Kapitálové výdavky

1,41 %
98,59 %

1,41 %
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 

V rozpočte bol stanovený celkový limit výdavkov v sume 4 357 479 eur pre 128 

zamestnancov ÚJD SR, po úpravách rozpočtu dosiahol sumu 4 273 614 eur pre 126 

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 3 794 444 eur.  

  

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Limit výdavkov na poistné bol stanovený v sume 1 697 238 eur. Rozpočet bol 

upravený na sumu 1 690 300 eur. Na odvodové povinnosti boli čerpané výdavky v sume 

1 510 438 eur.  

 

630 - Tovary a služby  

  

Stanovený limit rozpočtu bol v sume 2 456 537 eur, rozpočet bol upravený na sumu 

2 961 285 eur a celkové výdavky aj s rozpočtovými prostriedkami zo samostatného účtu 

Dary a granty boli čerpané v sume 2 056 706 eur. Z rozpočtových prostriedkov (zdroj 111) 

bolo čerpané 2 056 545 eur. Rozpočtové prostriedky (zdroj 35) zo samostatného účtu Dary 

a granty boli čerpané v sume 161 eur. 

 

Výdavky na cestovné náhrady (položka 631) dosiahli celkové čerpanie v sume 

31 873 eur, z čoho 7 878 eur bolo vyčerpané na tuzemské pracovné cesty a na zahraničné 

pracovné cesty bolo vyčerpané 23 834 eur (zdroj 111) a rozpočtové prostriedky zo 

samostatného účtu Dary a granty dosiahli čerpanie 161 eur (zdroj 35). Schválený rozpočet 

na cestovné bol stanovený v sume 165 000 eur, v priebehu roka 2020 bol upravený na 

sumu 114 412 eur. 

 

Výdavky na energie, vodu a komunikácie (položka 632) boli čerpané v celkovej 

sume  67 914 eur, boli použité na poplatky a úhrady za práce a služby elektrární, vodární, 

telekomunikácií, poplatky za mobilné telefóny, poštovú a kuriérsku službu, poplatky za 

vydanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronické podpisy a komunikačnú 

infraštruktúru. 

 

Výdavky na materiál (položka 633) boli čerpané v celkovej sume 165 337 eur. 

Tieto výdavky boli použité na vybavenie kancelárií, na nákup výpočtovej 

a telekomunikačnej techniky, softvéru, na nákup kancelárskych potrieb, prevádzkových 

prístrojov, na reprezentačné účely, na nákup papiera, kníh, časopisov a iných publikácií, na 

nákup ochranných pracovných pomôcok, rúšok, respirátorov, na obstaranie drobného 

nehmotného majetku, na nákup materiálu komunikačnej infraštruktúry a na nákup ďalšieho 

všeobecného materiálu.  

 

Dopravné (položka 634) bolo čerpané v celkovej sume 26 615 eur. Prostriedky boli 

použité na zabezpečenie chodu autodopravy: 

- na nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín pre 14 osobných 

motorových vozidiel v sume 9 689 eur, 

- na údržbu a opravy v sume 7 611 eur,  

- na zákonné a havarijné poistenie 8 555 eur,  

- na karty, diaľničné známky a poplatky 760 eur.  
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Práce a služby vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje 

bežné fungovanie majetku formou rutinnej a štandardnej údržby (položka 635) vo 

výdavkoch dosiahli sumu 76 981 eur. Najväčšie výdavky z tejto sumy predstavujú 

nasledovné druhy výdavkov:  

- na opravu a údržbu softvéru 41 674 eur,  

- na servis a údržbu komunikačnej infraštruktúry 12 264 eur,  

- na údržbu interiérového vybavenia 8 936 eur, 

- na údržbu budovy 7 876 eur,  

- na údržbu prevádzkových prístrojov 4 690 eur. 

Ostatné výdavky boli vynaložené: 

- na údržbu telekomunikačnej techniky 1 152 eur, 

- na údržbu výpočtovej techniky 205 eur, 

- na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 184 eur. 

 

Nájomné za nájom (položka 636) bolo čerpané v sume 61 564 eur. Prostriedky boli 

použité na prenájom kancelárskych priestorov, garáží a garážových státí v Bratislave, 

Trnave, Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach v sume 49 529 eur. Ostatné výdavky 

v sume 7 807 eur  boli použité na prenájom telekomunikačných okruhov a v sume 4 228 

eur na prenájom zariadenia a poštového priečinku. 

 

Výdavky na služby (položka 637) v upravenom rozpise rozpočtu na rok 2020 boli 

rozpočtované v sume 2 279 449 eur. Skutočné výdavky boli čerpané v celkovej sume 

1 626 422 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 1 127 087 eur.  

Ďalšie výdavky predstavovali výdavky: 

- na školenia, kurzy a semináre v sume 86 772 eur, 

- na propagáciu, reklamu a inzerciu 2 247 eur,  

- na všeobecné služby 121 535 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 (právne poradenstvo, poradenské služby vo verejnom 

obstarávaní, služby BOZP) 48 006 eur,  

- na náhrady (rekreačné poukazy) 11 062 eur,  

- na poplatky a odvody (správne, notárske) 313 eur,  

- na stravovanie 90 860 eur,  

- na poistenie majetku a osôb 1 499 eur, 

- na prídel do sociálneho fondu 56 020 eur, 

- na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (na základe dohôd) 67 369 eur,  

- na pokuty a penále 22 eur, 

- na poplatky zdravotníckym zariadeniam 741 eur, 

- na dane, ktoré zahŕňajú úhrady za služby v  oblasti televízneho a  rozhlasového 

vysielania 956 eur, 

- na reprezentačné výdavky 136 eur.  

Výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných technológii predstavovali 

sumu 11 797 eur, ktoré zahŕňajú predovšetkým výdavky na školenia v oblasti IT a výkony 

IT. 
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640 - Bežné transfery  

 

Rozpočet bol schválený v sume 860 660 eur, upravený bol na sumu 1 024 756 eur a 

čerpanie k 31.12.2020 dosiahlo sumu 1 019 055 eur. Z toho na transfery do zahraničia 

(medzinárodným organizáciám) bol schválený rozpočet v sume 810 000 eur, upravený bol 

na sumu 957 251 eur a čerpanie dosiahlo sumu 957 251 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 540 863 eur a príspevok do Fondu technickej spolupráce v sume 

131 650 eur. Ďalším príspevkom do MAAE bol  participačný príspevok v sume 9 591 eur. 

ÚJD SR v roku 2020 uhradil aj príspevok SR do CTBTO v sume 182 782 eur.  ÚJD SR 

v roku 2020 uhradil aj príspevky SR do OECD/NEA - do programu PARt II v sume 

41 575 eur, príspevok do OECD/NEA/DATABANK - do programu PARt II v sume 

10 782 eur. V rámci príspevkov na programy vedecko-technickej spolupráce bol uhradený 

príspevok na program v  OECD Halden Reactor Project (OECD/HRP) v sume 10 442 eur 

a príspevok na Implementačnú dohodu US NRC a UJD SR – (účasť v programe CSARP) 

v sume 29 566 eur, kde členovia využívajú výsledky výskumných a vývojových 

programov pri zvyšovaní bezpečnosti a spoľahlivosti JZ.  

Na tuzemských bežných transferoch jednotlivcom a  neziskovým právnickým 

osobám bol stanovený limit v sume 50 660 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 67 505 

eur. Čerpanie bolo v sume 61 804 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  16 593 eur, na odchodné do 

dôchodku v sume 37 672 eur, na príspevky a  príplatky v sume 6 879 eur. 

 

700 - Kapitálové výdavky  

 

Limit kapitálových výdavkov pre ÚJD SR bol v rozpočte stanovený celkom v sume 

207 500 eur, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 140 800 eur. Celkové čerpanie 

výdavkov bolo v sume 120 327 eur zo zdroja 111.  

 

ÚJD SR použil rozpočtové prostriedky zo zdroja 111 na obstaranie kapitálových 

aktív nasledovne:  

- na nákup SW 5 760 eur, 

- na nákup projektoru 5 485 eur, 

- na nákup videokonferencie 7 410 eur,  

- na nákup kopírovacích strojov 5 706 eur,  

- na nákup multifunkčného terminálu na dochádzku 1 925 eur,  

- na komunikačnú infraštruktúru (HW – switche, server, UPS – záložný zdroj 

k serveru)  49 329 eur,  

- na rekonštrukciu softvéru 44 712 eur. 

Kapitálové výdavky zo zdroja 131I a 131J (preložené z rokov 2018 a 2019) v roku 

2020 neboli čerpané a boli presunuté v zmysle § 8 zákona o rozpočtových pravidlách na 

ďalší rozpočtový rok. 
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1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

           

 Čerpanie výdavkov spolu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za r. 2020 

                                                                                                               (v eur) 

 rozpočet čerpanie 

skutočnosť 

% čerpania rozpočtu 

schválený upravený schválený upravený 

0113 Zahraničné vzťahy 810 000 957 251 957 251 118,18 100,00 

01 Všeobecné verejné služby:           810 000 957 251 957 251 118,18 100,00 

          - 600 Bežné výdavky 810 000 957 251 957 251 118,18 100,00 

          - 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 - - 

0210 Vojenská obrana 500 500 0 0,00 0,00 

          - 600 Bežné výdavky 500 500 0 0,00 0,00 

          - 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 - - 

0411 Ekonomická a obchodná oblasť 251 000 514 155 336 737 134,16 65,49 

0433  Jadrové palivo 8 517 914 8 618 849 7 206 982 84,61 83,62 

           - 600 Bežné výdavky 8 310 414 8 478 049 7 086 655 85,27 83,59 

           - 700 Kapitálové výdavky 207 500 140 800 120 327 57,99 85,46 

v tom:      

Dary a granty       - 600 Bežné výdavky 0 0 161 - - 

                             - 700 Kapitál. výdavky 0 0 0 - - 

0483 Výskum a vývoj v oblasti palív    

a energie 
0 0 0 - - 

04 Ekonomická oblasť 8 768 914 9 133 004 7 543 719 86,03 82,60 

           - 600 Bežné výdavky 8 561 414 8 992 204 7 423 392 86,71 82,55 

           - 700 Kapitálové výdavky 207 500 140 800 120 327 57,99 85,46 

Bežné výdavky celkom 9 371 914  9 949 955 8 380 643 89,42 84,23 

Kapitálové výdavky celkom 207 500 140 800 120 327 57,99 85,46 

Výdavky celkom za úrad  9 579 414 10 090 755 8 500 970 88,74 84,25 

             z toho: Zahraničné granty 0 0 161 - - 

 

 

0113 – Zahraničné vzťahy - príspevky zahraničným organizáciám (podprogram 

08001)  

 

V kategórii 640 – bežné zahraničné transfery bol pre podprogram 08001 schválený 

rozpočet v sume 160 000 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 307 251 eur a čerpanie bolo 

v sume 307 251 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu 100 %-né čerpanie. Finančné 

prostriedky boli použité predovšetkým na úhradu pomernej časti riadneho členského 

príspevku do MAAE, do Fondu technickej spolupráce a na úhradu príspevku za účasť 

v programe CSARP. 

 

0113 – Zahraničné vzťahy - príspevky zahraničným organizáciám (podprogram 

0970D) 

 

Pre podprogram 0970D bol v rozpočte stanovený limit výdavkov v sume 650 000 

eur v kategórii 640 – bežné zahraničné transfery. Rozpočet nebol upravovaný a čerpanie 

bolo v sume 650 000 eur, čo je oproti upravenému rozpočtu 100,00 %-né čerpanie. 

Tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevkov za členstvo 

v medzinárodných organizáciách (MAAE, CTBTO, OECD/NEA), ako aj na projekt 

Halden Reactor. 
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0210 – Vojenská obrana (podprogram 06H0F) 

 

V rozpočte bol stanovený limit výdavkov v sume 500 eur. Rozpočet nebol 

upravovaný a v priebehu roku 2020 sa z tohto podprogramu nečerpali žiadne finančné 

prostriedky. 

 

0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť (podprogram 08001) 

 

V rozpočte bol stanovený limit výdavkov v sume 251 000 eur. Rozpočet bol 

upravený na sumu 514 155 eur, čerpanie bolo v sume 336 737 eur, čo je oproti 

upravenému rozpočtu 65,49 %-né čerpanie. Rozpočtové prostriedky v sume 291 533 eur 

boli použité na expertízy, posudky a analýzy, ktoré sú nevyhnutnou podporou pri 

rozhodovacej, licenčnej a inšpekčnej činnosti ÚJD SR, v sume 11 580 eur na všeobecné 

služby (vypracovanie skúšobných otázok na účely overovania osobitnej odbornej 

spôsobilosti) a v sume 33 624 eur na špeciálne služby (revízie bezpečnostných  návodov). 

 

0433 – Jadrové palivo (podprogram 08001) 

 

Vo funkčnej klasifikácii 0433 pre podprogram 08001 boli výdavky na rok 2020 

stanovené v sume 7 948 495 eur, po úpravách rozpočtu boli upravené na sumu 8 055 630 

eur. Limit na bežné výdavky bol stanovený pôvodne na sumu 7 939 995 eur, po úprave 

rozpočtu na sumu 8 047 130 eur a limit kapitálových výdavkov bol stanovený na sumu 

8 500 eur a následne už nebol upravovaný. 

 

Za sledované obdobie čerpanie výdavkov celkom bolo v sume 6 898 407 eur, čo je 

oproti upravenému rozpočtu 85,63 %-né čerpanie. Z toho boli rozpočtové výdavky (zdroj 

111) v sume 6 898 246 eur a rozpočtové výdavky (zdroj 35) zo samostatného účtu Dary a 

granty sa čerpali v sume 161 eur. 

 

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume 6 890 776 eur, z toho sú rozpočtové výdavky 

(zdroj 111) v sume  6 890 615 eur a rozpočtové výdavky (zdroj 35) zo samostatného účtu 

Dary a granty v sume 161 eur. 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 7 631 eur (na nákup kopírovacích strojov 5 706 

eur, na nákup multifunkčného terminálu na dochádzku 1 925 eur). 

 

 

0433 – Jadrové palivo (podprogram 0EK0Q) 

 

Pre podprogram 0EK0Q boli výdavky vo funkčnej klasifikácii 0433 na rok 2020 

v rozpočte stanovené v sume 569 419 eur, z toho na bežné výdavky boli stanovené 

výdavky v sume 370 419 eur a na kapitálové výdavky bola stanovená suma 199 000 eur. 

Po úpravách rozpočtu boli výdavky v tomto programe upravené na sumu 563 219 eur, 

z toho limit bežných výdavkov bol upravený na sumu 430 919 eur a limit kapitálových 

výdavkov bol po rozpočtových opatreniach znížený na sumu 132 300 eur. 

 

Za sledované obdobie čerpanie rozpočtových výdavkov na podprograme 0EK0Q 

(Informačné technológie financované zo ŠR – ÚJD SR) bolo v sume 308 575 eur, čo je 

oproti upravenému rozpočtu 54,79 %-né čerpanie. Výdavky boli sledované na 3 prvkov, 

v nasledovnom členení: 
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- na prvku 0EK0Q01 – Systémy vnútornej správy bola čerpaná suma 114 561 eur,  

- na prvku 0EK0Q02 – Špeciálne systémy suma 21 072 eur,  

- na prvku 0EK0Q03 – Podporná infraštruktúra suma 172 942 eur. 

 

Bežné výdavky sa čerpali v celkovej sume 195 879 eur. V podprograme 0EK0Q boli 

čerpané všetky výdavky súvisiace s informačnými technológiami a to na výpočtovú 

techniku, na telekomunikačnú techniku, na softvér a jeho údržbu, na licencie k softvéru, na 

komunikačnú infraštruktúru, na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 

(školenia týkajúce sa IT, výkony IT), na údržbu telekomunikačnej techniky a ďalšie 

výdavky súvisiace s prenájmom telefónnych liniek. 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 112 696 eur zo zdroja 111 (na nákup 

SW, projektoru, videokonferencie, na komunikačnú infraštruktúru a rekonštrukciu SW), 

Rozpočtové výdavky zo zdroja 131I a 131J neboli v roku 2020 čerpané, ale rozpočtovým 

opatrením boli zaviazané za účelom ich použitia v ďalšom rozpočtovom období. 

 

Použitie rozpočtových prostriedkov, ktoré kapitola čerpala zo samostatného účtu 

Dary a granty (zahraničné granty) 

 

ÚJD SR v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách v roku 2020 čerpal 

prostriedky zo zahraničia (granty, ktoré sleduje na samostatnom účte Dary a granty – zdroj 

35) v celkovej sume 161 eur. Čerpané prostriedky zahraničných grantov tvorili prostriedky 

z projektu SARNET. 

Predmetné výdavky boli určené na financovanie medzinárodných vedecko-

technických projektov na základe medzinárodných dohôd. Predmetné projekty sú 

zamerané 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 161 eur boli použité na krytie výdavkov spojených so 

služobnými cestami (na cestovné náhrady). 

 

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 schváleného rozpočtu výdavkov – rozpočtové opatrenia 
 

 V priebehu roka 2020 vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre 

kapitolu ÚJD SR 8 rozpočtových opatrení.  

Okrem toho ÚJD SR vykonal 8 vnútorných rozpočtových presunov medzi položkami 

v právomoci kapitoly, z toho 4 presuny medzi položkami v bežných výdavkoch a 4 

presuny v  kapitálových výdavkoch. 

V bežných výdavkoch išlo hlavne o presuny z dôvodu, že sa vyskytla potreba 

navýšenia finančných prostriedkov na položkách 633001 – Interiérové vybavenie, 633002 

– Výpočtová technika, 633005 – Špeciálne stroje, 633006 – Všeobecný materiál, 635001 – 
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Údržba Interiérové vybavenie, 635009 – Údržba SW, 636 008 – Nájom komunikačnej 

infraštruktúry, 637014 – Stravovanie a 642013 – Na odchodné. Presuny sa vykonali aj 

z dôvodu založenia novej položky ekonomickej klasifikácie 642 030 – Príplatky 

a príspevky kde bolo potrebné správne zatriediť výdavky (príplatok k nemocenskému).  

V kapitálových výdavkoch sa vykonali presuny medzi položkami z dôvodu potreby 

navýšenia finančných prostriedkov na položkách 713 003 (telekomunikačná technika) 

a 713006 (komunikačná infraštruktúra).  

 

Prehľad rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu roka 2020 (v eur) 

                                                                                                                      

Rozpočet  2020 Bežné   

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 
Spolu 

Schválený rozpočet  k 1. 1. 2020 9 371 914,00 207 500,00 9 579 414,00 

 

1.) RO č. 1  MF SR list č. MF/009462/2020-441         

z  03.03.2020 
 

RO povoľuje prekročiť záväzné ukazovatele 

štátneho rozpočtu na rok 2020 (úprava príjmov 

a prekročenie limitu výdavkov). Zabezpečujú sa 

finančné prostriedky v kategórii 600 – bežné 

výdavky v sume 700 000 eur, z toho na programe 

080 – Výkon štátneho dozoru nad jadrovou 

bezpečnosťou v sume 650 000 eur a na 

medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné 

technológie financované zo ŠR – ÚJD SR v sume 

50 000 eur, kód zdroja 111 v súvislosti so 

zabezpečením vonkajšej technickej podpory 

v procese dokončovania stavby jadrovej elektrárne 

Mochovce. 

 

Aktivované v MÚR- e, 09.03.2020 

 

 

 

 

 

+ 650 000,00 

(08001) 

  + 50 000,00   

(0EK0Q) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 700 000,00 

k  31. 03. 2020 10 071 914,00 207 500,00 10 279 414,00 

 

2.) RO č. 2  MF SR list č. MF/011396/2020-413         

zo  04.05.2020 
 

RO povoľuje prekročiť záväzné ukazovatele 

štátneho rozpočtu na rok 2020 v sume 3 838 eur. 

Zabezpečenie zvýšenia platových náležitostí 

štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii 

v kategórii 610 v sume 2 844 eur. Súčasne sa 

rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné 

prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní 

v sume 994 eur. 

 

Aktivované v MÚR- e, 15.05.2020 

 

 

+ 3 838,00 

 

 

 

 

 

 

+ 3 838,00 

 

 

 

 

 

k  31. 06. 2020 10 075 752,00 207 500,00 10 283 252,00 

  
3.) RO č. 3  MF SR list č. MF/014592/2020-441         

z  28.07.2020 
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RO viaže výdavky v prospech kapitoly Úradu vlády 

SR v celkovej sume 32 486 eur, z toho v kategórii 

610 v sume 21 836 eur na programe 080 – Výkon 

štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, kód 

zdroju 111, v nadväznosti na Dohodu o prechode 

práv a povinností uzavretej medzi ÚJD SR a ÚV SR 

v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených 

s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním 

ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Súčasne sa viaže 

limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu 

o 2 osoby (prepočítaný stav o 1 osobu). 

 

Aktivované v MÚR- e, 03.08.2020 

 

4.) RO č. 4  MF SR list č. MF/015760/2020-441         

z  27.08.2020 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa povolilo 

prekročenie limitu bežných výdavkov (600) v sume 

11 500 eur na programe 080 – Výkon štátneho 

dozoru nad jadrovou bezpečnosťou z dôvodu 

kompenzácie výdavkov negatívne ovplyvnených 

pandémiou súvisiacou s ochorením COVID-19. 

 

Aktivované v MÚR- e, 02.09.2020 

 

5.) RO č. 5  MF SR list č. MF/016346/2020-441         

z  24.09.2020 
 

RO viaže výdavky v prospech kapitoly MZVaEZ SR 

v celkovej sume 104 811 eur, z toho v kategórii 610 

v sume 64 873 eur na programe 080 – Výkon 

štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, kód 

zdroju 111, v nadväznosti na delimitačný protokol 

medzi ÚJD SR a MZVaEZ SR. Súčasne sa viaže 

limit počtu zamestnancov o 1 osobu - 1 funkčné 

miesto v stálej službe. 

 

Aktivované v MÚR- e, 30.09.2020 

 

 

- 32 486,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 11 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 104 811,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 32 486,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 11 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 104 811,00 

 

 

 

 

 

 

k  31. 09. 2020 9 949 955,00 207 500,00 10 157 455,00 

 

6.) RO č. 6  MF SR list. č. MF/017604/2020-441         

zo 14.10.2020 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa povoľuje 

prekročiť limit výdavkov v sume 10 500,00 eur 

v kategórii 600 – bežné výdavky na medzirezortnom 

podprograme 0EK0Q – Informačné technológie 

financované zo ŠR – ÚJD SR, kód zdroja 111, pri 

ich súčasnom zaviazaní na  kategórii 600 – bežné 

výdavky v rámci podprogramu 08001 – Štátny 

dozor. 

 

Aktivované v MÚR- e, 19.10.2020 

 

 

 

 

 

 

- 10 500,00 

(08001) 

 + 10 500,00 

(0EK0Q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0,00 
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7.) RO č. 7  MF SR list. č. MF/019376/2020-441         

z  25.11.2020 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa povolilo 

prekročenie časti zaviazaných kapitálových 

výdavkov (700) v celkovej sume 129 000 eur na 

medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné 

technológie financované zo ŠR – ÚJD SR, kód 

zdroja 131I v sume 30 000 eur a kód zdroja 131J 

v sume 99 000 eur). Uvoľnenie prostriedkov 

z predchádzajúceho roka v zmysle §8 ods. 6 

zák. 523/2004 Z. z. za účelom viazania týchto 

prostriedkov a ich použitia v nasledujúcom 

rozpočtovom roku. 

 

Aktivované v MÚR- e, 30.11.2020 

 

8.) RO č. 8  MF SR list. č. MF/020416/2020-441         

zo  16.12.2020 
 

RO zaviazalo kapitálové výdavky v celkovej sume 

195 700 eur na medzirezortnom podprograme 

0EK0Q – Informačné technológie financované zo 

ŠR – ÚJD SR, z toho v sume 66 700 eur na kóde 

zdroja 111, v sume 30 000 eur na kóde zdroja 131I a 

v sume 99 000 eur na kóde zdroja 131J. 

V nasledujúcom rozpočtovom roku použije kapitola 

rozpočtované prostriedky v sume 30 000 eur na SW 

pre potreby kybernetickej bezpečnosti, v sume 

69 000 na SW výskumnej úlohy, v sume 30 000 eur 

na integráciu RFO do databáz ÚJD SR, v sume 

17 200 eur na SW - WEB, v sume 40 000 na softvér 

(datab. systém v CHO) a v sume 9 500 eur na server. 

 
Aktivované v MÚR- e, 18.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 129 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 195 700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 129 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 195  700,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k  31. 12. 2020 9 949 955,00 140 800,00 10 090 755,00 

 

 

Po vykonaní rozpočtových opatrení a rozpočtových presunov bol limit výdavkov pre ÚJD 

SR na rok 2020 upravený na sumu 10 090 755 eur, z  toho bežné výdavky na sumu 

9 949 955 eur a kapitálové výdavky na sumu 140 800 eur. 

 

1.4. Finančné operácie  

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie  

 

Finančné operácie úradu za rok 2020 v príjmovej časti predstavujú príjmy z 

transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná kategória 400) v celkovej 

sume 705 086 eur, z toho: 

- príjmy za prostriedky z predchádzajúcich rokov – počiatočné stavy boli vo výške 

665 086 eur (prostriedky určené na výplatu zamestnancov úradu za mesiac december 

2019, vrátane odvodov do poisťovní), 
- zábezpeky vo výške 40 000 eur. 
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Sumu 40 000 eur tvorili finančné prostriedky zložené uchádzačmi procesu 

verejného obstarávania na účet verejného obstarávateľa (ÚJD SR) na zabezpečenie 

viazanosti ponuky zábezpekou. Jej výška bola uvedená v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania. 

       Úrad v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  podmienil pre 

uchádzačov účasť vo verejnom obstarávaní „Zvýšenie kvality havarijnej pripravenosti a jej 

harmonizácia v prípade nehody alebo havárie JZ na území SR alebo mimo územia SR “ 

zložením zábezpeky v  sume 15 000 eur pre každého uchádzača vo verejnom obstarávaní. 

Ďalším verejným obstarávaním bolo „Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít 

objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO“, kde bola zložená zábezpeka v sume 10 000 

eur uchádzačom o účasť vo verejnom obstarávaní. 

 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie  

 

ÚJD SR vykázal v roku 2020 na výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami celkovú sumu 40 000 eur (hlavná kategória 800).  

Boli to finančné prostriedky (zábezpeky), ktoré boli vrátené uchádzačom procesu 

verejného obstarávania od verejného obstarávateľa (ÚJD SR). Podmienky vrátenia 

zábezpeky boli stanovené súťažnými podkladmi k uvedeným verejným obstarávaniam.  

 

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na 

zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu 
 

1.5.1. Príjmy 
 

Príjmy kapitoly v roku 2020 neovplyvnila pandémia a tak úrad nezaznamenal ani 

pokles ani nárast príjmov súvisiaci s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych 

následkov nebezpečnej nákazlivej  ľudskej choroby COVID-19. 
 

1.5.2. Výdavky 
 

V roku 2020 ÚJD SR čerpal finančné prostriedky aj na výdavky súvisiace 

s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej  

ľudskej choroby COVID-19  a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu celkovo 

v sume 31 933 eur, z toho predstavovala suma 24 523 eur bežné výdavky a kapitálové 

výdavky tvorili sumu 7 410 eur. 

 

Úrad pravidelne počas celého roka 2020 prijímal opatrenia na zabránenie šíreniu 

pandémie  a zmiernenie negatívnych následkov pandémie a za týmto účelom čerpal 

finančné prostriedky nasledovne: 

• na nákup generátora ozónu a niekoľkých germicídnych žiaričov v celkovej sume 

3 179 eur (EK 633004) 

• na nákup  dezinfekcie, sava, bezdotykových stojanov, jednorazových rukavíc, 

rúšok, respirátorov sumu 4 079 eur  (EK 633006) 

• na nákup ochranných pomôcok (rúšok, respirátorov) sumu 6 955 eur (EK 633010) 

• na nákup zariadení na vytvorenie bezpečnej WIFI siete za účelom lepšieho 

pripojenia online seminárov a konferencií sumu 6920  eur (EK 633019) 

• k zariadeniu bol zakúpený aj softvér  k vytvoreniu WIFI siete v sume 3390 eur  (EK 

633013) 
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• na nákup videokonferencie za účelom zabezpečenia online stretnutí v sume 7 410 

eur (EK 713003). 

 

Na vyššie čerpanie neplánovaných výdavkov priamo implikovaných pandémiou 

a nástupom druhej vlny pandémie ÚJD SR uskutočnil aj presuny v rámci právomoci 

kapitoly. Na uvedené výdavky kapitola využila predovšetkým finančné prostriedky získané 

realokáciou a taktiež 1 rozpočtovým opatrením zo strany MF SR. Išlo o  navýšenie 

bežných výdavkov v celkovej sume 11 500 eur v súvislosti so schváleným vládnym 

návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na 

rok 2020. Bežné výdavky boli určené na zabezpečenie výdavkov negatívne ovplyvnených 

pandémiou.  

 

ÚJD SR napriek vzniku pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19 vykázal 

pozitívny vplyv na výdavkovú časť rozpočtu kapitoly, nakoľko jednotlivé výdavky, ktoré 

boli pôvodne plánované vo výdavkoch kapitoly na rok 2020, dosiahli nižšie čerpanie 

k 31.12.2020 kvôli pandémii. Úspora výdavkov implikovaných pandémiou bola hlavne 

z dôvodu výkonu práce niektorých zamestnancov z domu, ako aj účasti na školeniach 

z domu a zároveň z dôvodu zrušenia plánovaných ZPC a plánovaných osobných  rokovaní. 

K nižšiemu čerpaniu došlo predovšetkým na položkách cestovného, školení, výdavkov na 

pohonné hmoty,  reprezentačné,  poistné na  ZPC. Z dôvodu čerpania pandemických PN 

došlo k úsporám aj v osobných výdavkoch. Z dôvodu  pandémie došlo aj k čiastočnému 

zníženiu realizácie niektorých  parciálnych úloh v oblasti špeciálnych  služieb.  

 

V oblasti kapitálových výdavkov pri niektorých plánovaných výdavkoch na rok 

2020 bola realizácia oneskorená, avšak  nakoľko  ich  realizácia  je  nutná,  ÚJD SR  časť 

kapitálových  výdavkov rozpočtovým opatrením presunul na  rok  2021 v zmysle § 8 

platného zákona  o rozpočtových pravidlách  verejnej správy.  

 
 

1.5.3. Finančné operácie  – NEVYSKYTUJÚ SA  

                                           – NEHODNOTÍ SA 
 
 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Rozbor zamestnanosti 

 

V rozpise záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 2020 pre kapitolu 36 – Úrad 

jadrového dozoru SR bol stanovený limit počtu zamestnancov na 128 osôb, z toho štátnych 

zamestnancov v počte 111 a zamestnancov pracujúcich pri výkone práce vo verejnom 

záujme v počte 17. V priebehu roka 2020 bol limit počtu zamestnancov zmenený dvoma 

rozpočtovými opatreniami na 126. 

 

Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu hodnoteného roka dosiahol stav 

121 osôb, t. j. plnenie na 96,03 (126) %.  

 

Vnútorné riadenie úradu vykonáva 16 vedúcich zamestnancov (predsedníčka, 

podpredseda, generálna tajomníčka, riaditelia sekcií - 2, riaditelia odborov - 9, riaditeľ 

kancelárie  úradu, riaditeľka osobného úradu). Podiel vedúcich zamestnancov v roku 2020 

predstavoval 13,22 % z evidenčného počtu zamestnancov k 31. 12. 2020. 
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V priebehu roka 2020 nastúpilo 8 nových zamestnancov, čo predstavuje 6,61 %, 

uvoľnení boli 11 zamestnanci a 1 zamestnankyňa bola presunutá na Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a následne do Viedne na Stálu misiu. 

Z odchádzajúcich zamestnancov bol jeden zamestnanec a jedno štátnozamestnanecké 

miesto delimitované na Úrad vlády SR t. j. 9,09 % zo skutočného počtu zamestnancov. Do 

štátnozamestnaneckého pomeru nastúpilo 8 zamestnancov na voľné štátnozamestnanecké 

miesta. V úrade skončili štátnozamestnanecký pomer 9 zamestnanci. Celkový fluktuačný 

obrat v roku 2020 bol 19 zamestnancov, čo predstavuje 15,70 % zo skutočného fyzického 

stavu zamestnancov k 31. 12. 2020.  

 

 Pri zabezpečovaní zamestnanosti sa úradu darí realizovať predpísanú kvalifikačnú 

úroveň zamestnaneckých miest, ktorá je pomerne vysoká. V roku 2020 úrad evidoval 110 

vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, čo predstavuje 90,90 % z celkového počtu osôb. 

Zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním úrad evidoval 11, v celkovom počte 

zamestnaných k 31. 12. 2020 to predstavovalo 9,09 %. Vysoký percentuálny  podiel 

vysokoškolsky  vzdelaných zamestnancov sa odvíja od  náročnosti práce. Zastúpenie  žien 

na úrade  je v počte 61, mužom patrí 60 miest.   

 

Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2020 

                                                                                                                                   (v eur) 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Úspora 

Limit miezd, platov   

služobných príjmov 

a OOV (610):  

zdroj 111 

 

4 357 479 

 

4 273 614 

 

3 794 444 

 

479 170 

 

Z toho paušálne 

náhrady pre  

3 štátnych 

zamestnancov vo 

verejnej funkcii 

 

 

23 000 

 

 

24 300 

 

 

24 276 

 

 

24 

Rozpočtové 

prostriedky:  

zdroj 35 

 

0 

 

0 

 

0 

      

 

0 

 

 

Limit miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní (610) bol 

v priebehu roka 2020 upravený: 

 

1) Rozpočtovým opatrením č. 2/2020, ktorým MF SR povolilo úradu prekročiť 

záväzný limit v kategórii  610 o 2 844 eur – rozpočtovým opatrením sa pre kapitolu 

zabezpečujú finančné prostriedky v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. na zvýšenie 

platových náležitostí štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, t. j. predsedníčky 

úradu na rok 2020. 

 

2) Rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktorým MF SR úradu viazalo výdavky 

v kategórii 610 v sume 21 836 eur v nadväznosti na Dohodu o prechode práv 

a povinností uzavretej medzi ÚJD SR a Úradom vlády SR v oblasti plnenia 

legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním 

ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
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3) Rozpočtovým opatrením č. 5/2020, ktorým  MF SR úradu viazalo výdavky 

v kategórii 610 vo výške 64 873 eur – rozpočtovým opatrením sa viazali výdavky 

v prospech kapitoly MZVaEZ SR v  nadväznosti na delimitačný protokol 

č. 10/2020-FINO medzi ÚJD SR a MZVaEZ SR o prevode funkčného miesta 

a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2020. 

 

 Čerpanie mzdových prostriedkov sa realizovalo  na základe nasledovných právnych 

predpisov: 

 

- zákon č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov,  

- zákon č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

- zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

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

 

Vyhodnotenie vzťahu štátneho rozpočtu k Sociálnej poisťovni a zdravotným 

poisťovniam 

 

Úrad jadrového dozoru SR v roku 2020 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. 

 

Úrad 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. 2/2020, 3/2020 a 5/2020 bol skutočný limit 

finančných prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre ÚJD SR 

4 273 614 eur a z tohto limitu bolo skutočne vyčerpaných 3 794 444 eur, zvyšok 479 170 

eur bol vrátený do štátneho rozpočtu. Rozpočet na poistné bol po týchto rozpočtových 

opatreniach stanovený na sumu 1 697 238 eur. Skutočný odvod do Sociálnej poisťovne, 

 do zdravotných poisťovní a do doplnkových dôchodkových poisťovní bol za rok 2020 vo 

výške 1 510 438 eur. Ostatné prostriedky vo výške 179 862 eur boli vrátené do štátneho 

rozpočtu. 

 

1.7.  Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly – NEVYSKYTUJÚ SA  

                                                                                        – NEHODNOTÍ SA 

 

ÚJD SR nemá vo svojej pôsobnosti žiadne podriadené príspevkové 

organizácie. 
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ZÁVER 

 

 V priebehu celého rozpočtového roka 2020 ÚJD SR venoval náležitú pozornosť 

rozpočtu kapitoly, jeho úpravám v zmysle rozpočtových opatrení, plneniu príjmov a 

sledovaniu použitia výdavkov z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. 

 Dosiahnuté výsledky za rok 2020 potvrdzujú pozitívny stav hospodárenia, 

dodržiavania rozpočtovej disciplíny, starostlivosti o majetok štátu a hospodárne nakladanie 

s ním. 

  ÚJD SR v rozpočtovom roku 2020 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 

 

2. Tabuľková časť záverečného účtu úradu 

 

Tab. č. 1  Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020 

 

Tab. č. 2  Výdavky  kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 

  za rok 2020 

 

Tab. č. 3  Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020 

 

Tab. č. 4  Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2020 

 

 



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 8 869 10 089 10 105 100,2

 
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 8 869 10 089 10 105 100,2

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 8 869 10 089 10 098 100,1
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 7 0,0

C. Granty a transfery 0 0 0 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 0 0,0

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 9 580 10 091 8 500 84,2

 
A. Bežné výdavky 9 372 9 950 8 380 84,2

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 4 357 4 274 3 794 88,8
2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 698 1 690 1 510 89,3
3. Tovary a služby 2 456 2 961 2 057 69,5
4. Bežné transfery 861 1 025 1 019 99,4

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 okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 0 0 0 0,0

  - Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 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 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 208 141 120 85,1

1. Obstarávanie kapitálových aktív 208 141 120 85,1
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 0 0 0 0,0
I.-II. Prebytok (+), schodok (-) -711 -2 1 605 -80 250,0

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
15.3.2021

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2020



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 810 957 957 100,0 0 0 0 0,0 810 957 957 100,0

011 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ... 810 957 957 100,0 0 0 0 0,0 810 957 957 100,0

0113 Zahraničné vzťahy 810 957 957 100,0 0 0 0 0,0 810 957 957 100,0

02 OBRANA 1 1 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 0 0,0

021 Vojenská obrana 1 1 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 0 0,0

0210 Vojenská obrana 1 1 0 0,0 0 0 0 0,0 1 1 0 0,0

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 8 561 8 992 7 423 82,6 208 141 120 85,1 8 769 9 133 7 543 82,6

041 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 251 515 337 65,4 0 0 0 0,0 251 515 337 65,4

0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 251 515 337 65,4 0 0 0 0,0 251 515 337 65,4

043 Palivá a energia 8 310 8 477 7 086 83,6 208 141 120 85,1 8 518 8 618 7 206 83,6

0433 Jadrové palivo 8 310 8 477 7 086 83,6 208 141 120 85,1 8 518 8 618 7 206 83,6

S P O L U 9 372 9 950 8 380 84,2 208 141 120 85,1 9 580 10 091 8 500 84,2

Štátna pokladnica
15.3.2021

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2020

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 0 705 0,0
 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami
0 0 705 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 a prevádzaného majetku
0 0 0 0,0

450 z ostatných finančných operácií
0 0 705 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 40 0,0
 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami
0 0 40 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 40
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 0 665 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2020
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
15.3.2021



Tabuľka: 4
Strana: 1

(v eur)

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Skutočnosť 

k 31.12.2020

% k upravenému 

rozpočtu

I. Príjmy kapitoly 8 869 000 10 089 000 10 104 745 100,16

   A. Záväzný ukazovateľ 8 869 000 10 089 000 10 104 745 100,16

   B. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0,00

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM  (A + B) 9 579 414 10 090 755 8 500 809 84,24

   A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zák. 523/2004 Z.z. a prostriedkov EÚ 9 579 414 10 090 755 8 500 809 84,24

   z toho:  A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly  (kód zdroja 111) 9 579 414 10 090 755 8 500 809 84,24

               A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0 0,00

               A.3. mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (610),   (kód zdroja 111) 4 357 479 4 273 614 3 794 444 88,79

   z toho:  mzdy, platy, služ. príjmy  a OOV aparátu ústredného orgánu                                                                                                                     4 357 479 4 273 614 3 794 444 88,79

  z toho:  aparát ústredného orgánu                                                                                               128 osôb 126 osôb 121 osôb 96,03

             A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 207 500 140 800 120 327 85,46

 z toho:   (kód zdroja 111)                                                                                                                                                                                                              207 500 140 800 120 327 85,46

 B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z 0 0 0 0,00

 C. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0,00

 D.  Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR              

(výdavky za kapitolu)   z  toho na program:                                                                                 
9 579 414 10 090 755 8 500 809 84,24

      080 - Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou   8 359 495 8 877 036 7 542 234 84,96

      08001 - Štátny dozor             8 359 495 8 877 036 7 542 234 84,96

      06H0F - Hospodárska mobilizácia ÚJD SR (Podprogram, ktorý úrad rieši                          

                    ako účastník medzirezortného programu)

                    GESTOR: 26 - Ministerstvo hospodárstva SR

500 500 0 0,00

      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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

650 000 650 000 650 000 100,00

      0EK0Q - Informačné technológie financované zo štáneho rozpočtu  - ÚJD SR                           

                    (Podprogram, ktorý úrad rieši  ako účastník medzirezortného programu)

                    GESTOR: 04 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

569 419 563 219 308 575 54,79

126 osôb 121 osôb 96,03

36 Úrad jadrového dozoru SR  

 Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,  podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019  

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2020

Názov

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu za rok 2020

128 osôb
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ČASŤ 3 
 

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 kontrol, externých kontrol a interného auditu 

vykonaných v roku 2020  

 

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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).  

 

Kontrolná činnosť bola vykonaná na základe plánov kontrolnej činnosti na I. a II. 

polrok 2020. Kontrolné úlohy vykonané vnútornou kontrolou boli zamerané na kontrolu: 

plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v r. 2020,  plnenia uznesenia vlády SR č. 

671/2007 o dodržiavaní smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie 

vlády, plnenia úloh uložených poradou predsedníčky, plnenia hlavných úloh úradu. Pri 

kontrole plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 o dodržiavaní smernice na prípravu 

a predkladanie materiálov na rokovanie vlády bol zistený nedostatok – materiál 

neobsahoval číslo spisu predkladajúceho orgánu. Bolo prijaté opatrenie. Pri ostatných 

kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

V priebehu roka 2020 na ÚJD SR boli na základe plánu vnútorných auditov na rok 

2020 vykonané 4 vnútorné audity podľa zákona o finančnej kontrole a 4 vnútorné audity 

manažérskeho systému ÚJD SR: 

- overiť splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom, 

odstránenie príčin ich vzniku a zohľadnenie odporúčaní, overiť implementáciu 

opatrení podľa dokumentárneho overenia, 

- overiť a hodnotiť vykonávanie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- overiť a hodnotiť hospodárnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými 

financiami, 

- overiť a hodnotiť dodržiavanie osobitných predpisov, uzatvorených zmlúv 

a vnútorných predpisov pri finančnom riadení a iných činnostiach, 

- audit procesu riadenia rizík, 

- audit poskytovania osobných ochranných pracovných pomôcok, 

- audit vykonávania inšpekčnej činnosti na útvare 240, 

- audit riadenia procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 

 

V oblasti auditov na základe zákona o finančnej kontrole boli skončené 3 vnútorné 

audity a 1 vnútorný audit bol začatý a ukončený v januári 2021. Bol ukončený audit na 
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overenie dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení,  

ktorý bol začatý v závere roka 2019. 

 

Plán bol naplnený. Pri výbere konkrétnych procesov/oblastí do plánu vnútorného 

auditu je uplatnená zásada, že všetky procesy/oblasti s vysokým rizikom sú zaradené do 

ročného plánu (t. j. frekvencia auditov v strednodobom pláne je 3× za 3 roky). Pri výbere z 

procesov/oblastí iných ako s vysokým rizikom sú zohľadnené kapacitné predpoklady 

(plánovaný čas potrebný na vykonanie auditu a personálne obsadenie útvaru vnútorného 

auditu). Procesy/oblasti s významným rizikom sú zaradené v strednodobom pláne 2× resp. 

1× za 3 roky. Ako oblasti s najvyšším rizikom boli definované – Finančné riadenie 

a nastavenie systému riadenia a kontroly a Hospodárenie s hmotnými a finančnými 

prostriedkami. Taktiež sa prihliadalo na výsledky auditov a kontrol vykonaných 

v predchádzajúcich obdobiach na základe čoho bola identifikovaná ako riziková oblasť 

dodržiavania osobitných predpisov, uzatvorených zmlúv alebo vnútorných predpisov pri 

finančnom riadení a iných činnostiach. 

Na základe zistení vnútorných auditov boli prijaté opatrenia na odstránenie 

nedostatkov zistených v oblasti vecného a finančného plnenia zmlúv, dodržiavania internej 

smernice pri posudzovaní, schvaľovaní a kontrole plnenia zmlúv, vykonávania finančnej 

kontroly pri schvaľovaní podkladov preukazujúcich splnenie predmetu zmluvy a nároku na 

finančné plnenie a dodržiavania predpisov verejného obstarávania v oblasti IKT. Splnenie 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

z vnútorných auditov budú overené v roku 2021. 

 

V roku 2020 na ÚJD SR neboli vykonané žiadne externé kontroly a nebol vykonaný 

ani vládny audit. 

 

V priebehu kontrol a auditov boli získané ďalšie poznatky a skúsenosti, ktoré môžu 

vedúci zamestnanci využiť na skvalitnenie riadiacej a kontrolnej činnosti. Kontroly 

a audity vykonané v priebehu roku 2020 pomohli odhaliť nedostatky 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 31.12.2020 za kapitolu 36 – 

Úrad jadrového dozoru SR je v prílohách. 

 

  

 

 

 



Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2020
36 - Úrad jadrového dozoru SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Libuša Steinhüblová

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2020 Upravený rozpočet
k 31.12.2020

Skutočnosť do
31.12.2020

Štátny rozpočet 9 579 414 10 090 755 8 500 809

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2020 Upravený rozpočet
k 31.12.2020

Skutočnosť do
31.12.2020

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 8 500 80910 090 7559 579 414

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťouA  080 8 359 495 8 877 036 7 542 234

 - Štátny dozora)  08001 7 542 2348 877 0368 359 495

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Hospodárska mobilizácia ÚJD SRB  06H0F 500 500 0
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

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

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad jadrového dozoruD  0EK0Q 569 419 563 219 308 575
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK0Q01 174 550 176 224 114 561

 - Špecializované systémy2.  0EK0Q02 193 000 184 126 21 072

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK0Q03 201 869 202 869 172 942

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
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 359 495 8 877 036 7 542 234
8 359 495Spolu 8 877 036 7 542 234

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:

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
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 359 495 8 877 036 7 542 234
8 359 495Spolu 8 877 036 7 542 234

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

Monitorovanie cieľa:
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Ciele kvality inšpekčných aktivít boli splnené, udalosti na jadrových zariadeniach hodnotených stupňom INES 1 nepresiahli stanovený cieľ.

Cieľ na rok 2020 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2020

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - počet udalostí so stupňom INES 1Výsledku

{počet}

3 3

0

2017 2018

3

0

3

2

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 2020 sa ÚJD SR a ďalšie organizácie zaoberajúcich sa mierovým využívaním jadrovej energie aktívne podieľali na implementovaní 5 národných, 42 regionálnych
a 2 interregionálnych projektov v rámci programu Technickej spolupráce MAAE.
ÚJD SR bolo v roku 2020 zapojené do projektu Halden Reactor v rámci OECD/NEA.
V roku 2020 sa mali v SR uskutočniť dve medzinárodné cvičenia pod záštitou CTBTO (jún a september 2020), ktorých cieľom mal byť výcvik budúcich inšpektorov
CTBTO, ako aj celého organizačného tímu. Tieto cvičenia sa mali konať v Centre výcviku Lešť pri Zvolene, každé v dĺžke trvania dva týždne a malo sa ich zúčastniť
približne 100 ľudí z celého sveta. Cvičenia sa kvôli pandemickej situácii najprv preložili na júl 2021, následne však boli úplne zrušené, keďže pandemická situácia sa
nezlepšila dostatočne na to, aby ich realizácia bola možná. Financovanie cvičení mala zabezpečiť z podstatnej väčšiny organizácia CTBTO.

Cieľ na rok 2020 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2020

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných projektov (minimálne)Výsledku

{počet}

20 15

30

2017 2018

20

30

20

49

15

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:
V priebehu roka  2020  sa  zabezpečilo  plnenie  záväzkov  vyplývajúcich  zo  Zmluvy  o  založení  európskeho spoločenstva  pre  atómovú energiu  v  spolupráci  so
zainteresovanými organizáciami, napríklad sa uskutočnila notifikácia na Európsku komisiu podľa čl. 37 Zmluvy o Euratome vo veci rozšírenia medziskladu vyhoretého
jadrového paliva. Zasadnutie Medzirezortnej koordinačnej skupiny na koordináciu úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o Euratome a strategickej RKS sa vzhľadom na prijaté
opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu uskutočnilo po dohode so všetkými dotknutými subjektmi písomnou formou (per rollam) dvakrát, a to v máji a v decembri
2020. Vzájomná koordinácia a informovanosť na efektívne a účinné presadzovanie záujmov SR sa realizovalo vzhľadom na celosvetovú pandemickú situáciu najmä v
úzkej spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli.

Cieľ na rok 2020 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2020

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - Počet rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupinyVýsledku

počet

2 2

2

2017 2018

2

2

2

2

1

2

2 2

 V priebehu roka vykonať 150 inšpekcií.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Ciele kvality počtu inšpekcií boli naplnené, napriek epidémii COVID 19 inšpektori ÚJD SR vykonali o desať inšpekcií viac ako stanovený cieľ.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2020

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných inšpekciíVýsledku

(počet)

150 150

183

2017 2018

150

204

150

160

150

200

150 150

Predložiť na rokovanie vlády návrh nového atómového zákona.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
cieľ stanovený na rok 2021
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Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - Počet predložených návrhov zákonaVýsledku

počet

2017 2018

1

Na základe bodu B. 2 uznesenia vlády SR č. 139/2017 predložiť na rokovanie vlády nelegislatívny materiál Správa o stave a vývoji európskej a svetovej legislatívy o
občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody v stave k 31. 12. 2021.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
cieľ stanovený na rok 2022

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - Počet preložených materiálovVýsledku

počet

1

2017 2018

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:

Komentár k programovej časti:

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:

Komentár k programovej časti:

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
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 500 500 0
500Spolu 500 0

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

Monitorovanie cieľa:
Úlohy a opatrenia hospodárskej mobilizácie boli v priebehu roka 2020 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.

Zdroj získavania údajov:
Hodnotiace správy Referátu zvláštnych úloh ÚJD SR.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

áno

2017 2018

áno

áno

áno

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.
Ing. Eduard Metke, CSc.

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
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

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

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

Monitorovanie cieľa:
Za rok 2020 bol uhradený riadny členský príspevok SR do MAAE vo výške 462 544 EUR a 74 551 USD a  príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE vo výške 129
450 EUR. ÚJD SR zaplatil za rok 2020 členský príspevok SR do CTBTO vo výške 103 921 USD a 87 790 EUR.
Členské príspevky za rok 2020 do OECD/NEA (38 009 EUR) a do NEA Databank (10 635,54 EUR) a na Halden Reactor Project (106 400 NOK)  boli uhradené včas a v
plnom rozsahu.
Všetky členské príspevky v gescii ÚJD SR za rok 2020 boli uhradené riadne a včas.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2020

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

áno

2017 2018

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.

Ing. Marcela Karelová

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0D405 - SK PRES 2016 - ÚJD SR

Vytvoriť predpoklady pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES).
Zámer:

Komentár k programovej časti:

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:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 569 419 563 219 308 575
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0

569 419Spolu 563 219 308 575

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:

0EK0Q01 - Systémy vnútornej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 174 550 176 224 114 561
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0

174 550Spolu 176 224 114 561

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:  poplatky za licencie (IBM, SW, antivír), platby za office, údržba administratívneho informačného systému, školenia IT
- z kapitálových finančných prostriedkov sa hradil upgrade administratívneho informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
účtovníctvo

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

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

logická

áno

áno

2017 2018

áno

áno

áno

áno

áno

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
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 193 000 184 126 21 072
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0

193 000Spolu 184 126 21 072

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:
- pre Centrum havarijnej odozvy ÚJD SR – upgrade havarijného portálu
- Licencia Import databáz

Zdroj získavania údajov:
účtovníctvo
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

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

logická

áno

áno

2017 2018

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

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

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q03 - Podporná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2020

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2020

Upravený rozpočet
k 31.12.2020

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 201 869 202 869 172 942
201 869Spolu 202 869 172 942

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: poplatky za komunikačné spojovacie siete a videokonferenciu, nákup PC, NB, monitorov a tlačiarní, náhradné diely IT, komunikačná
a telekomunikačná infraštruktúra (platby za mobilné a internetové služby, platby za mandátne certifikáty) a ich údržba, nákup telekomunikačnej techniky (satelitná linka,
mobily, telefóny, WIFI router), prenájom komunikačnej infraštruktúry,
- z kapitálových finančných prostriedkov: komunikačná infraštruktúra (sieťové prvky – switch, server, UPS), telekomunikačná technika (projektor, videokonferencia)

Zdroj získavania údajov:
účtovníctvo

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2019

R
2020

R + 1
2021

R + 2
2022 2023

R + 3 R + 4
2024

R + 5
2025

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na podpornú infraštruktúruEfektivity

logická

áno

áno

2017 2018

áno

áno

áno

áno

áno

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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