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ČASŤ 1 

 

ÚVOD  

 

 Návrh záverečného účtu kapitoly 36 – Úrad jadrového dozoru Slovenskej  

republiky (ďalej len „ÚJD SR“) za rok 2021 bol spracovaný v súlade so Smernicou 

Ministerstva financií SR č. MF/005553/2022-312 zo dňa  24. januára 2022 na 

vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. Zahŕňa 

prehľad najdôležitejších činnosti ÚJD SR vykonaných v priebehu roku 2021 a podáva 

súhrnnú charakteristiku a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia ÚJD SR. 

Celkové hodnotenie rozpočtu ako aj jeho čerpanie je uskutočnené 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 2021 

 

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu mala kapitola ÚJD SR na rok 2021 

rozpísané v súlade so zákonom Národnej rady SR zo dňa 9. decembra 2020 č. 425/2020 Z. 

z. o štátnom rozpočte na rok 2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 649 zo dňa 

14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. 

 

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 taktiež 

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 predstavuje súhrn 

dokumentov, v ktorom je prevádzkovateľ povinný písomne preukázať, či 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 a/alebo  

vyraďujúce jadrové elektrárne (WENRA). 

 

Hlavné úlohy a činnosti vykonávané ÚJD SR v roku 2021 

Legislatíva 

 

V rámci legislatívnych činností ÚJD SR v priebehu roku 2021 sústredil svoju 

pozornosť na viacero ťažiskových oblastí. 

Došlo k prijatiu zákona č. 363/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Uvedený zákon bol predložený ako poslanecká novela. Z dôvodu tejto 

novely atómového zákona ÚJD SR začal s prípravami aj troch noviel vyhlášok. 

ÚJD SR naďalej poskytoval plnú súčinnosť Ministerstvu životného prostredia SR 

v súvislosti s prípadom ACCC/2013/89.  

Zároveň v roku 2021 pokračovali prípravné práce na novom atómovom zákone. 

Práce postúpili do podoby ucelenej verzie a zapracovávania pripomienok vecných odborov 

v rámci ÚJD SR. Prebehla aj čiastočná príprava sprievodnej dokumentácie a spracovávanie 

analýz vplyvov podľa novej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, 

schválenej uznesením vlády SR č. 234/2021. 

ÚJD SR tiež aktívne participoval v medzirezortnej koordinačnej skupine 

pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ na Ministerstve spravodlivosti SR a v medzirezortnej 

koordinačnej skupine v konaní pred EK v predsúdnej fáze na Ministerstve zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR). 

V priebehu roku 2021 ÚJD SR naďalej koordinoval spoluprácu dotknutých 

subjektov v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny k občianskoprávnej zodpovednosti za 

jadrové škody. V roku 2021 sa uskutočnili dve zasadnutia.   

V rámci medzirezortných pripomienkových konaní boli posudzované legislatívne 

aj nelegislatívne materiály. ÚJD SR uplatnil obyčajné alebo zásadné pripomienky, 

z ktorých boli mnohé následne prerokované na rozporových konaniach s príslušnými 

rezortmi. 
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V roku 2021 ÚJD SR nevydal žiadny nový bezpečnostný návod (BN), ale koncom 

roka boli začaté pripomienkové konania k trom BN a aj k aktualizácii terminologického 

slovníka. 

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) na úrade naďalej pracoval projektový tím na čele 

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

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

každodenných procesov. Projektový tím v priebehu celého roka vykonával činnosti 

potrebné na splnenie tejto úlohy. 

Dôležitou súčasťou administratívnosprávnej agendy ÚJD SR bolo aj vedenie 

rozkladových konaní vo veci niekoľkých žiadostí spoločnosti JAVYS, a. s. (najmä konania 

vo veci „AKV spaľovňa“ podľa atómového zákona a predčasné užívanie stavby 

„Optimalizácia kapacít spaľovania RAO“ podľa stavebného zákona). 

V nadväznosti na pokračovanie v konaní vo veci žiadosti o povolenie na uvádzanie 

do prevádzky JE Mochovce 3, 4 prebehlo v roku 2021 niekoľko procesných úkonov, pri 

ktorých zamestnanci legislatívno-právneho odboru poskytli súčinnosť. Išlo najmä 

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

podkladov pre povoľovací proces z  procesno-právneho hľadiska. Dňa 13. 5. 2021 bolo 

vydané rozhodnutie ÚJD SR č. 156/2021, ktorým bolo povolené nakladanie s RAO a VJP 

v 3. bloku a uvádzanie 3. bloku JE Mochovce do prevádzky a predčasné užívanie stavby 

(podľa stavebného zákona). Uvedené rozhodnutie bolo v zákonom stanovenej lehote 

napadnuté rozkladom a v 2. polovici roka 2021 prebiehalo na úrade rozkladové konanie, 

ktoré administratívne zabezpečoval práve legislatívno-právny odbor. 

 

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 Slovenské elektrárne, a. s. a Jadrová a 

vyraďovacia spoločnosť, a. s., ÚJD SR dozoruje a vydáva povolenia aj pre iné právnické 

osoby a organizácie, ktoré neprevádzkujú energetické JZ, ale vykonávajú činnosti 

súvisiace s mierovým využívaním jadrovej energie v súlade s atómovým zákonom. Jedným 

z predstaviteľov týchto držiteľov povolení je spoločnosť VUJE, a. s., ktorá sa zaoberá 

odborným výcvikom personálu JZ, výskumnou, projekčnou a realizačnou činnosťou 

súvisiacou s JZ a jadrovými materiálmi. 

 

Posudzovacia a hodnotiaca činnosť 

 

Jadrová bezpečnosť JZ sa preukazuje dokumentáciou, ktorá dokazuje, že jeho 

systémy, komponenty a technologické zariadenia, vrátane schopnosti ich obsluhy, sú 

spôsobilé pracovať bezpečne a spoľahlivo, a to počas normálnej, 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 jadrovej  elektrárne  Mochovce 3, 4 ÚJD SR vykonal 

množstvo pomontážnych kontrol zhody, ktorých cieľom bolo overiť súlad nainštalovaných 
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technologických zariadení s projektom a schválenými požiadavkami na ich kvalitu. Ďalej 

ÚJD SR kontroloval priebeh vybraných testov a prác súvisiacich s uvádzaním 3. bloku do 

prevádzky. Pokračovalo posudzovanie dokumentácie systému manažérstva kvality a 

požiadaviek na kvalitu vybraných  zariadení v zmysle príslušných vyhlášok. 

ÚJD SR v oblasti vyraďovania JZ z prevádzky posudzoval najmä dokumentáciu 

súvisiacu so zmenami počas III. a IV. etapy vyraďovania EBO A-1 a so zmenami 

realizovanými v priebehu II. etapy vyraďovania EBO V-1. Paralelne s posudzovaním 

dokumentácie bola zintenzívnená inšpekčná činnosť úradu, prezentovaná prítomnosťou 

lokalitných inšpektorov priamo pri realizácii príslušných skúšok.     

 

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 2021 bolo naplánovaných 170 inšpekcií, z toho bolo z objektívnych 

príčin 10 zrušených. V roku 2021 sa vykonalo 19 neplánovaných inšpekcií. 

Spolu bolo vykonaných 179 inšpekcií, z toho 4 skončili formou protokolu, 38 

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

Spôsob výkonu inšpekčnej činnosti bol aj v roku 2021 významne 

ovplyvnený 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, ktorá bola na vyžiadanie 

predložená inšpektorom úradu. Na základe štatistických údajov o inšpekčnej činnosti 

za rok 2021 môžeme konštatovať, že z hľadiska naplnenia inšpekčného plánu bol vplyv 

pandémie COVID-19 minimálny. Úradu sa podarilo zrealizovať kontroly na JZ 

v dostatočnom rozsahu pre preukázanie ich bezpečnej prevádzky. 

V roku 2021 ÚJD SR neodňal žiadny preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti 

vybraných zamestnancov ani preukaz o odbornej spôsobilosti lektorov držiteľov povolení 

a taktiež neuložil pokutu za porušenie atómového zákona.  

 

Havarijné plánovanie a havarijná pripravenosť 

 

Havarijná pripravenosť predstavuje schopnosť držiteľa povolenia a orgánov 

verejnej moci aktivovať a realizovať činnosti vedúce k zisteniu a účinnému zdolaniu nehôd 

alebo havárií na JZ alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov a k účinnému potlačeniu 

ich možnosti ohroziť život a zdravie zamestnancov 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. Postup vzájomného informovania 

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 upravuje usmernenie vydané úradom. V prípade udalosti na 

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

kompetentným orgánom pre vyžiadanie pomoci od MAAE.  
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Pre nezávislé hodnotenie udalostí na JZ využíva ÚJD SR Centrum havarijnej 

odozvy (CHO), ktoré v prípade nehody alebo havárie zabezpečuje hodnotenie jej priebehu 

a možných následkov, jej závažnosť z hľadiska možného vplyvu na okolie a prípravu 

návrhov odporúčaných neodkladných opatrení na ochranu obyvateľstva v skorej fáze. 

Tieto aktivity sú v CHO pravidelne precvičované Havarijným štábom ÚJD SR (HŠ), ktorý 

je tvorený zamestnancami úradu. Havarijných cvičení sa zúčastňujú aj zástupcovia Úradu  

verejného zdravotníctva  SR. HŠ s podporou softvérových prognostických 

vyhodnocovacích nástrojov poskytuje prognózu vývoja udalosti s odporúčanými 

opatreniami na elimináciu alebo zmiernenie dôsledkov nehody alebo havárie. Členovia HŠ 

sa každoročne zúčastňujú na pravidelných školeniach odborných skupín na osvojenie si 

návykov na používanie havarijnej dokumentácie a využívanie softvérových prostriedkov.  

CHO sa v roku 2021 zapojilo do viacerých domácich a medzinárodných cvičení. 

HŠ precvičoval svoju činnosť pri dvoch súčinnostných cvičeniach na JZ Bohunice aj JZ 

Mochovce a pri zmenových cvičeniach prevádzky JZ a cvičeniach ostatných držiteľov 

povolení. Z medzinárodných cvičení sa v roku 2021 CHO znovu zapojilo do cvičení série 

ConvEx, organizovaných MAAE, rovnako ako cvičenia Ecurie organizovaného EK. 

Hostiteľskou krajinou pre cvičenia boli Spojené Arabské Emiráty, pričom účelom cvičení 

bolo preverenie súčinnosti krajín pri úniku rádioaktívnych látok z JZ. 

 

Zahraničná spolupráca  

 

V kontexte členstva SR v EÚ a v Európskom spoločenstve pre atómovú energiu 

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

Aktivity v roku 2021 boli významne poznačené pandémiou koronavírusu a následne 

prijatými obmedzujúci opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia 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), prezentovali záujmy SR.  

Jednou z najvýznamnejších pracovných skupín Rady EÚ z pohľadu jadrovej 

bezpečnosti je Pracovná skupina pre atómové otázky. Kľúčovými témami rokovaní bola 

napr. CPPNM hodnotiaca konferencia, či zlúčenie 8. a 9. posudzovacieho zasadnutia 

k národným správam spracovávaným v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. 

Z dôvodu pandemickej situácie sa v  roku 2021 uskutočnili pod predsedníctvom SR 

tri hybridné plenárne zasadnutia Skupiny európskych dozorov nad jadrovou bezpečnosťou 

(ENSREG). ENSREG ako poradný orgán EK prerokovala postup pre prípravu druhého 

tematického posudzovania podľa smernice Rady 2014/87/Euratom na tému požiarna 

bezpečnosť JZ. Skupina ďalej prerokovala prácu pracovných skupín, stav záťažových 

testov v tretích krajinách (napr. v Bielorusku) a pripravila konferenciu o jadrovej 

bezpečnosti, ktorá sa uskutoční v roku 2022. 

Najvýznamnejšiu úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce vzhľadom na politicko-

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

zohráva MAAE so sídlom vo Viedni. Zasadnutia Rady guvernérov MAAE uskutočnené 

v priebehu roka 2021 boli ovplyvnené aktuálnou pandemickou situáciou a prebiehali 

prevažne konferenčným online spôsobom, prípadne v hybridnom formáte s obmedzenou 

fyzickou účasťou. Účasť delegácie SR bola zabezpečená prostredníctvom zástupkyne ÚJD 

SR na Stálej misii pri medzinárodných organizáciách 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 
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Prípravnej komisie CTBTO a jej pracovných skupín, hostenia výcvikových kurzov 

CTBTO na území SR pre oblasť inšpekcií na mieste (On-Site Inspections) a podpory 

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

2021 zúčastnili niekoľkých zasadnutí CTBTO. Všetky zasadnutia, ktoré sa v čase pred 

pandémiou pravidelne konali v sídle CTBTO, sa uskutočnili v hybridnom formáte. 

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 2021 sa uskutočnili dve zasadnutia Riadiaceho 

výboru pre jadrovú energiu NEA, ktoré viedla predsedníčka ÚJD SR vo funkcii 

predsedníčky riadiaceho  výboru NEA. Aprílového zasadnutia sa prvýkrát zúčastnil aj 

nový člen OECD/NEA, a to Bulharsko. Hlavnou témou oboch rokovaní bolo navýšenie 

rozpočtu na rok 2022 o 0,7 %, čo sa nepodarilo prijať na októbrovom zasadnutí. 

V roku 2021 sa kvôli COVID-19 neuskutočnili pravidelné každoročné bilaterálne 

rokovania vedúcich predstaviteľov ÚJD SR a ostatných príslušných subjektov za SR 

s delegáciami Maďarskej republiky, Českej republiky, Poľskej republiky a Slovinska. 

Bilaterálne stretnutie medzi zástupcami SR a Rakúskej republiky o otázkach využívania 

jadrovej energie na mierové účely sa uskutočnilo online formou v máji. Okrem toho sa 

počas 65. zasadnutia Generálnej  konferencii MAAE vo Viedni uskutočnili tri oficiálne 

bilaterálne stretnutia s USA, Tureckom a Argentínou a dve neoficiálne stretnutia s Poľskou 

republikou, Českou republikou a Maďarskou republikou. 

 

Komunikácia s verejnosťou 

 

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

je komunikácia 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 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).  

V septembri 2021 bolo širokej verejnosti sprístupnené nové webové sídlo, ktoré v 

súlade s najaktuálnejšími požiadavkami platnej legislatívy týkajúcej sa štandardov pre 

informačné systémy verejnej správy zabezpečuje návštevníkom efektívny a prehľadný 

prístup k požadovaným informáciám. 

Pre verejnosť plní komunikačnú funkciu aj dotykový informačný kiosk 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, 

mailto:info@ujd.gov.sk
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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 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 

(predovšetkým vydávaním Výročnej správy každoročne). Napriek pretrvávajúcej 

pandemickej situácii sa naďalej udržiavala aj v roku 2021 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 

stretnutí sa konala online. 

 

1.1.2. Výsledok  rozpočtového hospodárenia kapitoly  

 

Rozpočtová kapitola ÚJD SR  je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny 

rozpočet. V roku 2021 mal ÚJD SR rozpočtované príjmy v celkovej sume 9 194 000 eur. 

Rozpočet príjmov nebol v priebehu roka upravovaný. Za hodnotené obdobie boli 

dosiahnuté celkové príjmy spolu v sume 9 405 618 eur, z  toho administratívne poplatky 

9 404 310 eur a iné nedaňové príjmy 1 308 eur.  

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

 

Schválený rozpočet na rok 2021 určil pre kapitolu ÚJD SR limit výdavkov v sume 

9 327 090 eur. Po rozpočtových opatreniach bol limit výdavkov upravený na sumu 

9 120 234 eur. Celkový objem výdavkov na činnosť ÚJD SR financovaných z prostriedkov 

štátneho rozpočtu (zdroj 111 + 131K) čerpaných k 31.12.2021 dosiahol sumu 7 994 446 

eur. Z  toho na financovanie bežnej činnosti sa vynaložili výdavky v sume 7 863 697 eur a 

na obstaranie kapitálových aktív výdavky v sume 130 749 eur. Hospodárenie 

s prostriedkami štátneho rozpočtu bolo v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia. 

                                                                                                                          (v eur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% 

k upravenému 

rozpočtu 

     

Príjmy spolu 9 194 000 9 194 000 9 405 618 102,30 

z toho: 

prijaté z rozpočtu EÚ 
0 0 0 

 

Výdavky spolu  9 327 090 9 120 234 7 994 446 87,66 

z toho: 

kryté prostriedkami EÚ 
0 0 0  

Saldo príjmov a 

výdavkov 
- 133 090 + 73 766 + 1 411 172  

z toho: 

z prostriedkov EÚ 
0 0 0  

 

 

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly ÚJD SR vykazuje kladné saldo 1 411 172 eur. 
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 bol schválený dňa 

9. decembra 2020 zákonom NR SR č. 425/2020 Z. z.. Ministerstvo financií SR oznámilo 

listom č. MF/020484/2020-441 zo dňa 17.12.2020 rozpis záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu pre kapitolu 36 – ÚJD SR na rok 2021, v nasledujúcom rozsahu:  

 

I. PRÍJMY KAPITOLY (36 - ÚJD SR) 

   

      A. Záväzný ukazovateľ 9 194 000 eur        

      B. Prostriedky Európskej únie                     0  

 

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 9 327 090 eur 

      

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

      523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie 

      z toho: 

9 327 090 eur 

      A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly  (kód zdroja 111+11H) 9 327 090 eur 

      A.2. prostriedky na spolufinancovanie                0 

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

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

     

3 897 274 eur 

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

                     
3 897 274 eur 

   

      Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, 

      podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020        

 

125 osôb 

      z toho: aparát ústredného orgánu   125 osôb 

       A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 336 000 eur 

       z toho: kód zdroja 111 336 000 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:  

 

9 327 090 eur  

 

080  -  Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 7 971 721 eur  
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            Zámer: 

Pravidelne vykonávať inšpekčnú činnosť, posudzovať a hodnotiť 

bezpečnostnú dokumentáciu pre jadrové zariadenia v SR, vydávať 

povolenia pre prevádzkovateľov jadrových zariadení v SR v súlade 

s platnou legislatívou v  záujme zaistenia jadrovej bezpečnosti 

jadrových zariadení. 

 

08001 -  Štátny dozor 7 971 721 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 

700 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 

704 669 eur 

 

Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového roka 

ovplyvnená rozpočtovými opatreniami. 

 

Príjmy 

 Celkové príjmy kapitoly ÚJD SR na rok 2021 boli schválené v objeme 9 194 000 

eur. Záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly nebol v priebehu roka 2021 upravovaný. Plnenie 

príjmov za kapitolu k 31. 12. 2021  bolo v sume 9 405 618 eur, t. j. plnenie bolo na 

102,30 % k upravenému rozpočtu, z toho administratívne poplatky spolu dosiahli 

9 404 310 eur a iné nedaňové príjmy 1 308 eur. 

 

Výdavky 

Limit výdavkov na rok 2021 bol pre kapitolu ÚJD SR schválený v objeme 

9 327 090  eur. Šiestimi schválenými rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR 

bol limit výdavkov upravený na sumu 9 120 234 eur. Celkový objem výdavkov na činnosť 

ÚJD SR k 31.12.2021 dosiahol sumu 7 994 446 eur. Z toho na financovanie bežnej 
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činnosti sa vynaložili výdavky v sume 7 863 697 eur a na obstaranie kapitálových aktív 

výdavky v sume 130 749 eur.  

Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v 

sume 3 897 274 eur, rozpočtovými opatreniami boli upravené na 3 871 143 eur a čerpané 

vo výške 3 777 710 eur, čo prestavuje čerpanie na 97,59 % oproti upravenému rozpočtu.  

Kapitálové výdavky boli schválené v sume 336 000 eur. Upravené boli na sumu 

180 932 eur a čerpané v celkovom objeme 130 749 eur, t. j. čerpanie bolo na 72,26 % 

upraveného rozpočtu.  

 

ÚJD SR dosiahol pri plnení úloh štátneho rozpočtu na rok 2021 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 2021 boli rozpočtované v sume 9 194 000 eur. Rozpočet príjmov 

nebolo potrebné v priebehu roka upravovať rozpočtovým opatrením. V skutočnosti za 

vyhodnocované obdobie boli dosiahnuté celkové príjmy v sume 9 405 618 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   (99,99 %)              9 404 310 eur 

             I n é   n e d a ň o v é   p r í j m y   s p o l u                (0,01 %)                      1 308 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  9 194 000  9 194 000  9 404 310 

 

102,29 

 080  111  220 
 Administratívne poplatky 

 a iné poplatky a platby 9 194 000  9 194 000  9 404 310 

 

102,29 

 080  111  292017  Z vratiek 0 0 1 308 0 

 080  111  292  Ostatné príjmy 0 0 1 308 0 

 080  spolu  290  Iné nedaňové príjmy 0 0               1 308 0 

 080   200  NEDAŇOVÉ  PRÍJMY 9 194 000  9 194 000 

 

9 405 618 

 

 

102,30 

 

          

 080   SPOLU  PRÍJMY spolu 9 194 000 9 194 000 9 405 618 102,30 
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Celkové nedaňové príjmy v skutočnosti dosiahli objem  9 405 618 eur, čo 

predstavuje plnenie k upravenému rozpočtu 102,30 %, z toho: 

- administratívne poplatky za výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou 

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

sumu 9 404 310 eur,  

- iné nedaňové príjmy predstavovali sumu 1 308 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 2021 ÚJD SR  nevykonával žiadne úpravy rozpočtu príjmov.  

 

 

1.3. Výdavky kapitoly ÚJD SR 

 

 

ÚJD SR pri plnení úloh štátneho rozpočtu za rok 2021 za svoju rozpočtovú kapitolu 

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

na základe schválených rozpočtových opatrení.  

 

Schválený rozpočet na rok 2021 stanovil pre kapitolu ÚJD SR limit výdavkov 

v objeme 9 327 090 eur, z  toho na bežné výdavky bola určená suma 8 991 090 eur a na 

kapitálové výdavky suma 336 000 eur. 

 

Po vykonaní schválených rozpočtových opatrení limit výdavkov pre ÚJD SR na rok 

2021 bol upravený na sumu  9 120 234 eur, z  toho na bežné výdavky suma 8 939 302 eur 

a  na kapitálové výdavky suma 180 932 eur. 

 

Celkové čerpanie výdavkov predstavovalo sumu 7 994 446 eur, pričom sa jednalo 

o prostriedky zo štátneho rozpočtu v uvedenej sume, nakoľko zo samostatného účtu – Dary 

a granty neboli čerpané žiadne prostriedky (zdroj 35).  

 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo v  sume 

7 994 446 eur (zdroj 111 a zdroj 131K), čo je  87,66 % -né čerpanie oproti upravenému 

rozpočtu, z toho na bežné výdavky sa použila suma 7 863 697 eur a  na kapitálové výdavky 

suma 116 817 eur (zdroj 111) a suma 13 932 eur (zdroj 131K). 
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Celkový úhrn výdavkov čerpaných k  31.12.2021 spolu s prostriedkami 

zo samostatného účtu Dary a granty dosiahol sumu 7 994 446 eur 

v nasledovnom členení: 

 
  

 ROZPOČET ČERPANIE 

Schválený 

 

Upravený 

 

Rozpočtové 

( zdroj 111 ) 

Rozpočtové 

( zdroj 131K ) 

Zahraničné 

granty (zdroj 35) 
SPOLU 

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

Bežné výdavky 8 991 090 8 939 302 7 863 697 0 0 7 863 697 

Kapitálové 

výdavky 
336 000 180 932 116 817 13 932 0 130 749 

Výdavky celkom 9 327 090 9 120 234 7 980 514 13 932 0 7 994 446 

 
        
 
 

Prehľad o čerpaní výdavkov v rozsahu najdôležitejších ukazovateľov za rok 2021, 

porovnanie s rokom 2020 poskytuje nasledovná tabuľka (v eur): 

 
                  

 

 

 

  
Rozpočet     

za rok 2021 

Skutočnosť  

za rok 2021 

 

Skutočnosť 

Rozpočtové 

výdavky za 

r. 2020 

(v eur) 

Schválený 

(v eur) 

Upravený 

(v eur) 

 

Rozpočtové 

výdavky 

 

(v eur) 

 

(zdroj 111) 

 

 

Rozpočtové 

výdavky 

 

(v eur) 

 

(zdroj 131K) 

 

 

Výdavky zo 

samostatného 

účtu Dary a 

granty 

(v eur) 

 

(zdroj 35) 

 

Výdavky 

celkom 

(v eur) 

% plnenia 

Výdavky celkom 

oproti rozpočtu 

Schvál. Uprav. 

Výdavky celkom 8 500 970 9 327 090 9 120 234 7 980 514 13 932 0 7 994 446 85,71 87,66 

z toho:          

Bežné  výdavky 8 380 643     8 991 090 8 939 302 7 863 697 0 0 7 863 697 87,46 87,97 

Kapitálové  

výdavky  
120 327 336 000 180 932 116 817 13 932 0 130 749 38,91 72,26 

Bežné výdavky 

limit miezd,   

platov 

a OOV 

3 794 444 3 897 274 3 871 143 3 777 710 0 0 3 777 710 96,93 97,59 

poistné 1 510 438 1 518 959 1 532 610 1 479 041 0 0 1 479 041 97,37 96,50 

výdavky na       

RVT 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

bežné transfery 

zahraničné 
957 251 950 000 1 004 402 1 004 401 0 0 1 004 401 105,73 100,00 

účelové  

prostriedky 

na hospodársku 

mobilizáciu 

0 700 700 0 0 0 0 0 0 

priemerný 

evidenčný 

počet 

zamestnancov 

prepočítaný 

121 (osôb) 125 (osôb) 124 (osôb) 118 (osôb) 0 0 118 (osôb) 94,40 95,16 
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Graf č. 1: Štruktúra čerpania rozpočtových bežných a kapitálových výdavkov za rok  2021   

       (zdroj 111+131K) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Štruktúra čerpania rozpočtových výdavkov za rok 2021 

 

                 (zdroj 111+131K) 
  

18,50%

13,32%

19,29%

47,25%

1,64 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

47,25%
Poistné 18,50  %

Tovary a ďalšie služby  19,29 %

Bežné transfery 13,32  %

Kapitálové výdavky 1,64 %

 

 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 

600 - Bežné výdavky  

 

Bežné výdavky na rok 2021 boli rozpisom rozpočtu určené v sume 8 991 090 eur, 

po úprave rozpočtu boli znížené na sumu 8 939 302 eur. Úhrn bežných výdavkov  

čerpaných k 31.12.2021 dosiahol sumu 7 863 697 eur. Čerpanie rozpočtových bežných 

výdavkov zo samostatného účtu Dary a granty (zdroj 35) v priebehu roka 2021 nebolo. 

 

 

 

 

Bežné výdavky 

98,36 %
Kapitálové výdavky

1,64 %
98,36 %

1,64 %
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 

V rozpočte bol stanovený celkový limit výdavkov v sume 3 897 274 eur pre 125 

zamestnancov ÚJD SR, po úpravách rozpočtu dosiahol sumu 3 871 143 eur pre 124 

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 3 777 710 eur.  

  

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

 

Limit výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní bol stanovený v sume 

1 518 959 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 1 532 610 eur. Na odvodové povinnosti na 

zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie boli čerpané výdavky v sume 1 479 041 eur.  

 

630 - Tovary a služby  

  

Stanovený limit rozpočtu bol v sume 2 555 943 eur, rozpočet bol upravený na sumu 

2 442 733 eur a celkové výdavky boli čerpané v sume 1 542 395 eur (zdroj 111).  

 

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

13 592 eur, z čoho 7 510 eur bolo vyčerpané na tuzemské pracovné cesty a na zahraničné 

pracovné cesty bolo vyčerpané 6 082 eur. Schválený rozpočet na cestovné bol stanovený v 

sume 144 700 eur, v priebehu roka 2021 bol upravený na sumu 73 530 eur. 

 

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

sume  71 972 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 165 401 eur. 

Tieto výdavky boli použité na vybavenie kancelárií, na nákup výpočtovej 

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

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

publikácií, na nákup ochranných pracovných pomôcok, 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 31 909 eur. Prostriedky boli 

použité na zabezpečenie chodu autoprevádzky: 

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

motorových vozidiel v sume     9 641 eur, 

- na údržbu a opravy v sume    12 166 eur,  

- na zákonné a havarijné poistenie    9 372 eur,  

- na karty, diaľničné známky a poplatky       730 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 87 371 eur. Najväčšie výdavky z tejto sumy predstavujú 

nasledovné druhy výdavkov:  

- na opravu a údržbu softvéru     56 458 eur,  

- na údržbu interiérového vybavenia         8 211 eur, 

- na údržbu budovy           8 037 eur,  

- na servis a údržbu komunikačnej infraštruktúry      5 412 eur,  

- na údržbu prevádzkových prístrojov       4 156 eur. 

Ostatné výdavky boli vynaložené: 

- na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení    3 945 eur, 

- na údržbu telekomunikačnej techniky         1 152 eur. 

 

Nájomné za nájom (položka 636) bolo čerpané v sume 62 221 eur. Prostriedky boli 

použité na prenájom kancelárskych priestorov v Bratislave, Trnave a Jaslovských 

Bohuniciach v sume 50 291 eur. Ostatné výdavky v sume 7 736 eur  boli použité na 

prenájom telekomunikačných okruhov a v sume 4 194 eur na prenájom zariadenia a 

poštového priečinku. 

 

Výdavky na služby (položka 637) v upravenom rozpise rozpočtu na rok 2021 boli 

rozpočtované v sume 1 794 338 eur. Skutočné výdavky boli čerpané v celkovej sume 

1 109 929 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 550 586 eur.  

Ďalšie výdavky predstavovali výdavky: 

- na školenia, kurzy a semináre v sume 100 656 eur, 

- na propagáciu, reklamu a inzerciu 914 eur,  

- na všeobecné služby 137 413 eur, ktoré boli použité na správu budovy (budova, 

v ktorej sídli ÚJD SR je v spoluspráve SIEA, URSO a ÚJD SR), na pracovnú 

zdravotnú službu, na tlačiarenské služby, upratovacie služby a iné remeselnícke 

služby,  

- na špeciálne služby (právne poradenstvo, poradenské služby vo verejnom 

obstarávaní, služby BOZP) 83 436 eur,  

- na náhrady (rekreačné poukazy) 11 175 eur,  

- na poplatky a odvody (správne, notárske) 167 eur,  

- na stravovanie 103 379 eur,  

- na poistenie majetku a osôb 1 363 eur, 

- na prídel do sociálneho fondu 55 682 eur, 

- na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (na základe dohôd) 53 650 eur,  

- na pokuty a penále 14 eur, 

- na poplatky zdravotníckym zariadeniam 1 738 eur, 

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

vysielania 956 eur, 

- na reprezentačné výdavky 148 eur.  

Výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných technológii predstavovali 

sumu 8 652 eur, ktoré zahŕňajú výdavky na školenia v oblasti IT. 
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640 - Bežné transfery  

 

Rozpočet bol schválený v sume 1 018 914 eur, upravený bol na sumu 1 092 816 eur 

a čerpanie k 31.12.2021 dosiahlo sumu 1 064 551 eur. Z toho na transfery do zahraničia 

(medzinárodným organizáciám) bol schválený rozpočet v sume 950 000 eur, upravený bol 

na sumu 1 004 402 eur a čerpanie dosiahlo sumu 1 004 401 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 560 383 eur a príspevok do Fondu technickej spolupráce v sume 

133 880 eur. Ďalším príspevkom do MAAE bol  participačný príspevok v sume 11 246 

eur. ÚJD SR v roku 2021 uhradil aj príspevok SR do CTBTO vo výške 178 112 eur.  ÚJD 

SR v roku 2021 uhradil aj príspevky SR do OECD/NEA - do programu Part II v sume 

43 194 eur, príspevok do OECD/NEA/DATABANK - do programu Part II v sume 11 106 

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

príspevok na program v  OECD/NEA projekt PKL3 (THEMIS) v sume 25 250 eur 

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

v sume 31 230 eur, kde členovia využívajú výsledky výskumných a vývojových 

programov pri zvyšovaní bezpečnosti a spoľahlivosti JZ. V roku 2021 bol uhradený aj 

jednorazový finančný príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE 

v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2) vo výške 10 000 eur. 

Na tuzemských bežných transferoch jednotlivcom a  neziskovým právnickým 

osobám bol stanovený limit v objeme 68 914 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 88 414 

eur. Čerpanie bolo v sume 60 150 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  16 490 eur, na odstupné 

19 455 eur, na odchodné do dôchodku v sume 18 818 eur, na príplatky k nemocenskému 

v sume 4 727 eur. 

700 - Kapitálové výdavky  

 

Limit kapitálových výdavkov pre ÚJD SR bol v rozpočte určený celkom vo výške 

336 000 eur, ktorý bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 

180 932 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 130 749 eur, a to zo zdroja 111 

v sume 116 817 eur a zo zdroja 131K (rozpočtové prostriedky z r. 2020) vo výške 13 932 

eur.  

 

ÚJD SR použil rozpočtové prostriedky zo zdroja 111 na obstaranie kapitálových 

aktív nasledovne:  

- na nákup licencií k SW      42 752 eur, 

- na nákup notebookov        3 995 eur, 

- na nákup konferenčného systému pre zasadačku     9 047 eur,  

- na nákup klimatizačných jednotiek      3 623 eur,  

- na komunikačnú infraštruktúru (servery)     57 400 eur. 

Kapitálové výdavky zo zdroja 131K v sume 13 932 eur boli použité na obstaranie 

nového webového sídla (nákup SW). 
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1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

           

 Čerpanie výdavkov spolu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za r. 2021 

                                                                                                               (v eur) 

 rozpočet čerpanie 

skutočnosť 

% čerpania rozpočtu 

schválený upravený schválený upravený 

0113 Zahraničné vzťahy 950 000 1 004 402 1 004 401 105,73 100,00 

01 Všeobecné verejné služby:           950 000 1 004 402 1 004 401 105,73 100,00 

          - 600 Bežné výdavky 950 000 1 004 402 1 004 401 105,73 100,00 

          - 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 - - 

0210 Vojenská obrana 700 700 0 0,00 0,00 

          - 600 Bežné výdavky 700 700 0 0,00 0,00 

          - 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 - - 

0411 Ekonomická a obchodná oblasť 309 115 540 285 412 791 133,54 76,40 

0433  Jadrové palivo 8 067 275 7 574 847 6 577 254 81,53 86,83 

           - 600 Bežné výdavky 7 731 275 7 393 915 6 446 505 83,38 87,19 

           - 700 Kapitálové výdavky 336 000 180 932 130 749 38,91 72,26 

v tom:      

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

                             - 700 Kapitál. výdavky 0 0 0 - - 

0483 Výskum a vývoj v oblasti palív    

a energie 
0 0 0 - - 

04 Ekonomická oblasť 8 376 390 8 115 132 6 990 045 83,45 86,14 

           - 600 Bežné výdavky 8 040 390 7 934 200 6 859 296 85,31 86,45 

           - 700 Kapitálové výdavky 336 000 180 932 130 749 38,91 72,26 

Bežné výdavky celkom 8 991 090  8 939 302 7 863 697 87,46 87,97 

Kapitálové výdavky celkom 336 000 180 932 130 749 38,91 72,26 

Výdavky celkom za úrad  9 327 090   9 120 234 7 994 446 85,71 87,66 

             z toho: Zahraničné granty 0 0 0 - - 

 

 

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). 

 

0113 – Zahraničné vzťahy - príspevky zahraničným organizáciám (podprogram 

08001)  

 

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

rozpočet vo výške 300 000 eur. Rozpočet bol upravený na sumu 354 402 eur a čerpanie 

bolo v sume 354 401 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 participačný príspevok do MAAE, 

ďalej na úhradu príspevku za účasť v programe CSARP, na projekt PKL3 – Themis a na 

projekt ReNuAl2. 
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0210 – Vojenská obrana (podprogram 06H0F) 

 

Pre hospodársku mobilizáciu bol v rozpočte stanovený limit výdavkov v sume 700 

eur. Rozpočet nebol upravovaný a v priebehu roku 2021 sa z tohto podprogramu nečerpali 

žiadne finančné prostriedky. 

 

0411 – Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť (podprogram 08001) 

 

V rozpočte bol stanovený limit výdavkov v sume 309 115 eur. Rozpočet bol 

upravený na sumu 540 285 eur, čerpanie bolo v sume 412 791 eur, čo je oproti 

upravenému rozpočtu 76,40 %-né čerpanie. Rozpočtové prostriedky v sume 394 741 eur 

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

rozhodovacej, licenčnej a inšpekčnej činnosti ÚJD SR, v sume 12 170 eur na všeobecné 

služby (vypracovanie skúšobných otázok na účely overovania osobitnej odbornej 

spôsobilosti) a v sume 5 880 eur na špeciálne služby (personálnu podporu vykonania 

a hodnotenia špecifického krízového cvičenia Skupiny Spravodajstva HŠ ÚJD SR, ako aj 

organizáciu vyhodnotenia cvičenia). 

 

0433 – Jadrové palivo (podprogram 08001) 

 

Vo funkčnej klasifikácii 0433 pre podprogram 08001 boli výdavky na rok 2021 

stanovené v sume 7 362 606 eur, po úpravách rozpočtu boli upravené na sumu 7 025 246 

eur. Limit na bežné výdavky bol stanovený pôvodne na sumu 7 356 606 eur, po úprave 

rozpočtu na sumu 7 019 246 eur a limit kapitálových výdavkov bol stanovený na sumu 

6 000 eur a následne už nebol upravovaný. 

 

Za sledované obdobie čerpanie výdavkov celkom bolo vo výške 6 245 483 eur, čo 

je oproti upravenému rozpočtu 88,9 %-né čerpanie.  

 

Bežné výdavky sa čerpali v celkovej sume 6 241 860 eur (zdroj 111) . 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 3 623 eur (na nákup klimatizačných jednotiek). 

 

 

0433 – Jadrové palivo (podprogram 0EK0Q) 

 

Vo funkčnej klasifikácii 0433 pre podprogram 0EK0Q boli výdavky na rok 2021 

v rozpočte stanovené v sume 704 669 eur, z toho na bežné výdavky boli stanovené 

výdavky v sume 374 669 eur a na kapitálové výdavky bola stanovená suma 330 000 eur. 

Po úpravách rozpočtu boli výdavky v tomto programe upravené na sumu 549 601 eur, 

z toho limit bežných výdavkov bol upravený na sumu 374 669 eur a limit kapitálových 

výdavkov bol po rozpočtových opatreniach znížený na sumu 174 932 eur. 

 

Za sledované obdobie čerpanie rozpočtových výdavkov na podprograme 0EK0Q 

(Informačné technológie financované zo ŠR – ÚJD SR) bolo v sume 331 771 eur (zdroj 

111 a 131K), čo je oproti upravenému rozpočtu 60,37 %-né čerpanie. Výdavky boli 

sledované na 5 prvkoch, v nasledovnom členení: 

- na prvku 0EK0Q01 – Systémy vnútornej správy bola čerpaná suma 132 665 eur,  

- na prvku 0EK0Q02 – Špecializované systémy suma 12 144 eur,  
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- na prvku 0EK0Q03 – Podporná infraštruktúra suma 186 962 eur, 

- na prvku 0EK0Q04 – Administratívny informačný systém - nečerpané, 

- na prvku 0EK0Q05 – Havarijná pripravenosť- projekt - nečerpané. 

 

Bežné výdavky sa čerpali v celkovej sume 204 645 eur. V podprograme 0EK0Q boli 

čerpané všetky výdavky súvisiace s informačnými technológiami: 

 

✓ na prvku 0EK0Q01 sa čerpala suma 75 981 eur a to na softvér, licencie k softvéru, 

údržbu SW a na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (školenia 

týkajúce sa IT), 

✓ na prvku 0EK0Q02 sa čerpala suma 12 144 eur na údržbu SW,  

✓ na prvku 0EK0Q03 bola čerpaná suma 116 520 eur, ktorá bola použitá na nákup 

výpočtovej techniky, na telekomunikačnú techniku a telekomunikačné služby, na 

komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu, poplatky za vydanie mandátnych 

certifikátov), na údržbu telekomunikačnej techniky a KI, ako aj výdavky súvisiace 

s prenájmom telefónnych liniek, 

✓ na prvku 0EK0Q04 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko verejné 

obstarávanie na nový IS nebolo ešte ukončené a teda čerpať sa bude až v r. 2022, 

✓ na prvku 0EK0Q05 sa mali sledovať výdavky na projekt Havarijnej pripravenosti, 

ktorý však nebude napokon realizovaný a teda daný prvok sme pre nasledujúce 

roky zrušili. 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume 127 126 eur, z toho zo zdroja 111 suma  

113 194 eur (na nákup licencií k SW, notebookov, konferenčného systému pre zasadačku,  

na komunikačnú infraštruktúru - servery) a zo zdroja 131K suma 13 932 eur (na obstaranie 

nového webového sídla úradu).  

Rozpočtové výdavky zo zdroja 131I a 131J neboli v roku 2021 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) 

 

V roku 2021 sa zo samostatného účtu Dary a granty (zdroj 35) nečerpali žiadne 

finančné prostriedky zahraničných grantov, nakoľko tieto prostriedky boli väčšinou 

využívané na zahraničné pracovné cesty, ktoré z dôvodu pandémie COVID-19 boli 

v prevažnej miere pozastavené. 

 

 

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 2021 vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky pre 

kapitolu ÚJD SR 6 rozpočtových opatrení.  
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Okrem toho ÚJD SR vykonal 17 vnútorných rozpočtových presunov medzi 

položkami v právomoci kapitoly, z toho 12 presunov medzi položkami v bežných 

výdavkoch a 5 presunov v  kapitálových výdavkoch. 

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

navýšenia finančných prostriedkov na položkách 632003 – Poštové služby, 633002 – 

Výpočtová technika, 633005 – Špeciálne stroje, 633006 – Všeobecný materiál, 633 010 – 

Pracovné odevy, 635001 – Údržba Interiérové vybavenie, 635010 – Údržba špeciálnych 

strojov, 636 008 – Nájom komunikačnej infraštruktúry, 637014 – Stravovanie a 642013 – 

Na odstupné. Presuny sa vykonali aj z dôvodu potreby založenia novej položky 

ekonomickej klasifikácie 633 007 – Špeciálny materiál, kde bolo potrebné správne 

zatriediť výdavky (nákup respirátorov).  

V kapitálových výdavkoch sa vykonali presuny medzi položkami z dôvodu potreby 

navýšenia finančných prostriedkov na položkách 711 004 (nákup licencií), 713 003 

(telekomunikačná technika) a 713006 (komunikačná infraštruktúra).  

 

Prehľad rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu roka 2021 (v eur) 

                                                                                                                      

Rozpočet  2021 Bežné   

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 
Spolu 

Schválený rozpočet  k 1. 1. 2021 8 991 090,00 336 000,00 9 327 090,00 

 
 

Žiadne RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00  

k  31. 03. 2021 8 991 090,00 336 000,00     9 327 090,00 

 

1.) RO č. 1  MF SR list č. MF/008140/2021-441         

z  07.04.2021 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa povolilo 

prekročenie časti zaviazaných kapitálových 

výdavkov (700) v celkovej sume 13 931,98 eur na 

medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné 

technológie financované zo ŠR – ÚJD SR (kód 

zdroja 131K v sume 13 931,98 eur). Uvoľnenie 

prostriedkov z predchádzajúcich rokov v zmysle § 8 

ods. 6 zák. č. 523/2004 Z. z. na obstaranie nového 

webového sídla. 

 

Aktivované v MÚR- e, 12.04.2021 

 
2.) RO č. 2  MF SR list č. MF/009417/2021-413         

zo  17.05.2021 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa viazal limit 

výdavkov v sume 3 498,00 eur. Úprava platových 

náležitostí štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii 

v zmysle zákonov č. 120/1993 Z. z. a č. 55/2017 

Z. z.. 

 

Aktivované v MÚR- e, 25.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 498,00 

 

+13 931,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 13 931,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3 498,00 
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k  31. 06. 2021 8 987 592,00 349 931,98 9 337 523,98 

  
3.) RO č. 3  MF SR list č. MF/013266/2021-441         

z  07.09.2021 
 

RO viazalo výdavky v prospech kapitoly MZVaEZ 

SR v celkovej sume 104 497 eur, z toho v kategórii 

610 v sume 65 189 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 viazal 

limit počtu zamestnancov o 1 osobu - 1 funkčné 

miesto v stálej službe. 

 

Aktivované v MÚR- e, 17.09.2021 

 

 

- 104 497,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 104 497,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

k  31. 09. 2021 8 883 095,00 349 931,98 9 233 026,98 

 

4.) RO č. 4  MF SR list. č. MF/016510/2021-441         

z  29.11.2021 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa povolilo 

prekročenie časti zaviazaných kapitálových 

výdavkov (700) v celkovej sume 178 500 eur na 

medzirezortnom podprograme 0EK0Q – Informačné 

technológie financované zo ŠR – ÚJD SR (kód 

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

v sume 99 000 eur a kód zdroja 131K v sume 49 500 

eur). Uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov 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, 6.12.2021 

 

5.) RO č. 5  MF SR list. č. MF/017193/2021-413         

z 9.12.2021 
 

Týmto rozpočtovým opatrením sa povolilo prekročiť 

záväzné ukazovatele v sume 56 207,00 eur v rámci 

podprogramu 08001 – Štátny dozor. Zabezpečenie 

plnenia dodatkov č.1 ku KZVS na rok 2021 

v kategórii 610 v sume 41 650 eur. Súčasne sa 

rozpočtovým opatrením zabezpečili finančné 

prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní 

v sume 14 557 eur. 

 

Aktivované v MÚR- e, 14.12.2021 

 
6.) RO č. 6  MF SR list. č. MF/017636/2021-441         

zo  20.12.2021 
 

RO zaviazalo kapitálové výdavky v celkovej sume 

347 500 eur na medzirezortnom podprograme 

0EK0Q – Informačné technológie financované zo 

ŠR – ÚJD SR, z toho v sume 169 000 eur na kóde 

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

v sume 99 000 eur na kóde zdroja 131J a v sume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 56 207,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+178 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 347 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 178 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 56 207,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 347  500,00 
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49 500 eur na kóde zdroja 131K. 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 40 000 na softvér 

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

a v sume 10 000 eur na nákup licencií, v sume 

24 000 eur na KI (sieťové zariadenia) a v sume 

135 000 eur na obstaranie nového administratívneho 

IS. 

 
Aktivované v MÚR- e, 21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k  31. 12. 2021 8 939 302,00 180 931,98 9 120 233,98 

 

 

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

SR na rok 2021 upravený na sumu 9 120 234 eur, z  toho bežné výdavky na sumu 

8 939 302 eur a kapitálové výdavky na sumu 180 932 eur. 

 

 

1.4. Finančné operácie  

 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie  

 

Finančné operácie úradu za rok 2021 v príjmovej časti predstavujú príjmy z 

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

sume 840 406 eur, z toho: 

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

770 406 eur (prostriedky určené na výplatu zamestnancov úradu za mesiac december 

2020, vrátane odvodov do poisťovní), 
- zábezpeky vo výške 70 000 eur. 

 

Sumu 70 000 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 „Vedecko-technická podpora Úradu jadrového 

dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 3. bloku Mochovce“ a „Vedecko-technická 

podpora Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky pri spúšťaní 4. bloku Mochovce“ 

zložením zábezpeky v  sume 20 000 eur pre každého uchádzača vo verejnom obstarávaní. 

Ďalším verejným obstarávaním bolo „Vedecko-technická podpora Úradu jadrového 

dozoru Slovenskej republiky počas neaktívnych skúšok 4. bloku Mochovce“, kde bola 

zložená zábezpeka v sume 30 000 eur uchádzačom o účasť vo verejnom obstarávaní. 
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1.4.2. Výdavkové finančné operácie  

 

V roku 2021 ÚJD SR vykázal na výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami celkovú sumu 70 000 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 2021 neovplyvnila pandémia a teda ÚJD SR nezaznamenal 

pokles a ani nárast príjmov súvisiaci s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych 

následkov nebezpečnej nákazlivej  ľudskej choroby COVID-19. 

 

 

1.5.2. Výdavky 
 

ÚJD SR aj v roku 2021 čerpal finančné prostriedky na výdavky súvisiace 

s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej  

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

v sume 23 706 eur (bežné výdavky). 

 

Úrad pravidelne počas celého roka 2021 zodpovedne prijímal opatrenia na 

zabránenie šírenia pandémie  a zmiernenie negatívnych následkov pandémie a za týmto 

účelom čerpal finančné prostriedky nasledovne: 

• na nákup niekoľkých stolových a mobilných germicídnych žiaričov v celkovej 

sume 21 367 eur (EK 633005) 

• na nákup  respirátorov sumu 1 357 eur  (EK 633007) 

• na preplatenie kloktacích testov zamestnancom a PCR testov pre nezaočkovaných 

prostredníctvom MOM -iek sumu 982  eur (EK 637034). 

 

Na vyššie čerpanie neplánovaných výdavkov priamo implikovaných pandémiou 

a nástupom tretej vlny pandémie ÚJD SR uskutočnil presuny v rámci právomoci kapitoly. 

Na uvedené výdavky kapitola využila predovšetkým finančné prostriedky získané 

realokáciou. 

 

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 2021, dosiahli nižšie čerpanie 

k 31.12.2021 aj kvôli pretrvávajúcej pandémii. Úspora výdavkov implikovaných 

pandémiou bola hlavne z dôvodu nariadeného výkonu práce niektorých zamestnancov 

z domu, ako aj účasti na školeniach predovšetkým online a zároveň z dôvodu pozastavenia 

ZPC a zrušenia 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 
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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 

2021 bola realizácia oneskorená (obstaranie nového administratívneho IS), avšak  nakoľko  

ich  realizácia  je  nevyhnutná,  ÚJD SR  časť kapitálových  výdavkov rozpočtovým 

opatrením presunul na  rok  2022 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 a miezd 

 

V rozpise záväzných limitov štátneho rozpočtu na rok 2021 pre kapitolu 36 - Úrad 

jadrového dozoru SR bol stanovený limit počtu zamestnancov na 125 osôb, z toho štátnych 

zamestnancov v počte 110 a zamestnancov pracujúcich v štátnozamestnaneckom pomere, 

pri výkone práce vo verejnom záujme v počte 15. V priebehu roka 2021 bol limit počtu 

zamestnancov zmenený jedným rozpočtovým opatrením na 124. 

 

Evidenčný počet zamestnancov k poslednému dňu hodnoteného roka dosiahol stav 

118 osôb, t. j. plnenie na 95,16 (124) %.  

 

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 2021 

predstavoval 13,55 % z evidenčného počtu zamestnancov k 31. 12. 2021. 

 

V priebehu roka 2021 bola 1 zamestnankyňa presunutá na MZVaEZ SR a následne 

do Viedne na Stálu misiu. Do štátnozamestnaneckého pomeru nastúpili 9 zamestnanci na 

voľné štátnozamestnanecké miesta. V úrade skončili štátnozamestnanecký pomer 10 

zamestnanci. Celkový fluktuačný obrat v roku 2021 bol 19 zamestnancov, čo predstavuje 

16,10 % zo skutočného fyzického stavu zamestnancov k 31. 12. 2021.  

 

Pri zabezpečovaní zamestnanosti sa úradu darí realizovať predpísanú kvalifikačnú 

úroveň zamestnaneckých miest, ktorá je pomerne vysoká. V roku 2021 úrad evidoval 108 

vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, čo predstavuje 91,52 % z celkového počtu osôb. 

Zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním úrad evidoval 10, v celkovom počte 

zamestnaných k 31. 12. 2021 to predstavovalo 8,47 %. Vysoký percentuálny  podiel 

vysokoškolsky  vzdelaných zamestnancov sa odvíja od  náročnosti práce. Zastúpenie  žien 

na úrade  je v počte 59, mužom patrí 59 miest. 
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Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2021 

                                                                                                                                   (v eur) 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie Prekročenie 

Úspora 

Limit miezd, platov   

služobných príjmov 

a OOV (610):  

zdroj 111 

 

3 897 274 

 

3 871 143 

 

3 777 710 

 

93 433 

 

Z toho paušálne 

náhrady pre  

3 štátnych 

zamestnancov vo 

verejnej funkcii 

 

 

25 200 

 

 

25 200 

 

 

24 276 

 

 

924 

Rozpočtové 

prostriedky:  

zdroj 35 

 

0 

 

0 

 

0 

      

 

0 

 

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

v priebehu roka 2021 upravený: 

 

1) rozpočtovým opatrením č. 2/2021, ktorým MF SR viaže úradu záväzné ukazovatele 

v kategórii  610 v sume 2 592,- eur - rozpočtovým opatrením sa v súlade so 

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

realizuje úprava osobných výdavkov štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii 

zabezpečených v rozpočte kapitoly na rok  2021. 

2) rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktorým  MF SR úradu viazalo výdavky v 

kategórii 610 vo výške 65 189,- eur z dôvodu finančného zabezpečenia dočasne 

vyslaného zamestnanca na Zastupiteľskom úrade SR vo Viedni - rozpočtovým 

opatrením sa viazali výdavky v prospech kapitoly MZVaEZ SR v  nadväznosti na 

delimitačný protokol č. 12/2021-FINO medzi ÚJD SR a MZVaEZ SR o prevode 

funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2021. 

3) rozpočtovým opatrením č. 5/2021, ktorým MF SR úradu povolilo prekročiť limit 

výdavkov v kategórii 610 o 41 650 eur – rozpočtovým opatrením sa realizuje 

plnenie Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 

2021 a Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov 

ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021, 

v ktorých sa za podmienok ustanovených v predmetných dodatkoch dohodlo 

vyplatenie odmeny na úrovni 350 eur pre zamestnanca. 

 Čerpanie mzdových prostriedkov sa realizovalo  na základe nasledovných právnych 

predpisov: 

 

o 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, 

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

o zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Vyhodnotenie vzťahu štátneho rozpočtu k Sociálnej poisťovni a zdravotným 

poisťovniam 

 

Úrad jadrového dozoru SR v roku 2021 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. 2/2021, 3/2021 a 5/2021 bol skutočný limit 

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

3 871 143 eur a z tohto limitu bolo skutočne vyčerpaných 3 777 710 eur, zvyšok 93 433 

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

opatreniach stanovený na sumu 1 532 610 eur. Skutočný odvod do Sociálnej poisťovne, 

 do zdravotných poisťovní a do doplnkových dôchodkových poisťovní bol za rok 2021 vo 

výške 1 479 041 eur. Ostatné prostriedky vo výške 53 569 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. 

 

 

ZÁVER 

 

 V priebehu celého rozpočtového roka 2021 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 2021 potvrdzujú pozitívny stav hospodárenia, 

dodržiavania rozpočtovej disciplíny, starostlivosti o majetok štátu a hospodárne nakladanie 

s ním. 

  ÚJD SR v rozpočtovom roku 2021 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 2021 

 

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

  za rok 2021 

 

Tab. č. 3  Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021 

 

Tab. č. 4  Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2021 

 

 



Tabuľka: 1
Strana: 1

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

Ukazovateľ
Schválený                  

rozpočet     

Upravený                 

rozpočet       
Skutočnosť

% k upravenému 

rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 9 194 9 194 9 406 102,3

 
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 9 194 9 194 9 406 102,3

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 9 194 9 194 9 404 102,3
3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0
4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 0 0 0 0,0
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0
6. Iné nedaňové príjmy 0 0 2 0,0

C. Granty a transfery 0 0 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 9 327 9 120 7 995 87,7

 
A. Bežné výdavky 8 991 8 939 7 864 88,0

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 897 3 871 3 777 97,6
2. Poistné a príspevok do poisťovní 1 519 1 532 1 479 96,5
3. Tovary a služby 2 556 2 443 1 543 63,2
4. Bežné transfery 1 019 1 093 1 065 97,4

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 336 181 131 72,4

1. Obstarávanie kapitálových aktív 336 181 131 72,4
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 (-) -133 74 1 411 1 906,8

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
11.3.2022

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2021



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 950 1 004 1 004 100,0 0 0 0 0,0 950 1 004 1 004 100,0

011 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ... 950 1 004 1 004 100,0 0 0 0 0,0 950 1 004 1 004 100,0

0113 Zahraničné vzťahy 950 1 004 1 004 100,0 0 0 0 0,0 950 1 004 1 004 100,0

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 8 040 7 934 6 860 86,5 336 181 131 72,4 8 376 8 115 6 991 86,1

041 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 309 540 413 76,5 0 0 0 0,0 309 540 413 76,5

0411 Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 309 540 413 76,5 0 0 0 0,0 309 540 413 76,5

043 Palivá a energia 7 731 7 394 6 447 87,2 336 181 131 72,4 8 067 7 575 6 578 86,8

0433 Jadrové palivo 7 731 7 394 6 447 87,2 336 181 131 72,4 8 067 7 575 6 578 86,8

S P O L U 8 991 8 939 7 864 88,0 336 181 131 72,4 9 327 9 120 7 995 87,7

Štátna pokladnica
11.3.2022

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

36 Úrad jaddrového dozoru SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:



Tabuľka: 3
Strana: 1

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

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

rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 0 0 826 0,0
 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami
0 0 826 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 0 826 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 70 0,0
 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami
0 0 70 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 70
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 0 756 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2021
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
11.3.2022



Tabuľka: 4
Strana: 1

(v eur)

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Skutočnosť 

k 31.12.2021

% k upravenému 

rozpočtu

I. Príjmy kapitoly 9 194 000 9 194 000 9 405 618 102,30

   A. Záväzný ukazovateľ 9 194 000 9 194 000 9 405 618 102,30

   B. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0,00

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM  (A + B) 9 327 090 9 120 234 7 994 446 87,66

   A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zák. 523/2004 Z.z. a prostriedkov EÚ 9 327 090 9 120 234 7 994 446 87,66

   z toho:  A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly  (kód zdroja 111) 9 327 090 9 120 234 7 994 446 87,66

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

               A.3. mzdy, platy, služ. príjmy a OOV (610),   (kód zdroja 111) 3 897 274 3 871 143 3 777 710 97,59

   z toho:  mzdy, platy, služ. príjmy  a OOV aparátu ústredného orgánu                                                                                                                     3 897 274 3 871 143 3 777 710 97,59

  z toho:  aparát ústredného orgánu                                                                                               125 osôb 124 osôb 118 osôb 95,16

             A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 336 000 180 932 130 749 72,26

 z toho:   (kód zdroja 111)                                                                                                                                                                                                              336 000 167 000 116 817 69,95

 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:                                                                                 
9 327 090 9 120 234 7 994 446 87,66

      080 - Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou   7 971 721 7 919 933 7 012 675 88,54

      08001 - Štátny dozor             7 971 721 7 919 933 7 012 675 88,54

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

                    ako účastník medzirezortného programu)

                    GESTOR: 26 - Ministerstvo hospodárstva SR

700 700 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 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

704 669 549 601 331 771 60,37

 Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,  podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020  

Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021

Názov

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu za rok 2021

125 osôb 124 osôb 118 osôb 95,16

36 Úrad jadrového dozoru SR  
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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 interných auditov 

vykonaných v roku 2021  

 

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 2021. Okrem jednej kontroly všetky boli ukončené záznamom. Kontrolné úlohy 

vykonané vnútornou kontrolou boli zamerané na kontrolu:  

 

- plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v roku 2021 a následne výberovým 

spôsobom vykonať pravidelnú štvrťročnú kontrolu na základe uznesenia vlády SR č. 

129/2000 bod B.2 

- plnenia uznesenia vlády SR č. 671/2007 bod C.2. o dodržiavaní smernice na prípravu a 

predkladanie materiálov na rokovanie vlády a Metodického pokynu na prípravu a 

predkladanie materiálov na rokovanie vlády 

- plnenia úloh uložených poradou predsedníčky 

- plnenia hlavných úloh za II. polrok 2020 a I.  polrok  2021 

- dodržiavania zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Úradu vlády SR č. 127/2017 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach a služobných predpisov 

úradu kontrolované obdobie rok 2017 až rok 2020 - výberovým spôsobom 

- zverejňovania informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a o skončení 

konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých tak 

ustanovuje osobitný zákon vedených na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky 

kontrolované obdobie rok 2019 a rok 2020 

- plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov kontrolované 

obdobie rok 2019 a rok 2020 

- dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania vyplývajúceho z čl. 9 zákona č. 

55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov pri posudzovaní žiadostí o 

úpravu pracovného času kontrolované obdobie rok 2017 až rok 2020 

- zameranú na úplnosť účtovných dokladov pri úhradách, kontrolované obdobie rok 2020 

a I. polrok 2021 – výberovým spôsobom 
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- zameranú na preskúmanie úkonov ÚJD SR zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov kontrolované obdobie rok 

2019 a rok 2020 – výberovým spôsobom 

- zameranú na vedenie evidencie v kontrolnom liste procesu, ktorý je prílohou č. 2 

smernice o hodnotení dokumentácie S 310 006 :15 zo dňa 05.02.2015 a smernice o 

hodnotení dokumentácie S 310 029 :20 kontrolované obdobie II. polrok 2020 a I. polrok 

2021 - výberovým spôsobom -   táto kontrolná akcia  bola  ukončená  protokolom. 

V priebehu roka 2021 na ÚJD SR boli na základe plánu vnútorných auditov na rok 

2021 vykonané 4 vnútorné audity podľa zákona o finančnej kontrole a 6 vnútorných 

auditov manažérskeho systému ÚJD SR: 

- audit overenia a hodnotenia úrovne ochrany majetku 

- audit overenia a hodnotenia hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

verejnými financiami 

- audit overenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky 

- vecné a finančné plnenie zmlúv 

- audit  procesu Informovanie verejnosti  

- audit  procesu Zabezpečenie činnosti národného koordinátora INES  

- audit  procesu Vypracovávanie analýz bezpečnosti  

- audit  procesu Vykonávanie inšpekčnej činnosti na útvare 340 

- audit procesu Implementácia Smernice o spôsobe tvorby interných normatívnych a 

operatívnych riadiacich aktov  

- audit procesu Smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných 

pečiatok. 

 

Ku dňu 31.12.2021 boli ukončené 3 vnútorné audity a bol ukončený audit na 

overenie vykonávania finančnej kontroly, ktorý bol začatý v závere roka 2020. Vnútorný 

audit na overenie a hodnotenie hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 

s verejnými prostriedkami bol začatý v decembri 2021 a ukončený v r. 2022. 

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

bola 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 boli zohľadnené kapacitné predpoklady 

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

auditu). Procesy/oblasti s významným rizikom boli 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. 

 

Na základe odporúčaní vnútorných auditov boli prijaté opatrenia na odstránenie 

zistených nedostatkov. Splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku z vnútorných auditov budú overené v roku 2022. 

 

V roku 2021 na ÚJD SR neboli vykonané žiadne externé kontroly a nebol vykonaný 

ani vládny audit. 

 

Po realizácii vnútorných kontrol a vnútorných auditov boli prijaté opatrenia na 

odstránenie nedostatkov, príslušní zamestnanci boli upozornení na dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných smerníc. Získané poznatky a skúsenosti 
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pomôžu vedúcim zamestnancom pri skvalitňovaní riadiacej a kontrolnej činnosti. Zistené 

nedostatky 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 31.12.2021 za kapitolu 36 – 

Úrad jadrového dozoru SR je v prílohách. 

 

  

 

 

 



Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2021
36 - Úrad jadrového dozoru SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Libuša Steinhüblová

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Štátny rozpočet 9 327 090 9 120 234 7 994 446

 - Rozpočet kapitoly 9 327 090 9 106 302 7 980 514

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 327 090 9 106 302 7 980 514

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 13 932 13 932

 - Zo štátneho rozpočtu 0 13 932 13 932

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 13 932 13 932

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 7 994 4469 120 2349 327 090

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťouA  080 7 971 721 7 919 933 7 012 675

 - Štátny dozora)  08001 7 012 6757 919 9337 971 721

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Hospodárska mobilizácia ÚJD SRB  06H0F 700 700 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 704 669 549 601 331 771
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK0Q01 137 900 184 097 132 665

 - Špecializované systémy2.  0EK0Q02 139 000 103 032 12 144

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK0Q03 232 769 225 756 186 962

 - Administratívny informačný systém4.  0EK0Q04 135 000 0 0

 - Havarijná pripravenosť - projekt5.  0EK0Q05 60 000 36 716 0

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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 971 721 7 919 933 7 012 675
7 971 721Spolu 7 919 933 7 012 675

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:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 971 721 7 919 933 7 012 675
7 971 721Spolu 7 919 933 7 012 675

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

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 neboli registrované na JZ v SR žiadne udalosti, ktoré by boli hodnotené stupňom INES 1. To znamená, že počet udalostí INES 1 bol 0 v roku 2021. K plneniu
uvedeného cieľa napomohlo i usmerňovanie inšpekčnej činnosti ÚJD SR, ktoré sa pravidelne vykonáva ako súčasť analýzy inšpekčnej činnosti za predchádzajúci rok.
Súčasťou tejto analýzy je usmernenie inšpekčných aktivít jednotlivých odborov ÚJD SR na základe identifikovania oblastí, v ktorých sú kumulované zistenia z ich
inšpekčnej činnosti za predchádzajúci rok. Cieľom tejto analýzy je nasmerovať maximum úsilia na zlepšenie stavu v týchto oblastiach činnosti držiteľov povolení.

Cieľ za rok 2021 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2021

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - počet udalostí so stupňom INES 1Výsledku

{počet}

3 3

0

2018 2019

3

2

3

0

3

0

3 3

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

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 sa priebežne plnili úlohy vyplývajúce z 3 národných, 31 regionálnych a 3 interregionálnych projektov MAAE. Bola zabezpečovaná účasť na workshopoch,
výcvikových kurzoch a zasadnutiach projektov dvojročia programu technickej spolupráce MAAE: 2020-2021.
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu boli akcie v rámci programu technickej spolupráce MAAE uskutočnené prevažne virtuálnou formou. Dva národné
projekty v rámci programu technickej spolupráce boli Radou guvernérov MAAE schválené na nasledujúce dvojročné obdobie 2022-2023.
V roku 2021 sa  uskutočnili formou videokonferencie dve  zasadnutia Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu NEA (RV NEA), ktoré viedla Ing. Marta Žiaková, CSc.
predsedníčka ÚJD SR.
Experti zo Slovenskej republiky sa aj naďalej aktívne zapájali do činnosti  stálych technických výborov OECD/NEA ako napríklad Výbor pre dozorné aktivity (CNRA) , ako
aj do činnosti viacerých pracovných a expertných skupín. ÚJD SR sa trvalo zapája do spoločných projektov OECD/NEA pre Halden Reactor Project, CODAP, CPD a
THEMIS.
Zástupcovia ÚJD SR sa počas r. 2021 zúčastnili všetkých uskutočnených zasadnutí Prípravnej komisie CTBTO, ako aj zasadnutí pracovnej skupiny B, ktorá sa venuje
odborným aspektom zmluvy CTBT a finalizácie jej verifikačného režimu. Zasadnutia, ktoré sa v čase pred pandémiou pravidelne konali vo Viedni v sídle Prípravnej
komisie CTBTO, boli  v  dôsledku pandémie realizované v hybridnom formáte (fyzicky aj  virtuálne).  V roku 2021 ÚJD SR pokračoval  v prípravných aktivitách k
pokračujúcemu výcviku inšpektorov CTBTO, ktorý mal  byť realizovaný v SR v Centre výcviku Lešť (CV Lešť)  počas mesiaca júl  r.  2021,  a to vo forme dvoch
medzinárodných cvičení „BUEs“ (tzv. Build-Up Exercises). V dôsledku pretrvávajúcej pandémie však bolo konanie cvičení BUEs zrušené. CTBTO prejavilo záujem o
uskutočnenie 24. regionálneho úvodného kurzu „RIC-24“ (Regional Introductory Course) pre budúcich inšpektorov CTBTO na našom území v r. 2023. ÚJD SR ako gestor
spolupráce SR so CTBTO oslovil v tejto súvislosti MO SR, ako vecne príslušný a zodpovedný rezort vo vzťahu k výcvikovému priestoru CV Lešť, so žiadosťou o podporu
pre konanie predmetného cvičenia. MO SR vyjadrilo i naďalej svoju podporu realizácii výcvikových aktivít CTBTO v CV Lešť. V r. 2022 budú pokračovať rokovania a
prípravné aktivity v súvislosti s konaním kurzu RIC-24 v CV Lešť.

Cieľ za rok 2021 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2021

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných projektov (minimálne)Výsledku

{počet}

15 15

30

2018 2019

20

49

15

37

20

30

20 20

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

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
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 tohto
členstva vyplývajú. Aktivity roka 2021 boli významne poznačené epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom a následne prijatými obmedzujúci opatreniami na
zabránenie šírenia ochorenia Covid-19. Zástupcovia ÚJD SR prevažne virtuálnou alebo písomnou (per rollam) formou participovali na rokovaniach v pracovných
skupinách Rady EÚ i na zasadnutiach pracovných výborov a skupín Európskej komisie, 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), prezentovali  záujmy SR.
Z dôvodu pandemickej situácie sa v  roku 2021  uskutočnili tri hybridné  plenárne zasadnutia Európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) pod
predsedníctvom Slovenska Skupina ENSREG ako poradný orgán Európskej komisie prerokovala postup pre prípravu druhého tematického posudzovania podľa smernice
Rady 2014/87/EURATOM na tému  požiarna  bezpečnosť jadrových zariadení.  Skupina ďalej prerokovala  prácu pracovných skupín, stav záťažových testov v tretích
krajinách (napr. v Bielorusku) a pripravila konferenciu o jadrovej bezpečnosti pod záštitou  ENSREG, ktorá sa uskutoční v 2022 .

V auguste 2021 Slovenská republika predložila Európskej komisii v poradí tretiu správu o vykonávaní ustanovení Smernice Rady 2011/70/Euratom zo dňa 19. júla 2011,
ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom. Správa je prístupná na webovom sídle
ÚJD SR na adrese www.ujd.gov.sk.

V priebehu roka 2021 pokračovala vo svojej činnosti medzirezortná koordinačná skupina na koordináciu úloh vyplývajúcich z článkov Zmluvy o EURATOME, ktorá bola
na ÚJD SR zriadená na základe uznesenia vlády SR č. 442/2006. V dôsledku prijatých obmedzení reflektujúcich na epidemiologickú situáciu boli zorganizované na jar a
na jeseň dve zasadnutia online  formou (per rollam). Skupina prerokovala  aktuálne témy, napríklad EÚ taxonómii vo vzťahu k jadrovej energetike, plánovaniu misií
ARTEMIS a ďalšie.

Cieľ bol splnený.
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Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2021

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet rokovaní medzirezortnej koordinačnej skupinyVýsledku

počet

2 2

2

2018 2019

2

2

1

2

2

2

2 2

 V priebehu roka vykonať 150 inšpekcií.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Spolu bolo vykonaných 179 inšpekcií, z nich 19 neplánovaných. Uvedenými inšpekciami boli pokryté všetky oblastí inšpekčnej činnosti ÚJD SR, ktoré mu vyplývajú z
platnej legislatívy.

Cieľ za rok 2021 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2021

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných inšpekciíVýsledku

(počet)

150 150

200

2018 2019

150

160

150

179

150

204

150 150

Predložiť na rokovanie vlády návrh nového atómového zákona.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Po prehodnotení bol vyššie uvedený cieľ navrhnutý až na rok 2023. Práce na novom atómovom zákone boli prerušené najmä z dôvodu:
a) súčinnosti na príprave misie ARTEMIS a príprave misie IRRS, pri ktorých bolo nevyhnutné zafixovať aktuálny legislatívny stav,
b) presun personálnych kapacít odboru 230 na riešenie rozkladu vo veci vydávania povolenia na uvádzanie do prevádzky MO 34,
c) aktuálne neexistujúca akútna potreba transpozície akejkoľvek novej Smernice EÚ v pôsobnosti ÚJD SR resp. implementácie akéhokoľvek nového Nariadenia EÚ resp.
rámcového Rozhodnutia EÚ, ktoré by si vyžadovalo legislatívnu aktivitu v podobe nového atómového zákona.

Nad rámec merateľného ukazovateľa cieľa boli v roku 2021 vykonané legislatívne práce (v spolupráci s Úradom vlády SR - Podpredsedom vlády pre legislatívu a
strategické plánovanie) vyžadované pri medzirezortnom pripomienkovom konaní a obhajovaní na rokovaní vlády poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
atómový zákon. Tento poslanecký návrh zákona bol publikovaný pod č. 363/2021 Z. z. a ťažiskovo upravuje zavedenie nového druhu povolenia na umiestňovanie
reaktorového jadrového zariadenia v súvislosti s plánovaným budovaním nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.

Cieľ bol čiastočne splnený iným spôsobom.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2021

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet predložených návrhov zákonaVýsledku

počet

2018 2019

0

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 je stanovený na rok 2022

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet preložených materiálovVýsledku

počet

2018 2019

1

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

Ing. Libuša Steinhüblová

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 700 700 0
700Spolu 700 0

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

Monitorovanie cieľa:
Úlohy a opatrenia hospodárskej mobilizácie boli v priebehu roka 2021 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.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

áno

2018 2019

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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

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:
Členské príspevky do MAAE boli uhradené za rok 2021 včas. Koncom roka 2020 bolo do pravidelného rozpočtu uhradených 475 568 EUR  a 76 709 USD a do Fondu
technickej spolupráce bolo uhradených 131 650 EUR. Zároveň koncom roka 2021 boli uhradené aj členské príspevky na rok 2022 vo výške 490 341 EUR a 78 496 USD
do pravidelného rozpočtu, národný participačný príspevok (NPC) vo výške 11 246 EUR a príspevok do Fondu technickej spolupráce MAAE vo výške 133 880 EUR.
V roku 2021 bol tiež uhradený jednorazový príspevok na podporu obnovy laboratórií jadrových aplikácií MAAE v Seibersdorfe (projekt ReNuAl2) vo výške 10 000 EUR.
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Členské príspevky do NEA a NEA Databank v roku 2021 boli zaplatené včas a to na výzvu odoslanú MZVaEZ SR. Tieto príspevky sa platia za daný rok v dvoch fázach -
preddavok za daný rok v predchádzajúcom roku vo výške 90% a doplatok vo výške zbytku, t.j. 10% v danom roku. Teda v roku 2021 sme si svoje záväzky plnili riadne a
včas.

Za OECD/NEA sa členský príspevok za rok 2021 zaplatil v sume 40 738 EUR, s tým, že v roku 2020 sa zaplatil preddavok v sume 34 209 EUR, zvyšnú časť sme zaplatili
v roku 2021 v sume 6 529 EUR.

Za NEA DATABANK sa členský príspevok za rok 2021 zaplatil v sume 10 882,96 EUR, s tým, že v roku 2020 sa zaplatil preddavok v sume 9 572 EUR, zvyšnú časť sme
zaplatili v roku 2021 v sume 1310,96 EUR.

Čl. príspevok za rok 2022 bol zatiaľ zaplatený v roku 2021 preddavkom vo výške 90% tak pre NEA, ako aj pre NEA Databank a v roku 2022 sa doplatí zvyšných 10% po
obdržaní oficiálnej výzvy a faktúry z MZVaEZ SR.
Do OECD/NEA sa členský príspevok za rok 2022 platí v sume 43 603 EUR, doposiaľ sme teda zaplatili v roku 2021 preddavok v sume 36 665 EUR, zvyšnú časť budeme
platiť na jar r. 2022 v sume 6 938 EUR.
Do NEA DATABANK sa členský príspevok za rok 2022 platí v sume 11 145,20 EUR, doposiaľ sme teda zaplatili v roku 2021 preddavok v sume 9 795 EUR, zvyšnú časť
budeme platiť tiež tento rok na jar v sume 1 350,20 EUR.

Za rok 2021 bol uhradený riadny členský príspevok SR do CTBTO vo výške 105 583 USD a 88 922 EUR.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území SR a o činnosti ÚJD SR za rok 2021

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

áno

2018 2019

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.

RNDr. Mikuláš Turner

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 704 669 535 669 317 839
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 0 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 0
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 13 932 13 932

704 669Spolu 549 601 331 771

Komentár k programovej časti:
V podprograme 0EK0Q boli sledované 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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 137 900 170 165 118 733
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 0
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 13 932 13 932

137 900Spolu 184 097 132 665

Sledovať proces vydávania rozhodnutí v rámci správnych konaní prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a zabezpečiť prevádzkový stav dôležitých
informačných systémov ÚJD SR potrebných v procese vydávania rozhodnutí v rámci správnych konaní ÚJD SR.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Úrad vydal 160 rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS.

Cieľ nebol naplnený.

Zdroj získavania údajov:

Vytlačené dňa: 02.05.2022 5 / 8



správa IT za kalendárny rok

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet vydaných rozhodnutí prostredníctvom ústredného portálu verejnej správyVýsledku

počet

400

2018 2019

160

400 400

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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 139 000 103 032 12 144
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 0 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 0
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0

139 000Spolu 103 032 12 144

Zabezpečiť odstraňovanie vendor-lock v špecializovaných informačných technológiách.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Úrad má nastavené zmluvné vzťahy tak, aby bolo zabezpečené odstránenie vendor-lock.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
správa IT za kalendárny rok

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Nastavenie správnych licenčných podmienok v rámci obstarávaniaVýstupu

logická

áno áno

2018 2019

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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 232 769 225 756 186 962
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0

232 769Spolu 225 756 186 962

Sledovať transakcie na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.
Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Odhadovaný počet uskutočnených transakcií zamestnancami IT je 735. V tomto počte sú zahrnuté všetky operácie týkajúce sa verejného obstarávania, administratívne
postupy v rámci vnútroúradnych procesov.

Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:
správa IT za kalendárny rok

Vytlačené dňa: 02.05.2022 6 / 8



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet transakcií inicializovaných zamestnancom IT, ktorého výsledkom je ukončenie vnútropodn.procesuVýsledku

počet

700 700

2018 2019

735

800 700

Komentár k programovej časti:

JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q04 - Administratívny informačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 135 000 0 0
135 000Spolu 0 0

Vytvorenie nového Administratívneho IS, ktorý zabezpečí prístup k údajom, emailovým schránkam, databázovým súborom, dokumentom, podporujúci procesné
zaznamenávanie udalostí na ÚJD SR. Správne licencovanie dodaného IS a získanie zdrojových kódov pre potrebné časti riešenia. Optimalizácia používateľského
prostredia a odstránenie nedostatkov ktoré sa prejavili na existujúcom systéme.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Verejné obstarávanie nebolo v roku 2021 ukončené, preto nebolo možné začať plnenie stanoveného cieľa.

Cieľ nebol naplnený.

Zdroj získavania údajov:
správa IT za kalendárny rok

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet požadovaných nových zmien iniciovaných zamestnancami a počet chýb v novom systémeVýsledku

počet

100

2018 2019

nehodnotené

300 200

Komentár k programovej časti:

JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q05 - Havarijná pripravenosť - projekt

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 60 000 36 716 0
60 000Spolu 36 716 0

Zabezpečiť úsporu času používateľov nástrojov na podporu rozhodovania (členovia havarijného štábu ÚJD SR) pri využívaní týchto nástrojov v prípade nehody alebo
havárie jadrového zariadenia.

Cieľ :

Monitorovanie cieľa:
Členovia havarijného štábu sú pravidelne školení a precvičovaní v rámci cvičení spoločne s jadrovými zariadeniami. Vzhľadom na rozsah informácií s rôznym obsahom a
náročnosťou na spracovanie nie je možné posúdiť, či bola v prípade týchto systémov vykonaná úspora času. Keďže projekt nebude v nasledujúcich rokoch realizovaný,
táto položka sa v budúcom roku nebude hodnotiť.

Cieľ nenaplnený.

Zdroj získavania údajov:
cvičenia a školenia členov havarijného štábu ÚJD SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Úspora času používateľov nástrojov na podporu rozhodovania v prípade nehody alebo havárie JZVýstupu

počet človekorokov

2018 2019

nezistená

0,15 0,18

Komentár k programovej časti:
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JUDr. Adriana Sokolíková

Ing. Marta Žiaková, CSc.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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