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1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ NÁRODNÉHO JADROVÉHO FONDU 
NA VYRAĎOVANIE JADROVÝCH ZARIADENÍ A NA NAKLADANIE 
S VYHORETÝM JADROVÝM PALIVOM A RÁDIOAKTÍVNYMI 
ODPADMI (ĎALEJ LEN „NJF“) 

1.1 SÚHRNNÁ CHARAKTERISTIKA A ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA 
 
NJF bol zriadený zákonom 238/2006 Z. z. ako štátny účelový fond, ktorý sústreďuje a spravuje 
finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie 
(ZČMVJE) a na nakladanie s jadrovými materiálmi a rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca 
nie je známi a na záverečnú časť nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi. 
V súlade s citovaným zákonom, v zmysle § 5 ods. 3 písm.  g) zabezpečuje riaditeľ NJF  
vypracovanie výročnej správy o hospodárení a činnosti jadrového fondu za kalendárny rok a 
v zmysle § 5 ods. 3  písm. h) zabezpečuje vypracovanie štvrťročných správ o hospodárení 
jadrového fondu. 

 
Návrh záverečného účtu NJF, prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady správcov NJF, bol  
spracovaný v štruktúre podľa Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. 
októbra 2014  č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho 
rozpočtu a štátnych fondov.  
                      
NJF hospodári v súlade so zásadou časového a účelového použitia rozpočtových 
prostriedkov, ako i zásadou maximálnej hospodárnosti,  efektívnosti a transparentnosti ich 
použitia v súlade s programovým rozpočtom príjmov a výdavkov - základným nástrojom 
finančného hospodárenia NJF, ktorý tvorí súčasť rozpočtu verejnej správy.  
 
Sleduje príjmy a výdavky na báze cash flow podľa rozpočtovej klasifikácie a hodnotí výsledky 
hospodárenia v metodike ESA 2010.  
 
NJF hospodári v súlade s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p.. Základný rámec postupu 
NJF pri hospodárení s finančnými prostriedkami vychádza z priorít určených dokumentom 
Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom 
a rádioaktívnymi odpadmi v SR, ktorý schválila vláda SR uznesením  č. 387/2015 dňa 08. júla 
2015 a ktorý stanovuje smer vývoja v danej oblasti ako i financovanie projektov a činností 
s tým súvisiacich.   
 
Rada správcov NJF schvaľuje čerpanie požadovaných finančných prostriedkov na základe 
predložených žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, hodnotením oprávnenosti 
nákladov vyčíslených v technicko-ekonomickom odôvodnení žiadostí. Z finančných 
prostriedkov NJF sú hradené konkrétne projekty v procese vyraďovania v príslušnom roku.  
 
Dozorná rada NJF je dozorný orgán fondu a kontroluje účelnosť, efektívnosť a dodržiavanie 
pravidiel a zmluvných podmienok poskytovania finančných prostriedkov fondu.    
 
NJF vykonáva v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so Smernicou NJF č.01/2016 – Finančná 
kontrola základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu hospodárenia 
s finančnými prostriedkami, overuje či je alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať 
v súlade s uzatvorenými zmluvami, zabezpečuje kontrolu realizácie čerpania rozpočtu 
v štruktúre (ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, funkčná klasifikácia) podľa 
schváleného programového rozpočtu a vedie účtovníctvo vyjadrujúce finančný vzťah 
k čerpaniu nákladov a k tvorbe výnosov. 
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Základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú poverení 
zamestnanci NJF so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 
vynakladaných finančných prostriedkov, zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, 
správu majetku, alebo zamestnanci s ktorých činnosťou kontrolovaná finančná operácia alebo 
jej časť súvisí.   
 
Rozpočet NJF na rok 2016 bol schválený RS NJF dňa 26.02.2015 a dozornou radou dňa 
11.03.2015. Rozpočet bol neskôr upravený na základe listov: 

• Ministerstva financií zo dňa 05.02.2016, číslo MF/009542/2016-441 – MH SR – 
Rozpočtové opatrenie č. 6/2016 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie 
rozpočtových prostriedkov, ktorým sa znížili príjmy rozpočtu NJF o 1 307 000,00 eur 
v položke transfer MH SR z odvodu od prenosových a distribučných sústav 

• Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 09. marca 2016, číslo 17358/2016 -4000 -15421, 
ktorým bolo NJF oznámené, že Ministerstvo financií SR nemá námietky voči 
požadovanému zvýšeniu výdavkov NJF o sumu 18 519 745,00 eur zo zdrojov NJF na rok 
2016 pre žiadateľa JAVYS, a. s.,  

• Ministerstva financií zo dňa 20.12.2016, číslo MF/022008/2016-441- MH SR - 
Rozpočtové opatrenie č. 55/2016 - povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie 
rozpočtových prostriedkov, ktorým sa navýšili príjmy rozpočtu o 1 000 000 eur v položke 
transfer MH SR z odvodu od prenosových a distribučných sústav 

•  Ministerstva financií zo dňa 22.12.2016, číslo MF/022269/2016-441- MH SR - 
Rozpočtové opatrenie č. 58/2016 povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie 
rozpočtových prostriedkov, ktorým sa znížili o 100 000 eur príjmy rozpočtu a výdavky 
rozpočtu v  položke transfer zo ŠR - dotácie pre žiadateľov ZRAM. 

Rozpočet NJF na rok 2016 ja znázornený v tabuľke č.1.1.1. 
 
                Tabuľka č.1.1.1: Rozpočet NJF na rok 2016 
 

Národný jadrový fond – rozpočet na rok 2016 
Schválený 
rozpočet  

[Eur] 

Upravený 
rozpočet  

[Eur] 

Príjmy NJF spolu 1 488 196 266 1 487 789 266 

    Úroky z účtov finančného hospodárenia 36 000 000 36 000 000 

    Príspevky od prevádzkovateľov JZ 61 455 100 61 455 100 

    Odvod od prenosových a distribučných sústav 70 895 300 70 588 300 

    Zo štátneho rozpočtu MH SR - ZRAM 373 000 273 000 

    Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 319 472 866 1 319 472 866 

Výdaje NJF spolu 50 760 000 69 179 745 

  Žiadatelia finančných prostriedkov (vrátane naklad. s IRAO) 50 000 000 68 419 745 

  Správa NJF  760 000 760 000 

 
Základom pre hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia NJF k 31.12.2016 sú 
informácie na príjmových a výdavkových účtoch vedených v Štátnej pokladnici. Prehľad 
o plnení základných ukazovateľov rozpočtu NJF vo vzťahu k schválenému ročnému 
rozpočtu v medziročnom porovnaní sú znázornené v tabuľke č.1.1.2. 
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Tabuľka č.1.1.2: Základné ukazovatele rozpočtu NJF 
 

Ukazovateľ 

Skutočnosť 
k 31.12.2015 

[Eur] 

ROK 2016  

Upravený 
rozpočet 

[Eur] 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

[Eur] 

Plnenie 
rozpočtu 

[%] 

Plnenie 
rozpočtu 

2015 [%] 

Index 
2016/2015 

Rozpočtové zdroje 1 391 233 764,23 1 487 789 266,00 1 487 181 895,99 99,96 99,64 1,07 

Výdavky 68 261 541,19 69 179 745,00 60 321 289,11 87,20 96,19 0,88 

Celkový prebytok 1 322 972 223,04 1 418 609 521,00 1 426 860 606,88 100,58 96,04 1,08 

Prebytok bežného 
roka 

97 842 860,57 99 136 655,00 103  888 383,84 104,79 96,04 1,06 

 
Plnenie príjmov, čerpanie výdavkov a prebytok hospodárenia NJF na hotovostnej  báze počas 
jednotlivých mesiacov roka 2016 sú uvedené v tabuľke č.1.1.3. 
 
   Tabuľka č.1.1.3: Príjmy, výdavky a prebytok hospodárenia NJF k poslednému dňu     
                               mesiaca v roku 2016  
 

Rok 2016 
Príjmy  

[Eur] 
Výdavky 

[Eur] 

Rozpočtové saldo 
/prebytok/ 

[Eur] 

január 1 343 887 640,59 1 106 537,58 1 342 781 103,01 

február 1 350 321 757,71 2 552 121,06 1 347 769 636,65 

marec 1 350 568 708,56 5 658 084,26 1 344 910 624,30 

apríl 1 372 714 124,17 10 415 634,90 1 362 298 489,27 

máj 1 379 239 969,01 16 964 357,32 1 362 329 611,69 

jún 1 386 531 289,56 21 985 905,10 1 364 545 384,41 

júl 1 405 280 394,92 27 777 560,69 1 377 502 834,23 

august 1 411 140 335,89 31 875 712,19 1 379 264 623,70 

september 1 416 878 241,74 36 525 903,94 1 380 352 337,80 

október 1 438 134 230,61 41 886 591,98 1 396 247 638,63 

november 1 444 095 414,99 46 737 182,80 1 397 358 231,58 

december 1 487 181 895,99 60 321 289,11 1 426 860 606,88 

 
Priebežné hospodárenie NJF charakterizované vývojom rozpočtového salda k ultimu 
jednotlivých mesiacov roka 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 dosiahlo 
v priemere index rastu v hodnote 1,08 p. b. 
 

1.2 ROZPOČTOVÉ ZDROJE – PRÍJMY 
 
1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Príjmy NJF – rozpočtové zdroje, pôvodne rozpočtované v sume 1 488 196 266,00 eur, 
rozpočet po úprave 1 487 789 266,00 eur, boli naplnené za rok 2016 v celkovom objeme 
1 487 181 895,99 eur a tvorili ich  

• nedaňové príjmy -  hlavná kategória 200, rozpočtované v objeme 97 455 100 eur, 
vykázaná skutočnosť  97 363 032,97 eur, t. j. plnenie na 99,91 %  a   

• granty a transfery - hlavná kategória 300, pôvodne rozpočtované v sume 
71 268 300,00 eur, rozpočtované po úprave v objeme 70 861 300,00 eur, vykázaná 
skutočnosť 66 846 639,98 eur, t. j. plnenie na 94,33 % k upravenému rozpočtu. 
Predmetom rozpočtovania boli len transfery, pretože granty sa vzhľadom na svoj 
charakter dobrovoľných príspevkov od darcov a sponzorov nerozpočtujú.  

V porovnaní s rokom 2015 boli nedaňové príjmy o 386 320,10 eur nižšie, granty a transfery 
dosiahli v porovnaní s rokom 2015 pokles o 1 508 408,71 eur.   
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Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016 sú uvedené v tabuľke č. 1.2.1. 
 
 Tabuľka č. 1.2.1: Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016 
 

Nedaňové príjmy, granty a transfery v roku 2016 podľa 
ekonomickej klasifikácie 

Upravený rozpočet (v 
eur) 

Skutočnosť k 
31.12.2016 (v eur) 

% 

200 - nedaňové príjmy, z toho: 97 455 100,00 97 363 032,97 99,91 

243 - úroky z účtov finančného hospodárenia 36 000 000,00 37 156 171,32 103,21 

292 - ostatné príjmy  61 455 100,00  60 206 861,65  97,97  

        - príspevky od prevádzkovateľa jadrového zariadenia      
          Slovenské elektrárne, a. s.  

61 455 100,00 60 184 622,42 97,93 

        - poplatky za  nakladanie s inštitucionálnymi  0.00      

          rádioaktívnymi odpadmi 0,00 11 909,70   

        - ročné zúčtovanie 0.00      

          zdravotného poistenia 2015 a iné 0.00  10 329,53   

300 - granty a transfery, z toho:  70 861 300,00 66 846 639,98 94,33 

311 - granty (dobrovoľný príspevok JAVYS, a. s.)      0,00 1 400 000,00   

312 - transfery v rámci verejnej správy                       70 861 300,00 65 446 639,98  92,36  

       - transfer z MH SR z odvodu od prevádzkovateľov       

         prenosovej a distribučných sústav 70 588 300,00 65 176 258,73 92,33 

      - dotácia zo štátneho rozpočtu                                    273 000,00 270 381,25 99,04 

Spolu:                                                                           168 316 400,00 164 209 672,95 97,56 

 
          

Štruktúra jednotlivých položiek príjmov NJF v roku 2016   

Položka 243  
Úroky z účtov finančného hospodárenia -  schválený rozpočet v sume 36 000 000,00 eur, 
vykázaná skutočnosť 37 156 171,32 eur, plnenie na 103,21 %. NJF v priebehu roka 2016 
vkladal voľné finančné prostriedky na termínované účty v Štátnej pokladnici a napriek nízkym 
úrokovým sadzbám tieto finančné prostriedky efektívne zhodnotil medziročne celkom 
o 1 454 413,41 eur. 
 
Položka 292  
Ostatné príjmy - schválený rozpočet v sume 61 455 100,00 eur, vykázaná skutočnosť 
60 206 861,65 eur, t. j. plnenie na 97,97 %, dôvodom nižšieho plnenia a výpadku finančných 
prostriedkov v tomto ukazovateli je hlavne pokles skutočnej výroby elektriny oproti hodnote 
použitej pri tvorbe rozpočtu a zníženiu fixnej časti príspevku v dôsledku zápornej hodnoty 
inflácie v roku 2015.  
 
Položka 311  
Granty - dobrovoľný príspevok  Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s., (JAVYS, a. s.) 
v objeme 1 400 000 eur JAVYS, a. s. uhradil dňa 28.06.2016 v zmysle Rozhodnutia valného 
zhromaždenia JAVYS, a. s. zo dňa 29.04.2016. Dobrovoľný príspevok bol určený na 
financovanie vyraďovania JE A1 a bol pripísaný na analytický podúčet A/A1.  
 
Položka 312  
Transfery v rámci verejnej správy - schválený rozpočet v sume  71 268 300,00 eur, rozpočet 
po úprave  v sume 70 861 300,00 eur a vykázaná skutočnosť  65 446 639,98 eur, t. j. plnenie 
k upravenému rozpočtu  na 92,36 %. Túto položku tvoril účelový transfer zo ŠR a  transfer 
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z MH SR z odvodu  od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav. Transfer z MH 
SR bol v súlade s § 7 ods. 12 zákona o fonde znížený o sumu 7 450 539,28 eur v dôsledku 
krátenia finančných prostriedkov zo salda elektriny (import – export) za rok 2015. Účelový 
transfer zo ŠR   bol pôvodne rozpočtovaný v sume  373 000,00 eur,  po úprave predstavoval 
sumu 273 000,00 eur a vykázaná skutočnosť bola 270 381,25 eur, čo predstavovalo plnenie 
k upravenému rozpočtu na 99,04 %.  
 
Významnými príjmami boli teda úroky z účtov finančného hospodárenia v sume 37 156 171,32 
eur, ostatné príjmy v sume 60 206 861,65 eur a  granty a transfery v sume 66 846 639,98 eur. 
  
1.2.2 Príjmy NJF 

 
Rozpočtované zdroje - príjmy NJF pozostávajú zo zostatku prostriedkov hospodárenia 
z predchádzajúcich rokov, ktoré boli k 01.01.2016 rozdelené v súlade s § 8 zákona č. 
238/2006 Z.z. viď. tabuľka č.1.2.2 na účelové podúčty a analytické účty, ako i z príjmov 
súvisiacich s činnosťou NJF v sledovanom období, t. j. z príjmov bežného roka k 31.12.2016. 
 
1.2.2.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
 
Opatrením predsedu Rady správcov NJF č. 01/2016 zo dňa 26.01.2016 Rada správcov NJF 
schválila prerozdelenie zdrojov NJF v rámci jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické 
účty k 01.01.2016. Prerozdelenie je znázornené v tabuľke č.1.2.2. 
 
          Tabuľka č.1.2.2: Prerozdelenie zdrojov NJF k 01.01.2016 
 

Označenie 
účtu  

Názov účtu 
Suma  

[Eur] 
A  Jadrová elektráreň A1 31 071 242,70  

A  Jadrová elektráreň V1 297 326 014,61  

A  Jadrová elektráreň V2 575 603 535,89  

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2 403 632 409,36  

C  Nové JZ uvedené do prevádzky po 01.07.2006 0,00 

D  Nakladanie s JM a RAO nezn. pôvodu 0,00  

E  Úložisko RAO alebo VJP 5 391 430,00  

F  Inštitucionálna kontrola úložísk 0,00  

G  Skladovanie VJP v samostatných JZ 3 430 190,00  

H  Správa NJF 6 142 482,16  

I  Nakladanie s IRAO 374 918,32  

   Spolu 1 322 972 223,04  

 
1.2.2.2  Príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení 
 
Povinné príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení (ďalej len „JZ“), 
ktoré vyrábajú elektrinu sú vyberané v zmysle nariadenia vlády SR č. 312/2007 Z. z. v z. n. p. 
Povinný príspevok je tvorený fixnou a variabilnou časťou príspevku.  
Variabilná časť príspevku je 5,95 % z predanej ceny elektrickej energie vyrobenej v JZ za 
uplynulý rok.  
Fixná časť príspevku býva každoročne k 1. júlu valorizovaná o mieru inflácie meranú indexom 
spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom SR. 
Z toho dôvodu mala fixná časť príspevku od 01.01.2016 do 30.06.2016 hodnotu 14 641,939 
Eur a od 01.07.2016 do 31.12.2016 bola stanovená  na hodnotu 14 598 eur za každý 
megawatt inštalovaného výkonu. Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za rok 
2015 dosiahla zápornú hodnotu, t. j. v priemere -0,3%, čo malo dopad na fixnú časť príspevku. 
Povinné príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku JZ k 31.12.2016 boli na rok 2016 po 
úprave rozpočtované v objeme 61 455 100 eur a skutočnosť dosiahla  celkovo  objem 
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60 184 622,42 eur, t. j. plnenie na 97,93 %.Dôvodom nižšieho plnenia je pokles skutočnej 
výroby elektriny oproti hodnote použitej pri tvorbe rozpočtu a zníženiu fixnej časti príspevku 
v dôsledku zápornej hodnoty inflácie.  
Príspevky po odrátaní sumy vo výške 1 % na správu NJF boli pridelené na príslušné podúčty 
a analytické účty podľa výšky odvedených príspevkov a sú znázornené v tabuľke č.1.2.3. 
 
          Tabuľka č.1.2.3: Povinné príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku JZ 
 

Označenie 
účtu 

Názov účtu 
Suma  

[Eur] 

A  Jadrová elektráreň A1                                                                                                    0,00  

A  Jadrová elektráreň V1                                                0,00  

A  Jadrová elektráreň V2                                 29 750 083,30  

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2                                        29 832 692,89   

C  Nové JZ uvedené do prevádzky po 01.07.2006                                                            0,00                

D  Nakladanie s JM a RAO neznámeho pôvodu                                               0,00                                                         

E  Úložisko RAO alebo VJP                                                                             0,00                                                         

F  Inštitucionálna kontrola úložísk                                                                    0,00                                                         

G  Skladovanie VJP v samostatných JZ                                                      0,00                                                                                                   

H  Správa NJF                                                                                 601 846,23  

I  Nakladanie s IRAO 0,00                                                                                                   

  Spolu     60 184 622,42  

 
Medziročným porovnaním príjmovej časti rozpočtu NJF v tomto ukazovateli za obdobie roka 
vykazuje index rastu 2016/2015 hodnotu 0,97 p. b., čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 
zníženie o 1 835 896,35 eur.  
 
1.2.2.3 Odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a distribučnej sústavy 
určený na úhradu historického dlhu 
  
Odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a distribučnej sústavy je vyberaný 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 426/2010 Z. z. v z. n. p. prostredníctvom transferu 
z výdavkového rozpočtového účtu MH SR. Je určený na vykrytie historického deficitu JZ, ktorý 
vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov záverečnej časti jadrovej energetiky.  
Na základe hodnoty koeficientu jadrovej inflácie za rok 2015 vydaného Štatistickým úradom 
SR vo výške 0,00% sa  stanovená efektívna sadzba odvodu na krytie historického deficitu k 1. 
júlu 2016 nemenila a ostala na úrovni 3,21 Eur za megawatthodinu dodanej elektrickej energie 
koncovým odberateľom.  
 
Výška príjmov NJF z odvodu za rok 2016 predstavoval sumu  65 176 258,73 eur viď. tabuľka 
č.1.2.4. 
 
Na účet NJF z odvodov za mesiac  január 2016 poukázalo MH SR v súlade s § 7 ods. 12 
zákona sumu zníženú o 7 450 539,28 eur, v dôsledku krátenia finančných prostriedkov zo 
salda elektriny (import - export) za rok 2015 podľa údajov SEPS, a.s. o cezhraničných 
prenosoch. V porovnaní s rokom 2015 bolo krátenie finančných prostriedkov zo salda elektriny 
(import - export) vyššie o 4 136 633,94 eur, čo je hlavným dôvodom nižšej skutočnosti roku 
2016 a výpadku finančných prostriedkov v tomto ukazovateli oproti rozpočtovanej sume. 
Odvod je na rok 2016 rozpočtovaný po úprave v objeme 70 588 300,00 eur, t. j. k 31.12.2016 
v percentuálnom vyjadrení bolo vykázané plnenie 92,33 %. 
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           Tabuľka č.1.2.4: Príjem z odvodu prostredníctvom transferu z výdavkového  
                                       rozpočtového účtu  MH SR 
 

Označenie 
účtu 

Názov účtu Suma  

[Eur] 

A  Jadrová elektráreň A1                                                                                       64 524 496,14                   

A  Jadrová elektráreň V1                                           0,00  

A  Jadrová elektráreň V2                                               0,00  

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2                                                         0,00  

C  Nové JZ uvedené do prevádzky po 01.07.2006                                                                             0,00                

D  Nakladanie s JM a RAO neznámeho pôvodu                                               0,00                                                         

E  Úložisko RAO alebo VJP                                                                             0,00                                                         

F  Inštitucionálna kontrola úložísk                                                                    0,00                                                         

G  Skladovanie VJP v samostatných JZ                                                      0,00                                                                                                   

H  Správa NJF                                                                                 651 762,59  

I  Nakladanie s IRAO 0,00                                                                                                   

 Spolu       65 176 258,73  

 
Index rastu 2016/2015 v tomto ukazovateli dosiahol hodnotu 0,97 p. b., keď medziročným 
porovnaním príjmov NJF z transferu MH SR sa znížili celkom o 2 158 319,02 eur. 
 
1.2.2.4 Úroky z vkladov na účtoch NJF 

 
Príjmy rozpočtu v položke „Úroky z  účtov finančného hospodárenia“ boli na rok 2016 
rozpočtované v objeme 36 000 000,00 eur. Skutočnosť k 31.12.2016 dosiahla v absolútnom 
vyjadrení objem 37 156 171,32 eur, t. j. plnenie na 103,21 % s indexom rastu 2016/2015 1,04 
p. b..   
Príjem výnosu z úrokov z finančných prostriedkov k 31.12.2016  vkladaných na termínované 
účty v Štátnej pokladnici bol po zdanení a odrátaní sumy 1 % na správu NJF rozdelený na 
príslušné podúčty a analytické účty v zmysle § 8 ods. 5 písm. d) zákona, viď tabuľka č. 1.2.5. 
 
            Tabuľka č.1.2.5: Prerozdelenie úrokov z vkladov na účtoch NJF   
 

Označenie účtu  Názov účtu Suma (Eur) 

A  Jadrová elektráreň A1 3 866 788,79 

A  Jadrová elektráreň V1 7 781 346,00 

A  Jadrová elektráreň V2 15 131 828,61 

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2 10 004 646,21 

C Nové JZ uvedené do prevádzky po 01.07.2006 0,00 

D  Nakladanie s JM a RAO neznámeho pôvodu 0,00 

E  Úložisko RAO alebo VJP 0,00 

F  Inštitucionálna kontrola úložísk 0,00 

G  Skladovanie VJP v samostatných JZ 0,00 

H  Správa NJF 371 561,71 

I  Nakladanie s IRAO 0,00 

    Spolu 37 156 171,32 

 
 
1.2.2.5 Dotácie zo štátneho rozpočtu 
 
Účelová dotácia tvoriaca doplnkový zdroj NJF poskytnutý z rozpočtových prostriedkov 
prostredníctvom kapitoly MH SR ako zdroj financovania fakturácie v predmete činnosti 
nakladanie so zachytenými jadrovými materiálmi (JM) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO), 
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ktorých pôvodca nie je známy, rozpočtovaná po úprave vo výške 273 000,00 eur. Príjmy 
k 31.12.2016 boli vykázané v celkovej výške 270 381,25 eur, t. j. plnenie na 99,04 %. 
Výnosy z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu sa nevytvorili.  
 
1.2.2.6 Dobrovoľný príspevok právnickej osoby 
 
Na účet NJF bol dňa 28.06.2016 pripísaný dobrovoľný príspevok od spoločnosti JAVYS, a.s. 
vo výške 1 400 000,00 eur a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia JAVYS, a.s. zo 
dňa 29.04.2016. Dobrovoľný príspevok bol určený na financovanie vyraďovania JE A1 a bol 
pripísaný na analytický podúčet A/A1. V roku 2016 nebol vyčerpaný a jeho presunom do 
ďalších rokov bude predstavovať navýšenie zdrojov na podúčte vyraďovania JE A-1.  
 
1.2.2.7 Ostatné príjmy a poplatky 
 
V ostatných príjmoch NJF k 31.12.2016 bol vykázaný príjem v sume 10 329,53 eur súvisiaci 
s administratívou NJF a RZZP za rok 2015. 
K 31.12.2016 v NJF boli zaznamenané príjmy z poplatkov od žiadateľov o vydanie povolenia 
v zmysle § 7 ods. 1 písm. k) a l) Zákona, za inštitucionálne materiály (IRAO), t.j. RAO 
vznikajúce pri využívaní rádioaktívnych žiaričov v medicíne, priemysle a výskumu, 
predstavujúce finančné zábezpeky vo výške 11 909,70 eur a uhradené na účet NJF 
spoločnosťou MONTPETROL SLOVAKIA, s. r. o vo výške 11 370,85 eur a spoločnosťou 
WIZACO NDT, s.r.o. vo výške 538,85 eur. Vzhľadom na to, že spoločnosť WIZAKO NDT, s.r.o. 
nereagovala na výzvu zo strany NJF na doplnenie požadovaných informácií o predmetnom 
žiariči, bola prijatá platba vo výške 538,85 eur vrátená na účet spoločnosti. 
 
1.2.2.8 Štruktúra disponibilných finančných zdrojov k 31.12.2016 

 
K 31.12.2016 disponoval NJF zdrojmi v objeme 1 487 181 895,99 eur, keď v porovnaní 
so zdrojmi k 31.12.2015 index rastu príjmov dosiahol hodnotu 1,07 p. b., a tieto pozostávali 
z rozpočtových príjmov zásadne využitých len na efektívne a hospodárne krytie výdavkov 
spojených s činnosťou NJF tak, aby tieto príjmy tvorili finančný rámec pre NJF na 
zabezpečovanie plnenia úloh stanovených Zákonom. Celkové zdroje NJF k 31.12.2016 sú 
znázornené v tabuľke č. 1.2.6. 
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Tabuľka č. 1.2.6: Celkové zdroje NJF k 31.12.2016 
 

Zdroje NJF k 31.12.2016 

Upravený 
rozpočet na rok 

2016  
[Eur] 

Skutočnosť k 
31.12.2016  

[Eur] 

Percentá 
[%] 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
k 1.1.2016 

1 319 472 866,00 1 322 972 223,04 100,27 

Príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku JZ 61 455 100,00 60 184 622,42 97,93 

Transfer z MH SR z odvodu od prevádzkovateľov PS a DS 70 588 300,00 65 176 258,73 92,33 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 273 000,00 270 381,25 99,04 

Úroky z finančného hospodárenia 36 000 000,00 37 156 171,32 103,21 

Výnosy z finančných prostriedkov zo ŠR 0,00 0,00 0,00 

Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 

Dobropisy 0,00 0,00 0,00 

Ostatné príjmy 0,00 10 329,53 0,00 

Poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia na činnosti 
vedúce k ožiareniu ra-žiaričov (IRAO)  

0,00 11 909,70 0,00 

Dobrovoľný príspevok právnickej osoby (JAVYS, a. s.) 0,00 1 400 000,00 0,00 

Zdroje – príjmy spolu 1 487 789 266,00 1 487 181 895,99 99,96 

 

1.3 ROZPOČTOVÉ  VÝDAVKY 
 
Skutočné výdavky NJF k 31.12.2016 boli vykázané vo výške 60 321 289,11 eur, čo 
predstavuje čerpanie prostriedkov z upraveného rozpočtu 69 179 745 na 87,20 %. Absolútne 
je to celkom o 7 940 252,08 eur menej než v rovnakom období minulého roka a ich tohtoročný 
podiel z ročného upraveného rozpočtu je o 8,99 percentuálneho bodu nižší. Štruktúra 
výdavkov NJF k 31.12.2016 je znázornená v tabuľke č.1.3.1. 
 

                     Tabuľka č.1.3.1: Štruktúra výdavkov NJF k 31.12.2016 

Výdavky NJF k 31.12.2016 
Suma  

[Eur] 

Žiadatelia finančných prostriedkov 59 525 591,28 

Nakladanie s IRAO – vrátane finan. zábezpeky 44 436,06 

Správa NJF 751 261,77 

SPOLU 60 321 289,11 

 
Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2016 a ich vyúčtovanie sú podrobnejšie rozpísané 
v prílohe v tabuľke č.1. 
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1.3.1. Výdavky NJF podľa ekonomickej klasifikácie 
 
       Ekonomická klasifikácia triedi rovnorodé druhy výdavkov na hlavné kategórie, kategórie, 
položky a podpoložky, a umožňuje ich identifikáciu. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 
sú uvedené v tabuľke č. 1.3.2. 
 
 Tabuľka č.1.3.2 : Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016 
 

Výdavky bežné, kapitálové za rok 2016 
podľa ekonomickej klasifikácie 

Upravený 
rozpočet (v eur) 

Skutočnosť k 
31.12.2016 (v 

eur) 
% 

600- bežné výdavky, v tom: 59 787 278,00 54 118 718,34 90,52 

610- mzdy 209 720,00 202 708,95 96,66 

620- poistné 174 100,00 173 356,77 99,57 

630- tovary a služby 339 805,00 338 825,17 99,71 

640- bežné transfery, z toho 59 063 653,00 53 403 827,45 90,42 

       641-transfery v rámci verejnej správy 58 652 088,94 52 994 886,26 90,35 

       642- ostatné transfery 11 415,00 11 410,88 99,96 

       644- transfery nefinančným subjektom 400 149,06 397 530,31 99,35 

700- kapitálové výdavky, v tom: 9 392 467,00 6 202 570,77 66,04 

710- obstaranie kapitálových aktív 24 960,00 24 960,00 100,00 

720- kapitálové transfery, z toho: 9 367 507,00 6 177 610,77 65,95 

       721- transfer pre JAVYS, a. s. 9 367 507,00 6 177 610,77 65,95 

       723- ostatné transfery 0,00 0,00 -  

800- výdavky z transakcií s fin. aktív a pasív       0,00 0,00  - 

Spolu:                                                                           69 179 745,00 60 321 289,11 87,20 

 
                                                                                          
Bežné výdavky - hlavná kategória 600 
 
Rozpočet bežných výdavkov pôvodne rozpočtovaný v sume  44 536 401,00 eur, po úprave 
predstavoval 59 787 278 eur a finančné prostriedky boli použité v objeme 54 118 718,34 eur, 
t. j. plnenie na 90,52 %.  
 
Kategória 610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - rozpočet mzdových prostriedkov 
v sume 209 720,00 eur bol  čerpaný vo výške  202 708,95 eur, t. j. na 96,66 %. V porovnaní 
s rokom 2015 sa  výška skutočných výdavkov zvýšila o 20 694,68 eur. 
   
Kategória 620  
Poistné a príspevok do poisťovní  - schválený rozpočet bol v sume  163 600,00 eur, po úprave 
bol rozpočet 174 100,00 eur a skutočné čerpanie predstavovalo 173 356,77 eur, t. j. plnenie 
99,57 %, z toho poistné a príspevok do poisťovní za Radu správcov NJF v sume 85 092,49 
eur a Dozornú radu NJF v sume 10 835,43 eur. V porovnaní s rokom 2015 bolo čerpanie 
skutočných výdavkov v uvedenej položke vyššie o 9 635,08 eur.  
 
 
 



  NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 
Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení 

a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 

 

 14 

Kategória 630  
Tovary a služby - schválený rozpočet v sume  370 780,00 eur bol upravený na sumu 339 805 
eur. Skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 338 825,17 eur, čo predstavovalo plnenie na 
99,71 %. V porovnaní s rokom 2015 bolo čerpanie skutočných výdavkov v tejto položke vyššie 
o 19 280,93 eur. 
 
Kategória 640  
Bežné transfery -  schválený rozpočet v sume 43 792 301 eur bol v priebehu roka 2016 
upravený na 59 063 653 eur. Skutočné čerpanie bolo vykázané v sume 53 403 827,45 eur, t. 
j. plnenie 90,42 %. V rámci tejto kategórie boli vykázané predovšetkým bežné výdavky pre 
žiadateľov finančných prostriedkov na rozpočtovej klasifikácii 641 a 644.    
 
Kapitálové výdavky - hlavná kategória  700 
Schválený rozpočet v sume 6 223 599 bol upravený na 9 392 467 eur. Čerpanie výdavkov 
bolo vykázané vo výške 6 202 570,77 eur, čo predstavovalo plnenie k rozpočtu 66,04 % a 
súviselo s výdavkami na podpoložke 721009 - Transfery v rámci verejnej správy- ostatné 
subjekty verejnej správy (JAVYS, a. s.). 
 
Výdavky pre žiadateľov finančných prostriedkov boli v roku 2016 rozpočtované v sume   
50 000 000 eur, ktoré boli upravené na 68 375 308,94  eur, čerpané v sume 59 525 591,28 
eur.  
 
Rozpočtované finančné prostriedky NJF boli v roku 2016 určené pre žiadateľov v zmysle 
uzatvorených zmlúv medzi NJF a spoločnosťami  JAVYS, a. s., SE, a. s. a HUMALAB-APEKO, 
s. r. o. a na správu NJF. Časť výdavkov NJF bola tvorená vrátením finančnej zábezpeky za 
IRAO. 
Štruktúra výdavkov NJF k 31.12.2016 a ich vyúčtovanie je podrobnejšie rozpísaná v tabuľke 
č. 4/1 a 4/2 v prílohe. 
 
   
1.3.2. Výdavky NJF 

 
1.3.2.1 Výdavky pre žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov (JAVYS, a. s.,  SE, 
a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o. ) 

 
Finančné prostriedky NJF boli poskytnuté v súlade s rozhodnutím Rady správcov NJF 
a uzatvorenými zmluvami o poskytovaní finančných prostriedkov na roky 2015 a 2016, 
uzatvorenými v súlade so Zákonom.  
 
Úprava rozpočtu schválená Radou správcov NJF bola vykonaná rozpočtovými opatreniami 
formou medzipoložkových presunov pri dodržaní rozpočtovaného objemu výdavkov pre 
žiadateľov finančných prostriedkov, o ktorých vedie NJF evidenciu v súlade s § 15 ods. 3 písm. 
a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy prostredníctvom evidenčného listu 
úpravy rozpočtu, v rámci rozpočtového informačného systému Štátnej pokladnice. 
 
V sledovanom období boli finančné prostriedky poskytované a použité v súlade s § 9, § 10 a 
§ 11 Zákona v celkovom objeme 60 321 289,11 eur, čo je štruktúrovane prezentované 
v tabuľke č.3 a č.4 v prílohe. Najvyšší objem finančných prostriedkov 38 728 413,70 eur 
poskytol NJF na vyraďovanie jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice. Financovanie 
vyraďovania jadrovej elektrárne A1 Jaslovské Bohunice bolo realizované z transferu z MH SR 
z odvodu od prevádzkovateľov prenosovej a distribučnej sústavy, rozpočtované po úprave 
v sume 43 456 442,94  eur, t. j. vykázané plnenie na 89,12 %.  
 
Použitie finančných prostriedkov v členení podľa jednotlivých podúčtov a analytických účtov je 
uvedené v tabuľke č.1.3.3. 
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Tabuľka č.1.3.3: Výdavky NJF v členení podľa jednotlivých podúčtov a analytických       
                            účtov 

Podúčty a analytické účty NJF 
Upravený 

rozpočet na 
rok 2016 

Čerpanie 
k 31.12.2016 

Z toho  
Nevyčerpané 

fin. prostr. 
k 31.12.2016 za rok 2014 a 

2015 

JAVYS, a. s. 68 019 595,94 59 172 497,03 3 399 714,69 8 847 098,91 

A1 Vyraďovanie JZ v lokalite J. Bohunice, JE A1 43 456 442,94 38 728 413,70 774 923,57 4 728 029,24 

   - v tom projekty:         

  Vyraďovanie JE A1 - II. etapa (2009-2016) 26 037 424,94 24 539 960,64 643 155,54 1 497 464,30 

  Rozšírenie a rekonštrukcie zariadení JE A1 a technológií        
  nakladania s  RAO 5 652 312,00 2 560 869,05 5 391,04 3 091 442,95 

  Oprava a údržba zariadení a objektov JE A1 961 846,00 822 724,04 40 393,66 139 121,96 

  Nakladanie s RAO z vyraďovania JE A1 10 804 860,00 10 804 859,97 85 983,33 0,03 

A2 Vyraďovanie JZ v lokalite J. Bohunice, JE V1 18 130 723,00 14 067 032,19 740 711,10 4 063 690,81 

   - v tom projekty:         

  Vyraďovanie JE V1 – II. etapa (2015-2017) 14 293 270,00 10 880 612,24 427 607,05 3 412 657,76 

  Oprava a údržba zariadení a objektov JE V1 3 588 138,00 2 937 118,01 312 237,74 651 019,99 

  Nakladanie s RAO z vyraďovania JE V1 249 315,00 249 301,94 866,31 13,06 

D  Nakladanie s JM a RAO neznámeho pôvodu (ŠR) 211 287,00 211 287,00 19 336,07 0,00 

Nakladanie so ZRAM  neznámeho pôvodu (2014-2016) 211 287,00 211 287,00 19 336,07 0,00 

E Úložiská RAO a VJP 3 323 582,00 3 323 433,76 1 864 743,95 148,24 

   - v tom projekty:         

   Inovácie a rekonštrukcie zariadení RÚ RAO 1 661 817,00 1 661 816,94 1 661 816,94 0,06 

   Ukladanie RAO na RÚ RAO Mochovce 1 609 438,00 1 609 383,42 197 800,29 54,58 

   Vývoj hlbinného úložiska v SR - I. etapa (2013-2016) 52 327,00 52 233,40 5 126,72 93,60 

F Inštitucionálna kontrola úložísk 0,00 0,00 0,00 0,00 

G Skladovanie VJP v samostatných JZ 2 897 561,00 2 842 330,38 0,00 55 230,62 

   Rozšírenie  a rekonštrukcie zariadení MSVP    0,00 0,00 0,00 0,00 

   Medziskladovanie VJP JE V-1 (MSVP) 2 897 561,00 2 842 330,38 0,00 55 230,62 

SE, a. s. 294 000,00 294 000,00 0,00 0,00 

  A3 Koncepčný plán vyraďovania  JE EBO V2  prevádzky         
   a inventárna databáza pre vyraďovanie JER EBO V2         150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 

  B Koncepčný plán vyraďovania a databáza vyraďovania  
  JE EMO 1,2 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 

HUMA-LAB APEKO, s.r.o.  (ŠR)   61 713,00 59 094,25 0,00 2 618,75 

D  Prevádzka informačného systému ILTRAM 2016 61 713,00 59 094,25 0,00 2 618,75 

Celkom výdavky pre  žiadateľov 68 375 308,94 59 525 591,28 3 399 714,69 8 849 717,66 

I  Nakladanie  s IRAO - vrátenie fin. zábezpeky 44 436,06 44 436,06 0,00 0,00 

H Výdavky NJF 760 000,00 751 261,77 0,00 8 738,23 

Celkom        69 179 745,00 60 321 289,11 3 399 714,69 8 858 455,89 

 
Čerpanie finančných prostriedkov žiadateľov v objeme 59 525 591,28 eur k 31.12.2016 vo 
vzťahu k zmluvne schváleným objemom finančných prostriedkov na rok 2016 v objeme            
68 375 308,94 eur, z toho: 

• JAVYS, a. s. – 68 019 595,94 eur,  

•  SE, a. s. – 294 000,00 eur  

• HUMA-LAB APEKO, s. r. o. – 61 713,00 eur 
 
čo predstavuje plnenie na 87,06 % (pozn.: uvedené percentuálne plnenie je vykázané vrátane 
finančných prostriedkov čerpaných v roku 2016, ale zmluvne patriacich do roku 2014 a 2015).          
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Prostriedky NJF boli alokované v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti a použité na financovanie neinvestičných akcií žiadateľov v objeme 53 347 980,51 
eur, čo percentuálne z rozpočtovaných neinvestičných výdavkov po úprave 59 007 801,94 eur 
predstavuje 90,41 %, kapitálové transfery žiadateľov rozpočtované po úprave v sume 
9 367 507,00 eur boli v priebehu roka 2016 čerpané vo výške 6 177 610,77 eur, 
v percentuálnom vyjadrení plnenie na 65,95%. Uvedené finančné prostriedky žiadateľov boli 
použité na úhradu fakturovaných prác vykonaných dodávateľským spôsobom vo výške 25 
472 935,41 eur (na základe dodávateľských súpisov prác) a vlastné práce predstavovali výšku 
34 052 655,87 eur. Vykonané práce ako i dodávky a služby boli fakturované v súlade s účelom 
rozpočtovaných verejných prostriedkov.  
 
K 31.12.2016 NJF vrátil poplatok- nakladanie s IRAO (inštitucionálne rádioaktívne odpady) 
v sume 44 436,06 eur (sumu 37 442,97 eur na účet Mondi SCP, a. s., sumu 538,85 na účet 
WIZACO NDT, s. r. o., sumu 6 454,24 eur na účet Duslo Šaľa, a. s.). 
 
1.3.2.2 Výdavky na správu NJF 
            
V rámci výdavkov na správu NJF boli k 31.12.2016 uhradené náklady vo výške 751 261,77 
eur, v tom administratívne náklady a mzdové výdavky, vrátane odvodov do poisťovní, odmeny 
členom Rady správcov NJF v zmysle § 3 ods. 6 Zákona a odmeny členom Dozornej rady NJF 
v zmysle § 4 ods.4 Zákona, vrátane odvodov do poisťovní.   
Investičný náklad tvoril zabezpečenie softvéru na výpočet povinného príspevku a povinnej 
platby. K 31.12.2016 boli výdavky na správu NJF v pomere k príjmom bežného roka 
v sledovanom období čerpané na 45,93 %. 
Detailná výdavková štruktúra na správu NJF je rozpísaná v tabuľke č. 4/1 v prílohe. 
 
1.3.3 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 
 
Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet NJF v roku 2016 realizovaný v jednom oddiele 
05.1. zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, vrátane rádioaktívneho.       
 

 REKAPITULÁCIA ZDROJOV A VÝDAVKOV NJF K 31.12.2016 

 
Celkový prebytok hospodárenia na hotovostnom princípe k 31.12.2016, zodpovedajúci 
štruktúre účtov NJF, t.j. bežnému účtu a termínovaným vkladom, bol vykázaný v objeme 
1 426 860 606,88 eur.  
Dosiahnutý celkový prebytok hospodárenia na hotovostnom princípe tvoria naakumulované 
zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prebytok hospodárenia bežného 
roka k 31.12.2016, ktorý je vykázaný v objeme 103 888 383,84 eur (viď vyúčtovanie 
k 31.12.2016, tabuľka č. 2 v prílohe a viď tabuľka č.1.3.4).  
Z rozpočtovaného prebytku hospodárenia po úprave na rok 2016 v objeme 1 418 609 521,00 
eur vykázaná skutočnosť k 31.12.2016 vo výške 1 426 860 606,88 eur predstavuje plnenie na 
100,58 %.  
Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2016 je uvedená v prílohe v tabuľke č. 1. V tabuľke 
č. 2 v prílohe je uvedené vyúčtovanie príjmov a výdavkov NJF za obdobie od 01.01.2016 do 
31.12.2016, v tabuľke č. 3 v prílohe je rozpísaná tvorba a použitie zdrojov NJF, v tabuľke č. 4 
v prílohe sú uvedené výdavky na správu NJF a pre žiadateľov o poskytnutie finančných 
prostriedkov podľa rozpočtovej klasifikácie v sledovanom období a v tabuľke č. 5 v prílohe je 
uvedený stav finančných prostriedkov NJF na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch 
k 31.12.2016.  
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Tabuľka č. 1.3.4: Zdroje NJF k 31.12.2016 

  

Zdroje NJF k 31.12.2016 
Suma  

[Eur] 

Príjmy 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov k 1.1.2016 1 322 972 223,04 

Príjmy za rok 2016  164 209 672,95 

SPOLU 1 487 181 895,99 

Výdavky 

JAVYS, a. s. 59 172 497,03 

SE, a. s. 294 000,00 

HUMA – LAB APEKO, s. r. o. 59 094,25 

Nakladanie s IRAO – vrátane finančnej zábezpeky 44 436,06 

Správa NJF 751 261,77 

SPOLU 60 321 289,11 

Prebytok SPOLU 103 888 383,84 

 
 

1.4 FINANĆNÉ OPERÁCIE 
 

1.4.1. Príjmové finančné operácie 
 
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná kategória 400) 
 
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (položka 453) - príjmové finančné operácie  
tvorí zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v objeme 1 322 972 223,04 
eur (bez zostatku prostriedkov na účte sociálneho fondu). 

 
 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie 
 
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná 
kategória 800) 
         
Platby tohto druhu NJF nerozpočtuje.  
 
 

1.5 ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZICIE  NJF   

 
NJF vykazoval k 31.12.2016 dlhodobý majetok zaradený do používania v sume 147 835,64 
eur, z toho odpisovaný majetok v sume 19 823,07 eur. 
 

1.6  ANALÝZA NÁKLADOV A VÝNOSOV 
 
V súlade s hlavnou knihou NJF za obdobie roka 2016 najvýznamnejšiu nákladovú položku 
NJF tvorili k 31.12.2016 náklady na ostatné transfery v objeme 60 088 358,76 eur, z  toho 
náklady na ostatné transfery JAVYS, a. s. 59 735 264,51 eur. Medziročne sa nákladová 
položka vynaložená pre JAVYS, a. s. znížila o 5 753 379,49  eur. 
 
Hodnotovo najvýznamnejšiu výnosovú položku NJF tvorili výnosy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy, keď dosiahli celkom objem 125 465 740,62 eur. 
 
Ďalšou položkou, ktorá významne ovplyvňuje hospodársky výsledok NJF sú úroky 
z dlhodobých termínovaných vkladov, s hrubým výnosom v objeme 45 997 550,12 eur 
s alikvotnou dobou časového rozlíšenia, keď k 31.12.2016 čisté úroky z účtov finančného 
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hospodárenia dosiahli úroveň 37 156 171,32 eur, čo predstavuje zhodnotenie vkladov v 
medziročnom porovnaní o cca 1 454 413,41 eur. Prehľad nákladov a výnosov je znázornený 
v tabuľke č. 1.6.1.  
 
Tabuľka č.1.6.1: Prehľad nákladov a výnosov 
 

Náklady Výnosy 

Č. účtu Popis 
Suma 

 [Eur] 
Č. účtu Popis 

Suma 

[Eur] 

501 Spotreba materiálu 10 927,10 648 
Ostatné výnosy 
z prevádzkovej činnosti   

10 181,81 

511 Opravy a udržiavanie 5 810,61 652 
Zúčtovanie zákonných 
rezerv z prevádzkovej 
činnosti 

0,00 

512 Cestovné 707,53 653 
Zúčtovanie ostatných 
rezerv z prev. činnosti   

1 013 898,65 

513 
Náklady na 
reprezentáciu 

469,36 662 Úroky   45 997 550,12 

518 Ostatné služby  27 287,96 681 
Výnosy z bežných 
transferov zo ŠR   

270 381,25 

521 Mzdové náklady  485 942,83 687 

Výnosy z bežných 
transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej 
správy  

125 465 740,62 

524 
Zákonné sociálne 
poistenie  

161 194,61    

525 
Ostatné sociálne 
poistenie   

12 150,44    

527 
Zákonné sociálne 
náklady  

18 591,80    

538 Ostatné dane a poplatky  55,68  
  

  

544 Zmluvné pokuty  0,00    

548 
Ostatné náklady na 
prevádzkovú  činnosť    

196,00      

551 

Odpisy dlhodobého 
nehmotného 
a dlhodobého hmotného 
majetku 

5 616,51      

553 
Tvorba ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

 274 360,67    

568 
Ostatné finančné 
náklady  

46 697,23      

587 
Náklady na ostatné  
transfery  

60 088 358,76     

591 Splatná daň z príjmov*                                                               8 715 645,11    

 Spolu                                                    69 854 012,20  Spolu 172 757 752,45 

* Zrážková daň z úrokov 
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1.7 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
NJF eviduje k 31.12.2016 pohľadávku na povinných príspevkoch za IV. štvrťrok (splatnú 
do 31.01.2017) voči SE, a. s. v celkovom objeme 15 262 661,20 eur, (z toho za JE V2 sumu 
8 066 333,49 eur, za JE EMO 1,2 sumu 7 196 327,71 eur). 
 
K 31.12.2016 eviduje NJF pohľadávku týkajúcu sa transferu z výdavkového rozpočtového účtu 
MH SR, ktorý je vyberaný ako odvod prevádzkovateľmi sústav vo výške 10 760 487,17 eur, 
z toho: 
za mesiac november v celkovej sume 5 115 585,50 eur z toho: 

- SEPS, a.s. vo výške 359 688,56 eur,  
- Západoslovenská Distribučná, a.s. vo výške 2 051 559,24 eur,  
- Východoslovenská distribučná, a. s. vo výške 1 019 265,73 eur,  
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. vo výške 1 685 071,97 eur 
  

a za mesiac december v celkovej sume 5 644 901,67 eur z toho: 
- SEPS, a. s. vo výške 334 535,54 eur,  
- Západoslovenská Distribučná, a.s. vo výške 1 571 261,67 eur,  
- Východoslovenská distribučná, a. s. vo výške 1 458 997,76 eur,  
- Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. vo výške 2 280 106,70 eur. 

 
NJF vykazuje k 31.12.2016 celkové krátkodobé záväzky vo výške 3 042 304,12 eur, z toho 
voči žiadateľovi finančných prostriedkov JAVYS, a.s. v objeme 3 041 165,10 eur za 
vyfakturované práce a dodávky za mesiac december, v tom 28 387,20 eur záväzky za 
neuhradené faktúry v predmete činnosti nakladanie so ZRAM. Záväzky voči ostatným 
dodávateľom sú vo výške 1 139,02 eur. 
 
V dlhodobých záväzkoch zostáva tzv. zádržné v sume 2 604,00 eur, súvisiace so žiadosťou 
JAVYS, a. s. č. 03/E/13/JAVYS Dodatok č. 4.1. 
 
NJF k 31.12.2016 vytvorilo krátkodobú rezervu vo výške 274 360,67 eur, z toho voči 
žiadateľovi finančných prostriedkov JAVYS, a. s. v sume 271 420,67 eur a na audit účtovnej 
závierky a výročnej správy za rok 2016 v sume 2 940,00 eur.     
 
Časovo rozlíšené výnosy, t. j.  úroky z  finančných prostriedkov uložených na dlhodobých 
termínovaných vkladoch,  týkajúce sa obdobia 12/2016, t. j. brutto úroky z 
prebiehajúcich termínovaných vkladov v  Štátnej pokladnici  s úrokovou sadzbou v rozpätí 
1,89% - 4,95 % predstavujú aktíva NJF v sume 251 389,30 eur, a sú pre NJF príjmom 
k 31.12.2017. 
 
Vykazovanie hotovostných konsolidovaných údajov NJF k 31.12.2016 transformovaných na 
údaje vykazované v medzinárodnej  metodike ESA 2010 zohľadňuje medziročne vplyv 
časového rozlíšenia, zmenu stavu vybraných pohľadávok a zmenu stavu vybraných záväzkov 
NJF vrátane vylúčenia príjmových finančných operácií. Pri konsolidovaných celkových 
príjmoch a konsolidovaných výdavkoch sa hospodárenie NJF skončilo k 31.12.2016 
s prebytkom hospodárenia v metodike ESA 2010 v objeme 102 145 288,26 eur. 
 
Rozpočtové hospodárenie NJF sa k 31.12.2016 skončilo celkovým hotovostným prebytkom 
1 426 860 606,88 eur, keď tieto prostriedky sú rozpočtované po úprave rozpočtu v objeme 
1 418 609 521,00 eur, t. j. vykázané plnenie 100,58 %. V porovnaní s minulým rokom, kedy 
bol celkový prebytok k 31.12.2015 vykázaný v objeme 1 322 972 223,04 eur sa prebytok NJF 
celkovo zhodnotil o 103 888 383,84 eur. 
Finančné prostriedky v objeme 1 426 860 606,88 eur sú využiteľným zdrojom financovania pre 
NJF. 
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1.8 PREHĽAD AKTÍV A PASÍV NJF K 31.12.2016  
Stav majetku a zdrojov jeho krytia 
 
Tabuľka č. 1.8.1: Súvaha NJF k 31.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                             v ( € )  

    2016 2015 zmena stavu 

  Aktíva 1 453 158 194,32 1 350 435 139,52 102 723 054,80 

A. Neobežný majetok                                                      19 823,07                     479,58 19 343,49 

A. I. Dlhodobý nehmotný majetok                                       
19 760,00   19 760,00 

A. II. Dlhodobý hmotný majetok                                           
63,07 479,58 -416,51 

A. III. Dlhodobý finančný majetok 
      

B. Obežný majetok                                            1 426 861 483,11 1 322 973 528,75 103 887 954,36 

B. I. Zásoby       

B. II. 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

      

B. III. Dlhodobé pohľadávky        

B. IV. Krátkodobé pohľadávky        

B. V. Finančné účty  1 426 861 483,11 1 322 973 528,75 103 887 954,36 

B. VI. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé  

      

B. VII. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé  

      

C. 
Časové rozlíšenie (účty 381, 382, 
385) 26 276 888,14 27 461 131,19 -1 184 243,05 

C.1. Náklady budúcich období 
2 350,47 5 276,98 -2 926,51 

   3. Príjmy budúcich období 26 274 537,67 27 455 854,21 -1 181 316,54 

 

    2016 2015 zmena stavu 
 Pasíva 1 453 158 194,32 1 350 435 139,52 102 723 054,80 

A. Vlastné imanie                                                  1 449 838 614,90 1 346 934 874,65 102 903 740,25 

A. I. Oceňovacie rozdiely        

A. II. Fondy        

A. III. Výsledok hospodárenia  1 449 838 614,90 1 346 934 874,65 102 903 740,25 

B. Záväzky 3 319 579,42 3 500 264,87 -180 685,45 

B. I. Rezervy 274 360,67 1 013 898,65 -739 537,98 

B. II. 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy        

B. III. Dlhodobé záväzky  2 914,63 879 574,29 -876 659,66 

B. IV. Krátkodobé záväzky  3 042 304,12 1 606 791,93 1 435 512,19 

B. V. Bankové úvery a výpomoci         

C. Časové rozlíšenie (účty 383, 384)   
      

                                                                                     
     
Zhodnotenie majetkovej pozície NJF pozostáva z analýzy aktív a pasív vykazovaných 
v účtovnej  jednotke k 31.12.2016.  
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Štruktúra aktív  
 
Hodnota aktív NJF vrástla oproti roku 2015 o  102 723 054,80 eur, pričom najvyššiu 
medziročnú zmenu zaznamenali finančné účty, keď predstavovali 98,19 celkových aktív.  
Neobežný majetok narástol oproti roku 2015 o 19 343,49 eur. NJF obstaral v roku 2016 softvér 
v hodnote 24 960 eur. 
Obežný majetok narástol oproti roku 2015 o 103 887 954,36 eur, čo tvorí prebytok bežného 
roka vo výške 103 888 383,84 eur ponížení o nižší zostatok sociálneho fondu a cenín v roku 
2016, t. j.  o 429,48 eur. 
Časové rozlíšenie oproti roku 2015 pokleslo o 1 184 243,05 eur,  nakoľko výška nákladov 
budúcich období  v roku 2016 bola nižšia o 2 926,51 eur (poistenie aut, majetku, licencie na 
softvér) a  výška príjmov budúcich období bola nižšia o 1 181 316,54 eur, t. j. transfer 
z výdavkového rozpočtového účtu MH SR a povinné  príspevky za IV. štvrťrok voči SE, a. s.. 
 
Štruktúra pasív  
 
Hodnota pasív NJF v roku 2016 vzrástla oproti roku 2015 o 102 723 054,80 eur.   
Vlastné imanie v objeme 1 449 838 614,90 eur je tvorené výsledkom hospodárenia za dané 
účtovné obdobie, vrátane výsledkov hospodárenia minulých rokov. 
 
Záväzky NJF k 31.12.2016 predstavovali celkom sumu 3 319 579,42 eur, z toho :  

• ostatné rezervy z  prevádzkovej činnosti tvorili  sumu 274 360,67 eur, konkrétne 
rezervu vo vzťahu k žiadateľovi finančných prostriedkov JAVYS, a. s. v sume 271 
420,67 eur a záväzok NJF za overenie účtovnej závierky za rok 2016 bol vytvorený v 
súlade s uzatvorenou zmluvou, v sume 2 940,00 eur. 

• dlhodobé záväzky vo výške 2 914,63 eur (zádržné vo výške 2604 eur a sociálny fond 
vo výške 310,63 eur) 

• krátkodobé záväzky vo výške 3 042 304,12 eur ( JAVYS, a. s. v čiastke 3 041 165,10 
eur a ostatné záväzky vo výške 1 139,02 eur) 

 
Finančné operácie  
 
Príjmové finančné operácie tvorí len zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v objeme 
1 322 972 223,04 eur. NJF nerealizoval v  roku 2016  žiadne výdavkové finančné operácie. 
 

1.9 ZHODNOTENIA HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI NJF  
 
Rozpočtové hospodárenie NJF bolo v roku 2016 determinované rozpisom rozpočtu 
schváleným zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016. Analýzou 
dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu NJF boli príjmy a výdavky overené 
v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom na rok 2016. 
Ročná účtovná závierka NJF je zostavená zrozumiteľne,  prehľadne  a preukazne v súlade so 
zákonom č. 431/2002 Z. z.  o  účtovníctve v  z. n. p., opatrením Ministerstva financií SR z 5. 
decembra 2007 č. MF/25755/2007-31 v z.n.p.,  v zmysle platných postupov účtovania ako 
i metodických usmernení k uzatvoreniu účtovníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové 
organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy a  poskytuje pravdivý obraz o majetku 
a zdrojoch jeho krytia, výsledku hospodárenia a finančnej situácii NJF. Všetky účtovné prípady 
boli zaúčtované do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia. Hospodárenie 
NJF vykazuje plusovú bilanciu nákladov a výnosov, výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie bol vykázaný v objeme 102 903 740,25 eur.   
K overeniu účtovnej závierky bola na základe Príkazu č. 02/2016 vykonaná riadna 
inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Vykonaním inventarizácie  
majetku bol overený verný a pravdivý obraz účtovníctva. Účtovná závierka NJF bola zostavená 
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zrozumiteľne, prehľadne a poskytla pravdivý a verný obraz o  majetku a záväzkoch, 
o hospodárskom výsledku a o finančnej situácii NJF. Audítor na základe vyššie uvedeného, 
ako i na základe vlastného zisťovania overil účtovnú závierku NJF za rok 2016 bez výhrad. 
 
V priebehu roka 2016 zabezpečoval NJF všetky činnosti súvisiace so samostatným 
hospodárením s finančnými prostriedkami, štátnou dotáciou zo ŠR, transferom z MH SR, 
v súlade so zákonom č. 238/2006 Z. z. v  z. n. p. v intenciách hospodárneho, efektívneho, 
účinného a účelného výkonu zverených kompetencií. 
 
Hlavné činnosti NJF v roku 2016: 

Príprava podkladov na rokovania k štrnástim zasadnutiam RS NJF a  šiestim zasadnutiam DR 
NJF k prerokovaniu: 

- žiadostí žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov NJF aktualizovaných pre rok 
2016 a žiadostí na rok 2017  

- zmlúv so žiadateľmi a ich dodatkov na poskytnutie finančných prostriedkov NJF na roky 
2016 a 2017 

- rozdelenia zdrojov NJF na jednotlivé podúčty a analytické účty 
- rozpočtu NJF, jeho úprav a aktualizácií 
- návrhu strednodobého a dlhodobého finančného plánu NJF 
- návrhu na uloženie disponibilných finančných prostriedkov NJF v Štátnej pokladnici 
- návrhu výročnej správy o hospodárení a činnosti NJF a štvrťročných správ 

o hospodárení NJF 
- návrhu záverečného účtu NJF 
- návrhu účtovnej závierky a poznámok k účtovnej závierke NJF 
- informácie k predkladanému konsolidačnému balíku MF SR 
 

Dopracovanie návrhu nového zákona o NJF a súvisiaceho návrhu nariadenia vlády SR, 
vrátane dôvodových správ, zabezpečenie podkladov pre vypracovanie doložky vybraných 
vplyvov na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie.  
 

2. TABUĽKOVÁ ČASŤ 
Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho fondu 
Tabuľka č. 2 Finančné operácie štátneho fondu 
 

3.    ZOZNAM PRÍLOH 
Súčasťou dokumentu sú nasledovné prílohy: 
Príloha č.1 – Tabuľka č.1 Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2016  
Príloha č.2 – Tabuľka č.2 Vyúčtovanie NJF podľa zaúčtovaných príjmov a výdavkov za 
                      obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 
Príloha č.3 – Tabuľka č. 3 Tvorba a použitie zdrojov NJF k 31.12.2016 
Príloha č.4 – Tabuľka č.4 Štruktúra výdavkov NJF k 31.12.2016 
Príloha č.5 – Tabuľka č.5 Stav finančných prostriedkov na podúčtoch a analytických účtoch    

NJF k 31.12.2016 
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