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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/SM/11.00  – 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 
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schváleného programového rozpočtu a vedie účtovníctvo vyjadrujúce finančný vzťah 
k čerpaniu nákladov a k tvorbe výnosov. 
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.   
 
Žiadosti  o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 boli predložené na NJF od 
žiadateľov a to od spoločností JAVYS, a. s., SE, a. s. a HUMA-LAB APEKO, s. r. o.   
Rozpočet NJF na rok 2017 bol schválený Radou správcov NJF dňa 22.09.2016 a Dozornou 
radou NJF dňa 26.09.2016  a je v súlade s rozpočtom verejnej správy Slovenskej republiky na 
rok 2017. Rozpočet bol v priebehu roka 2017 upravovaný len presunom medzi položkami 
rozpočtu. Celková výška príjmovej a výdajovej časti rozpočtu sa nezmenila. 
 
Rozpočet NJF na rok 2017 ja znázornený v tabuľke č.1.1.1. 
 

Tabuľka č.1.1.1: Rozpočet NJF na rok 2017 
 

Národný jadrový fond – rozpočet na rok 2017 
Schválený 
rozpočet  

[eur] 

Príjmy NJF spolu 1 580 904 406,00 

    Úroky z účtov finančného hospodárenia 37 000 000,00 

    Príspevky od prevádzkovateľov JZ 63 711 350,00 

    Odvod od prenosových a distribučných sústav 63 698 540,00 

    Zo štátneho rozpočtu MH SR - ZRAM 380 000,00 

    Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 416 114 516,00 

Výdaje NJF spolu 70 787 050,00 

  Žiadatelia finančných prostriedkov (vrátane naklad. s IRAO) 70 007 070,00  

  Správa NJF  779 980,00 

 
Základom pre hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia NJF k 31.12.2017 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. 
  

Tabuľka č.1.1.2: Základné ukazovatele rozpočtu NJF 
 

Ukazovateľ 

 ROK 2017  

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

[eur] 

Rozpočet 

[eur] 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

[eur] 

Plnenie 
rozpočtu 

[%] 

Plnenie 
rozpočtu 

2016[%] 

Index 
2017/2016 

Zdroje 1 487 181 895,99 1 580 904 406,00 1 587 190 848,11 100,40 99,96 1,07 

Výdavky 60 321 289,11 70 787 050,00 64 332 529,43 90,88 87,20 1,07 

Celkový prebytok 1 426 860 606,88 1 510 117 356,00 1 522 858 318,68 100,84 100,58 1,08 

Prebytok bež. roka 103 888 383,84 94 002 840,00 95 997 711,80 102,12 104,79 0,92 

 
Plnenie príjmov, čerpanie výdavkov a prebytok hospodárenia NJF na hotovostnej báze počas 
jednotlivých mesiacov roka 2017 sú uvedené v tabuľke č.1.1.3. 
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Tabuľka č.1.1.3: Príjmy, výdavky a prebytok hospodárenia NJF k poslednému dňu 
mesiaca v roku 2017 

         

Rok 2017 
Príjmy 

[eur] 
Výdavky 

[eur] 
Rozpočtové saldo 

[eur] 

január 1 447 267 240,78      38 064,70 1 447 229 176,08 

február 1 448 524 558,98 3 051 619,61 1 445 472 939,37 

marec 1 452 870 077,51 5 716 971,17 1 447 153 106,34 

apríl 1 475 351 209,29 8 905 863,43 1 466 445 345,86 

máj 1 481 121 108,13 15 548 527,52 1 465 572 580,61 

jún 1 487 161 589,47 19 754 883,77 1 467 406 705,70 

júl 1 505 775 792,14 25 250 110,94 1 480 525 681,20 

august 1 511 660 320,32 31 434 896,23 1 480 225 424,09 

september 1 517 705 024,34 36 272 802,82 1 481 432 221,52 

október 1 537 804 994,57 43 127 194,52 1 494 677 800,05 

november 1 543 895 398,40 46 219 733,27 1 497 675 665,13 

december 1 587 190 848,11 64 332 529,43 1 522 858 318,68 

 
Priebežné hospodárenie NJF charakterizované vývojom rozpočtového salda  k  ultimu 
jednotlivých mesiacov roka 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 dosiahlo 
v priemere index rastu v hodnote 1,07 p. b. 
 
 

1.2 ROZPOČTOVÉ ZDROJE – PRÍJMY 
 
1.2.1  Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Príjmy NJF – rozpočtové zdroje  1 580 904 406,00 eur, boli naplnené za rok 2017 v celkovom 
objeme 1 587 190 848,11 eur a tvorili ich  

• nedaňové príjmy -  hlavná kategória 200, rozpočtované v objeme 100 711 350,00 eur, 
vykázaná skutočnosť  94 220 144,68 eur, t. j. plnenie na 93,55 %  a   

• granty a transfery - hlavná kategória 300,  rozpočtované v sume 64 078 540,00 eur,  
vykázaná skutočnosť 66 110 096,55 eur, t. j. plnenie na 103,17%. Predmetom 
rozpočtovania boli len transfery, pretože granty sa vzhľadom na svoj charakter 
dobrovoľných príspevkov od darcov a sponzorov nerozpočtujú.  

V porovnaní s rokom 2016 boli nedaňové príjmy o 3 142 888,29 eur nižšie, granty a transfery 
dosiahli v porovnaní s rokom 2016 taktiež pokles o 736 543,43 eur.   
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017 sú uvedené v tabuľke č. 1.2.1. 
 

Tabuľka č. 1.2.1: Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017 
 

Nedaňové príjmy, granty a transfery v roku 2017 
podľa ekonomickej klasifikácie 

Schválený rozpočet 
(v eur) 

Skutočnosť k 
31.12.2017 (v eur) 

% 

200 - nedaňové príjmy, z toho: 100 711 350,00 94 220 144,68 93,55 

243 - úroky z účtov finančného hospodárenia 37 000 000,00 37 062 236,23 100,17 

290 - ostatné príjmy          63 711 350,00 57 157 908,45 89,71  

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

63 711 350,00 57 114 598,63 89,65 

        - poplatky za  nakladanie s inštitucionálnymi    
          rádioaktívnymi odpadmi 

0,00 35 671,59   - 

        - ročné zúčtovanie- zdravotného poistenia 2016 a iné 0,00 7 638,23  - 

300 - granty a transfery, z toho:  64 078 540,00 66 110 096,55 103,17 
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311 - granty (dobrovoľný príspevok JAVYS, a. s.)      0,00 0,00  - 

312 - transfery v rámci verejnej správy                       55 616 571,00 57 668 365,55 103,69  

- transfer z MH SR z odvodu od prevádzkovateľov   
prenosovej a distribučných sústav- bežné 

55 236 571,00 57 314 592,55 103,76 

- dotácia zo štátneho rozpočtu                                    380 000,00 353 773,00 93,10 

322- transfer z MH SR z odvodu od prevádzkovateľov     
        prenosovej a distribučných sústav- kapitálové 

8 461 969,00 8 441 731,00 99,76 

Spolu:                                                                           164 789 890,00 160 330 241,23 97,29 

 
Štruktúra jednotlivých položiek príjmov NJF v roku 2017   
Položka 243  
Úroky z účtov finančného hospodárenia -  schválený rozpočet v sume 37 000 000,00 eur, 
vykázaná skutočnosť 37 062 236,23 eur, plnenie na 100,17 %. NJF v priebehu roka 2017 
vkladal voľné finančné prostriedky na termínované účty v Štátnej pokladnici, z dôvodu nízkych 
úrokových sadzieb medziročné zhodnotenie týchto finančných prostriedkov celkom pokleslo 
o 93 935,09 eur. 
 
Položka 290  
Ostatné príjmy - schválený rozpočet v sume 63 711 350,00 eur, vykázaná skutočnosť 
57 157 908,45 eur, t. j. plnenie na 89,71 %. V tom sú: 
- príspevky od prevádzkovateľov JZ SE, a. s., ktoré boli vo výške 57 114 598,63 eur, rozpočet  
  bol v čiastke 63 711 350,00 eur, t. j. plnenie na 89,65 %, 
- poplatky za nakladanie s IRAO vo výške 35 671,59 eur (nie sú rozpočtované),  
- ostatné- ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne za rok 2016 vo výške 7 638,23 eur (nie sú  
  rozpočtované). 
 
Položka 312  
Transfery v rámci verejnej správy - schválený rozpočet v sume  55 616 571,00 eur, vykázaná 
skutočnosť 57 668 365,55, t. j. plnenie k rozpočtu  na 103,69 %. Túto položku tvoril účelový 
transfer zo ŠR a  transfer z MH SR z odvodu  od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných 
sústav- bežné prostriedky. Transfer z MH SR bol v súlade s § 7 ods. 12 zákona o fonde 
znížený o sumu 8 438 415,26 eur v dôsledku krátenia finančných prostriedkov zo salda 
elektriny (import – export) za rok 2016. Účelový transfer zo ŠR  bol rozpočtovaný v sume  
380 000,00 eur,  vykázaná skutočnosť bola 353 773 eur, čo predstavovalo plnenie k rozpočtu 
na 93,10 %.  
 
Položka 322 
Túto položku tvoril transfer z MH SR z odvodu  od prevádzkovateľov prenosovej 
a distribučných sústav- kapitálové prostriedky. Schválený rozpočet bol v sume 8 461 969,00 
eur, vykázaná skutočnosť 8 441 731,00 eur, t. j. plnenie na 99,76 %. 
 
Významnými príjmami boli teda úroky z účtov finančného hospodárenia v sume 37 062 236,23 
eur, ostatné príjmy v sume 57 157 908,45 eur a  granty a transfery v sume 66 110 096,55 eur. 
 
1.2.2  Príjmy NJF 

 
Príjmy NJF k 31.12.2017 pozostávajú zo zostatkov prostriedkov hospodárenia 
z predchádzajúcich rokov v celkovom objeme 1 426 860 606,88 eur, ktoré boli k 01.01.2017 
rozdelené v súlade s § 8 zákona č. 238/2006 Z. z. na doleuvedené účelové podúčty 
a analytické účty, ako i z príjmov súvisiacich s činnosťou NJF v sledovanom období, t. j. 
z príjmov bežného roka k 31.12.2017. 
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1.2.2.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 
 
Opatrením predsedu Rady správcov NJF č. 01/2017 zo dňa 26.01.2017 rada správcov 
schválila prerozdelenie zdrojov NJF v rámci jednotlivých podúčtov a na jednotlivé analytické 
účty k 01.01.2017. Prerozdelenie je znázornené v tabuľke č.1.2.2. 

 
Tabuľka č.1.2.2: Prerozdelenie zdrojov NJF k 01.01.2017 

 
Označenie 

účtu  
Názov účtu 

Suma 

[eur] 
A  Jadrová elektráreň A1 59 870 786,77 

A  Jadrová elektráreň V1 290 949 597,87 

A  Jadrová elektráreň V2 620 172 503,96 

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2 443 182 023,05 

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 2 480 407,84 

F  Inštitucionálna kontrola úložísk 0,00  

G  Skladovanie VJP v samostatných JZ 2 836 175,00 

H  Správa NJF 7 026 720,43 

I  Nakladanie s IRAO 342 391,96 

  Spolu 1 426 860 606,88 

 
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. 
a sú tvorené fixnou a variabilnou zložkou. 
Variabilná časť príspevku je 5,95 %  predanej ceny elektrickej energie vyrobenej v JZ za 
uplynulý rok. V roku 2017 skutočná predajná cena elektriny bola 30,81 eur. 
Fixná časť príspevku je každoročne k 1. júlu valorizovaná o mieru inflácie meranú indexom 
spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok určenú Štatistickým úradom SR. Fixná 
časť príspevku mala od 01.01.2017 do 30.06.2017 hodnotu 14 598,00 Eur (bola valorizovaná 
mierou inflácie za rok 2015, ktorá dosiahla zápornú hodnotu  -0,3%) a od 01.07.2017 do 
31.12.2017 bola stanovená  na hodnotu 14 525,01 eur za každý megawatt inštalovaného 
výkonu. Miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien za rok 2016 dosiahla zápornú 
hodnotu, t. j. v priemere -0,5%, čo malo dopad na výšku fixného príspevku. 
 
Povinné príspevky na rok 2017 boli rozpočtované v objeme 63 711 350,00 eur. K 31.12.2017 
uhradil držiteľ povolenia (SE, a. s.) do NJF povinné príspevky za IV. štvrťrok 2016 v objeme  
15 262 661,20 eur, nedoplatok za rok 2016 v sume 127 442,84 eur, za I. štvrťrok 2017  
v objeme 14 631 518,59 eur, za II. štvrťrok 2017 v objeme 13 022 868,46 eur  za III. štvrťrok 
2017 v objeme 14 070 107,54 eur  (z toho za JE V2 sumu 29 568 356,52 eur, za JE EMO1,2 
sumu 27 546 242,11 eur),  čo predstavuje plnenie rozpočtu na 89,65 %. 
Príspevky k  31.12.2017, v celkovom objeme 57 114 598,63 eur, boli po odrátaní sumy vo 
výške 1 % na správu NJF 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 29 272 672,95  

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2 27 270 779,69   
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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 571 145,99  

I  Nakladanie s IRAO 0,00                                                                                                   

  Spolu 57 114 598,63  

 
Medziročným porovnaním príjmovej časti rozpočtu NJF v tomto ukazovateli za obdobie roka 
vykazuje index rastu 2017/2016 hodnotu 0,95 p. b., čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 
zníženie o 3 070 023,79 eur. Dôvodom zníženia príspevku je záporná hodnota inflácie, ktorá 
ovplyvnila výšku  fixnej časti príspevku. Na nižšiu výšku variabilnej časti príspevku v roku 2017 
oproti roku 2016 mala vplyv skutočná predajná cena elektriny za rok 2017, ktorá bola vo výške 
30,81 eur za MWh vyrobenej elektriny a za rok 2016 bola vo výške 35,76 eur. 
 
1.2.2.3 Odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a 
prevádzkovateľmi distribučnej sústavy určený na úhradu historického dlhu 
  
Odvod vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy (ďalej len „PS“) a prevádzkovateľmi 
distribučnej sústavy (ďalej len „DS“) 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 jadrovej inflácie bola efektívna sadzba odvodu z dodanej elektriny 
koncovým odberateľom elektriny od 01.01.2017 do 31.12.2017 na hodnote 3,21 Eur za 
megawatthodinu dodanej elektriny. 
Výška príjmov z odvodu za rok 2017 predstavovala sumu  65 756 323,55 eur. Na účet NJF 
poukázalo MH SR v súlade s § 7 ods. 12 zákona v dôsledku krátenia finančných prostriedkov 
zo salda elektriny (import - export) za rok 2016 podľa údajov SEPS, a. s. o cezhraničných 
prenosoch sumu zníženú o 8 438 415,26 eur a to v dvoch krokoch- za mesiac december 2016 
sumu zníženú o 4 438 415,26 eur a  za mesiac január 2017 sumu zníženú o 4 000 000,00 eur.  
Odvod vyberaný prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľmi DS k 31.12.2017 v celkovom 
objeme 65 756 323,55 eur bol po odrátaní sumy vo výške 1 % na správu NJF pridelený na 
podúčet JE A1 viď. tabuľka č. 1.2.4.  
V porovnaní s rokom 2016 bolo krátenie finančných prostriedkov zo salda elektriny (import-
export) vyššie o 987 875,98 eur. 
Odvod vyberaný prevádzkovateľom PS a prevádzkovateľmi DS bol na rok 2017 rozpočtovaný 
v objeme 63 698 540,00 eur, t. j. k 31.12.2017 v percentuálnom vyjadrení bolo vykázané 
plnenie 103,23 %. 
 

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 65 098 760,31 

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 657 563,24 

I  Nakladanie s IRAO 0,00                                                                                                   

 Spolu 65 756 323,55 
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Index rastu 2017/2016 v tomto ukazovateli dosiahol hodnotu 1,01 p. b., keď medziročným 
porovnaním príjmov NJF v porovnateľnom období, z transferu z MH SR k 31.12.2016 a 
k 31.12.2017 sa absolútny príjem NJF zvýšil celkom o 580 064,82 eur. 
 
1.2.2.4 Úroky z vkladov na účtoch NJF 

 
Príjmy rozpočtu v položke „Úroky z  účtov finančného hospodárenia“ sú na rok 2017 
rozpočtované v objeme 37 000 000 eur. K 31.12.2017 mal NJF v rámci tohto ukazovateľa 
príjem vo výške 37 062 236,23 eur, t. j. plnenie na 100,17 % s indexom rastu 2017/2016 0,99 
p. b..  
Príjem výnosu z úrokov z finančných prostriedkov k 31.12.2017  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 1 831 512,57 

A  Jadrová elektráreň V1 8 227 213,65 

A  Jadrová elektráreň V2 16 006 731,32 

B  Jadrová elektráreň EMO 1,2 10 625 813,64 

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 370 965,05 

I  Nakladanie s IRAO 0,00 

    Spolu 37 062 236,23 

             Poznámka: hrubé úroky z vkladov na účtoch NJF za rok 2017 boli vo 
             výške 45 755 847,13 eur, zrážková daň bola vo výške 8 693 610,90 eur a z  
             toho boli čisté úroky z vkladov na účtoch vo výške 37 062 236,23 eur.  
 
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), 
ktorých pôvodca nie je známy je  rozpočtovaná vo výške 380 000 eur. Príjmy k 31.12.2017 boli 
vykázané v celkovej výške 353 773 eur, t. j. plnenie na 93,10 %. 
Výnosy z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu sa netvoria.  
 
1.2.2.6 Dobrovoľný príspevok právnickej osoby 
 
V roku 2017 nebol poukázaný na účet NJF žiadny dobrovoľný príspevok od právnických osôb. 
 
1.2.2.7 Ostatné príjmy a poplatky 
 
V ostatných príjmoch NJF k 31.12.2017 bol vykázaný príjem v sume 7 638,23 eur súvisiaci 
s administratívou NJF a RZZP za rok 2016. 
K 31.12.2017 mal NJF príjem z poplatkov vo výške 35 671,59 eur, ktorý je finančnou 
zábezpekou U.S. Steel Košice, s. r. o. (vo výške 27 590,53 eur) a TSP–TESTRSERVIS, s. r. 
o. Trnava (vo výške 8 081,06 eur) na nakladanie s rádioaktívnym odpadom (IRAO- 
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nepoužívané žiariče). Žiadateľ o vydanie povolenia je povinný zložiť zábezpeku v zmysle 
zákona č. 238/2006 Z. z. v konsolidovanom znení neskorších predpisov. 
 
 
1.2.2.8 Štruktúra disponibilných finančných zdrojov k 31.12.2017 

 
K 31.12.2017 disponoval NJF zdrojmi v objeme 1 587 190 848,11 eur, keď v porovnaní 
so zdrojmi k 31.12.2016 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 31.12.2017 sú 
znázornené v tabuľke č. 1.2.6. 
 

Tabuľka č. 1.2.6: Celkové zdroje NJF k 31.12.2017 
 

Zdroje NJF k 31.12.2017 

Rozpočet na rok 
2017 

[eur] 

Skutočnosť 
k 31.12.2017 

[eur] 

Percentá 

[%] 

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov k 1.1.2017 

    1 416 114 516,00      1 426 860 606,88 100,76 

Príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku JZ 63 711 350,00 57 114 598,63 89,65 

Transfer z MH SR z odvodu od prevádzkovateľov PS a 
DS 

63 698 540,00 65 756 323,55 103,23 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 380 000,00 353 773,00 93,10 

Úroky z finančného hospodárenia 37 000 000,00 37 062 236,23 100,17 

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 

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

0,00 35 671,59 0,00 

Dobrovoľné príspevky od fyzických a  právnických osôb 0,00 0,00 0,00 

Ostatné príjmy 0,00 7 638,23 0,00 

Zdroje – príjmy spolu 1 580 904 406,00 1 587 190 848,11 100,40 

 
 

1.3 ROZPOČTOVÉ  VÝDAVKY 
 
Rozpočtované finančné prostriedky NJF boli na rok 2017 určené v zmysle uzatvorených zmlúv 
medzi NJF a žiadateľmi o poskytnutie finančných prostriedkov a na správu NJF. 
Výdavky NJF boli na rok 2017 rozpočtované v sume 70 787 050,00 eur. Skutočné výdavky 
NJF k 31.12.2017 boli vykázané vo výške 64 332 529,43 eur, čo predstavuje čerpanie 
prostriedkov rozpočtu na 90,88 %. Absolútne je to o 4 011 240,32 eur viac než v roku 2016  
a  ich tohtoročný podiel z ročného rozpočtu je o 3,68 percentuálneho bodu vyšší. Štruktúra 
výdavkov NJF k 31.12.2017 je znázornená v tabuľke č. 1.3.1. 
 

Tabuľka č. 1.3.1: Štruktúra výdavkov NJF k 31.12.2017 
 

Výdavky NJF k 31.12.2017 
Suma  

[eur] 

Žiadatelia finančných prostriedkov 63 565 789,98 

Nakladanie s IRAO – vrátenie finančnej  zábezpeky 7 945,98 

Správa NJF 758 793,47 

SPOLU 64 332 529,43 

 
 
Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2017 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 2017 
 

Výdavky bežné, kapitálové za rok 2016 
Upravený 
rozpočet (v eur) 

Skutočnosť k 
31.12.20176 (v eur) 

% 

600- bežné výdavky, v tom: 61 912 645,00 55 925 871,95 90,33 

610- mzdy 214 700,00 201 755,80 93,97 

620- poistné 180 400,00 179 797,70 99,67 

630- tovary a služby 362 580,00 355 366,64 98,01 

640- bežné transfery, z toho 61 154 965,00 55 188 951,91 90,24 

       642- ostatné transfery 22 300,00 21 873,43 98,09 

       641- transfery v rámci verejnej správy 60 815 684,00 55 159 132,50 90,70 

       644- transfery nefinančným subjektom 316 981,00 7 945,98 2,51 

700- kapitálové výdavky, v tom: 8 874 405,00 8 406 657,48 94,73 

710- obstaranie kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 

720- kapitálové transfery, z toho: 8 874 405,00 8 406 657,48 94,73 

        721- transfer pre JAVYS, a. s. 8 874 405,00 8 406 657,48 94,73 

        723- ostatné transfery 0,00 0,00 0,00 

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

Spolu:                                                                           70 787 050,00 64 332 529,43 90,88 

 
                                                                                          
Bežné výdavky - hlavná kategória 600 
 
Rozpočet bežných výdavkov pôvodne rozpočtovaný v sume  61 908 845 eur, po úprave 
predstavoval 61 912 645 eur a finančné prostriedky boli použité v objeme 55 925 871,95 eur, 
t. j. plnenie na 90,33 %.  
 
Kategória 610 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - rozpočet mzdových prostriedkov 
v sume 214 700,00 eur bol  čerpaný vo výške  201 755,80 eur, t. j. na 93,97 %. V porovnaní 
s rokom 2016 sa  výška skutočných výdavkov znížila  o 953,15 eur. 
   
Kategória 620  
Poistné a príspevok do poisťovní  - schválený rozpočet bol v sume  169 900,00 eur, po úprave 
bol rozpočet 180 400,00 eur a skutočné čerpanie predstavovalo 179 797,70 eur, t. j. plnenie 
99,67 %, z toho poistné a príspevok do poisťovní za Radu správcov NJF v sume 87 131,40 
eur a Dozornú radu NJF v sume 11 581,25 eur. V porovnaní s rokom 2016 bolo čerpanie 
skutočných výdavkov v uvedenej položke vyššie o 6 440,93 eur.  
 
 
 



  NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 
Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení 

 a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi  

    

 13 

Kategória 630  
Tovary a služby - schválený rozpočet v sume  377 280,00 eur bol upravený na sumu 362 580 
eur. Skutočné čerpanie výdavkov bolo v sume 355 366,64 eur, čo predstavovalo plnenie na 
98,01 %. V porovnaní s rokom 2016 bolo čerpanie skutočných výdavkov v tejto položke vyššie 
o 16 541,47 eur. 
 
Kategória 640  
Bežné transfery -  schválený rozpočet v sume 61 146 965 eur bol v priebehu roka 2016 
upravený na 61 154 965 eur. Skutočné čerpanie bolo vykázané v sume 55 188 951,91 eur, t. 
j. plnenie 90,24 %. V rámci tejto kategórie boli vykázané predovšetkým bežné výdavky pre 
žiadateľov finančných prostriedkov na rozpočtovej klasifikácii 641 a 644.   V porovnaní s rokom 
2016 bolo čerpanie skutočných výdavkov v tejto položke vyššie o 1 785 124,46 eur. 
 
Kapitálové výdavky - hlavná kategória  700 
Schválený rozpočet v sume 8 878 205 bol upravený na 8 874 405 eur. Čerpanie výdavkov 
bolo vykázané vo výške 8 406 657,48 eur, čo predstavovalo plnenie k upravenému rozpočtu 
94,73 % (výdavky boli tvorené na podpoložke 721009 - Transfery v rámci verejnej správy- 
ostatné subjekty verejnej správy (JAVYS, a. s.). 
 
Výdavky pre žiadateľov finančných prostriedkov (bez poplatku IRAO) boli v roku 2017 
rozpočtované v sume   70 007 070 eur, ktoré boli upravené na 69 917 316,00  eur, čerpané 
v sume 63 565 789,98 eur.  
 
Rozpočtované finančné prostriedky NJF boli v roku 2017 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 31.12.2017 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  

 
Finančné prostriedky NJF boli poskytnuté v súlade s rozhodnutím Rady správcov NJF a 
uzatvorenými zmluvami o poskytovaní finančných prostriedkov na roky 2016 a 2017, 
uzatvorenými v súlade so Zákonom. Výdavky pre žiadateľov finančných prostriedkov sú v roku 
2017 rozpočtované v objeme celkom 70 007 070,00 eur, po úprave v objeme 69 917 316,00 
eur,  z toho kapitálové výdavky tvoria sumu 8 874 405 eur. 
V sledovanom období boli finančné prostriedky poskytované a použité v súlade s § 9, § 10 a 
§ 11 Zákona o NJF v celkovom objeme 63 565 789,98 eur, čo je štruktúrovane prezentované 
v tabuľke č.3 a č.4 v prílohe. Najväčší objem finančných prostriedkov 44 225 230,52 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. 
Použitie finančných prostriedkov v členení podľa jednotlivých podúčtov a analytických účtov je 
uvedené v tabuľke č.4.2. 
 
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 

 
 
Nevyčerpané finančné prostriedky sú uvedené vo vzťahu k upravenému rozpočtu NJF na rok 
2017, ktorý je zapracovaný v rozpočtovom informačnom systéme Štátnej pokladnice. 
Z celkového objemu 64 332 529,43 eur vynaložených finančných prostriedkov k 31.12.2017 
výdavky za práce zrealizované v roku  2016 predstavujú sumu 3 018 456,35 eur. 
 
Čerpanie finančných prostriedkov žiadateľov v objeme 63 565 789,98 eur k 31.12.2017 vo 
vzťahu k  zmluvne schváleným objemom finančných prostriedkov na rok 2017 v objeme 69 
917 316,00 eur (z toho JAVYS, a. s 69 690 089,00 eur) predstavuje plnenie na 90,92% (pozn.: 
uvedené percentuálne plnenie je vykázané vrátane finančných prostriedkov čerpaných v roku 
2017za práce zrealizované v roku 2016). 
Prostriedky NJF boli použité na financovanie neinvestičných výdavkov žiadateľov v objeme 
55 159 132,50 eur, čo percentuálne z  rozpočtovaných neinvestičných výdavkov po úprave 
61 042 911,00 eur predstavuje 90,36 %, kapitálové transfery žiadateľov rozpočtované v sume 
8 874 405,00 eur boli v priebehu roka 2017 čerpané vo výške 8 406 657,48 eur, 
v percentuálnom vyjadrení plnenie na 94,73 %. Uvedené finančné prostriedky žiadateľov boli 
použité na úhradu fakturovaných prác vykonaných dodávateľským spôsobom vo výške 
28 264 832,75 eur (na základe dodávateľských súpisov prác) a  vlastné práce predstavovali 
výšku 35 300 957,23 eur. Vykonané práce ako i dodávky a služby boli fakturované v súlade 
s predloženými žiadosťami a schválenej zmluvy. 
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K 31.12.2017 NJF vrátil finančnú zábezpeku (nakladanie s IRAO)  vo výške 7 945,98 eur na 
účet spoločnosti First Montana Technology, s. r. o. v likvidácii Gbely.  
 
1.3.2.2 Výdavky na správu NJF 
 
   V rámci výdavkov na správu NJF boli k 31.12.2017 uhradené prevádzkové náklady vo výške 
758 793,47 eur, v tom administratívne náklady vrátane ročného zúčtovania zdravotných 
poisťovní (preplatok zamestnancom vo výške 1 805,13 eur),  mzdové výdavky vrátane 
odvodov do poisťovní, odmeny členom Rady správcov NJF a členov Dozornej rady NJF 
vrátane odvodov do poisťovní. K 31.12.2017 boli výdavky na správu NJF v pomere k príjmom 
bežného roka v sledovanom období, bez dotácie zo ŠR na nakladanie so ZRAM čerpané na 
47,21 %. 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 2017 realizovaný v jednom oddiele 
05.1. zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, vrátane rádioaktívneho.      
 
REKAPITULÁCIA ZDROJOV A VÝDAVKOV NJF K 31.12.2017 
 
Celkový prebytok hospodárenia na hotovostnom princípe k 31.12.2017, zodpovedajúci 
štruktúre účtov NJF, t. j. bežnému účtu a termínovaným vkladom, bol vykázaný v  objeme 
1 522 858 318,68 eur. Dosiahnutý celkový prebytok hospodárenia na hotovostnom princípe 
tvoria naakumulované zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prebytok 
hospodárenia bežného roka k 31.12.2017, ktorý je vykázaný v objeme 95 997 711,80 eur (viď. 
vyúčtovanie k 31.12.2017, tabuľka č. 2 v prílohe). 
Z rozpočtovaného prebytku hospodárenia na rok 2017 v objeme 1 510 117 356 eur vykázaná 
skutočnosť k 31.12.2017 vo výške 1 522 858 318,68 eur predstavuje plnenie na 100,84 %. 
Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2017 je uvedená v prílohe v tabuľke č. 1. V tabuľke 
č. 2 v prílohe je uvedené vyúčtovanie príjmov a výdavkov NJF za obdobie od 01.01.2017 do 
31.12.2017, 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 31.12.2017.  
 

Tabuľka č. 1.3.4: Zdroje NJF k 31.12.2017 
  

Zdroje a výdavky NJF k 31.12.2017 
Suma  

[eur] 

Zdroje 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov k 1.1.2017 1 426 860 606,88 

Príjmy za rok 2017 160 330 241,23 

SPOLU 1 587 190 848,11 

Výdavky 

JAVYS, a. s. 63 565 789,98 

SE, a. s. 0,00 

HUMA – LAB APEKO, s. r. o. 0,00 

Nakladanie s IRAO – vrátenie finančnej zábezpeky 7 945,98 

Správa NJF 758 793,47 

SPOLU 64 332 529,43 

 
 

1.4 FINANČNÉ OPERÁCIE 

 
1.4.1 Príjmové finančné operácie 
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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 1 426 860 606,88 
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 31.12.2017 dlhodobý majetok zaradený do používania v sume 76 513,83 eur, 
z toho odpisovaný majetok v sume 13 520,07 eur. 
 

1.6 ANALÝZY NÁKLADOV A VÝNOSOV 
 
V súlade s hlavnou knihou NJF za obdobie roka 2017 najvýznamnejšiu nákladovú položku 
NJF tvorili k 31.12.2017 náklady na ostatné transfery v objeme 62 677 123,13 eur, z  toho 
náklady na ostatné transfery JAVYS, a. s. 62 471 121,54 eur. Medziročne sa nákladová 
položka vynaložená pre JAVYS, a. s. zvýšila o 2 735 857,03  eur. 
 
Hodnotovo najvýznamnejšiu výnosovú položku NJF tvorili výnosy z bežných transferov od 
ostatných subjektov mimo verejnej správy, keď dosiahli celkom objem 108 743 178,29 eur 
a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške  
9 454 524,78 eur. 
 
Ďalšou položkou, ktorá významne ovplyvňuje hospodársky výsledok NJF sú úroky 
z dlhodobých termínovaných vkladov, s hrubým výnosom v objeme 45 906 199,23 eur 
s alikvotnou dobou časového rozlíšenia, keď k 31.12.2017 čisté úroky z účtov finančného 
hospodárenia dosiahli úroveň 37 062 236,23 eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní 
zhodnotenie vkladov menej o 93 935,09 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 10 784,25 648 
Ostatné výnosy 
z prevádzkovej činnosti 

8 367,90 

511 Opravy a udržiavanie 5 508,06 653 
Zúčtovanie ostatných 
rezerv z prevádzkovej 
činnosti   

274 360,67 

512 Cestovné 3 147,75 662 Úroky   45 906 199,23 

513 Náklady na reprezentáciu 633,32 681 
Výnosy z bežných 
transferov zo ŠR   

353 773,00 

518 Ostatné služby  27 240,26 687 

Výnosy z bežných 
transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej 
správy  

108 743 178,29 
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521 Mzdové náklady  503 932,44 688 

Výnosy z kapitálových 
transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej 
správy 

9 454 524,76 

524 
Zákonné sociálne 
poistenie  

169 957,43    

525 Ostatné sociálne poistenie   12 105,20    

527 Zákonné sociálne náklady  28 881,48    

538 Ostatné dane a poplatky  222,96    

548 
Ostatné náklady na 
prevádzkovú  činnosť    

204,00  
  

  

551 

Odpisy dlhodobého 
nehmotného 
a dlhodobého hmotného 
majetku 

6 303,07      

553 
 

Tvorba ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti 

523 028,19      

568 Ostatné finančné náklady  9 626,14    

587 
Náklady na ostatné  
transfery  

62 677 123,13      

591 Splatná daň z príjmov *                                                              8 693 610,90     

 Spolu                                                    72 672 308,58  Spolu   164 740 403,85 

* Zrážková daň z úrokov 

 
 
 

1.7   DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
NJF eviduje k 31.12.2017 pohľadávku na povinných príspevkoch za IV. štvrťrok 2017 (splatnú 
do 31.01.2018) voči SE, a. s. v celkovom objeme 14 378 935,82 eur, (z toho za JE V2 sumu 
7 564 009,92 eur, za JE EMO1,2 sumu 6 814 925,90 eur). 
 
K 31.12.2017 eviduje NJF pohľadávku týkajúcu sa transferu z výdavkového rozpočtového účtu 
MH SR, ktorý je vyberaný ako odvod prevádzkovateľmi sústav vo výške 6 935 321,83 eur, 
z toho: 

- za mesiac november 2017 v celkovom objeme 5 535 570,17 eur (z toho SEPS, a. s. 
v sume 354 432,45 eur, Západoslovenská Distribučná, a. s. v objeme 2 103 608,65 
eur, Východoslovenská distribučná, a. s. v objeme 1 263 362,73 eur 
a Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a. s. v objeme 1 814 166,34 eur)  

- a za mesiac december 2017 vo výške 1 399 751,66 eur, ktorý bol ponížený 
o 4 000 000,- eur v dôsledku krátenia finančných prostriedkov zo salda elektriny 
(import- export) za rok 2017 podľa údajov SEPS, a. s. o cezhraničných prenosoch. 

 
Časovo rozlíšené výnosy, t. j. úroky z finančných prostriedkov uložených na dlhodobých  
a krátkodobých termínovaných vkladoch, týkajúce sa obdobia 12/2017, t. j. brutto úroky z 
prebiehajúcich termínovaných vkladov v Štátnej pokladnici za obdobie 30.12.2017-31.12.2017 
(9 termínovaných vkladov- 8 dlhodobých termínovaných vkladov s úrokovou sadzbou v rozpätí 
1,89 %- 4,95 % a 1 krátkodobý termínovaný vklad s úrokovou sadzbou 0,025 %), predstavujú 
k 31.12.2017 aktíva NJF v sume 401 741,40 eura a sú pre NJF príjmom k 31.12.2018. 
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NJF vykazuje k 31.12.2017 krátkodobé záväzky v objeme 2 159 481,27 eur, z toho: 

- voči žiadateľovi finančných prostriedkov: 

• JAVYS, a. s. v objeme 1 949 100,66 eur  za vyfakturované práce a dodávky za 
mesiac december 2017 (v tom 42 968,68 eur záväzky za neuhradené faktúry 
v predmete činnosti nakladanie so ZRAM), 

• HUMA- LAB APEKO, s. r. o. v čiastke 5 001,59 eur (za výkony fakturované 
v 12/2017) a 

• Slovenské elektrárne , a. s. v čiastke 201 000,00 eur (za výkony ku ktorým bola 
daná doplňujúca požiadavka). 

- voči ostatným dodávateľom vo výške 1 379,02 eur a  
- voči zamestnancom- 3 000,00 eur. 

 
NJF k 31.12.2017 vytvorilo krátkodobú rezervu vo výške 523 028,19 eur, z toho voči 
žiadateľovi finančných prostriedkov JAVYS, a. s. v sume 520 088,19 eur a na audit účtovnej 
závierky a výročnej správy za rok 2017 v sume 2 940,00 eur.  
 
Vykazovanie hotovostných konsolidovaných údajov NJF k 31.12.2017 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 31.12.2017  
s prebytkom hospodárenia v metodike ESA 2010 v objeme  92 323 012,77 eur. 
Rozpočtové hospodárenie NJF sa k 31.12.2017 skončilo celkovým hotovostným prebytkom 
1 522 858 318,68 eur, keď tieto prostriedky sú rozpočtované v objeme 1 510 117 356,00 eur, 
t. j. vykázané plnenie 100,84%. V porovnaní s minulým rokom, kedy bol celkový prebytok 
k 31.12.2016 vykázaný v objeme 1 426 860 606,88 eur sa prebytok NJF celkovo zhodnotil 
o 95 997 711,80 eur. 
 
Finančné prostriedky v objeme 1 522 858 318,68 eur sú využiteľným zdrojom financovania pre 
Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým 
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. 
 

1.8   PREHĽAD AKTÍV A PASÍV NJF K 31.12.2017  
Stav majetku a zdrojov jeho krytia 
 

Tabuľka č. 1.8.1: Súvaha NJF k 31.12.2017 
                                                                                                                             v ( eur )  

    2017 2016 zmena stavu 

  Aktíva 1 544 589 749,95 1 453 158 194,32 91 431 555,63 

A. Neobežný majetok                                                      13 520,00 19 823,07 -6 303,07 

A. I. Dlhodobý nehmotný majetok                                       
13 520,00 19 760,00 -6 240,00 

A. II. Dlhodobý hmotný majetok                                           
0,00 63,07 -63,07 

A. III. Dlhodobý finančný majetok 
      

B. Obežný majetok                                            1 522 859 248,00 1 426 861 483,11 95 997 764,89 

B. I. Zásoby       

B. II. 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy 

      

B. III. Dlhodobé pohľadávky        
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B. IV. Krátkodobé pohľadávky        

B. V. Finančné účty  1 522 859 248,00 1 426 861 483,11 95 997 764,89 

B. VI. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci dlhodobé  

      

B. VII. 
Poskytnuté návratné finančné 
výpomoci krátkodobé  

      

C. 
Časové rozlíšenie (účty 381, 382, 
385) 21 716 981,95 26 276 888,14 -4 559 906,19 

C.1. Náklady budúcich období 
982,90 2 350,47 -1 367,57 

   3. Príjmy budúcich období 21 715 999,05 26 274 537,67 -4 558 538,62 

 

    2017 2016 zmena stavu 
 Pasíva 1 544 589 749,95 1 453 158 194,32 91 431 555,63 

A. Vlastné imanie                                                  1 541 906 710,17 1 449 838 614,90 92 068 095,27 

A. I. Oceňovacie rozdiely        

A. II. Fondy        

A. III. Výsledok hospodárenia  1 541 906 710,17 1 449 838 614,90 92 068 095,27 

B. Záväzky 2 683 039,78 3 319 579,42 -636 539,64 

B. I. Rezervy 523 028,19 274 360,67 248 667,52 

B. II. 
Zúčtovanie medzi subjektmi 
verejnej správy        

B. III. Dlhodobé záväzky  530,32 2 914,63 -2 384,31 

B. IV. Krátkodobé záväzky  2 159 481,27 3 042 304,12 -882 822,85 

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 31.12.2017.  
 
Štruktúra aktív  
 
Hodnota aktív NJF vrástla oproti roku 2016 o 91 431 555,63 eur, pričom najvyššiu medziročnú 
zmenu zaznamenali finančné účty, keď predstavovali 98,59 % celkových aktív.  
Neobežný majetok poklesol oproti roku 2016 o 6 303,07 eur, nakoľko sa ukončilo v roku 2017 
odpisovanie dlhodobého hmotného majetku (klimatizácia) a neobstarával sa žiaden majetok. 
Obežný majetok narástol oproti roku 2016 o 95 997 764,89 eur, čo tvorí prebytok bežného 
roka vo výške 95 997 711,80 eur povýšení o vyšší zostatok sociálneho fondu a cenín v roku 
2017, t. j.  o 53,09 eur. 
Časové rozlíšenie oproti roku 2016 pokleslo o 4 559 906,19 eur, nakoľko výška nákladov 
budúcich období  v roku 2017 bola nižšia o 1 367,57 eur (poistenie aut, majetku, licencie na 
softvér) a  výška príjmov budúcich období bola nižšia o 4 558 538,62 eur, t. j. transfer 
z výdavkového rozpočtového účtu MH SR za november a december a povinné  príspevky za 
IV. štvrťrok voči SE, a. s.. 
 
 
Štruktúra pasív  
 
Hodnota pasív NJF v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 o 91 431 555,63 eur.   
Vlastné imanie v objeme 1 541 906 710,17 eur je tvorené výsledkom hospodárenia za dané 
účtovné obdobie, vrátane výsledkov hospodárenia minulých rokov. 
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Záväzky NJF k 31.12.2017 predstavovali celkom sumu 2 683 039,78 eur, z toho :  

• ostatné rezervy z  prevádzkovej činnosti tvorili sumu 523 028,19 eur, konkrétne rezervu 
vo vzťahu k žiadateľovi finančných prostriedkov JAVYS, a. s. v sume 520 088,19 eur a 
záväzok NJF za overenie účtovnej závierky za rok 2017 bol vytvorený v súlade 
s uzatvorenou zmluvou, v sume 2 940,00 eur. 

• dlhodobé záväzky vo výške 530,32 eur (sociálny fond vo výške 530,32 eur) 

• krátkodobé záväzky vo výške 2 159 481,27 eur (záväzok voči dodávateľom- JAVYS, 
a. s. v čiastke 1 949 100,66 eur, HUMA- LAB APEKO, s. r. o. v čiastke 5 001,59 eur, 
Slovenské elektrárne , a. s. v čiastke 201 000,00 eur  a ostatní dodávatelia vo výške 
1 379,02 eur a záväzok voči zamestnancom- 3 000,00 eur ) 

 
Finančné operácie  
 
Príjmové finančné operácie tvorí len zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v objeme 
1 522 858 318,68 eur. NJF nerealizoval v  roku 2017  žiadne výdavkové finančné operácie. 
 
 

1.9   ZHODNOTENIA HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI NJF  
Rozpočtové hospodárenie NJF bolo v roku 2017 determinované rozpisom rozpočtu 
schváleným zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017. Analýzou 
dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu NJF boli príjmy a výdavky overené 
v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom na rok 2017. 
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 92 068 095,27 eur.   
K overeniu účtovnej závierky bola na základe Príkazu č. 01/2018 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 
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 2017 bez výhrad. 
 
V priebehu roka 2017 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 2017: 

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 
2017 a žiadostí na rok 2018  

- zmlúv so žiadateľmi a ich dodatkov na poskytnutie finančných prostriedkov NJF na roky 
2017 a 2018 

- rozdelenia zdrojov NJF na jednotlivé podúčty a analytické účty 
- rozpočtu NJF, jeho úprav a aktualizácií 
- návrhu strednodobého a dlhodobého finančného plánu NJF 
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- 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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Tabuľka: 1

Strana: 1

  

Číslo a názov štátneho fondu: 86 Národný jadrový fond na vyraďovanie ...

Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k upravenému 

rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 164 790 164 790 160 333 97,3

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0

B. Nedaňové príjmy 100 711 100 711 94 223 93,6

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0 0 0 0,0

3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 37 000 37 000 37 062 100,2

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0

6. Iné nedaňové príjmy 63 711 63 711 57 161 89,7

C. Granty a transfery 64 079 64 079 66 110 103,2

1. Tuzemské bežné granty a transfery 55 617 55 617 57 668 103,7

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 8 462 8 462 8 442 99,8

3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

 II.  VÝDAVKY spolu 70 787 70 787 64 335 90,9

A. Bežné výdavky 61 909 61 913 55 928 90,3

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 215 215 201 93,5

2. Poistné a príspevok do poisťovní 169 182 181 99,5

3. Tovary a služby 378 361 356 98,6

4. Bežné transfery 61 147 61 155 55 190 90,2

5.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou 

výpomocou a finančným prenájmom
0 0 0 0,0

B. Kapitálové výdavky 8 878 8 874 8 407 94,7

1. Obstarávanie kapitálových aktív 4 0 0 0,0

2. Kapitálové transfery 8 874 8 874 8 407 94,7

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 94 003 94 003 95 998 102,1

                                                                                      Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho fondu za rok 2017

Štátna pokladnica

07.03.2018

(v tis. eur)
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Tabuľka: 2

Strana: 1

Číslo a názov štátneho fondu: 86 Národný jadrový fond na vyraďovanie ...

Ek.kl. Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 1 416 115 1 416 115 1 426 861 100,8

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 1 416 115 1 416 115 1 426 861 100,8

v tom:

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

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

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského 

pozemkového fondu
0 0 0 0,0

450 z ostatných finančných operácií 1 416 115 1 416 115 1 426 861 100,8

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0

 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 0 0,0

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

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

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0

v tom: 0 0 0 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 (-) 1 416 115 1 416 115 1 426 861 100,8

Finančné operácie štátneho fondu za rok 2017

(v tis. eur)

Štátna pokladnica

07.03.2018
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Príloha č.1 – Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2017                                              
                                                                                                                                             Tabuľka č. 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ukazovateľ
Skutočnosť              

za rok 2016

Schválený       

rozpočet 2017

Upravený    

rozpočet 2017

Skutočnosť              

od 01.01.2017            

do 31.12.2017

%

Zdroje 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 322 972 223,04 1 416 114 516,00 1 416 114 516,00 1 426 860 606,88 100,76

Príjmy bežného roka 164 209 672,95 164 789 890,00 164 789 890,00 160 330 241,23 97,29

Z toho: - príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku JZ    60 184 622,42 63 711 350,00 63 711 350,00 57 114 598,63 89,65

            - transfer z MH SR z odvodu od prenos. a distr. sústav 65 176 258,73 63 698 540,00 63 698 540,00 65 756 323,55 103,23

            - dobrovoľný príspevok práv.osoby (JAVYS,a.s.) 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00  –

            - splátky pôžičiek 0,00 0,00 0,00 0,00  –

            - úroky z účtov f inančného hospodárenia 37 156 171,32 37 000 000,00 37 000 000,00 37 062 236,23 100,17

            - transfer zo ŠR - dotácie pre žiadateľov na ZRAM 270 381,25 380 000,00 380 000,00 353 773,00 93,10

            - prijaté úvery 0,00 0,00 0,00 0,00  –

            - pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00  –

            - ostatné príjmy 10 329,53 0,00 0,00 7 638,23  –

            - poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia na činnosti   vedúce k 

ožiareniu rádioaktívnym žiaričom (IRAO)                                                                                                                       
11 909,70 0,00 0,00 35 671,59  –

Zdroje spolu 1 487 181 895,99 1 580 904 406,00 1 580 904 406,00 1 587 190 848,11 100,40

Výdavky

 - Neinvestičné výdavky žiadatelia 53 347 980,51 61 132 665,00 61 042 911,00 55 159 132,50 90,36

   Z toho: transfer zo ŠR -dotácie pre žiadateľov 270 381,25 380 000,00 380 000,00 353 773,00 93,10

 - Investičné výdavky žiadatelia 6 177 610,77 8 874 405,00 8 874 405,00 8 406 657,48 94,73

 - Poskytnuté pôžičky 0,00 0,00 0,00 0,00  –

 - Splátky úverov 0,00 0,00 0,00 0,00  –

 - Ostatné výdavky (správa NJF) 751 261,77 779 980,00 779 980,00 758 793,47 97,28

 - Vrátenie (použitie) poplatkov od žiadateľov o vydanie povolenia  na činnosti 

vedúce k ožiareniu rádioaktívnym žiaričom (IRAO)
44 436,06 0,00 89 754,00 7 945,98  –

Výdavky spolu 60 321 289,11 70 787 050,00 70 787 050,00 64 332 529,43 90,88

Prebytok bežného roka 103 888 383,84 94 002 840,00 94 002 840,00 95 997 711,80 102,12

Prebytok hospodárenia celkom 1 426 860 606,88 1 510 117 356,00 1 510 117 356,00 1 522 858 318,68 100,84

Bilancia príjmov a výdavkov NJF k 31.12.2017

   (v €)   
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Príloha č.2 – Vyúčtovanie NJF podľa zaúčtovaných príjmov a výdavkov za obdobie  
                     od 01.01.2017 do 31.12.2017                                      
                                                                                                                                Tabuľka č. 2 

 

  

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 426 860 606,88 

Príjmy bežného roka: 160 330 241,23 

Príspevky od držiteľov povolenia na prevádzku JZ              

(SE, a.s.)
57 114 598,63 

Transfer z MH SR z odvodu od PS a DS 65 756 323,55 

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

Dotácia zo štátneho rozpočtu (ŠR) 353 773,00 

Úroky z účtov finančného hospodárenia 37 062 236,23 

Výnosy z FP zo ŠR 0,00 

Pokuty a penále 0,00 

Ostatné príjmy - dobropisy 7 638,23 

Poplatky od žiadateľov o vydanie povolenia na činnosti 

vedúce k ožiareniu rádioaktívnym žiaričom                                                                                                                        
35 671,59 

ZDROJE SPOLU 1 587 190 848,11 

Investičné spolu: 8 406 657,48 

Z toho: - Žiadatelia 8 406 657,48 

           - Správa NJF 0,00 

Neinvestičné spolu: 55 925 871,95 

Z toho: - Žiadatelia 54 805 359,50 

           - Správa NJF 758 793,47 

           - Transfer zo ŠR pre žiadateľov 353 773,00 

Výdavky spolu pre žiadateľov 63 565 789,98 

           - Vrátenie (použitie) poplatkov od žiadateľov           

o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu 

rádioaktívnym žiaričom

7 945,98 

Výdavky spolu pre žiadateľov, vrátane poplatku 63 573 735,96 

Výdavky spolu pre správu NJF 758 793,47 

VÝDAVKY SPOLU 64 332 529,43 

PREBYTOK BEŽNÉHO ROKA 95 997 711,80 

PREBYTOK HOSPODÁRENIA CELKOM 1 522 858 318,68 

VÝDAVKY

V Y Ú Č T O V A N I E

Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení                                                        

a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (NJF)                             

podľa zúčtovaných príjmov a výdajov

                              za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017                       (v €)

ZDROJE 
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Príloha č.3 – Tvorba a použitie zdrojov NJF k 31.12.2017 
                                                                                                                             Tabuľka č. 3/1 
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Príloha č.3 – Tvorba a použitie zdrojov NJF k 31.12.2017 
                                                                                                                                          Tabuľka č. 3/2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh príjmov a výdavkov Podúčet
Skutočnosť           

za rok 2016  

Schválený 

rozpočet  na rok 

2017

Upravený 

rozpočet              

na rok 2017

 Skutočnosť       

od 01.01.2017       

do 31.12.2017 

%

Tvorba zdrojov  

 TVORBA A POUŽITIE ZDROJOV NJF K 31.12.2017

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení  a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 

odpadmi (NJF)

(v €)
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Príloha č.3 – Tvorba a použitie zdrojov NJF k 31.12.2017 
                                                                                                                                         Tabuľka č. 3/3 
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Príloha č.4 – Štruktúra výdavkov NJF k 31.12.2017 
                                                                                                                                          Tabuľka č. 4/1 
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Príloha č.4 – Štruktúra výdavkov NJF k 31.12.2017 
                                                                                                                                          Tabuľka č. 4/2 
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