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1. ÚČEL DOKUMENTU 

Národný jadrový fond ako štátny účelový fond poskytuje na základe zákona č. 308/2018 Z. z. 

o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) finančné prostriedky na úhradu oprávnených nákladov, ktoré sú v súlade s vnútroštátnym 

programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike 

a ktoré boli vynaložené na činnosti záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie a činnosti súvisiace 

s nakladaním s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu, rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu 

a nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi, do výšky naakumulovaných finančných prostriedkov.   

Finančné prostriedky Národného jadrového fondu je možné poskytnúť len oprávneným žiadateľom. 

Použitie finančných prostriedkov jadrového fondu vymedzuje § 12 zákona. Podmienky, ktoré musí žiadateľ 

o poskytnutie finančných prostriedkov jadrového fondu splniť, špecifikuje § 13 zákona a zároveň § 14 zákona 

určuje potrebné náležitosti žiadosti, jej príloh, zmluvy a príslušné termíny, §15 zákona obsahuje ustanovenia 

týkajúce sa účelnosti, oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti použitia prostriedkov jadrového fondu. 

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť, náležitosti žiadosti i príslušné lehoty, sú bližšie popísané 

v nasledujúcich častiach dokumentu. Zároveň je poskytnutý celkový prehľad pre všetky zúčastnené strany 

v procese predkladania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z jadrového fondu a informuje 

o postupe predkladania a posudzovania žiadostí. 

Tento dokument vychádza z aktuálne platnej legislatívy Slovenskej republiky. Riešenie prípadných 

nejasností je v kompetencii Rady správcov Národného jadrového fondu. 

Dokument sa netýka žiadateľov o vrátenie zábezpeky na úhradu výdavkov určených na nakladanie 

s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi podľa § 10 ods. 12 zákona a podľa zákona č. 87/2018 Z. z. 

o radiačnej ochrane.  
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2. VÝCHODISKOVÉ PODMIENKY 

V nasledujúcej časti sú uvedené nutné podmienky, ktoré musí žiadateľ o poskytnutie finančných 

prostriedkov NJF splniť. Zároveň sa uvádzajú povinnosti poskytovateľa finančných prostriedkov, ako aj 

oprávnené a neoprávnené náklady žiadateľa, čím sú jasne vymedzené oblasti nákladov, na úhradu ktorých je 

možné použiť finančné prostriedky fondu.  

 Povinnosti žiadateľa 

Finančné prostriedky NJF je možné poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi, ktorý je držiteľom 

povolenia vydaného ÚJD SR alebo ÚVZ SR na: 

• etapu vyraďovania jadrového zariadenia, 

• prevádzku jadrového zariadenia na ukladanie rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého 

jadrového paliva, 

• uzatvorenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo úložiska vyhoretého jadrového paliva 

a jeho inštitucionálnu kontrolu, 

• nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom, 

• nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení alebo mimo jadrového zariadenia, 

• vývoz jadrových materiálov alebo prepravu rádioaktívnych materiálov vrátane ich 

medzinárodnej prepravy. 

Zároveň oprávnený žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky: 

• má uhradené povinné príspevky alebo povinné platby, ak je žiadateľom prevádzkovateľ 

jadrového zariadenia na výrobu elektriny alebo prevádzkovateľ jadrového zariadenia iného 

ako jadrového zariadenia na výrobu elektriny, 

• uhradil v lehote pokuty uložené podľa osobitného predpisu a sankcie uložené podľa § 16 

zákona, 

• nebolo u neho zistené neoprávnené, neefektívne alebo nehospodárne nakladanie s 

poskytnutými finančnými prostriedkami jadrového fondu alebo zadržanie finančných 

prostriedkov jadrového fondu, alebo použitie finančných prostriedkov jadrového fondu na 

iný účel, ako boli poskytnuté, 

• preukáže, že za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti riadne splnil všetky svoje 

daňové a odvodové povinnosti a že Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Sociálna 

poisťovňa a zdravotné poisťovne neevidujú voči nemu žiadne pohľadávky; to neplatí, ak je 

žiadateľom prevádzkovateľ jadrového zariadenia, ktorý povolenie na prevádzkovanie 

jadrového zariadenia získal v období kratšom ako päť rokov pred nadobudnutím účinnosti 

tohto zákona; takýto žiadateľ preukáže splnenie uvedených povinností za obdobie od začatia 

prevádzkovania jadrového zariadenia, 

• predloží žiadosť a jej prílohy, ktoré spĺňajú náležitosti podľa § 14 zákona. Podrobnejšie sa 

náležitostiam žiadosti venuje kap. 2.3. 
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 Povinnosti NJF v procese poskytovania finančných prostriedkov 

Národný jadrový fond je podľa § 12 zákona povinný použiť finančné prostriedky v súlade s 

vnútroštátnym programom na úhradu oprávnených nákladov, ktoré boli vynaložené na činnosti záverečnej 

časti mierového využívania jadrovej energie a činnosti súvisiace s nakladaním s jadrovými materiálmi 

neznámeho pôvodu, rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi, 

do výšky naakumulovaných finančných prostriedkov, a to na 

• vypracovanie dokumentácie predkladanej Úradu jadrového dozoru na účel vydania povolenia 

na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky, keďže držiteľ povolenia na prevádzku je 

povinný pred plánovaným odstavením jadrového zariadenia na účel ukončenia prevádzky 

predložiť dokumentáciu podľa osobitného predpisu a doplniť ju tak, aby vyhovovala 

požiadavkám na obsah koncepčného plánu vyraďovania.  

• vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi 

z tohto vyraďovania, 

• nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom po začatí vyraďovania jadrového zariadenia, 

• nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a nakladanie s rádioaktívnymi 

materiálmi neznámeho pôvodu, ktorých pôvodca alebo súčasný vlastník nie je podľa 

vyjadrenia vyšetrovateľa Policajného zboru alebo vyjadrenia Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky známy; ak sa pôvodca jadrového materiálu neznámeho pôvodu alebo 

rádioaktívneho materiálu neznámeho pôvodu zistí dodatočne, je povinný uhradiť jadrovému 

fondu náklady vzniknuté pri nakladaní s týmto jadrovým materiálom alebo rádioaktívnym 

materiálom, 

• kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého 

jadrového paliva z vyraďovania jadrových zariadení, 

• vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, uvádzanie do 

prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo vyhoretého 

jadrového paliva vrátane monitorovania lokalít po uzavretí týchto úložísk, inštitucionálnej 

kontroly úložísk a súvisiaceho výskumu a vývoja, primerané náklady na zapojenie verejnosti 

do súvisiacich rozhodovacích procesov, primerané náklady na komunikáciu s verejnosťou, 

primerané náklady na ekonomickú stimuláciu dotknutých lokalít a primerané náklady na 

zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností podľa tohto bodu, 

• správu a činnosti súvisiace so správou jadrového fondu do 1 % z ročných príjmov jadrového 

fondu, 

• úhradu poistného na poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia, ktoré 

je vo vyraďovaní, za škody spôsobené jadrovou udalosťou, 

• nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi a na činnosti s tým súvisiace od 

podpísania dokladu o prevzatí nepoužívaného vysokoaktívneho žiariča oprávnenou 

organizáciou do výšky zloženého príspevku na finančnú zábezpeku podľa § 10 ods. 1 písm. 

l) zákona č. 308/2018; oprávnená organizácia predloží jadrovému fondu doklad o prevzatí 

nepoužívaného vysokoaktívneho žiariča, 

• primerané a účelne vynaložené náklady na podporu vzdelávania, zvyšovanie kvalifikácie a 

odbornosti na účel uchovania a rozširovania vedomostí a podporu výskumu a vývoja 

určeného na riešenie oblastí záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/308/vyhlasene_znenie.html?ucinnost=07.06.2021#paragraf-10.odsek-1.pismeno-l
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/308/vyhlasene_znenie.html?ucinnost=07.06.2021#paragraf-10.odsek-1.pismeno-l
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nakladania s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu alebo rádioaktívnymi materiálmi 

neznámeho pôvodu, rádioaktívnymi odpadmi vznikajúcimi pri činnostiach vedúcich k 

ožiareniu a oblasti nepoužívaných vysokoaktívnych žiaričov. 

Poznámka: podľa § 2 písm. h) zákona č. 541/2004 Z. z. atómový zákon sa rozumie: 

nakladanie s 

• jadrovými materiálmi ich výroba, spracovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia, 

využívanie, skladovanie, 

• rádioaktívnymi odpadmi zber, triedenie, skladovanie, spracovanie, úprava, manipulácia, 

ukladanie rádioaktívnych odpadov z jadrových zariadení, úprava a ukladanie 

inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, 

• vyhoretým jadrovým palivom jeho skladovanie, prepracovanie, transmutácia, manipulácia 

a ukladanie. 

Ďalej podľa § 2 písm. n) zákona č. 541/2004 Z. z. atómový zákon sa rozumie:  

ukladaním rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva umiestnenie rádioaktívnych 

odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva do úložiska rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého 

jadrového paliva. 

 Podúčty Národného jadrového fondu  

Finančné prostriedky fondu sú účelovo viazané na jednotlivých podúčtoch a analytických účtoch, 

ktoré  sú podľa § 11 ods. 1 zákona č. 308/2018 Z . z. o NJF nasledovné: 

a)  podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z 

tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Jaslovské Bohunice v štruktúre týchto 

analytických účtov: 

1. jadrová elektráreň A1, 

2. jadrová elektráreň V1, 

3. jadrová elektráreň V2, 

b) podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi z 

tohto vyraďovania prevádzkovaných v lokalite Mochovce v štruktúre týchto analytických účtov: 

1. jadrová elektráreň Mochovce 1, 2, 

2. jadrová elektráreň Mochovce 3, 4, 

c) podúčet na vyraďovanie ďalších jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi 

odpadmi z tohto vyraďovania, ktoré sú uvedené do prevádzky po 1. januári 2019, 

d) podúčet na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi 

neznámeho pôvodu, 

e) podúčet na vyhľadávanie lokalít, geologický prieskum, prípravu, projektovanie, výstavbu, 

uvádzanie do prevádzky, prevádzku a uzatváranie úložísk rádioaktívneho odpadu alebo 

vyhoretého jadrového paliva vrátane monitorovania lokalít po uzavretí týchto úložísk a 

súvisiaceho výskumu a vývoja, zapojenie verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov, 
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komunikáciu s verejnosťou, ekonomickú stimuláciu dotknutých lokalít a zmiernenie záťaží 

vyvolaných vykonávaním uvedených činností v štruktúre týchto analytických účtov: 

1. Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov v lokalite Mochovce, 

2. hlbinné úložisko, 

f) podúčet na inštitucionálnu kontrolu úložísk, 

g) podúčet na dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva v samostatných jadrových 

zariadeniach, 

h) podúčet na úhradu výdavkov určených na správu jadrového fondu a výdavkov súvisiacich so 

správou jadrového fondu, 

i) podúčet na zábezpeky na úhradu výdavkov určených na nakladanie s nepoužívanými 

vysokoaktívnymi žiaričmi, 

j) podúčet na vyraďovanie jadrových zariadení iných ako jadrových zariadení na výrobu elektriny 

a uzatváranie Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v štruktúre týchto analytických 

účtov: 

1.  Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a 

zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1, 

2.  Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkovaný v lokalite Jaslovské 

Bohunice, 

3.  Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite 

Mochovce, 

4.  Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkovaný v lokalite Jaslovské 

Bohunice, 

5.  Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce, 

k) podúčet na sústreďovanie finančných prostriedkov z pokút a sankcií. 
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 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na NJF 

Žiadateľ musí v procese predkladania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu splniť 

povinnosti, ktoré vo všeobecnosti možno rozdeliť do 3 hlavných skupín: 

• Formálne náležitosti – predloženie príslušných dokumentov, preukázanie platnosti 

príslušných povolení. 

• Vecné náležitosti – predovšetkým poskytnutie technických a ekonomických informácií 

v takej miere , ktorá umožňuje ich kontrolu a prípadné nezávislé posúdenie. 

• Časové náležitosti – dodržanie všetkých lehôt stanovených príslušnými právnymi predpismi.  

Každá z týchto samostatných skupín predstavuje nutnú, nie však postačujúcu podmienku poskytnutia 

finančných prostriedkov NJF. Poskytnutie finančných prostriedkov je teda viazané na splnenie všetkých 

náležitostí súčasne.  

 Náležitosti žiadosti 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z jadrového fondu obsahuje:  

a)  číslo žiadosti uvedené žiadateľom, 

b) označenie podúčtu a analytického účtu jadrového fondu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje, 

c) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo žiadateľa, ak je žiadateľom právnická 

osoba, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická 

osoba- podnikateľ, 

d) názov a miesto činnosti, na ktorú sa majú poskytnúť finančné prostriedky jadrového fondu, 

e) preukázanie súladu s vnútroštátnym programom, 

f) číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 3 písm. c) až h), 

j) a n) a § 9 zákona č. 541/2004 Z. z. atómový zákon) 

g) výšku celkových nákladov, 

h) výšku požadovaných finančných prostriedkov z jadrového fondu, 

i) druh požadovaných finančných prostriedkov, a to investičné finančné prostriedky alebo 

neinvestičné finančné prostriedky, 

j)    účel, na ktorý sa majú požadované finančné prostriedky z jadrového fondu použiť, 

k) termín prípravy a realizácie činnosti, 

l) názov a sídlo dodávateľa, 

m) vyjadrenie žiadateľa, že pri výbere dodávateľa postupoval podľa osobitného predpisu (Zákon 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.) 

o) spôsob zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov, 

p) spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu pri neoprávnenom alebo 

nehospodárnom použití alebo zadržaní poskytnutých finančných prostriedkov jadrového fondu. 

Forma žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF je uvedená v prílohe č. 1. 



 
METODICKÝ POKYN PRE PROCES PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV Z NJF 

 

Vydanie č. 1  strana č.: 11/36 

 

Súčasťou predloženej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov musia byť podľa § 14 ods. 2 

zákona nasledovné prílohy (v papierovej forme): 

a) osvedčená kópia povolenia na činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o NJF, 

b) popis činností, na ktoré žiadateľ finančné prostriedky jadrového fondu požaduje, prípadne ich 

projekt, spolu so stanoviskami úradu, orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany 

a ministerstva životného prostredia; ak ide o žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností 

súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie, ktoré presahujú 

obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný špecifikovať predpokladané činnosti podľa 

jednotlivých rokov. Každoročne predkladať platné stanoviská úradu, orgánov štátnej správy. 

V prípade novej žiadosti predložiť  overenú kópiu  vydaného stanoviska úradu, orgánov štátnej 

správy. Pokiaľ ide o dodatok k schválenej žiadosti postačuje doložiť kópiu (overenej kópie) už 

vydaného stanoviska príslušného úradu, orgánov štátnej správy. 

c) vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 13 ods. 2 zákona o NJF spolu s 

odôvodnením. 

d) technicko-ekonomické odôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov jadrového fondu 

a ich prínos k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti. 

Poznámky: 

• Ad a) osvedčená kópia povolenia na činnosti - v prípade novej žiadosti predložiť  overenú 

kópiu  povolenia na činnosti, v prípade dodatku k schválenej žiadosti postačuje doložiť kópiu. 

• Ad b) popis činností, na ktoré žiadateľ finančné prostriedky jadrového fondu požaduje – je 

možné uviesť aj v bode d), t. j. v technicko-ekonomickom odôvodnení v závislosti od rozsahu 

a členenia technickej časti žiadosti, 

• Ad b) projekt, resp. jeho časť – môže byť požadovaný pri predkladaní žiadosti (pokiaľ takýto 

existuje), resp. ak takýto dokument vzniká až v priebehu realizácie činností v zmysle žiadosti, 

môže byť požadovaný dodatočne, 

Prehľadný rozpis jednotlivých častí žiadosti spolu s doplňujúcimi komentármi je v prílohe č. 1 a 

v prílohe č. 2. 

 Aktualizácia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 

Žiadateľ je oprávnený aktualizovať schválenú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 

z jadrového fondu na základe cenových kalkulácií vlastných výkonov (zohľadňujúcich napr. očakávané výkony, 

plán nakladania s RAO a VJP) ktoré sú predmetom schvaľovania Národným jadrovým fondom. Tento úkon 

umožňuje žiadateľovi predložiť v priebehu bežného roka aktualizácie k platnej žiadosti o poskytnutie 

finančných prostriedkov, ktorá je v súlade s predmetom schválenej zmluvy o poskytovaní finančných 

prostriedkov z NJF. 

 Dodatok k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov    

Ak realizácia činností a projektov súvisiacich so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej 

energie presahuje obdobie jedného roka, žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie finančných 

prostriedkov z jadrového fondu prostredníctvom jednej žiadosti na celé obdobie predpokladanej realizácie 

týchto činností alebo projektu. V takom prípade je žiadateľ oprávnený predložiť na NJF dodatok k žiadosti 
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o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom aktualizácie výšky čerpania finančných prostriedkov pre daný 

rok (v termíne spolu so žiadosťami na nasledujúci kalendárny rok). Taktiež je možné dodatkom upraviť 

harmonogram uvedený v pôvodnej (viacročnej) žiadosti – napr. presun niektorých činností na nasledujúci rok. 

Nie je však prípustné meniť a dopĺňať činnosti nad rámec pôvodnej platnej žiadosti, ku ktorej sa dodatok 

predkladá. V prípade, že žiadateľ požaduje doplniť nové činnosti a projekty, musí predložiť na NJF novú 

žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov so všetkými náležitosťami.  

Ak žiadateľ predloží aktualizáciu žiadosti alebo dodatok k žiadosti, musia byť podklady schválené 

štatutárnym orgánom žiadateľa. 

Žiadateľ vypracuje aktualizáciu a dodatok (dodatky) takým spôsobom, aby bolo možné 

v predmetnom dokumente (dokumentoch) vidieť všetky zmeny oproti pôvodnej žiadosti (resp. 

predchádzajúcej platnej verzii).  

 Označovanie žiadostí 

Zmyslom uvedeného systému označovania žiadostí je rýchle a jednoznačné identifikovanie žiadateľa, 

podúčtu NJF, z ktorého majú byť poskytnuté finančné prostriedky, a roku začiatku daných činností. 

Všeobecne môžu nastať tieto situácie: 

• Nová žiadosť je na obdobie 1 roka. 

• Nová žiadosť je na obdobie dlhšie než 1 rok (viacročná žiadosť). 

• Aktualizácia žiadosti. 

• Dodatok k žiadosti. 

 Označovanie nových žiadostí 

Toto označenie žiadostí je v tvare: 

 „PP/U/RR/ZZZZ“,  

kde je: 

PP poradové číslo žiadosti  

U  označenie príslušného podúčtu podľa § 11, ods. 1 zákona č. 308/2018 (uvádza sa veľké tlačené 

písmeno) 

RR posledné dvojčíslie roku začiatku daných činností 

ZZZZ označenie žiadateľa (napr. oficiálna skratka, prípadne iný skrátený názov jednoznačne 

identifikujúci žiadateľa, v prípade potreby sa použije viac ako 4 písmená).  

Týmto spôsobom sa označujú tak jedno- i viacročné žiadosti. 

 Označovanie aktualizácie žiadosti  

Označenie aktualizácie pôvodnej platnej žiadosti je v tvare: 

„PP/U/RR/ZZZZ/AKz“,  

kde je: 
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PP/U/RR/ZZZZ označenie pôvodnej žiadosti 

AK   aktualizácia 

z   poradové číslo aktualizácie (kumulatívna hodnota) 

 

 Označovanie dodatku k žiadosti  

Označenie dodatku k pôvodnej platnej žiadosti je v tvare: 

„PP/U/RR/ZZZZ/DTy“,  

kde je: 

PP/U/RR/ZZZZ označenie pôvodnej žiadosti 

DT   dodatok 

y   poradové číslo dodatku (kumulatívna hodnota) 

 Príklady označovania žiadostí 

 

01/A/22/JAVYS Žiadosť č. 1 od spoločnosti JAVYS, podúčet a) podľa § 11 ods. 1 zákona 

č. 308/2018 Z. z., začiatok činností je v roku 2022, bez dodatku, bez 

aktualizácie. Žiadosť je buď na obdobie 1 roka alebo viacročná. 

 

01/A/22/JAVYS/AK1 Žiadosť č. 1 od spoločnosti JAVYS, podúčet a) podľa § 11 ods. 1 zákona 

č. 308/2018 Z. z., začiatok činností je v roku 2022, bez dodatku, 

aktualizácia č. 1 

 

05/A/22/JAVYS/DT2 Dodatok č. 2 k žiadosti č. 5 od spoločnosti JAVYS, podúčet a) podľa 

§  11 ods. 1 zákona č. 308/2018 Z. z., začiatok činností je v roku 2022, 

bez aktualizácie 

 

06/A/20/JAVYS/DT2/AK2 Dodatok č. 2 k žiadosti č. 6 od spoločnosti JAVYS, podúčet a) podľa 

§  11 ods. 1 zákona č. 308/2018 Z. z., začiatok činností je v roku 2020, 

aktualizácia č. 2 
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 Oprávnené náklady 

Oblasti nákladov, na ktorých úhradu je jadrový fond povinný použiť finančné prostriedky, sú ďalej 

špecifikované v rámci oprávnených nákladov, a to vyhláškou č. 31/2019 Z. z. Oprávnenými nákladmi sú teda 

prevádzkové a investičné náklady účelne, hospodárne, efektívne a účinne vynaložené (podľa ustanovení  

uvedených v  kapitole 2.3.1) v Slovenskej republike v súlade so schválenou vnútroštátnou politikou, 

vnútroštátnym programom, žiadosťami o poskytnutie finančných prostriedkov posúdenými radou správcov a 

na základe zmluvy uzatvorenej s jadrovým fondom. Oprávnené náklady podľa § 1 vyhlášky č. 31/2019 Z. z. 

zahŕňajú náklady na: 

• Vyraďovanie jadrového zariadenia, a to na 

o činnosti prípravy vyraďovania vrátane vyhotovenia dokumentácie, 

o dodatočné činnosti na uzavretie s dozorom alebo uloženie na mieste, 

o demontážne činnosti v kontrolovanom pásme, 

o nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania jadrového zariadenia vrátane 

prepravy (činnosti v rámci ukladania sú uvedené v samostatnom bode), 

o podporné činnosti vyraďovania jadrového zariadenia, 

o konvenčnú demontáž prevádzkových súborov a demoláciu stavieb, 

o riadenie a podporu riadenia projektu, 

o činnosti súvisiaceho výskumu a vývoja, 

o iné činnosti bezprostredne súvisiace s vyraďovaním jadrového zariadenia, 

• Dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva vrátane zabezpečenia skladovacích 

kapacít a súvisiacich činností, 

• Ukladanie rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva v úložisku, a to na 

o činnosti na podporu vyhľadávania a výber lokality úložiska, 

o geologický prieskum, 

o prípravu a projektovanie úložiska, 

o kúpu pozemkov na umiestnenie úložiska, 

o výstavbu a rozšírenie kapacít úložiska, 

o uvádzanie úložiska do prevádzky, 

o prevádzku úložiska vrátane prepravy rádioaktívnych odpadov a vyhoretého 

jadrového paliva na uloženie, 

o uzatvorenie úložiska vrátane monitorovania lokality, 

o výskum a vývoj súvisiaci s úložiskom, 

o podporu zapojenia verejnosti do súvisiacich rozhodovacích procesov, 

o činnosti na zabezpečenie komunikácie s verejnosťou, 

o činnosti na zabezpečenie ekonomickej stimulácie obcí dotknutých výberom lokality 

úložiska, 
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o činnosti na zmiernenie záťaží vyvolaných vykonávaním činností v rámci tejto 

skupiny, 

• Inštitucionálnu kontrolu úložísk. 

Oprávnené náklady na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu a rádioaktívnymi materiálmi 

neznámeho pôvodu zahŕňajú náklady na 

• dohľadanie, 

• prepravu, 

• bezpečné odovzdanie, 

• skladovanie, 

• prípravu na vrátenie, 

• úpravu na ukladanie, 

• ukladanie, 

• súvisiaci výskum a vývoj. 
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 Neoprávnené náklady 

Náklady, ktoré nie sú oprávnené, a teda Národný jadrový fond nesmie schváliť použitie finančných 

prostriedkov na ich úhradu, sú nasledovné:  

• Náklady podľa § 12 ods. 3 zákona, t. j. na: 

o podnikanie alebo zakladanie iných právnických osôb, podnikanie fyzických osôb 

alebo ako vklad do majetku iných právnických osôb alebo fyzických osôb, úhradu za 

kúpu alebo iný prevod akcií alebo podielov na majetku obchodných spoločností, 

o finančné operácie na finančnom trhu vrátane nákupu cenných papierov okrem 

investovania finančných prostriedkov jadrového fondu do dlhopisov a cenných 

papierov s rovnakou mierou rizika, o ktorom rozhodne rada správcov so súhlasom 

ministerstva financií, 

o poskytovanie úverov, pôžičiek, záruk alebo dotácií prevádzkovateľom jadrových 

zariadení na prevádzku jadrového zariadenia alebo držiteľom povolenia alebo iným 

právnickým osobám alebo fyzickým osobám, na finančnú zábezpeku na poistenie 

zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia za škody spôsobené jadrovou 

udalosťou alebo za iné jadrové škody alebo na úhradu poistného na tieto poistenia 

okrem úhrady poistného na poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového 

zariadenia, ktoré je vo vyraďovaní, za škody spôsobené jadrovou udalosťou, 

o úhradu nákladov držiteľov povolení na nakladanie s prevádzkovými rádioaktívnymi 

odpadmi, 

o príspevky na ochranu života a zdravia obyvateľov v oblastiach ohrozenia jadrovými 

zariadeniami, 

o likvidáciu štátneho dlhu alebo ako štátna záruka, 

o vysporiadanie pracovnoprávnych, občianskoprávnych a obchodnoprávnych 

záväzkov vznikajúcich v súvislosti so správou jadrového fondu nad limit 1% 

z ročných príjmov jadrového fondu 

o nakladanie s nepoužívanými vysokoaktívnymi žiaričmi, na ktoré nebola pred ich 

odovzdaním oprávnenej organizácii zložená finančná zábezpeka podľa § 10 ods. 11 

na podúčet jadrového fondu podľa § 11 ods. 1 písm. i) Zákona č. 308/2018, 

o účely bezprostredne nesúvisiace s činnosťou záverečnej časti mierového využívania 

jadrovej energie alebo nakladaním s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu, 

rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými vysokoaktívnymi 

žiaričmi v Slovenskej republike. 

• Odpisy dlhodobého hmotného majetku, ktorého obstaranie je financované z iných zdrojov 

ako zo zdrojov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu.  

• Náklady sankčného charakteru. 

• Náklady, ktoré nie sú daňovým výdavkom podľa § 19 až 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov. 

• Výdavky na vyplácané podiely na zisku vrátane podielov na zisku členov štatutárneho orgánu 

a ďalších orgánov právnickej osoby. 
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• Odmeny za výkon funkcie členov štatutárneho orgánu a ďalších orgánov právnickej osoby, 

ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s prijímateľom finančných prostriedkov jadrového 

fondu. 

• Poistné členov štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorí nie sú v pracovnoprávnom 

vzťahu s prijímateľom finančných prostriedkov jadrového fondu. 

• Odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú v § 76 a § 76a Zákona č. 211/2001 

Z. z. v znení neskorších predpisov. 

• Cestovné náhrady nad rozsah ustanovený Zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov. 

• Náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch a kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve a 

duplicitne účtované náklady. 

• Odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku. 

• Príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť 

ich uhrádzania neustanovuje § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený 

Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 

používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov osobitným predpisom. 

• Straty z derivátových operácií. 

• Náklady na tvorbu sociálneho fondu nad rozsah ustanovený Zákonom Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 

č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov osobitným predpisom. 

• Príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený v § 152  zákona č. 211/2001 

Z. z. 

• Rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad (§ 59 ods. 13 opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre 

podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v 

znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 Z. z.).  
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  Obstaranie majetku zo zdrojov prijímateľa  

V prípade zaradenia odpisov z majetku zaobstaraného zo zdrojov prijímateľa do cenových kalkulácií 

sa postupuje nasledovne: 

• Obstaranie majetku výlučne z vlastných zdrojov prijímateľa (t.j. 100 %), tieto odpisy majetku 

môžu byť zahrnuté do cenových kalkulácií za príslušný rok. 

• Obstaranie majetku kombináciou vlastných zdrojov prijímateľa a iných zdrojov: 

1. Do cenovej kalkulácie za príslušný rok nie je možné zahrnúť odpisy z majetku 

obstaraného z iných zdrojov ako zo zdrojov prijímateľa finančných prostriedkov NJF.  

2. Do cenovej kalkulácie za príslušný rok je možné zahrnúť len odpisy z majetku 

obstaraného z vlastných zdrojov prijímateľa, a to len za podmienky, že výkony 

a činnosti  budú výlučne (t. j. 100 %) realizované pre účely spadajúce pod úhradu 

NJF v rozsahu podľa § 12 zákona.  

3. V prípade, že budú realizované aj výkony a činnosti iné, ako spadajú pod úhradu 

NJF podľa § 12 zákona, nemôžu byť predmetné odpisy z majetku obstaraného 

z vlastných zdrojov prijímateľa zahrnuté do cenovej kalkulácie za príslušný rok.  
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3. PROCES PREDKLADANIA ŽIADOSTI 

 Legislatívny rámec 

Dokumenty, ktorými sa riadi tak proces predkladania, ako aj prerokovania žiadostí o poskytnutie 

finančných prostriedkov fondu, sú okrem všeobecne záväzných právnych predpisov nasledovné dokumenty: 

• Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Štatút Národného jadrového fondu zo dňa 24. 4. 2019. 

• Vnútroštátna politika a vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom 

a rádioaktívnymi odpadmi v SR. 

• Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 31/2019 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a 

aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného 

jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov . 

• Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie dokumenty, ktorých ustanovenia sa bezprostredne dotýkajú procesu posudzovania žiadostí, 

sú nasledovné: 

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 211/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Zákonník práce). 

• Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

• Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov. 
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 Predkladanie žiadostí na NJF 

Žiadateľ je povinný na NJF predložiť za účelom prípravy návrhu rozpočtu jadrového fondu do 31. 

januára vyčíslenie predpokladanej výšky požadovaných finančných prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok 

v členení na podúčty a analytické účty podľa § 11 ods. 1 zákona o NJF.  

Samotná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladá do 31. augusta na nasledujúci 

kalendárny rok a je vypracovaná v zmysle kapitoly 2.3.  

Prehľadná schéma procesu predkladania a prerokovania žiadosti je na obrázku 1.  
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Obrázok 1 Časová postupnosť krokov procesu predloženia a prerokovania žiadosti, prípravy zmluvy a čerpania finančných prostriedkov fondu. 

Poznámka: Prípadnú aktualizáciu žiadosti je možné predložiť v priebehu roku čerpania finančných prostriedkov v súlade s bodom 2.3.2. na základe 
odsúhlasených zmien v cenových kalkuláciách.  
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4. PROCES KONTROLY A POSUDZOVANIA ŽIADOSTI  

Po predložení, zaevidovaní a kontrole úplnosti žiadosti sa začína proces jej podrobnej kontroly. 

Povinnosť kontrolovať žiadosti vyplýva Národnému jadrovému fondu priamo zo zákona č. 308/2018 Z. z., kde 

je podľa § 15 povinný zisťovať okolnosti potrebné na rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov 

jadrového fondu a kontrolovať účelnosť, oprávnenosť, efektívnosť a hospodárnosť použitia týchto 

prostriedkov u osôb, ktorým boli poskytnuté. Zároveň § 15 zákona ďalej uvádza, že Tieto osoby sú povinné 

bezodkladne poskytnúť jadrovému fondu a ním povereným osobám všetky informácie, písomné podklady, 

projekty a účtovné doklady týkajúce sa použitia prostriedkov jadrového fondu. 

Spomedzi všetkých potrebných náležitostí žiadosti je potrebné zdôrazniť nasledovné body: 

• Preukázanie súladu s vnútroštátnym programom (§ 14 ods. 1 písm. e). Pri tomto bode sa 

musí preukázať, že všetky činnosti, ktoré sú plánované realizovať v rámci predkladanej 

žiadosti, budú v súlade s vnútroštátnym programom. Preukázanie bude v samotnom 

formulári žiadosti (Príloha 1) v ktorej je potrebné stručne uviesť   pre zabezpečenie ktorých 

základných činností záverečnej časti jadrovej energetiky v SR (prípadne uviesť aj číslo 

kapitoly) je  potrebná realizácia činností uvedených v žiadosti. Podrobnejšie odôvodnenie 

realizácie činností na ktoré sú požadované finančné prostriedky NJF je  potrebné uviesť   v 

technicko-ekonomickom odôvodnení, ktoré je prílohou predmetnej žiadosti.  

• Číslo a dátum vydania povolenia ÚJD SR podľa osobitného predpisu (§ 14 ods. 1 písm. f, ak 

si predmetná činnosť podľa zákona č. 541/2004 Z. z. atómový zákon a zákona č. 87/2018 

Z. z. o radiačnej ochrane takéto povolenie vyžaduje a bolo už žiadateľovi vydané). 

V prípade, ak predmetná činnosť v žiadosti si takéto povolenie ÚJD SR zmysle zákona 

541/2004 Z. z. atómový zákon vyžaduje a povolenie nebolo ešte na činnosť vydané, nakoľko 

predmetom žiadosti je aj vypracovanie  dokumentácie pre povolenie týchto činností (napr. 

projektová dokumentácia a pod.), je žiadateľ povinný ihneď po obdržaní takéhoto povolenia 

od ÚJD SR pred samotnou  realizáciou činností písomne túto skutočnosť oznámiť NJF spolu 

s predložením kópie príslušného povolenia. V prípade, ak si činnosti v žiadosti na 

poskytnutie finančných prostriedkov NJF povolenie ÚJD SR nevyžadujú je potrebné túto 

skutočnosť spolu so stručným  odôvodnením uviesť v žiadosti.  

• Platné stanoviská ÚJD SR, orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a ministerstva 

životného prostredia na činnosti uvedené v žiadosti. V prípade viacročných žiadostí je 

potrebné doložiť predmetné stanoviská tak aby bola pokrytá celá doba na ktorú bola žiadosť 

NJF zaslaná na schválenie.  

• V zmysle § 14 ods. 1 písm. j) je potrebné v žiadosti  uviesť účel, na ktorý sa majú 

požadované finančné prostriedky z jadrového fondu použiť podľa § 12 a uvedením 

príslušného podúčtu a písmena (§ 11).   

• Výška celkových nákladov a ich členenie v jednotlivých rokoch (v prípade viacročnej 

žiadosti). Pri investičných činnostiach musí byť v technicko-ekonomickom odôvodnení 

žiadosti uvedený  rozpis nákladov pre daný IPR, vrátane spôsobu stanovenia celkovej ceny. 

. 
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Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti podľa zákona o NJF, riaditeľ NJF ju predloží na posúdenie rade 

správcov spolu so stanoviskami úradu, ministerstva životného prostredia a orgánov štátnej správy v oblasti 

radiačnej ochrany do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Ak žiadosť nie je úplná, riaditeľ NJF vyzve žiadateľa 

v lehote, ktorú určí, na doplnenie žiadosti. 

Rada správcov posudzuje žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF a schvaľuje výšku 

finančných prostriedkov jadrového fondu žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie finančných 

prostriedkov jadrového fondu podľa § 13 a žiadosť obsahuje všetky náležitosti podľa § 14 ods. 1 a 2 a žiadosť 

bola predložená v lehote podľa § 14 ods. 4 a žiadateľ splnil povinnosť podľa § 14 ods. 3 a je v súlade so 

schváleným vnútroštátnym programom, vládou schváleným rozpočtom Národného jadrového fondu na 

príslušný rozpočtový rok, zásadami uvedenými v § 3 zákona o NJF a oprávnenými nákladmi, na ktorých úhradu 

majú byť finančné prostriedky jadrového fondu použité.  

Postupnosť kontroly a procesu posudzovania žiadosti teda možno rozdeliť do nasledovných bodov: 

1. Kontrola formálnej stránky a úplnosti  žiadosti. 

2. Kontrola obsahovej stránky žiadosti – jednotlivé riadky vlastnej (titulnej) strany žiadosti. 

3. Poskytnutie stanoviska/podkladu/pripomienok pre Radu správcov a ich prejednanie so žiadateľom, 

v prípade potreby aj na spoločnom stretnutí. 

4. Vyjadrenie správcu podúčtu podľa článku 3, bodu 21, písm. b) Štatútu NJF. 

5. Posúdenie žiadosti radou správcov NJF, schválenie výšky poskytnutých finančných prostriedkov, 
schválenie zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov a jej predloženie Dozornej rade NJF. 

6. Prerokovanie zmluvy dozornou radou NJF.  

 

V prípade potreby sa môže vykonať analýza a nezávislé posúdenie požadovanej výšky finančných 

prostriedkov. Zároveň môže Národný jadrový fond v prípade nových projektov, predovšetkým investičných 

akcií, požadovať predloženie štúdie realizovateľnosti, ktorá preukazuje odôvodnenosť realizácie daných 

činností.   

   

  Pomôckou pre kontrolu splnenia príslušných ustanovení zákona o NJF je kontrolný výkaz uvedený 

v Prílohe 3. Poskytnutie finančných prostriedkov fondu je podmienené splnením všetkých uvedených 

podmienok.   
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5. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z NJF 

Žiadateľ má právny nárok na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF 

v prípade, ak rada správcov schváli výšku finančných prostriedkov uvedených v predloženej žiadosti. Zmluva 

sa uzatvára na príslušný rozpočtový rok. Po schválení výšky poskytnutia finančných prostriedkov jadrového 

fondu radou správcov riaditeľ NJF zabezpečí vyhotovenie a predloženie návrhu zmluvy rade správcov a 

dozornej rade. Radou správcov schválený návrh zmluvy predloží riaditeľ NJF na podpis osobám podľa § 5 ods. 

16 a žiadateľovi do siedmich pracovných dní od prerokovania návrhu zmluvy dozornou radou NJF. 

Zmluva sa vyhotovuje písomne a obsahuje: 

a) identifikačné údaje zmluvných strán a predmet zmluvy, 

b) účel, podmienky poskytnutia, výšku, vecné a časové použitie finančných prostriedkov, 

c) ustanovenia o kontrole použitia finančných prostriedkov, ktoré obsahujú najmä povinnosť 

zabezpečenia prístupu ku všetkým zmluvám, účtovným dokladom, daňovým dokladom a 

preberacím protokolom k plneniam financovaným z poskytnutých finančných prostriedkov, 

d) penále za neoprávnené, neúčelné, neefektívne alebo nehospodárne použitie finančných 

prostriedkov, 

e) zodpovedné osoby za použitie poskytnutých finančných prostriedkov, 

f) podmienky vypovedania zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, 

g) spôsob zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov, 

h) výšku oprávnených nákladov prijímateľa finančných prostriedkov jadrového fondu. 

Schválená zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov z NJF je zverejňovaná na webovom sídle 

Národného jadrového fondu a v Centrálnom registri zmlúv. Pri zverejňovaní sa dodržia všetky ustanovenia: 

• Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

• Zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

• Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).  

Zároveň sa zabezpečí ochrana obchodného tajomstva v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník (napr. jednotkové ceny za nakladanie s RAO).  

Súčasťou procesov po schválení zmluvy je aj priebežné poskytovanie dokladov k žiadostiam zo strany 

žiadateľa (napr. po výbere zhotoviteľa, pokiaľ tento ešte nebol známy pri predkladaní žiadosti).   

Schválená zmluva umožňuje žiadateľovi vystavovanie faktúr a ich úhradu zo strany NJF. Pri kontrole 

faktúr sa postupuje v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v rámci čoho sa vykonáva finančná kontrola: 

• Základná. 

• Administratívna (vecná). 
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• Finančná kontrola na mieste (v prípade požiadavky NJF).  

Ak vykonaná finančná kontrola preukáže splnenie všetkých náležitostí smernice NJF o finančnej 

kontrole podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, ako aj súladu s predmetnou žiadosťou 

a jej schválenými aktualizáciami a dodatkami, je možná úhrada faktúr.  Ďalšie náležitosti (napr. splatnosť 

faktúr) sú definované v zmluve medzi žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov fondu a NJF.  
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PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1 VZOR ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV FONDU 

PRÍLOHA 2 PREHĽAD NÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ MUSÍ ŽIADATEĽ O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV FONDU UVIESŤ V ŽIADOSTI (1 –  15) A JEJ PRÍLOHÁCH (16 – 19) 

PRÍLOHA 3 KONTROLNÝ VÝKAZ K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z NJF 
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Príloha 1 Vzor žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu 

  

Ž I A D O S Ť 
 

o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu  

 
 

1. Číslo žiadosti:                               

2. Podúčet a analytický účet jadrového fondu:  

3. 

Obchodné meno a sídlo žiadateľa:  

IČO:  

Zapísaný v obchodnom registri:      

4. Názov a miesto činnosti:   

5. Preukázanie súladu s vnútroštátnym programom:  

6. 
Číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa § 5 ods. 3 písm. c) až h), j) a n) a § 9 

Zákona č. 541/2004 Z. z.:  

7. Výška celkových nákladov (v EUR):                                                     

8. 
Výška požadovaných finančných prostriedkov z fondu (v EUR):                  

V prípade viacročnej žiadosti rozpis po jednotlivých rokoch 

9. Druh požadovaných finančných prostriedkov:  

10. Účel použitia požadovaných finančných prostriedkov z fondu:  

11. 

Termín prípravy a realizácie činnosti: 

Od:   

Do:   

12. 
Názov a sídlo dodávateľa:  

 

13. 
Vyjadrenie žiadateľa k výberu dodávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o VO: 
 

14. 
Spôsob zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov: 

 

15. 

Spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu  pri  neoprávnenom alebo 
nehospodárnom použití alebo zadržaní poskytnutých finančných prostriedkov jadrového 

fondu:  
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Príloha 1 Vzor žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov fondu - pokračovanie 

 
 

Ž I A D O S Ť 

o poskytnutie finančných prostriedkov z Národného jadrového fondu  
 

 

Číslo žiadosti:  
 

 

Zoznam príloh: 

a) osvedčená kópia povolenia na činnosti podľa § 13 ods. 1 zákona č. 308/2018 Z. z., 

b) popis činností, na ktoré sa finančné prostriedky požadujú, prípadne ich projekt, spolu so 

stanoviskami úradu, orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany a ministerstva životného 

prostredia,  

c) vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 13 ods. 2 zákona č. 308/2018 Z. z. spolu 

s odôvodnením,  

d) technicko-ekonomické odôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov jadrového fondu a ich 

prínos k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti. 

 

 

Vypracoval:  
                       

Miesto, dátum 
 

Predkladá: 
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Príloha 2 Prehľad náležitostí, ktoré musí žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov fondu uviesť v žiadosti (1 –  15) a jej prílohách (16 – 19) 

 

 Poradové 

číslo 
Náležitosť Komentár, doplňujúce vysvetlenie 

Žiadosť 

1 Číslo žiadosti uvedené žiadateľom. 

Žiadosť musí byť jednoznačne identifikovaná a musí byť zrejmý žiadateľ, podúčet 

a rok začiatku daných činností.     

2 
Označenie podúčtu a analytického účtu 

jadrového fondu, na ktorý sa žiadosť vzťahuje. 

3 

Obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo 

a sídlo žiadateľa, ak je žiadateľom právnická 

osoba, obchodné meno, miesto podnikania a 

identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická 

osoba – podnikateľ. 

4 

Názov a miesto činnosti, na ktorú sa majú 

poskytnúť finančné prostriedky jadrového 

fondu. 

Jednoznačná identifikácia činnosti a miesta jej vykonania.  

5 
Preukázanie súladu s vnútroštátnym 

programom. 

Povinnosťou fondu je zabezpečiť účelné, hospodárne, efektívne a účinne 

vynaloženie finančných prostriedkov  v súlade so schválenou vnútroštátnou 

politikou a vnútroštátnym programom. Aby bolo možné tieto skutočnosti 

jednoznačne potvrdiť, je v tomto bode nevyhnutné uviesť detailné informácie 

potvrdzujúce tento súlad. 

6 
Číslo a dátum vydania povolenia úradu podľa 

osobitného predpisu. 

Nutnou podmienkou je platné povolenie ÚJD, a to počas celej doby realizácie 

činností uvádzaných v žiadosti. To znamená, že aj v prípade časového predĺženia 

realizácie daných činností oproti plánu je nevyhnutné preukázať, že tieto činnosti 

majú stále platné povolenie na ich realizáciu. 
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 Poradové 

číslo 
Náležitosť Komentár, doplňujúce vysvetlenie 

7 Výška celkových nákladov. Uvedú sa celkové náklady. 

8 
Výška požadovaných finančných prostriedkov z 

jadrového fondu. 

Uvedú sa len tie náklady, ktorých poskytnutie z fondu sa požaduje. V prípade 

viacročnej žiadosti sa uvedú po jednotlivých rokoch. 

9 

Druh požadovaných finančných prostriedkov, a 

to investičné finančné prostriedky alebo 

neinvestičné finančné prostriedky. 

Uvedie sa príslušný druh. 

10 
Účel, na ktorý sa majú požadované finančné 

prostriedky z jadrového fondu použiť. 

Uvedie sa účel, spolu s odkazom na príslušné ustanovenie § 12. ods. 1 zákona č. 

308/2018 Z. z. 

11 Termín prípravy a realizácie činnosti. Uvedie sa dátum začiatku a konca realizácie činností.  

12 Názov a sídlo dodávateľa. Uvedú sa príslušné údaje. 

13 

Vyjadrenie žiadateľa, že pri výbere dodávateľa 

postupoval podľa osobitného predpisu (Zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

Žiadateľ uvedie dané vyjadrenie. V prípade realizácie všetkých činností vlastným 

personálom túto skutočnosť tiež uvedie.  

14 
Spôsob zabezpečenia ďalších finančných 

prostriedkov. 
Uvedie sa príslušný spôsob.  

15 

Spôsob zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči 

jadrovému fondu pri neoprávnenom alebo 

nehospodárnom použití alebo zadržaní 

poskytnutých finančných prostriedkov 

jadrového fondu. 

Uvedie sa finančné krytie (napr. z vlastných zdrojov, z poistenia). 
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 Poradové 

číslo 
Náležitosť Komentár, doplňujúce vysvetlenie 

Príloha k 

žiadosti 

16 Osvedčená kópia povolenia na činnosti.  

Osvedčená kópia preukazuje, že žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov 

fondu má platné povolenie ÚJD na činnosti, na realizáciu ktorých žiada finančné 

prostriedky. Toto povolenie musí byť platné počas celej doby realizácie 

predmetných činností, teda aj v prípade predĺženia doby ich realizácie.  

17 

Popis činností, na ktoré žiadateľ finančné 

prostriedky jadrového fondu požaduje, prípadne 

ich projekt, spolu so stanoviskami ÚJD, orgánov 

štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany1 a 

ministerstva životného prostredia; ak ide o 

žiadosť o uskutočnenie projektu alebo činností 

súvisiacich so záverečnou časťou mierového 

využívania jadrovej energie, ktoré presahujú 

obdobie jedného roka, je žiadateľ povinný 

špecifikovať predpokladané činnosti podľa 

jednotlivých rokov. 

Uvedú sa všetky potrebné náležitosti.  

18 

Vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky, že 

činnosti súvisiace so záverečnou časťou 

mierového využívania jadrovej energie, na ktoré 

sa prostriedky požadujú, sú v súlade s 

vnútroštátnym programom a že týmito 

činnosťami nedôjde k nevyváženosti 

energetickej sústavy Slovenskej republiky alebo 

k ohrozeniu alebo zhoršeniu životného 

prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva spolu 

s odôvodnením. 

Podobne ako v bode 5 je potrebné detailne preukázať súlad s vnútroštátnym 

programom.  
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 Poradové 

číslo 
Náležitosť Komentár, doplňujúce vysvetlenie 

19 

Technicko-ekonomické odôvodnenie 

požadovaných finančných prostriedkov 

jadrového fondu a ich prínos k zvýšeniu 

jadrovej bezpečnosti a radiačnej bezpečnosti. 

Uvedú sa informácie v takej miere detailnosti, aby, v prípade potreby, bolo možné 

vykonať nezávislé posúdenie a analýzu  účelnosti, oprávnenosti, efektívnosti 

a hospodárnosti použitia požadovaných príspevkov fondu.  

1 Orgány štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany sú podľa § 4 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane nasledovné: 

• Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, 

• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

• Regionálne úrady verejného zdravotníctva, 

• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

• Slovenská informačná služba. 
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Príloha 3 Kontrolný výkaz k Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF 

 

Žiadosť číslo 

P. č. 
Ustanovenie Zákona 

č. 308/2018 Z. z. 
Podmienka 

Predložené/ 

Splnené 
Pozn. 

1 § 13 ods. 1 písm. a) Žiadateľ je držiteľom príslušného povolenia. ☐   

2 § 13 ods. 1 písm. b) Žiadateľ má uhradené povinné príspevky alebo povinné platby. ☐  

3 § 13 ods. 1 písm. c) 
Žiadateľ uhradil v lehote pokuty uložené podľa osobitného predpisu a sankcie 

podľa § 16 zákona. 
☐  

4 § 13 ods. 1 písm. d) 

U žiadateľa nebolo zistené neoprávnené, neefektívne alebo nehospodárne 

nakladanie, zadržanie alebo použitie finančných prostriedkov jadrového 

fondu na iný účel, ako boli poskytnuté. 

☐ 
 

5 § 13 ods. 1 písm. e) 

Žiadateľ nemá za obdobie piatich rokov pred podaním žiadosti evidované 

nedoplatky voči príslušným úradom a poisťovniam, ani pohľadávky po 

splatnosti. 

☐ 
 

6 § 13 ods. 3 
V prípade viacročnej žiadosti, žiadateľ výšku finančných prostriedkov 

každoročne aktualizuje.   
☐  

7 § 14 ods. 1 písm. a) Žiadateľ uviedol číslo žiadosti. ☐  
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Žiadosť číslo 

P. č. 
Ustanovenie Zákona 

č. 308/2018 Z. z. 
Podmienka 

Predložené/ 

Splnené 
Pozn. 

8 § 14 ods. 1 písm. b) 
Uvedenie označenia podúčtu a analytického účtu jadrového fondu, na ktorý 

sa žiadosť vzťahuje. 
☐  

9 § 14 ods. 1 písm. b) 
Overenie súladu, či podúčet a analytický účet jadrového fondu označený 

v žiadosti zodpovedá ustanoveniam § 11 Zákona. 
☐  

10 § 14 ods. 1 písm. c) Uvedenie identifikačných údajov. ☐  

11 § 14 ods. 1 písm. d) 
Uvedenie názvu a miesta činnosti, na ktorú sa majú poskytnúť finančné 

prostriedky jadrového fondu. 
☐  

12 § 14 ods. 1 písm. e) 
Podrobne, vecne a dostatočne preukázaný súlad všetkých činností s 

vnútroštátnym programom. 
☐  

13 § 14 ods. 1 písm. f) Všetky činnosti v žiadosti sú v súlade s povolením úradu. ☐  

14 § 14 ods. 1 písm. f) 

Povolenie ÚJD SR (a povolenie všetkých predmetných úradov a inštitúcií, 

pokiaľ je nutné) je platné pre celú plánovanú dobu realizácie všetkých 

činností. 

☐ 
 

15 § 14 ods. 1 písm. g) Uvedenie výšky celkových nákladov. ☐  

16 § 14 ods. 1 písm. h) Uvedenie výšky požadovaných finančných prostriedkov z jadrového fondu. ☐  
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Žiadosť číslo 

P. č. 
Ustanovenie Zákona 

č. 308/2018 Z. z. 
Podmienka 

Predložené/ 

Splnené 
Pozn. 

17 § 14 ods. 1 písm. i) 
Uvedenie  druhu požadovaných finančných prostriedkov (investičné alebo 

neinvestičné). 
☐  

18 § 14 ods. 1 písm. j) 
Účel, na ktorý sa majú požadované finančné prostriedky z jadrového fondu 

použiť. 
☐  

19 § 14 ods. 1 písm. k) Uvedenie termínu prípravy a realizácie činností. ☐  

20 § 14 ods. 1 písm. l) Uvedenie názvu a sídla dodávateľa. ☐  

21 § 14 ods. 1 písm. m) 
Uvedenie vyjadrenia žiadateľa, že pri výbere dodávateľa postupoval podľa 

osobitného predpisu. 
☐  

22 § 14 ods. 1 písm. n) Uvedenie spôsobu zabezpečenia ďalších finančných prostriedkov. ☐  

23 § 14 ods. 1 písm. o) 

Uvedenie spôsobu zabezpečenia záväzkov žiadateľa voči jadrovému fondu pri 

neoprávnenom alebo nehospodárnom použití poskytnutých finančných 

prostriedkov jadrového fondu.  

☐ 
 

24 § 14 ods. 2 písm. a) Priložená osvedčená kópia povolenia na činnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a). ☐  

25 § 14 ods. 2 písm. b) 
Priložený popis činností, na ktoré žiadateľ finančné prostriedky jadrového 

fondu požaduje, prípadne ich projekt. 
☐  
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Žiadosť číslo 

P. č. 
Ustanovenie Zákona 

č. 308/2018 Z. z. 
Podmienka 

Predložené/ 

Splnené 
Pozn. 

26 § 14 ods. 2 písm. b) 
Priložené stanoviská úradu, orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej 

ochrany a ministerstva životného prostredia. 
☐  

27 § 14 ods. 2 písm. b) 
Špecifikácia predpokladaných činností podľa jednotlivých rokov (žiadosť 

presahujúca obdobie 1 roka). 
☐  

28 § 14 ods. 2 písm. c) 
Vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienky podľa § 13 ods. 2 spolu 

s odôvodnením. 
☐  

29 § 14 ods. 2 písm. d) 

Technicko-ekonomické odôvodnenie požadovaných finančných prostriedkov 

jadrového fondu a ich prínos k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti a radiačnej 

bezpečnosti. 

☐ 
 

30 § 14 ods. 4 Predloženie žiadosti do 31.8. na nasledujúci kalendárny rok. ☐  

31 § 15 ods. 4 
V prípade dodatku k existujúcej žiadosti – preukázanie jeho odôvodnenosti k 

činnostiam v pôvodnej žiadosti. 
☐  

 Kontrolu vykonal Dátum Podpis  

     
 
Poznámky 


