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rok 2012 bol pre projekt prípravy a výstav-
by nového jadrového zdroja rokom, ktorý 
priniesol prvé detailné informácie a analýzy 
o možnostiach realizácie jedného z najdô-
ležitejších projektov v histórií samostatného 
slovenska. som presvedčený, že tento pro-
jekt je výzvou, ktorá si nezaslúži silné emó-
cie, ale dostatok zdravého rozumu a prag-
matický prístup. 

Štúdia realizovateľnosti priniesla odpovede 
na  mnohé otázky, ktoré zaujímajú nielen 
odborníkov, ale aj širokú verejnosť. ak by 
som mal dvoma slovami pomenovať zák-
ladné východiská, ktoré nám Štúdia realizo-
vaná rešpektovanými expertmi preukázala, 
povedal by som, že projekt je realizovateľný 
a rentabilný. a to je dobrá správa pre celé 
slovensko. v súčasnosti pre nás neexistuje 
relevantná alternatíva za  jadrovú energiu. 
pri rozhodovaní preto musíme zohľadňovať 
prírodné podmienky a potenciál na rozvoj 
obnoviteľných zdrojov. slovensko sa k tej-
to otázke postavilo čestne a  rozhodlo sa 
jednoznačne stáť na  strane jadra, a  to aj 
v  čase, keď sa iné krajiny jadru síce ofici-
álne bránia, ale bez dovozu takto vyrába-
nej energie by však nedokázali pokryť svoje 
reálne potreby. slovensko nemá inú ener-
getickú budúcnosť ako „jadrovú“, ak chce-
me žiť nielen „tu a  teraz“, ale myslieť aj 
na ďalšie generácie. projekt nového jadro-
vého zdroja si preto zaslúži dostatočnú po-
zornosť i čas, pretože výsledok našej práce 
budú posudzovať aj naši vnuci, pravnuci, či 
prapravnuci. 
 
veľké projekty sa nerodia ľahko. kríza, 
zmeny na trhu a investície z minulosti po-
znamenali aj náš projekt prípravy a výstav-
by nJZ. od začiatku sa počíta so strategic-
kým partnerom a tento model nie je dôvod 
meniť. akcionári spoločnosti v  roku 2012 
zodpovedne schválili plán činností na  na-

sledujúce obdobie a tento plán sa darí po-
stupne napĺňať. Za  Jadrovú energetickú 
spoločnosť slovenska chcem vyzdvihnúť 
tiež úsilie vlády sr, ktorá schválila vytvore-
nie pracovnej komisie, ktorá pripraví všetky 
podklady a analýzy, aby sme sa vedeli maxi-
málne objektívne postaviť k otázkam týka-
júcim sa budúcnosti projektu. o vytvorení 
pracovnej komisie sa rozhodlo práve pre-
to, aby bolo možné podrobne zvážiť všetky 
dostupné varianty zabezpečenia projektu 
v budúcnosti. 

v  roku 2013 budú stáť pred nami ďalšie 
výzvy a ja som presvedčený, že sa nám ich 
podarí postupne naplniť a opäť sa priblížiť 
o niekoľko zásadných, rozhodných a pev-
ných krokov bližšie k  novej jadrovej elek-
trárni.

Štefan Šabík
predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ

PríHOvOrPríHOvOr
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1. PROFIL SPOLOČNOSTI

Jadrová energetická spoločnosť slovenska, 
a. s., (Jess) vznikla dňa 31. decembra 2009 
zápisom do  obchodného registra sr. vy-
tvorenie novej projektovej spoločnosti od-
súhlasila európska komisia a  následne aj 
vláda sr, ktorá na  svojom zasadnutí dňa 
9. 12. 2009 svojím uznesením č. 893/2009 
schválila návrh na  založenie obchodnej 
spoločnosti Jess. 

opodstatnenie vzniku spoločnosti vychá-
dza z  dokumentu stratégia energetickej 
bezpečnosti slovenska, schváleného vládou 
sr, ktorý hovorí o vývoji energetickej bilan-
cie na slovensku do roku 2030. v súvislosti 
s touto stratégiou medzi hlavné strategické 
priority zásobovania elektrinou v  období 
rokov 2013 až 2030, okrem iného, patrí 
zabezpečenie výstavby nového jadrového 
zdroja (nJZ).

POSLANIE
poslaním spoločnosti je pripraviť projekt 
vhodného typu jadrového zdroja, následne 
zabezpečiť výstavbu a ekonomicky, efektív-
ne a  bezpečne vyrábať elektrickú energiu 
a teplo.

projekt zabezpečíme s prihliadnutím na:
 maximálnu bezpečnosť, 
 minimálny vplyv na životné prostredie, 
 energetickú bezpečnosť slovenska a 
 ekonomickú efektívnosť.

2. ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV

Jadrová energetická spoločnosť slovenska, 
a.s., je spoločným podnikom slovenskej 
Jadrovej a  vyraďovacej spoločnosti, a.s., 
(JavYs), ktorá vlastní 51 % podielu akcií 
a  českej energetickej skupiny čeZ vlast-
niacej 49 % akcií spoločnosti.  spoločnosť 
bola založená bez výzvy na upisovanie akcií 
zakladateľskou zmluvou vo forme notár-
skej zápisnice, v  rámci ktorej boli schvále-
né i  stanovy obchodnej spoločnosti Jess 
a  bola zvolená dozorná rada obchodnej 
spoločnosti Jess. Manažérska kontrola spo-
ločnosti funguje na princípe rovnosti oboch 
partnerov, ktorá sa premieta do  všetkých 
orgánov spoločnosti.

51 %-ný podiel  
spoločnosti JavYs predstavuje:
 nepeňažný vklad podniku, vo forme po-
zemkov, stavieb, líniových stavieb, štúdií 
a záväzkov,

 peňažný vklad vo výške 1 683 099 €.

49 %-ný podiel  
spoločnosti čeZ predstavuje:
 peňažný vklad vo výške 116 616 423 €.
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3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI

PrEdStAvENStvO 
predstavenstvo je štatutárnym orgánom 
spoločnosti, ktorý riadi  činnosť  spoloč-
nosti  a koná  v  jej mene. predstavenstvo 
rozhoduje  o všetkých  záležitostiach  spo-
ločnosti,  pokiaľ nie sú právnymi predpismi 
alebo týmito stanovami vyhradené do pô-
sobnosti valného zhromaždenia alebo do-
zornej rady.

Predseda predstavenstva
Štefan Šabík

Podpredseda predstavenstva 
andrej Žiarovský

Členovia predstavenstva
tomáš vavruška
Ján červenák
Peter Szénásy
petr Závodský

dOzOrNá rAdA 
dozorná rada je najvyšším kontrolným or-
gánom spoločnosti. dohliada na výkon pô-
sobnosti predstavenstva a uskutočňovanie 
podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Predseda dozornej rady
Ľubor Benkovič  (do 13. 7. 2012)
peter čižnár (od 13. 7. 2012)

Podpredseda dozornej rady
daniel Beneš 

Členovia dozornej rady
Peter Bodnár
Miroslav obert
vladimír Johanes 
Milan orešanský (do 13. 7. 2012)
anton Masár (od 13. 7. 2012)

Valné zhromaždenie
valné zhromaždenie je najvyšším orgánom 
spoločnosti. na rokovaní valného zhromaž-
denia sa zúčastňujú členovia predstaven-
stva, dozornej rady, prípadne iné prizvané 
osoby. predstavenstvo spoločnosti je povin-
né zvolať valné zhromaždenie minimálne 
jedenkrát za  rok, pričom v  roku 2012 sa 
konalo celkom  3-krát. informácie o kona-
ní a  výsledkoch hlasovania zo zasadnutia 
valného zhromaždenia sú zverejňované 
na stránke spoločnosti. 
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4. VÝZNAMNÉ UDALOSTI

14. – 15. 5. 2012
Zástupcovia spoločnosti sa zúčastnili 
na  medzinárodnom európskom jadrovom 
fóre eneF, ktoré sa konalo za účasti predse-
dov vlád čr a sr tentoraz v Bratislave.

30. – 31. 5. 2012 
na stretnutí predstaviteľov Zväzu zamest-
návateľov energetiky slovenska a českého 
zväzu zamestnancov energetiky, na Zámku 
Hrubá skála v českej republike, prezento-
val generálny riaditeľ tému rozvoja energe-
tiky na slovensku.

26. 7. 2012 
Bola vypracovaná Štúdia realizovateľnosti, 
ktorá posudzuje kľúčové aspekty projektu 
nového jadrového zdroja a tvorí nevyhnut-
ný základ pre ďalšie posudzovanie projektu.

27. 9. 2012 
generálny riaditeľ uviedol na Medzinárod-
nej konferencii secure energy supply (ses) 
hlavné závery zo Štúdie realizovateľnosti 
a stav prípravy výstavby novej jadrovej elek-
trárne na slovensku. 

28. 9. 2012 
na  zasadnutí oik Bohunice vo veľkých 
kostoľanoch generálny riaditeľ oboznámil 
členov oik s hlavnými závermi a odporúča-
niami zo Štúdie realizovateľnosti projektu 
nového jadrového zdroja.

28. 9. 2012 
vedenie spoločnosti predstavilo projekt 
nového jadrového zdroja, ako aj hlavné vý-
sledky Štúdie realizovateľnosti na zasadnu-
tí ÚJd sr v trnave. 

25. 10. 2012 
dozornou radou boli schválené činnosti 
na  nasledujúce obdobie. patrí k  nim na-
príklad začatie procesu posúdenia vplyvu 
na  životné prostredie a  ďalšie kroky súvi-
siace s prípravou infraštruktúry pre projekt.

05. 11. 2012 
Za  prítomnosti vedenia spoločnosti Jess 
a  seps boli prezentované výsledky Štúdie 
realizovateľnosti  a  požiadavky na  ďalšiu 
spoluprácu v oblasti vyvedenia výkonu pro-
jektu nového jadrového zdroja.

28. 11. 2012 
generálny riaditeľ spoločnosti na seminári 
„aktuálne projekty v  jadrovoenergetickej 
lokalite Jaslovské Bohunice“, ktorý sa konal 
vo veľkých kostoľanoch, prezentoval súčas-
né aktivity a predpokladaný vývoj  projektu 
nového jadrového zdroja.  seminár organi-
zovala   oik Bohunice v  spolupráci s ZMo 
región Je  J. Bohunice pre primátorov miest 
a starostov obcí. 
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5. ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI

Začiatok prípravy Štúdie realizovateľnosti 
siaha až do prvej polovice roku 2010, keď 
boli oslovení potenciálni dodávatelia tla-
kovodných reaktorov s požiadavkou o po-
skytnutie informácií o  svojich najnovších 
projektoch. požadované údaje, potrebné 
na  vypracovanie Štúdie realizovateľnosti, 
boli na konci roku 2010 zaslané v podobe 
informačných balíčkov. samotnú Štúdiu re-
alizovateľnosti začala, na základe výsledku 
procesu výberového konania, koncom no-
vembra 2011 spracúvať spoločnosť Ústav 
jaderného výzkumu Řež, a. s.

prvá polovica roku 2012 sa niesla najmä 
v  znamení práce na  jednotlivých častiach 
Štúdie realizovateľnosti a  podkladových 
štúdií, v rámci ktorých boli detailne analy-
zované všetky podmienky realizovateľnos-
ti. svoj potenciál a um pri spracovaní diela 
spojili nielen odborníci z českej a sloven-
skej republiky a  zo Španielska, ale aj zá-
stupcovia akcionárov čeZ a JavYs.

ÚJv Řež dňa 26. 7. 2012 odovzdal Štúdiu 
realizovateľnosti a podkladové štúdie, pri-
čom všetky zmluvné podmienky boli dodr-
žané. výsledná štúdia na  takmer dvetisíc 
stranách obsahuje analýzy a  hodnotenia 
navrhovaných technických alternatív, po-
súdenie vhodnosti lokality, dodávateľského 
systému, riadenia projektu, finančného za-
bezpečenia a ekonomickej analýzy projektu 
nového jadrového zdroja. Štúdia realizova-
teľnosti, kľúčový interný dokument spoloč-
nosti, sa v súlade s akcionárskou zmluvou 
stala nevyhnutným východiskom pri ďal-
šom rozhodovaní o  optimálnom postupe 
prípravy a realizácie nJZ na slovensku.

HlaVné záVery a OdPOrúČania
Štúdia bola podrobená detailnej analýze 
expertmi obidvoch akcionárov Jess. cie-
ľom bolo podrobne analyzovať podmien-
ky realizovateľnosti a  poskytnúť vedeniu 

spoloč nosti Jess ako i  akcionárom súhrn 
komplexných informácií ako podklad k roz-
hodovacím procesom o  uvoľnení zdrojov 
a  povolení na  výkon ďalších činností pre 
nasledujúce fázy projektu.

v  rámci Štúdie realizovateľnosti a podkla-
dových štúdií boli posudzované a vyhodno-
tené nasledovné ciele:
 rentabilita projektu nJZ počas celej jeho 
životnosti.

 Bezpečná prevádzka elektrárne z hľadiska 
aplikovateľných národných a  medziná-
rodne uznávaných kritérií jadrovej bez-
pečnosti.

 príprava a uvedenie novej jadrovej elek-
trárne do  komerčnej prevádzky v  naj-
kratšom možnom termíne. 

v  zmysle záverov Štúdie realizovateľnosti 
a  doterajších analýz možno konštatovať, 
že pre nJZ v  lokalite Jaslovské Bohunice 
sú realizovateľné varianty jednoblokového 
alebo dvojblokového usporiadania do cel-
kového výkonu 2  400 MW elektrických 
za predpokladu splnenia podmienok a od-
porúčaní, ktoré sa budú realizovať v ďalšej 
fáze projektu.

tecHnická Časť
v  súlade s  akcionárskou zmluvou bolo 
v  Štúdii realizovateľnosti analyzovaných 
šesť projektov tlakovodných jadrových 
elektrární generácie iii alebo iii+.
všetkých šesť projektov má potenciál na-
plniť základné predpoklady projektu nJZ, 
a  preto pri výbere budúceho dodávateľa 
je potrebné uvažovať so všetkými hodno-
tenými projektmi. Hodnotenie dodávateľov 
uvedených projektov jadrových elektrární 
pre potreby Štúdie realizovateľnosti nedis-
kvalifikuje iných dodávateľov tlakovodných 
jadrových elektrární z  budúceho výberu 
hlavného dodávateľa nJZ.
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Modernized international reactor

PrOjekt dOdáVateĽ

Atmea 
1100

Atmea

ePr 1700 Areva

MIr 1200
konzorcium  

MIr

APr 1400 KePCo

apWr 1700 Mitsubishi

AP 1000 Westinghouse
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infOrmácia O staVenisku
Hlavným cieľom tejto kapitoly bolo posú-
diť realizovateľnosť projektu nJZ z pohľadu 
umiestenia stavby na  záujmovej ploche, 
ktorá je v kontakte s areálom vyraďovaných  
jadrových elektrární (Je) a1 a v1 a jej integ-
rácie do existujúcej infraštruktúry.
najdôležitejšie aspekty hodnotenia umies-
tenia nJZ boli:
 Umiestenie nJZ v lokalite a na záujmovej 
ploche z pohľadu slovenskej legislatívy.

 posúdenie vhodnosti lokality z  hľadiska 
seizmicity a geologických pomerov.

 Možnosť pripojiť nJZ do elektrizačnej sú-
stavy.

 Zásobovanie nJZ surovou vodou a vypúš-
ťanie odpadových vôd.

 preprava nadmerných a nadrozmerných 
komponentov a  doprava materiálov 
a surovín na stavenisko.

 súvisiace a  vyvolané investície projektu 
NJZ.

umiestenie njz
v  rámci štúdie boli pre umiestenie nJZ 
na záujmovej ploche uvažované štyri mož-
nosti umiestenia jadrovej elektrárne, a  to 
s  dispozične najväčším pôdorysom elek-
trárne vo verzii jednobloku a  dvojbloku, 
s variantným umiestením na voľnej ploche 
a na ploche vyraďovaných objektov Je a1 
a v1. Jednotlivé možnosti umiestenia nJZ 
boli analyzované z  dispozičného, technic-
kého, ekonomického i environmentálneho 
hľadiska a časového aspektu prípravy záuj-
movej plochy.
Z  hľadiska vyhodnotenia legislatívnych 
požiadaviek sr a  vylučujúcich kritérií pre 
umiestnenie jadrových zariadení v  zmys-
le vyhlášky Úradu jadrového dozoru sr č. 
430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú 
bezpečnosť sú všetky uvažované umieste-
nia vyhovujúce. na základe posúdenia do-
datočných kritérií sa najvhodnejšími javia 
umiestenie jednobloku a  dvojbloku, oba 
na voľnej ploche, pričom pomocné plochy 
na  výstavbu by boli umiestené na  ploche 

po vyradených objektoch Je a1 v majetku 
spoločnosti Jess.

Posúdenie seizmicity  
a geologických pomerov
súčasťou posúdenia vhodnosti lokality 
nJZ z  hľadiska seizmicity a  geologických 
pomerov bolo vypracovanie štúdie posú-
denie seizmicity a  geologických pomerov 
pre projekt nJZ eBo – predbežná správa, 
ktorá skonštatovala, že v danej etape prác 
neboli zistené skutočnosti vylučujúce alebo 
podstatne sťažujúce realizáciu nJZ. v prvej 
polovici roku 2013 bude dopracovaná Zá-
verečná správa, ktorá podľa nových geolo-
gických prieskumov, geofyzikálnych meraní 
a  podľa najnovších metodík detailne oce-
ní seizmické a geologické pomery lokality 
a následne bude iniciovaná medzinárodná 
previerka Maae na verifikáciu vyhodnote-
nia seizmických a  geologických podmie-
nok.

Pripojenie njz  
do elektrizačnej sústavy sr
pripojenie do  elektrizačnej sústavy je rea-
lizovateľné pri vybudovaní novej rozvodne 
v  lokalite Jaslovské Bohunice prostredníc-
tvom blízkych 400 kv vedení pri súčasnom 
posilnení rozvodnej stanice križovany, me-
dzinárodného prepojenia prenosovej sústa-
vy sr a podporných služieb pre reguláciu 
elektrizačnej sústavy.
Ďalšie kroky v tejto oblasti budú koordino-
vané v  spolupráci s Ministerstvom hospo-
dárstva sr, prevádzkovateľom prenosovej 
sústavy slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s., a  prevádzkovateľom distri-
bučnej sústavy Západoslovenská energeti-
ka, a.s.

Prívod surovej vody  
a odvod odpadových vôd
Štúdia analyzovala spôsob zásobovania nJZ 
surovou vodou a  odvod odpadových vôd 
z pohľadu technicko-ekonomických a envi-
ronmentálnych kritérií.
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surová voda pre potreby nJZ bude odobe-
raná z  vodnej nádrže sĺňava. Množstvo 5 
m3/s, predbežne potvrdené slovenským vo-
dohospodárskym podnikom, je dostatočné 
pre varianty do  celkového výkonu 2  400 
MW elektrických a platí pre celú životnosť 
uvažovaných blokov, a  to i  pre scenáre 
s  nepriaznivými dlhodobými klimatickými 
zmenami.
odvod odpadových a dažďových vôd bude 
realizovaný do rieky váh.

Preprava nadmerných 
a nadrozmerných komponentov 
a doprava materiálov a surovín 
na stavenisko
Štúdia preukázala, že na transport nadroz-
merných a ťažkých komponentov môže byť 
použitá cestná preprava z prístavu Bratisla-
va do lokality výstavby alebo kombinovaná 
vodná a  pozemná doprava využitím riek 
dunaj a váh. odporúčané je využitie kom-
binovaného spôsobu prepravy z  dôvodu 
jednoduchšej a  lacnejšej realizácie potreb-
ných úprav transportnej trasy.
na dopravu všetkých potrebných materiá-
lov a surovín potrebných na výstavbu nJZ, 
ako aj výstavbových pracovníkov, bude po-
užitá existujúca železničná a cestná infraš-
truktúra.

súvisiace a vyvolané investície
Štúdia analyzovala využiteľnosť zdrojov 
v blízkom okolí a lokalite výstavby nJZ, vyu-
žiteľnosť existujúcich stavieb, infraštruktú-
ry, systémov, zariadení z  lokality elektrární 
Bohunice a  okolia s  možnosťou využitia 
na výstavbu alebo prevádzku nJZ. rovnako 
boli spracované návrhy nových stavieb, sys-
témov a zariadení.
cieľom bolo definovať hranice staveniska 
v  rámci záujmovej plochy pri rešpekto-
vaní umiestnenia nJZ, najmä s  ohľadom 
na umožnenie:
 riešenia vyvedenia výkonu z nJZ a zabez-
pečenia rezervného napájania vlastnej 
spotreby nJZ vrátane umiestenia rozvod-

ne 400 kv na pripojenie nJZ do elektri-
začnej sústavy sr, 

 prívodu surovej vody a odvodu odpado-
vých a dažďových vôd, 

 napojenia na  cestnú a  železničnú do-
pravnú infraštruktúru, 

 prípravy staveniska a  zariadenia stave-
niska. 

dOdáVateĽský systém
v rámci Štúdie realizovateľnosti boli posú-
dené viaceré spôsoby kontraktačných prí-
stupov na obchodné zabezpečenie hlavnej 
dodávky projektu nJZ, jadrového paliva 
a súvisiacich a vyvolaných investícií. odpo-
ručený dodávateľský model na výber hlav-
ného kontraktu je dodávka na kľúč, ktorá 
bude zahŕňať všetky dodávky a služby ne-
vyhnutné pre výstavbu a uvedenie do pre-
vádzky.

riadenie PrOjektu
Štúdia realizovateľnosti poskytuje detailný 
popis riadenia projektu nJZ a  zodpoved-
ností zúčastnených subjektov v  rôznych 
fázach projektu, ako aj návrh personálne-
ho zabezpečenia projektu a jeho štruktúry. 
na  základe skúseností zhotoviteľa štúdie, 
získaných z rozsiahlych energetických pro-
jektov, celý projekt by mal byť riadený jed-
nou organizačnou jednotkou vytvorenou 
v  rámci organizačnej štruktúry Jess. táto 
organizačná jednotka musí prevziať zodpo-
vednosť za celý projekt počas všetkých jeho 
etáp. Špecializované inžinierske/konzultač-
né spoločnosti by mali poskytnúť spoloč-
nosti Jess podporu pri vykonávaní činností, 
akými sú koordinácia projektu, prieskum 
staveniska, zber vstupných údajov o  sta-
venisku, príprava kompletnej povoľovacej 
dokumentácie, časové plánovanie, zabez-
pečovanie kvality, žiadosti o  licencovanie 
a  povoľovanie, technický dozor, dohľad 
nad projektovým inžinieringom, výstavbou 
a uvádzaním do prevádzky. celková potre-
ba ľudských zdrojov v okamihu začiatku vý-
stavby môže pre jeden blok predstavovať 
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okolo 300 pracovníkov na strane Jess a až 
150 ďalších, a  to externých pracovníkov 
špecializovaných spoločností. celkový po-
čet zamestnancov Jess počas prevádzky je 
odhadnutý na 650 zamestnancov.
vzhľadom na  počet požadovaných kvali-
fikovaných pracovníkov Jess a na situáciu 
na trhu špecializovaného technického per-
sonálu by sa mali procesy náboru a odbor-
nej prípravy (najmä personálu prevádzky 
a údržby) začať v dostatočnom predstihu.

ČasOVý Plán
v rámci Štúdie realizovateľnosti boli analy-
zované činnosti, príslušná legislatíva, vrá-
tane trvania aktivít a  vzájomných väzieb, 
predpokladanej lehoty potrebnej pre inži-
nierske práce, vstupné údaje z  informač-
ných balíčkov poskytnutých potenciálnymi 
dodávateľmi a  vstupné údaje z  ostatných 
kapitol Štúdie realizovateľnosti. na  zákla-
de tejto analýzy boli vypracované scenáre 
pre tvorbu časových plánov predpríprav-
nej a prípravnej etapy projektu. Jednotlivé 
scenáre zohľadňujú možnosti financovania 
projektu, dodávateľského systému, objed-
návania komponentov s dlhou lehotou do-
dania a blokového usporiadania.
podľa súčasných znalostí a  za  predpokla-
du plnenia kľúčových míľnikov projektu sa 
očakáva spustenie prvého bloku do  skú-
šobnej prevádzky po roku 2025.

FINANcOvANIE
Účelom tejto časti Štúdie realizovateľnosti 
bolo identifikovať a  analyzovať potenciál-
ne štruktúry financovania, aplikovateľné 
na  projekt nJZ a  popísať výhody a  nevý-
hody každej takejto štruktúry vo vzťahu 
k možným obmedzeniam v súčasnom eko-
nomickom a legislatívnom prostredí.
významné vklady kapitálu počas realizá-
cie projektu budú nevyhnutné. vzhľadom 
na fakt, že spoločnosť Jess je projektovou 
spoločnosťou bez finančnej histórie, pri za-
bezpečovaní externého financovania môže 
vzniknúť situácia, že existujúci akcionári 

budú musieť poskytnúť projektu nJZ doda-
točnú podporu alebo ručenie. 

ekOnOmická analýza
vyhodnotenie ekonomickej realizovateľ-
nosti projektu nJZ je kľúčovou časťou eko-
nomickej analýzy, ktorá reflektuje závery 
a  odporúčania z  ostatných kapitol Štúdie 
realizovateľnosti, ako aj špecifické vstupy 
poskytnuté zo strany Jess a/alebo jej akcio-
nárov. Bolo analyzovaných 6 variantov pro-
jektu nJZ z pohľadu hodnotenia investície. 
kľúčové hodnotiace výstupy sú čistá súčas-
ná hodnota (npv) a vnútorná miera návrat-
nosti (irr) spolu s ďalšími parametrami po-
žadovanými zo strany akcionárov Jess (cel-
ková potreba vlastného kapitálu a cudzích 
zdrojov, rozloženie investícií v čase atď.).
analýza citlivosti pre každý scenár bola tak-
tiež spracovaná. výsledkom je, že každý 
variant projektu nJZ je ekonomicky realizo-
vateľný za predpokladu, že všetky vstupné 
predpoklady budú splnené. dosiahnuteľ-
nosť prezentovaných finančných prehľadov 
závisí od  pretrvávajúcej validity predpo-
kladov, na základe ktorých je ekonomická 
analýza pripravená.
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vš: 88 %

Sš: 12 %

6. ĽUDSKÉ ZDROJE

vývoj v oblasti ľudských zdrojov v  spoloč-
nosti nadväzoval na  trendy uplatňované 
v  predchádzajúcom roku a  na  schválené 
ciele spoločnosti na  rok 2012. v  politike 
zamestnanosti bolo hlavným cieľom zabez-
pečiť odborných zamestnancov a zaistiť ich 
vzdelávanie a  rozvoj, aby bola dosiahnutá 
spoľahlivá a hospodárna prevádzka spoloč-
nosti, ale aj dodržané zásady v oblasti BoZp 
a ochrany životného prostredia. 

POlitika zamestnanOsti
ku koncu roka 2012 pracovalo v  spoloč-
nosti 36 zamestnancov a 7 agentúrnych za-
mestnancov, funkčná schéma bola takmer 
na 90 % obsadená. obsadzovanie voľných 
pracovných miest bolo v súlade s internými 
predpismi, kde sú definované kritériá pre 
zaraďovanie zamestnancov na  príslušnú 
funkciu na  základe druhu práce, ponuky 

a  dopytu na  trhu práce. Jadrová energe-
tická spoločnosť slovenska, a.s.,  pri výbe-
re nových pracovníkov kladie veľký dôraz 
na kvalifikovanosť, odbornosť a  technickú 
pripravenosť.

POdiel muŽOV a Žien na celkOVOm 
StAvE zAmEStNANcOv
v roku 2012 pracovalo v spoločnosti z cel-
kového stavu zamestnancov (zamestnan-
cov a agentúrnych zamestnancov) 31 mu-
žov, čo je 72 % a 12 žien, čo je 28 % . 

VzdelanOstná štruktúra 
zAmEStNANcOv
vzdelanostná štruktúra zamestnancov je 
na veľmi dobrej úrovni, z celkového počtu 
zamestnancov (zamestnancov a  agentúr-
nych zamestnancov) je 38 vysokoškolsky 
vzdelaných a  5 zamestnancov má stredo-
školské vzdelanie.

sš = stredoškolské vzdelanie  
Vš = vysokoškolské vzdelanie

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
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VekOVá štruktúra
priemerný vek zamestnancov a  agentúr-
nych zamestnancov sa pohybuje na úrovni 
43 rokov. v  spoločnosti pracovali predo-
všetkým odborníci s  viacročnou praxou. 
najviac ich bolo vo veku od 41 do 50 rokov 
– 21 zamestnancov (48 %); vo veku od 31 

do  40 rokov bolo 11 zamestnancov (26 
%); vo  veku od 51 do 60 rokov pracova-
lo 8 zamestnancov (19 %), do 30 rokov 2 
zamestnanci (5 %)  a 1 zamestnanec bol vo 
veku nad 60 rokov (2 %). veková štruktúra 
je znázornená v nasledujúcom grafe.

20 – 30 rokov 31 – 40 rokov 41 – 50 rokov 51 – 60 rokov 61 – 70 rokov

VzdeláVanie a rOzVOj 
zAmEStNANcOv
Útvar ľudských zdrojov organizačne a vec-
ne zabezpečuje proces vzdelávania a rozvo-
ja zamestnancov v úzkej spolupráci s vedú-
cimi zamestnancami organizačných celkov,  
ako  aj s jednotlivými zamestnancami, aby 
sa udržala a skvalitnila dosiahnutá odborná 
úroveň zamestnancov pre potreby plánova-
nej výstavby nového jadrového zdroja.

odborná príprava zamestnancov sa usku-
točnila v súlade s platnou legislatívou. roz-
voj spôsobilosti zamestnancov zabezpe-
čujú školenia obchodného zamerania (Fi-
dic), ako aj školenie v oblastiach geológie 
a  seizmicity, interný auditor a kurzy infor-
mačných technológií ale i školenia zamera-
né  na osvojenie si prezentačných zručností 
a komunikácie. 

v rámci jazykovej prípravy sa zamestnanci 
zdokonaľovali v  anglickom jazyku. Účasť 
zamestnancov spoločnosti na zahraničných 
konferenciách a seminároch prispela k roz-
voju ich odborných znalostí, nadviazaniu 
kontaktov a  získaniu prehľadu o  nových 
svetových trendoch. 

OdmeňOVanie a zamestnanecké 
VýHOdy
na dosahnutie strategických cieľov spoloč-
nosti, prostredníctvom skvalitnenia výkonu 
zamestnancov, bol zavedený nový systém 
hodnotenia a odmeňovania zamestnancov.
súčasťou kľúčových ukazovateľov výkon-
nosti zamestnancov sa stalo požadované 
pracovné správanie. Bolo zavedených päť 
pravidiel pracovného správania, ktoré vy-
chádzajú z hodnôt organizácie. 

Veková štruktúra
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sociálna politika je neoddeliteľnou súčas-
ťou starostlivosti o zamestnancov. spoloč-
nosť tvorí sociálny fond v  zmysle Zákona 
nr sr č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 
v znení neskorších predpisov povinným prí-
delom vo výške 0,6 % hrubej mzdy. v mi-
moriadnych prípadoch spoločnosť poskytu-
je jednorazovú sociálnu výpomoc. 

spoločnosť prispieva zamestnancom 
na  stravovanie (na  jedno hlavné jedlo) vo 
výške 55 % stravného, poskytovaného 
pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 
v zmysle zákona  č. 328/2002 Z. z. o cestov-
ných náhradách v znení neskorších predpi-
sov. okrem toho prispieva na  stravovanie 
aj zo sociálneho fondu. Zamestnanci majú 
zabezpečené stravovanie zodpovedajúce 
zásadám správnej výživy priamo na praco-
viskách alebo v ich blízkosti.

Jadrová energetická spoločnosť slovenska, 
a.s., prispela v  roku 2012 svojim zamest-
nancom na doplnkové dôchodkové spore-
nie vo výške 3 % zo zúčtovanej mzdy za-
mestnanca. Účelom doplnkového dôchod-
kového sporenia zamestnancov je umožniť 
sporiteľovi získať doplnkový príjem v zmysle 
zákona č. 650/2004 Z. z. v platnom znení. 
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7. BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

BezPeČnOsť a OcHrana zdraVia 
PrI PrácI
Bezpečnosť a  ochrana zdravia pri práci 
(BoZp) v priebehu roka 2012 bola zabez-
pečovaná v  zmysle príslušných ustanove-
ní Zákonníka práce, zákona č. 124/2006 
Z. z. o  bezpečnosti a  ochrane zdravia pri 
práci v znení neskorších noviel a predpisov, 
normy oHsas stn 18001:2007 a v súlade 
s  internými predpismi spoločnosti. Úlohy 
vyplývajúce z uvedených zákonov pre práv-
nické osoby boli zabezpečované vlastnými 
silami a preventívnymi a ochrannými služ-
bami na  základe uzatvorených zmluvných 
vzťahov.

Základné zásady a  priority v  oblasti BoZp 
boli vedením spoločnosti deklarované v po-
litike BoZp na rok 2012, ktorá je súčasťou 
dokumentu príručka integrovaného systé-
mu manažérstva. realizácia politiky BoZp 
bola zabezpečená úlohami z programu 
BoZp na rok 2012.

v zmysle vyhlášky MZ sr č. 448/2007 Z. z. 
o podrobnostiach o faktoroch práce a pra-
covného prostredia vo vzťahu ku katego-
rizácii prác z hľadiska zdravotných rizík sú 
zamestnanci Jess zaradení do 2. kategórie, 
do  ktorej sa zaraďujú práce, pri ktorých 
vzhľadom na  riziko nie je predpoklad po-
škodenia zdravia.

počas roka sa v  spoločnosti nevyskytol 
žiadny pracovný úraz, ani choroba z povo-
lania. hodnotené obdobie je tretím rokom 
existencie spoločnosti. pracovná úrazovosť 
za celé trojročné obdobie je nulová, preto 
neboli zostavované trendy ukazovateľov 
pracovnej úrazovosti.

kontroly a previerky BOzP
pravidelné kontroly v oblasti BoZp boli vy-
konávané podľa plánu kontrol na rok 2012. 
kontroly boli zamerané na  dodržiavanie 

bezpečnostných predpisov, ochrany zdravia 
pracovníkov a  hygieny práce vo všetkých 
objektoch spoločnosti. celkovo bolo vyko-
naných 112 kontrol, pri ktorých bol zistený 
1 nesúlad, ktorý bol následne odstránený.

Periodická previerka BoZP bola vykonaná 
na  tento účel zriadenou komisiou BoZp, 
prebehla vo všetkých objektoch zaradených 
v  majetku Jess, celkom bolo zistených 73 
nesúladov, ktoré boli postupne odstránené.

inšpekcia práce v spoločnosti je vykonáva-
ná podľa zákona č. 125/2006 Z. z. inšpek-
torátom práce so sídlom v nitre. v priebe-
hu roka zo strany ip nitra nebola vykonaná 
inšpekcia.

Ochrana pred požiarmi
ochrana pred požiarmi je v spoločnosti za-
bezpečovaná v zmysle zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi, vyhlášky Mv 
sr č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 
a ďalších vyhlášok k predmetnému zákonu. 
dokumentácia o  ochrane pred požiarmi 
bola udržiavaná v  súlade s  požiadavkami 
legislatívy a  aktuálnym stavom v  objek-
toch Jess. v priebehu roka 2012 na území 
a v objektoch spoločnosti nebol evidovaný 
žiadny požiar.

preventívne protipožiarne prehliadky boli 
vykonané podľa plánu kontrol na rok 2012. 
prehliadky boli zamerané na  dodržiava-
nie protipožiarnych predpisov vo všetkých 
objektoch spoločnosti. spolu bolo vykona-
ných 120 prehliadok, pri ktorých bolo ziste-
ných 41 nesúladov. nesúlady boli následne 
odstránené. dodržiavanie protipožiarnych 
predpisov bolo aj predmetom periodických 
previerok so zameraním na  dodržiavanie 
vyhlášky Mv sr č. 478/2008 Z. z. o vlast-
nostiach, konkrétnych podmienkach pre-
vádzkovania a  zabezpečenia pravidelnej 
kontroly požiarnych uzáverov.



22

Štátny požiarny dozor v  spoločnosti je vy-
konávaný or HaZZ trnava. v priebehu roka 
2012 zo strany Štátneho požiarneho dozo-
ru nebola vykonaná inšpekcia.

ŽiVOtné PrOstredie
problematike ochrany životného prostredia 
bola venovaná náležitá pozornosť. riade-
nie činností v  oblasti životného prostre-
dia priamo nadväzuje na plnenie zámerov 
a  zásad environmentálnej politiky spoloč-
nosti. Za jeden z najdôležitejších princípov 
environmentálnej politiky  je zamerať sa už 
v  procese prípravy projektu na  výber naj-
modernejších technológií, ktoré v  budúc-
nosti zaručia minimalizáciu vplyvov na  ži-
votné prostredie.  

v rámci budovania integrovaného systému 
manažérstva  spoločnosť pokračovala v im-
plementovaní   požiadaviek medzinárodnej 
normy iso 14 001:2004 – systémy environ-
mentálneho manažérstva predovšetkým 
identifikovaním svojich environmentálnych 
aspektov a možných  súčasných a budúcich 
vplyvov na životné prostredie. 

v  oblasti životného prostredia bola v  ob-
dobí roku 2012 zabezpečovaná bežná 
prevádzka –  zneškodňovanie odpadov, 
dodávka pitnej a úžitkovej vody, odvod od-
padových vôd, prevádzka plynovej kotolne 
a servisné  kontroly ekologických zariadení  
prostredníctvom zmluvných partnerov. 

v  súlade s  princípom prevencie  a v snahe  
neustáleho zlepšovania boli pravidelne vy-
konávané kontroly dodržiavania požiada-
viek legislatívy v environmentálne význam-
ných objektoch. 

Odpadové hospodárstvo
vzhľadom na charakter prevádzkových čin-
ností  v roku 2012 boli produkované len os-
tatné odpady v celkovom množstve 79,47 
tony. Z  tohto množstva odpadov bolo vy-
produkovaných:
 18,8 tony komunálnych odpadov,
 62,67 tony iných odpadov.

Ochrana ovzdušia
spoločnosť prevádzkuje jeden stredný zdroj 
znečisťovania  ovzdušia – plynovú kotolňu 
na vykurovanie objektov. 
Množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných 
do ovzdušia v roku 2012 bolo nasledovné:

Názov  
zdroja

Počet  
prevádzkových 

hodín

Spotreba 
paliva
(m3)

Vypustené emisie do ovzdušia (t.rok-1)

tzL SO2 NOx cO ∑c

PK 740.IX-1 1 378,50 126 320 0,0096 0,00115 0,1872 0,0756 0,0126

vysvetlivky:  
tZl – tuhé znečisťujúce látky; so2 – oxid siričitý; nox – oxidy dusíka; co – oxid uhoľnatý; 
∑c – sumárny organický uhlík
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Ďalšou sledovanou oblasťou v rámci ochrany 
ovzdušia je prevádzka a servis zariadení obsa-
hujúcich fluórové skleníkové plyny. tieto za-
riadenia boli v zmysle platnej legislatívy pra-
videlne monitorované. neboli zistené žiadne 
úniky skleníkových plynov do ovzdušia. 

Vodné hospodárstvo
dodávka pitnej vody do  lokality Jaslovské 
Bohunice je realizovaná prostredníctvom 
trnavskej vodárenskej spoločnosti. v  roku 
2012 bolo spotrebovaných 40  518 m3 
pitnej vody. Úžitkovú vodu pre prevádz-
ku technologických zariadení zabezpečuje 
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. vy-
produkované odpadové vody sú odvádza-
né kanalizačnými sieťami a po vyčistení sú 
vypúšťané spoločne s odpadovými vodami 
z  prevádzky Jadrovej a  vyraďovacej spo-
ločnosti, a.s., do  prírodných recipientov. 
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa 
zatiaľ nesleduje.

Posudzovanie vplyvov  
na životné prostredie
Jednou z  kľúčových činností v  rámci pro-
jektu výstavba nového jadrového zdroja je 
spracovanie zámeru a správy o posudzova-
ní navrhovanej činnosti na životné prostre-
die. v roku 2012 boli na základe výsledkov 
Štúdie realizovateľnosti skompletizované  
interné dokumenty slúžiace ako vstupy  pre 
spustenie procesu posudzovania vplyvov 
na životné prostredie. 
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Jadrová energetická spoločnosť slovenska, 
a.s., vybudovala základy integrovaného 
systému manažérstva (isM) pozostávajúce-
ho z manažérstva kvality, environmentálne-
ho manažérstva a manažérstva bezpečnos-
ti a ochrany zdravia pri práci. rok 2012 bol 
v znamení zdokonaľovania a posudzovania 
nastavených procesov. na základe nastave-
nej vnútropodnikovej legislatívy a dvojroč-
nej skúsenosti z chodu spoločnosti, a tým 
aj jednotlivých procesov, sa pristúpilo k re-
víziám niektorých dokumentov. 

v  rámci budovania a  zlepšovania integro-
vaného systému manažérstva  spoločnosti 
boli v roku 2012  vykonané tri interné audi-
ty zamerané  na všetky zložky integrované-
ho systému manažérstva – kvalitu, životné 
prostredie, bezpečnosť a  ochranu zdravia 
pri práci.

integrovaný systém manažérstva spoloč-
nosti vychádza z poslania Jadrovej energe-
tickej spoločnosti slovenska, a.s., z politík 
a  organizačného poriadku spoločnosti.

riadiaca dOkumentácia
Z pohľadu procesného riadenia spoločnosti 
sú jednotlivé procesy definované tak, aby 

pokryli rozsah všetkých činností a  zohľad-
nili ich odborné špecifiká. najvyššiu úroveň 
procesu oblasti riadenia popisuje smernica. 
pre spoločnosť Jess bolo definovaných cel-
kom 27 základných procesov. každý pro-
ces má svojho garanta a vlastníka procesu. 
pri dekomponovaní procesov sa postupuje 
do takej úrovne, aby boli procesy popísané 
v plnom rozsahu a aby boli stanovené prís-
lušné zodpovednosti a právomoci. 

rok 2012 uzavrel prvú etapu tvorby riadia-
cej dokumentácie a na  základe skúsenos-
tí a  vychádzajúc z  podstaty procesu e06 
– Zlepšovanie, opatrenia na nápravu, pre-
ventívne opatrenia sa rozbehlo posudzova-
nie nastavenia jednotlivých procesov, vstu-
pov a výstupov, a hlavne ich optimalizácia 
a vzájomná previazanosť tak, aby bola zvý-
šená efektivita práce celej spoločnosti.

rozdelenie procesov spoločnosti Jess zo-
stalo nezmenené a tieto procesy sú rozčle-
nené nasledovne:
 a – integrovaný systém manažérstva
 B – Zodpovednosť manažmentu
 c – Manažment zdrojov 
 d – realizácia projektu
 e – Meranie, analýza a zlepšovanie

8. INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
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dms (document management system)
v súvislosti s  tvorbou a evidenciou riadia-
cej a  technickej dokumentácie  sa v  roku 
2012 nasadil dokumentačný systém dMs 
(document management system) na plat-
forme alfresco, ktorý zabezpečil jednotné 
úložisko všetkej dokumentácie. 
v ďalšom roku by sa mala vybudovať nad-
stavba nad týmto systémom tak, aby boli 
zabezpečené funkcie automatického obe-
hu dokumentov podporujúce elektronické 
pripomienkovanie a  schvaľovanie doku-
mentov so systémom publikovania a  uk-
ladania dokumentov. Hlavným cieľom bu-
dovanej aplikácie dMs zostáva ukladanie 
všetkých dokumentov v  jednom centrál-
nom dátovom sklade tak, aby bola zaistená 
bezpečnosť a celistvosť duševného vlastníc-
tva spoločnosti.
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9. KOMUNIKÁCIA

spoločnosť Jess aj v roku 2012 pokračovala 
v napĺňaní stratégie otvorenej a spoločen-
sky zodpovednej komunikácie.  dôkazom 
je aj spolupráca s  orgánmi štátnej správy 
(Úrad jadrového dozoru sr, Ministerstvo 
hospodárstva sr, Ministerstvo životného 
prostredia sr) a regionálnymi samospráva-
mi, ktoré na projekte participujú a ktorých 
vyjadrenia priamo ovplyvňujú vývoj projek-
tu prípravy nJZ v  lokalite Jaslovských Bo-
huníc. 

Jadrová  energetika neustále prináša so 
sebou veľa podstatných otázok a tém. po-
važujeme za dôležité informovať odbornú 
i  širokú verejnosť o  hlavných aspektoch. 
Hlavnou témou tohto roku bolo vypraco-
vanie Štúdie realizovateľnosti a  následne 
posúdenie jej výsledkov.  o  hlavných zá-
veroch a  odporúčaniach štúdie informo-
val generálny riaditeľ na  medzinárodnom 
fóre Bezpečná dodávka energie (ses 2012) 
v Bratislave. následne bola vydaná tlačová 
správa, ktorú prevzalo niekoľko mediál-
nych zdrojov. okrem spomínaného fóra sa 
spoločnosť zúčastnila aj na ďalších poduja-
tiach, napr. na eneF, enko a pod.

oboznámenie sa s  výsledkami Štúdie re-
alizovateľnosti prebehlo aj na  pôde ob-
čianskej informačnej komisie Bohunice, 
kde boli prerokované aj ďalšie kroky a ak-
tivity projektu výstavby nového jadrového 
zdroja. v rámci oik Bohunice bola naďalej 
rozvíjaná spolupráca s príbuznými komisia-
mi. svedčí o tom aj seminár spojený s od-
bornou exkurziou vo vybraných jadrových 
zariadeniach v elektrárňach v Bohuniciach 
a  Mochovciach, na  ktorej sme si vymeni-
li svoje skúsenosti s členmi oik Mochovce 
a členmi občianskej bezpečnostnej komisie 
dukovany. 

Jedným zo spôsobov, ako priblížiť tento 
projekt širokej verejnosti, bola účasť zá-
stupcov spoločnosti Jess na dni otvorených 
dverí – open plant, ktorý v  júni organizo-
vali slovenské elektrárne v Jaslovských Bo-
huniciach. kto prejavil záujem dozvedieť sa 
niečo viac o projekte nJZ, mal k dispozícii 
informačné materiály a odborníkov, pripra-
vených odpovedať a diskutovať o  témach 
jadrovej energetiky. informácie o  vývoji 
projektu nJZ záujemcovia mohli čerpať aj 
z webovej stránky spoločnosti, ktorá v roku 
2012 prešla dizajnovými zmenami.

vítanou a  zároveň potešujúcou bola po-
nuka členstva generálneho riaditeľa v  re-
dakčnej rade časopisu pre elektrotechniku, 
energetiku, informačné a  komunikačné 
technológie, ktorého vydávanie odborne 
gestoruje Fakulta elektrotechniky a  infor-
matiky stU v Bratislave. odbornej verejnos-
ti sme tému nového jadrového zdroja pri-
blížili v 13. vydaní ročenky stroJárstvo 
– energetika a v ročenke elektrotechniky 
a  energetiky, ktoré vyšli v  druhej polovici 
roku 2012.
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Hlavnými úlohami spoločnosti v roku 2012 
boli najmä súčinnosť a pripomienkové ko-
nanie pri realizácii Štúdie realizovateľnosti 
na  projekt nJZ, pokračovanie na  príprave 
rozvoja infraštruktúry a kontinuálne zabez-
pečenie prác na podpornej štúdii seizmicity 
a geológie.

podnikateľská činnosť spoločnosti bola za-
meraná na prenájom hnuteľného a nehnu-
teľného majetku, ktorý nie je v súčasnosti 
spoločnosťou využívaný.

všetky uvedené aktivity boli financova-
né z  vlastných zdrojov spoločnosti v  rám-
ci schváleného krátkodobého finančného 
plánu (kFp) na  rok 2012. prehľad základ-
ných ukazovateľov plánu v porovnaní s pl-
nením uvádzame v nasledovnom prehľade:

 kFp skutočnosť  
 2012 2012  
 (eUr) (eUr)

náklady spolu  9 474 790 6 622 166

výnosy spolu 3 828 000 3 840 776

hospodársky  
výsledok -5 646 790 -2 781 390     

investície 11 325 000 5 281 882

nižšie čerpanie bolo vykázané takmer 
u všetkých skupín nákladov, ktorých príčina 
nedočerpania súvisela s nižšou potrebou 
právnych služieb, propagácie a  reklamy 
projektu, nákladov na štúdie a  expertízy, 
služieb za informačné technológie, ako aj 
ďalšími úsporami. nižšie plnenie na základe 
servisných zmlúv bolo z dôvodu kompenzá-
cie tržieb za neplnený plánovaný prenájom.

na  oblasť úspory osobných a  mzdových 
nákladov mal vplyv nižší priemerný stav za-
mestnancov a zamestnávanie agentúrnych 
zamestnancov oproti plánovanému.

plánované výnosy spoločnosti zahŕňali 
tržby z prenájmu a výnosové úroky z vkla-
dov. plánovaná výška bola mierne  prekro-
čená. tržby za prenájom neboli dosiahnu-
té, na druhej strane  však boli prekročené 
výnosové úroky z dôvodu úročenia vyšších 
zostatkov na bankových účtoch termínova-
ných vkladov vplyvom nedočerpania nákla-
dov a investícií.

investičný rozpočet v objeme 11 325 000 € 
bol schválený na štyri menovité akcie, z kto-
rých plnenie bolo realizované na  dvoch. 
najvyšší objem investičných prostriedkov 
bol plánovaný na  investície v  súvislosti 
s projektom nJZ. skutočné plnenie vo výš-
ke 5 265 882 € zahŕňalo okrem objemovo 
najväčšej akcie na Štúdiu realizovateľnosti, 
štúdiu seizmicity a geológie, platby za sla 
zmluvy súvisiace s projektom a agentúrne 
dohody za špecialistov. 

Málo významné plnenie bolo za informač-
no-komunikačné technológie, kde v  rám-
ci prvej fázy i. etapy bol obstaraný systém 
alfresco –  informačný systém  na riadenie 
dokumentov v cene 16 000 €.

Zhodnotenie administratívnej budovy (roz-
šírenie o kamerový systém) a finančná in-
vestícia do dcérskej spoločnosti určená 
na nákup pozemkov boli presunuté na pl-
nenie v roku 2013. 

Majetok spoločnosti k  31. 12. 2012 do-
siahol  hodnotu 229  033  822 € a  pred-
stavuje pokles oproti stavu k  1. 1. 2012 
o 3 333 810 €.

výška neobežného majetku narástla 
o 3 973 733 €, pričom hodnotíme obsta-
ranie dlhodobého nehmotného a hmotné-
ho majetku spolu – z dôvodu preúčtovania 
obstarania medzi položkami medziročne. 
Za  uvedené obdobie bol nárast v  sume 

10. SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI  A STAVE  MAJETKU
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4 166 757 €, ktorý sa vzťahuje predovšet-
kým na nJZ. Zníženie dlhodobého finanč-
ného majetku je z  dôvodu precenenia fi-
nančnej investície – zúčtovania straty dcér-
skej spoločnosti.

pokles  pri obežnom  majetku celkom  pred-
stavoval  7 681 993€, a vznikol najmä vply-
vom zníženia stavov na finančných účtoch 
o 7 745 268€, ktoré  boli použité na finan-
covanie prevádzky a  obstaranie investícií. 
ostatné položky obežného majetku, t.j. zá-
soby, dlhodobé pohľadávky (odložená da-

ňová povinnosť) a krátkodobé pohľadávky  
oproti počiatočnému stavu vzrástli spolu 
o 63 276€.

Zvýšenie  časového rozlíšenia o 374 450 € 
bolo najviac ovplyvnené príjmami budúcich 
období, kde podstatnú časť predstavujú 
úroky na  termínovaných vkladoch, kto-
ré neboli prijaté v roku 2012, a na druhej 
strane, náklady budúcich období, ktoré sa 
vzťahujú na oblasť poistenia majetku, zod-
povednosti za škodu a softvérové licencie.

štruktúra majetku stav k 1. 1. 2012
(v eur)

stav k 31. 12. 2012
(v eur)

a.      neobežný majetok 126 074 767 130 048 500

a.i.    dlhodobý nehmotný majetok 2 637 054 809 752

a.ii.   dlhodobý hmotný majetok 119 561 294 125 555 353

a.iii.  dlhodobý finančný majetok 3 876 419 3 683 395

B.      Obežný majetok 106 222 511 98 540 518

B.I.    Zásoby 929 1 274

B.ii.   dlhodobé pohľadávky 0 0

B.iii.  krátkodobé pohľadávky 300 817 363 748

B.iv.  Finančné účty 105 920 765 98 175 496

c.      Časové rozlíšenie 70 354 444 804

majetok spolu 232 367 632 229 033 822
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11. SKRATKY

BOzP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Čez – čeZ, a.s.

dmS – document management system

ENEF – european nuclear energy Forum

enkO – energetický kongres

Irr – vnútorná miera návratnosti 

ISm – integrovaný systém manažérstva 

JAvYS – Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

JE A1 – Jadrová elektráreň a1

JE v1 – Jadrová elektráreň v1

JESS – Jadrová energetická spoločnosť slovenska, a.s.

kfP – krátkodobý finančný plán 

mv Sr – Ministerstvo vnútra slovenskej republiky

NJz – nový jadrový zdroj

NPv – čistá súčasná hodnota

Oik – občianska informačná komisia 

Or Hazz – okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru

SEPS – slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

SES – Bezpečná dodávka energie

SLA - Zmluva o spolupráci

Sr – slovenská republika

stu – slovenská technická univerzita Bratislava

újd sr – Úrad jadrového dozoru slovenskej republiky
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deloitte

dOdatOk sPráVy audÍtOra  
o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou  

v zmysle zákona č. 540/2007 z. z., § 23 ods. 5

akcionárom a predstavenstvu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť slovenska, a. s.:
I. overili sme účtovnú závierku spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť slovenska, a. s.  

(ďalej len „spoločnosť“) k 31. decembru 2012 uvedenú v prílohe k výročnej správe, ku 
ktorej sme dňa 2. mája 2013 vydali správu audítora v nasledujúcom znení:

sPráVa nezáVisléHO audÍtOra

akcionárom a predstavenstvu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť slovenska, a. s.:

 Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Jadrová energetická spo-
ločnosť slovenska, a. s. (ďalej len „spoločnosť“), ktorá zahŕňa súvahu k 31. decembru 
2012, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, a poznámky, 
ktoré obsahujú prehľad významných účtovných postupov a iné doplňujúce informácie. 

 zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku
 Štatutárny orgán spoločnosti zodpovedá za zostavenie a verné zobrazenie tejto účtovnej 

závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny 
orgán spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, aby neobsa-
hovala významné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. 

 zodpovednosť audítora
 našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho au-

ditu. audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. na zá-
klade týchto štandardov sme povinní spĺňať etické normy a naplánovať a vykonať audit 
tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné ne-
správnosti. 

 audit zahŕňa vykonanie audítorských postupov s cieľom získať audítorské dôkazy o su-
mách a skutočnostiach zverejnených v účtovnej závierke. výber audítorských postupov 
závisí od úsudku audítora vrátane zhodnotenia rizík, že účtovná závierka obsahuje vý-
znamné nesprávnosti z dôvodu podvodu alebo chyby. pri hodnotení týchto rizík audítor 
posudzuje vnútorné kontroly spoločnosti týkajúce sa zostavenia a verného zobrazenia 
účtovnej závierky. cieľom posúdenia vnútorných kontrol spoločnosti je navrhnúť vhodné 
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audítorské postupy za daných okolností, nie vyjadriť názor na účinnosť týchto vnútor-
ných kontrol. audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných postu-
pov a primeranosti významných účtovných odhadov štatutárneho orgánu spoločnosti, 
ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 

 
 sme presvedčení, že získané audítorské dôkazy poskytujú dostatočný a primeraný zák-

lad na vyjadrenie nášho názoru.

 Názor 
 podľa nášho názoru, účtovná závierka zobrazuje verne vo všetkých významných súvis-

lostiach finančnú situáciu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť slovenska, a. s. 
k 31. decembru 2012 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému 
dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve.

 zdôraznenie skutočnosti
 Upozorňujeme na poznámku i k účtovnej závierke, ktorá opisuje stav projektu plánovanej vý-

stavby novej jadrovej elektrárne. náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.

ii. overili sme tiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správ-
nosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. našou úlo-
hou je vydať na základe overenia názor o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

 overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. tieto štan-
dardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú 
istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v úč-
tovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou 
závierkou. informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedený-
mi v účtovnej závierke k 31. decembru 2012. Údaje a informácie iné ako účtovné infor-
mácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. sme presvedčení, 
že vykonané overenie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora. 

podľa nášho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú vo všetkých vý-
znamných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou zostavenou k 31. 
decembru 2012.

Bratislava 2. mája 2013

deloitte audit s.r.o.  
licencia skau č. 014

ing. Wolda k. grant, Fcca 
zodpovedný audítor  
licencia skau č. 921
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