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1.1. Úvod
Výročná správa Inovačného fondu n. f. (ďalej len „fond“) za rok 2012 je vypracovaná v zmysle 
§16 bod 6 a 7 Štatútu fondu. Správa bude zverejnená vo Vestníku Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“) a na web stránke ministerstva.

2. Prehľad činnosti fondu
Činnosť fondu bola  zabezpečovaná  a riadená Správnou radou fondu,  Dozornou radou fondu 
a správkyňou fondu. 
V hodnotenom období, t. j. v roku 2012, fond pokračoval v činnostiach stanovených Štatútom 
fondu v nasledujúcom rozsahu:
2. 1.  Podpora inovačných projektov
 Pre podporu inovačných projektov (zmluvy z roku 2010 a 2011) fond  poskytol v roku 2012 

riešiteľom:

a) EVPÚ,  a.  s.,  Trenčianska  19,  018  51  Nová  Dubnica,  na  riešenie  projektu  „Vývoj 
a experimentálne  overovanie  efektívneho  procesu  splynovania  orientované 
na zdokonaľovanie procesu finálnej technológie splynovania a spracovania procesného 
plynu“ (zmluva 2/2010) 3. tranžu pre rok 2012 vo výške  171 500,- EUR.

b) ZTS  -  Výskumno-vývojový  ústav,  Košice,  a.  s.,  Južná  trieda  95,  041  24  Košice, 
na riešenie projektu „Inovácia  – vývoj obzvlášť presných polohovacích systémov pre 
rádioaktívne  prostredie“  (zmluva  č.  1/2011)  2.  tranžu   pre  rok  2012  vo  výške 
31  000,- EUR

c) BUKÓZA INVEST,  spol.  s.  r.  o.,  Hencovská 2073,  093 02  Hencovce,  na   riešenie 
projektu „Priemyselný výskum výroby práškovej celulózy (mikrokryštalickej celulózy)“. 
(zmluva č. 2/2011 -  NFV) 2. tranžu pre rok 2012 vo výške 150 000,- EUR.

       Pričom 3. tranža vo výške 170 000,- EUR bude  poskytnutá v roku 2013.              
      

 Fond uzatvoril zmluvy s úspešnými predkladateľmi projektov, ktorí sa uchádzali o návratnú 
finančnú výpomoc  vo výberovom konaní  v roku 2011,   pričom na základe  požiadavky 
úspešných  riešiteľov   Cestné  a stavebné  mechanizmy  Tisovec,  a.  s.,  a VIPO, a.  s., 
Partizánske,  boli  zmluvy  o poskytnutí  návratnej  finančnej  výpomoci  uzatvorené  v roku 
2012, kedy začali riešitelia s riešením projektov. 

a) Zmluva č. 1/2012 – NFV, bola podpísaná dňa 25. januára 2012 s riešiteľom VIPO, 
a. s.,  Gen.  Svobodu  1 069/4,  958  01  Partizánske,  na   riešenie  projektu  „Vývoj 
a zhotovenie funkčného modelu zariadenia na navíjanie pravouhlých pätkových lán 
s priemerom  24  –  42  palcov  (618  –  1 067  mm)“.  Návratná  finančná  výpomoc 
v požadovanej výške 493 500,- EUR bude poskytnutá v dvoch tranžiach: 
- 1. tranža (bola poskytnutá  dňa 30. marca 2012)                             246 750,- EUR
- 2. tranža (bude poskytnutá v roku 2013)                                         246 750,- EUR

b) Zmluva č. 2/2012 – NFV, bola podpísaná dňa 08. februára 2012 s riešiteľom Cestné 
a stavebné mechanizmy Tisovec, a. s., Daxnerova 756, 980 61 Tisovec, na  riešenie 
projektu „Inovácia Univerzálnych dokončovacích strojov UDS a terénnych vozidiel 
Scot Trac“.  Návratná finančná výpomoc v požadovanej výške 200 000,- EUR bude 
poskytnutá v dvoch tranžiach: 
- 1. tranža (bola poskytnutá  dňa 09. marca 2012)                             100 000,- EUR
- 2. tranža (bude poskytnutá v roku 2013)                                         100 000,- EUR

 Fond monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu 
a priebežne  sledoval  hospodárenie  dlžníkov  na  základe  predkladaných  výkazov 
(vyhodnotenie plnenia jednotlivých projektov je uvedené v 

 Správna rada riešila vymáhanie  pohľadávok fondu  
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3.  Hospodárenie a stav majetku fondu (údaje sú v EUR)

a) H O S P O D Á R E N I E:

Rok 2011 Rok 2012 Index
Náklady fondu:
Celkové zúčtované náklady za rok 7 469 3 454 0.46  

Výnosy fondu:
Zaúčtované výnosy celkom  
v tom: Prijaté bankové úroky   
            Úroky z poskytnutých pôžičiek 

25 622
2 466

23 156 

34 700
81

34 619           

1,35
0,03

1,50    

Výsledok hospodárenia pred zdanením – zisk
Odvedená zrážková daň z úrokov
Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk

18 153
469

17 684

31 246
15

31 231

1,72
0,03
1,77

         

Všetky náklady a výnosy sa viažu k hlavnej – neziskovej činnosti, ktorá nie je predmetom dane 
z príjmu, okrem zrazenej dane z úrokov na bankových účtoch. Táto daň je podľa zákona o dani 
z príjmu považovaná za daňovú povinnosť, nie za preddavok. 

Režijné náklady zahŕňajú náklady na poskytnuté služby: 

 - účtovníctvo 792
-  audit         2 000
-  poštovné       34
-  cestovné 275
-  ostatné náklady, bankové poplatky, kolky 193

V oblasti  výnosov boli  zaúčtované  úroky prijaté  na  bankovom účte,  ktoré  boli  v porovnaní 
s minulým  rokom nižšie,  pretože  sa  voľné  prostriedky  nepresúvali  na  termínované  vklady. 
Úroky  z poskytnutých  pôžičiek  medziročne  vzrástli  súbežne  s rastom objemu  poskytnutých 
zdrojov.

b) S T A V   M A J E T K U   A  Z Á V Ä Z K O V:

Rok 2011 Rok 2012 Index

M a j e t o k   - aktíva celkom               2 358 167 2 389 340 1,01

V tom  Hmotný majetok                             
            Oprávky k HM                              
            Pohľadávky                            
            Opravné položky k pohľadávky 
            Bankový účet  
250 602                     0.36 

1 231 
-1 231 

1 817  986 
-162 650 
702 831 

1 231
- 1 231

2 301 38
8

- 162 650
250 602

1,00
1,00
1,29
1,00
0,36
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Z d r o j e krytia - pasíva              2 358 167 2 389 340 1,01

V tom  vlastné zdroje                             
            Z toho ZI                             
            fondy                          
            strata minulého obdobia
            HV + zisk         
             
            Cudzie zdroje – záväzky
            z toho dodávatelia
            zákonné rezervy  
250 602                     0.36 

2 335 412
1 726

3 152 845
- 816 843

+17 684

2 755
705

2050

2 386 64
3

1 726
3 152 84

5
-799 159
+31 231

2 697
647

2 050

1,02
1,00
1,00
0,98
1,77

1,02
0,91
1,00

V štruktúre majetku majú výrazný podiel  pohľadávky z poskytnutých návratných finančných 
výpomocí, z čoho so splatnosťou do 1 roka je 682 988,- EUR a nad 1 rok je 1 618 400,- EUR. 
Opravné  položky  k splatným  pohľadávkam  ktoré  boli  tvorené  v minulosti  sú  vo  výške 
162 650,- EUR.
Nové opravné položky neboli tvorené.

Plnenie rozpočtu na správu fondu: Plán 2012 Skutočnosť

Príjmy – úroky 35 081 34 700

Výdavky réžia fondu pozostávajú:
Materiál 1 000 2
Služby 1 900 1 297
Mzdy – dohody 700 0
Bankové a iné poplatky 1 000 155
audit 2 000 2 000
rezerva 1 400 0

4. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku audítora
Účtovná závierka fondu bola v zmyslu zákona overená audítorkou Ing. Katarínou Magulovou 
s výrokom:  „Podľa nášho stanoviska,  účtovná závierka organizácie  Inovačný fond n.  f. 
poskytuje pravdivý a verný  obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky k 31. decembru 
2012 a výsledku jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade 
so slovenským zákonom o účtovníctve“. 
Audítorská správa z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2012  (príloha).

5. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách
Fond  v  roku  2012  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu.

6. Zmeny v zložení orgánov fondu
Orgány fondu v roku 2012 pracovali v nasledovnom zložení:
Dozorná rada fondu:
1. Ing. Jozef Velebný, predseda 

menovací dekrét 529/2009-1000, zo dňa 20. marca 2009
odvolací dekrét č. 1214/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012

2. Ing. Dušan Hurínek, člen
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menovací dekrét č. 239/2010-1000-MH, zo dňa 21. decembra 2010

3. Ing. Miroslav Novodomec – člen
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009
odvolací dekrét č. 1986/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012

Správna rada fondu:

1. Ing. Igor Chovan – predseda
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009

      odvolací dekrét č. 1986/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012

2. Ing. Martin Hlinka, člen
menovací dekrét č. 365/2011-1000, zo dňa 22. februára 2011

3. Ing. Peter Ondrejka, člen
menovací dekrét č. 239/2010-1000-MH, zo dňa 21. decembra 2010
odvolací dekrét č. 1214/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012

PhDr. Ivan Pešout, PhD., člen
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012

4. Ing. Marta Bagínová, členka
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009
odvolací dekrét č. 1986/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012

5. PhDr. Emil Pícha, člen 
    menovací dekrét  č.2029/2011-1000, zo dňa 15. decembra 2011

odvolací dekrét č. 1214/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012

Mgr. Michaela Kučerová, členka
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012

6. Mgr. Miroslava Paceltová, členka
menovací dekrét č. 239/2010-100-MH, zo dňa 21. decembra 2010

7. Ing. Igor Tomašovič, člen
menovací dekrét č. 2059/2009-1000 zo dňa 12. novembra 2009
odvolací dekrét č. 1986/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012

S  právca fondu:  

Ing. Alena Janatová 
Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na zasadnutí dňa 
25. októbra 2010, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu Inovačného fondu n. f. na nové 
trojročné funkčné obdobie v termíne do 25. októbra 2013.

Bratislava, marec 2013

Vypracovala:  Ing. Alena Janatová

                        správca fondu
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