
S p r á v a 

o činnosti a hospodárení   Inovačného fondu  n. f.  za rok 2004

1.1. Úvod

Správa o činnosti  a hospodárení  Inovačného fondu n.  f.  (ďalej  fond) za rok 2004 je 
vypracovaná v zmysle  §17 bod 6 a 7 štatútu fondu. Správa bude zverejnená  vo Vestníku 
Ministerstva hospodárstva SR a na www-stránke MH SR.

2. Prehľad činnosti fondu

V hodnotenom období, t. j. v roku 2004, fond vykonával činnosti stanovené Štatútom 
fondu v nasledujúcom rozsahu:

2.1  Pre podporu inovačných projektov

 Inovačný fond n. f.  uzatvoril  zmluvu o návratnej finančnej podpore s riešiteľom VUKI 
a.s.,  Továrenská 14,  815 71 Bratislava  na podporu riešenia  výskumno-vývojovej  časti 
projektu  „Nové  typy  vodičov  na  káblové  zväzky  automobilov  a bielej  techniky“ 
Prostriedky na riešenie projektu budú riešiteľovi poukázané v dvoch tranžiach:
A) v roku 2004 2 300 000,- Sk
B) v roku 2005 2 700 000,- Sk

 Inovačný fond n. f. vypísal v roku výberové konanie na predkladanie návrhov projektov, 
s termínom predkladania projektov do 30. júna 2004, v Hospodárskych novinách dňa 27. 
05.  2004.  V stanovenom  termíne  boli  predložené  dve  obálky  s návrhmi  projektov  od 
dvoch rôznych predkladateľov. Správna rada IF n. f. na základe posúdenia predložených 
návrhov projektov a predloženej dokumentácie, doloženia dvoch nezávislých expertných 
hodnotení  projektov  vypracovaných  Odborom  priemyselnej  politiky  MH  SR, 
predneseného odporúčacieho stanoviska Dozornej rady IF n. f.. rozhodla: 
1)  Projekt  predložený  spoločnosťou  WAY  Industry  a.s.,  Krupina  „Vývoj 
odmínovacieho cepákového systému BOŽENA“ neprerokovať z dôvodu nesplnenia 2 
podmienok poskytnutia podpory:
- podiel cudzích zdrojov na aktívach organizácie v roku 2003 bol 73,2% (podmienka 

stanovená v Zásadach pre poskytnutie podpory.....do 70 %
- v roku 2002 bol  vykázaný záporný hospodársky výsledok (podmienka pozitívneho 

hospodárskeho výsledku- tri roky, t.j. 2001,2002,2003. 
2) Projekt predložený spoločnosťou VULM a. s., Modra „Vývoj novej liekovej formy 
perindopril  erbuminu,  lieku  pre  liečbu  hypertenzie  a následná  registrácia  lieku 
v tuzemsku  a v zahraničí“schváliť  a poskytnúť  návratné  finančné  prostriedky  na 
riešenie  v požadovanej  výške  4 000 000,-  Sk.   K uzatvoreniu  zmluvy  o poskytnutí 
návratnej formy podpory nedošlo na základe odstúpenia spoločnosti  VULM a. s., Modra.

Na zasadnutí  Správnej  rady IF n.  f.  dňa 22.  09.  2004 boli  Správnou radou IF n.  f. 
schválené „ Zásady poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného 
fondu n. f.“ 

 Inovačný  fond  n.  f.  vypísal  výberové  konanie  na  predkladanie  návrhov  projektov, 
s termínom predkladania projektov do 28. októbra 2004, v Hospodárskych novinách dňa 
07. 10. 2004. V stanovenom termíne boli predložené štyri obálky s návrhmi projektov od 
štyroch rôznych predkladateľov. Správna rada IF n. f. na základe posúdenia predložených 



návrhov projektov a predloženej dokumentácie, doloženia dvoch nezávislých expertných 
hodnotení  projektov  vypracovaných  Odborom  priemyselnej  politiky  MH  SR, 
predneseného odporúčacieho stanoviska Dozornej rady IF n. f. rozhodla: 
1) pre  projekt  predkladateľa  EVPÚ  a.  s.,  Nová  Dubnica  „Výskum  a vývoj  radu 

vysokopresných prúdových zdrojov určených na export“ poskytnúť návratnú finančnú 
výpomoc v požadovanej výške 5 000 000,- Sk v dvoch tranžiach 

- pre rok 2004 1 000 000,- Sk
- pre rok 2005 4 000 000,- Sk

2) pre  projekt  predkladateľa  WAY  Industry  a.  s.,  Krupina  „  Vývoj  odmínovacieho 
systému BOŽENA 5“ poskytnúť návratnú  finančnú výpomoc v požadovanej  výške 
5 000 000,- Sk v dvoch tranžiach 

- pre rok 2004 4 000 000,- Sk
- pre rok 2005 1 000 000,- Sk

3) pre  projekt  predkladateľa  VÝVOJ  Martin,  a.  s.,  Martin   „Inovácia  technológie 
aplikovaného konštrukčného strojárskeho vývoja podľa ISO 9001:2000“ poskytnúť 
návratnú finančnú výpomoc v požadovanej výške 4 900 000,- Sk v dvoch tranžiach 

- pre rok 2005 3 100 000,- Sk
- pre rok 2006 1 800 000,- Sk

4) pre projekt predkladateľa ELTECO, a. s.,  Žilina „Monitorovací  systém zálohových 
napájacích systémov a podporných zariadení“ poskytnúť návratnú finančnú výpomoc 
v požadovanej výške 2 400 000,- Sk v dvoch tranžiach 

- pre rok 2005 1 700 000,- Sk
- pre rok 2006    700 000,- Sk

 Monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 2004 
(vyhodnotenie plnenia jednotlivých projektov je uvedené v (prílohe č. 1)

 Riešil pohľadávky Inovačného fondu n. f.  (príloha č. 2)

2.2 V rámci aktivácie zdrojov na podporu ďalšej činnosti fondu

Proces aktivácie zdrojov pre podporu návratnej formy financovania výskumu a vývoja 
prostredníctvom  Inovačného  fondu  n.  f.  vychádzal  z  usmernenia,  ktoré  pre  túto  oblasť 
odporučila  vláda  SR  uzneseniami  č. 763/1999 a 694/2000. V tomto  zmysle bolo  v Zákone 
č. 132 / 2002  Z. z. o vede a technike zakomponované v § 8, ods. 4  ustanovenie, ktorým sa 
umožňuje  zabezpečujúce  návratné  financovanie  podporujúce  uplatňovanie  výsledkov 
výskumu  a vývoja  v hospodárskej  praxi.  V  §  8,  ods.  5  bolo  stanovené  „  Podrobnosti 
o poskytnutí  finančných  prostriedkov  štátneho  rozpočtu  inovačnému  fondu  ,  o kritériách 
a postupe  nakladania  s týmito  finančnými  prostriedkami  inovačným  fondom  ustanoví 
všeobecne  záväzný  právny  predpis,  ktorý  vydá  ministerstvo  financií  po  dohode 
s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom školstva. 
 Vo februári 2002 bol MH SR spracovaný návrh „Vyhlášky“ ktorý bol predložený na MF 

SR. MF SR nevypracovalo konečné znenie vyhlášky s odôvodnením, že uplatní návrh až 
pri tvorbe novely zákona o vede a technike, ktorá sa pripravovala v 2. polroku roku 2003.

 V roku 2004
V súčasnom období je schválený už nový zákon č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory 
výskumu a vývoja...  s účinnosťou od 01.  07.  2005,  ktorý uvádza  ako  formu podpory 
výskumu  a vývoja  v  §  16,  ods.  (11)   „Návratné  financovanie  podporujúce  využitie 
výsledkov výskumu a vývoja v praxi prostredníctvom neinvestičného fondu na podporu 
výskumu a vývoja zriadeného ministerstvom hospodárstva podľa osobitného predpisu.“ 



3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku auditora

Audítorskú  previerku  účtovnej  závierky  fondu  (príloha  č.  3)  vykonala  spoločnosť 
INTERAUDIT Group s. r. o, Bratislava, ktorá skonštatovala:
„Všetky  zistenia  sú  v zhode  s platnou  metodikou  účtovníctva.  Fond  vedie  podvojné 
účtovníctvo, ktoré je vedené v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrenia 
MF  SR  č.  23 340/2002-92  zo  dňa  17.  decembra  2002,  ktorým  sa  ustanovujú  postupy 
účtovania   pre  rozpočtové  a príspevkové  organizácie  a obce,  zákona  č.  303/95  Z.  z. 
o účtovných pravidlách v znení neskorších predpisov.   

Účtovná závierka je vypracovaná vecne a číselne správne,  údaje na seba vzájomne 
nadväzujú a tvoria kompaktný celok údajov o fonde. 

Vzhľadom na to,  že  počas  audítorskej  previerky  neboli  zistené  žiadne  nesprávnosti, 
ktoré  by  významne  ovplyvnili  účtovnú  závierku  končiacu  31.12.2004,  audítor  odporúča 
zriaďovateľom účtovnú závierku Inovačného fondu n. f., Mierová 19, Bratislava za rok 2004 

s c h v á l i ť   b e z   v ý h r a d.

Správa o audítorskej previerke účtovnej závierky za rok 2004 (príloha č. 4)

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách

Inovačnému  fondu  n. f. nebol  v      roku  2004  poskytnutý  žiaden  dar,  príspevok  ani   
dotácia.

5. Peňažné príjmy a výdavky fondu

K 31. 12. 2004 má Inovačný fond n. f.  vykázaný finančný majetok na bankovom účte vo 
výške 46 705 tis. Sk. Neinvestičný fond dosiahol zisk za rok 2004 vo výške 1 594  tis. Sk, 
ktorý je z úrokov poskytnutých finančných prostriedkov.   

Výnosy fondu sú tvorené:
− z úrokov z poskytnutých finančných prostriedkov  1 590 tis. Sk
− z úrokov bankových vkladov     126 tis. Sk

Náklady fondu pozostávajú:
− mzdové náklady     21 tis. Sk
− ostatné služby     76 tis. Sk
− dane z termínovaných vkladov     23 tis. Sk
− ostatné dane a poplatky       2 tis. Sk.

Finančné prostriedky na riešenie inovačných projektov v roku 2004 boli poskytnuté v zmysle 
zmluvy  č.  1/2004  podpísanej  medzi  spoločnosťou   VUKI,  a.  s.  Bratislava  a Inovačným 
fondom n. f. vo výške 2 300 000,- Sk. 
 
6. Stav majetku a záväzkov

Neinvestičný  Inovačný  fond,  n.  f.  nie  je,  okrem  finančného  majetku  a pohľadávok 
uvedených v bode 5., vlastníkom iného majetku. 



7. Celkové výdavky fondu

V hodnotenom období Inovačný fond n. f. vynaložil z obhospodarovaných finančných 
zdrojov

 na správu fondu                                                                               122 tis. Sk
 na podporu projektov výskumu a vývoja                                     2 300 tis. Sk.

8. Zmeny v zložení orgánov fondu
Orgány fondu v roku 2004 pracovali v nasledovnom zložení:

Dozorná rada IF n. f.:
Zuzana Skalická – RO právnych služieb a organizácie – predsedkyňa DR 
Soňa Knísová – poradkyňa VSÚ (do 30. 04. 2004, odvolací dekrét č. 1311/2004-001)
Dušan  Koledzai  –  RO  podnikateľského  prostredia  (od  03.05.2004,  menovací  dekrét  č. 
1311/2004-001)
Miroslav Novodomec – odbor stratégie tvorby podnikateľského prostredia

Správna rada IF n. f.:
Igor Chovan, výkonný sekretár ZPVVO – predseda Správnej rady IF, n. f.
Peter Ondrejka, RO, člen 
Ján Sviček, RO legislatívy, člen(do 30. 04. 2004, odvolací dekrét č. 1311/2004-001)
Ing. Alena Janatová, člen (do 18. augusta 2004,odvolací dekrét č. 2413/2004-001)
Bruno Čanády, poradca ministra (od 10. 09. 2004, menovací dekrét č. 2413/2004-001)
Marta Baginová, RO,členka
Marta Prnová, členka
Mária Zelenayová, členka
Igor Tomašovič, člen

Funkciu správcu IF n. f.. v termíne do 18. augusta 2004 vykonával Ing. Gabriel Petőcz 
Dňa  18.  augusta  2004  sa  na  základe  rozhodnutím  Krajského  úradu  v Bratislave,  odbor 
všeobecnej  vnútornej  správy  a živnostenského  podnikania  sa  vykonal  v registri 
neinvestičných fondov  pod č. OVVS-501/49/97-NF.) tento zápis:
vymazáva sa: správca – Ing. Gabriel Petőcz
zapisuje sa: správca Ing. Alena Janatová

Bratislava, august 2005

Vypracovala : Ing. Alena Janatová
                        správca fondu
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