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1. Úvod 

Výročná správa Inovačného fondu, n. f., (ďalej len „fond“) za rok 2013 je vypracovaná 

v zmysle §16 bod 6 a 7 Štatútu fondu. Správa bude zverejnená vo Vestníku Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“), na webovom sídle ministerstva 

a v Obchodnom vestníku. 
 

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 2013, fond pokračoval v činnostiach stanovených Štatútom 

fondu v nasledujúcom rozsahu: 

 

2. 1.  Podpora inovačných projektov 

 Pre podporu inovačného  projektu  (zmluvy z roku 2011 a 2012) fond  poskytol v roku 2013 

riešiteľom: 
 

a) 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) 3. tranžu pre rok 2013 vo výške 170.000,- EUR. 

 

b) 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)“.  2. tranža pre rok 2013 vo výške 

246.750,- EUR 
 

c) 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“  2. tranža pre rok 2013 vo výške 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 (prílohe č. 1) 

 

 Správna rada riešila vymáhanie  pohľadávok fondu  (príloha č. 2) 
 

3.  Hospodárenie a stav majetku fondu (údaje sú v EUR) 

 

a) H O S P O D Á R E N I E: 

 Rok 2012 Rok 2013 Index 

Náklady fondu: 

Celkové zúčtované náklady za rok 

 

3.454 

 

              3.096     

 

0,89 

    

Výnosy fondu: 

Zaúčtované výnosy   

Prijaté bankové úroky                                                      

Úroky z poskytnutých pôžičiek                                    

 

 

81     

34.619            

4 

9 

                 45 

          49.954 

 

 

0,55 

1,44 

Výnosy celkom               34.700           49.999           1,44 

Výsledok hospodárenia pred zdanením – zisk 

Odvedená zrážková daň z úrokov 

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk 

31.246 

15 

31.231 

       46.903 

               4 

       46.899 

1,50 

0,26 

1,50 

          
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 900 

-  audit          1.500 

-  poštovné        30 

-  cestovné 224 

-  ostatné náklady, bankové poplatky, kolky    162 

 

V oblasti výnosov boli zaúčtované úroky prijaté na bankovom účte, ktoré boli v porovnaní 

s minulým rokom nižšie. 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 2012 
 

Rok 2013 
 

Index 
 

M a j e t o k   - aktíva celkom                
 

2 389 340                    
2 435 815 1,02 

V tom  Hmotný majetok                              

            Oprávky k HM                               

            Pohľadávky                             

            Opravné položky  

            Bankový účet                                                 250 602                     0.36  

1.231 

- 1.231 

2.301.388 

- 162.650 

250.602 

1.231 

-1.231 

2.312.344 

-162.650 

286.121 

1,00 

1,00 

1,01 

1,00 

1,14 

                                                              
  
Z d r o j e  krytia - pasíva               

 

2.389.340                    
 

2.435.815 
 

1,02 

V tom  vlastné zdroje                              

            Z toho ZI                              

            fondy +HV minulých období                          

 

            HV bežného  roka zisk          

              

            Cudzie zdroje – záväzky 

            z toho dodávatelia 

            zákonné rezervy                                                 250 602                     0.36  

2.386.643 

1.726 

2.353.686 

 

31.231 

 

2.697 

647 

2.050 

2.433.543 

1.726  

2.384.918 

 

46.899 

 

2.272 

722 

1.550 

1,02 

1,00 

1,01 

 

1,50 

 

0,84 

1,11 

0,76 
 

V štruktúre majetku majú výrazný podiel pohľadávky z poskytnutých návratných finančných 

výpomocí, z čoho so splatnosťou do 1 roka je 831.000.- EUR a nad 1 rok je 1.481.344,- 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 2013 Skutočnosť 

 

Príjmy – úroky 
 

 

34 984 
 

49 954 

Výdavky na réžiu fondu pozostávajú:   

Materiál 1.000 17 

Služby 1.700 1.439 

Mzdy – dohody 700 0 

Bankové a iné poplatky 1.000 140 

Audit 2.000 1.500 

Rezerva 1.400 0 

 



 

4. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku audítora 

Účtovná závierka fondu bola v zmyslu zákona overená audítorkou Ing. Marcelou Fialovou 

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 

2013 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 2013  (príloha č. 3). 

 

5. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách 

Fond  v  roku  2013  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu. 

 

6. Zmeny v zložení orgánov fondu 

Orgány fondu v roku 2013 pracovali v nasledovnom zložení: 

Dozorná rada fondu: 

1.  Ing. Jozef Velebný, predseda  

 menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 

2.  Ing. Dušan Hurínek, člen 

menovací dekrét č. 239/2010-1000-MH, zo dňa 21. decembra 2010 

3.  Ing. Miroslav Novodomec – člen 

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

Správna rada fondu: 

1. Ing. Igor Chovan – predseda 

 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. PhDr. Ivan Pešout, PhD., člen 

  menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012 

4. Ing. Marta Bagínová, členka 

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

5. 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 

odvolací dekrét č. 1987/2013-1000 zo dňa 19. decembra 2013 

 menovací dekrét č. 1988/2013-1000 zo dňa 19. decembra 2013 

7. Ing. Igor Tomašovič, člen 

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



 

Správca fondu: 

Ing. Alena Janatová  

Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na zasadnutí dňa 

22. novembra 2013, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu Inovačného fondu n. f. 

na nové trojročné funkčné obdobie v termíne do 22. novembra 2016. 

 

Bratislava, marec 2014 

 

Vypracovala:  Ing. Alena Janatová 

                        správca fondu 



 

Inovačný fond   n. f.                                                                                          Príloha č. 1 

Mierová 19  

827 15 Bratislava 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V y h o d n o t e n i e 

plnenia projektov výskumu a vývoja podporovaných  

zo zdrojov Inovačného fondu n. f. za rok 2013 

 

Jednotlivé subjekty, ktorým bola poskytnutá návratná finančná výpomoc resp. schválené 

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie projektov v roku 2013, predložili 

vyhodnotenie plnenia projektov za rok 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, marec 2014 



 

PROJEKT Č. 1 

 

1. Názov projektu: Priemyselný výskum výroby práškovej celulózy (mikrokryštalickej celulózy) 

v spoločnosti BUKÓZA INVEST, spol. s r.o. 

 

2. Organizácia riešiaca projekt: BUKÓZA INVEST, spol. s. r.o., Hencovce 

 

3. Termín schválenia poskytnutia podpory: 05. 10. 2011 

 

4. Dátum podpísania zmluvy č.  2/2011-NFV: 07. 11. 2011 
 

Plnenie výskumno-vývojovej časti projektu v roku 2013 

V roku 2013 bola výskumno-vývojová úloha riešená v rámci 4. a 5. etapy podľa zadefinovanej 

postupnosť v žiadosti. To znamená, že v tejto fáze sme sa zameriavali na sledovanie výstupných 

parametrov s použitím pracio-sušiaceho zariadenia a tiež na popis vplyvu pracio-sušiaceho 

zariadenia na proces výroby práškovej celulózy. Pri koncipovaní žiadosti sme na základe 

subjektívneho postoja k predmetnému výskumu predpokladali, že nové pracio-sušiace 

zariadenie zvýši flexibilitu výrobnej linky pre širokospektrálne využitie práškovej celulózy, čo 

sa nám aj potvrdilo. Pri riešení danej úlohy s využitím nového zariadenia sme dospeli k názoru, 

že bude efektívnejšie produkovať práškovú celulózu na suchej báze, to znamená – mechanicky 

spracovávať.  

V rámci vyhodnotenia výstupov výskumno-vývojovej časti projektu sme predpokladali 

zadefinovanie viacerých produktov, ktoré budú následne tvoriť produktové portfólio. 

Produktové portfólio je tvorené produktmi, ktoré sú zadefinované v rámci viacerých 

produktových rád v týchto segmentoch trhu: 

- potravinársky priemysel, filtrácia, chemický priemysel, stavebný priemysel. 
 

 

6.   Stav realizácie :   

V roku 2013 bol výskum a vývoj zameraný na produkty práškovej celulózy vyrábané na suchej 

báze tzn. mechanické spracovanie celulózy. 

Prebiehali testy v akreditovaných laboratóriách ako napríklad testovanie práškovej celulózy na 

využitie v zmysle prísady do betónu. Produktové portfólio bolo na základe analýz trhu 

rozdelené do štyroch logických celkov a to konkrétne: food, filtration, chemistry, industry. 

Podľa týchto odvetví rozlišujeme vstupnú surovinu a samotný výrobný proces finálnych 

produktov. V roku 2013 sme zrealizovali ostávajúce etapy projektu s tým, že v aktuálnej dobe je 

projekt z realizačného a tiež z finančného hľadiska ukončený (v zmysle riešenia výskumno-

vývojovej časti). Nadviazanie na výstupy zo zrealizovaného projektu spočíva v prenesení 

poznatkov a výstupov do výrobnej fázy. 
 

 

7. Odbytové zabezpečenie:  

Hlavným odbytovým teritóriom zostáva naďalej Česká a Slovenská republika. V priebehu roka 

2013 prebehlo úspešné etablovanie na trhy v Poľskej republike a to hlavne v oblasti industry. 

Tieto 3 odbytištia sú v začiatkoch výrobnej fázy prioritné, avšak v ďalšom priebehu 

predikujeme, že nami vyrábané produkty budú dodávané na ďalšie trhy prevažne do krajín EÚ. 
 

 

 

8. Čerpanie finančných prostriedkov na riešenie projektu   

S riešením projektu sa začalo až v roku 2012. 



 

 

v roku 2012  
- zo zdrojov IF n. f. –         116.751,84 EUR   

- z vlastných zdrojov –         56.602,36 EUR   

 

v roku 2013  
- zo zdrojov IF n. f. –          347.095,36 EUR        

- z vlastných zdrojov –        148.755,15 EUR 

 

v roku 2014  

- zo zdrojov IF n. f. –           26.152,81 EUR        

- z vlastných zdrojov –         12.217,25 EUR 
 
 

9. Prehľad o splácaní istiny a úrokov:  
 

Názov projektu:  

Priemyselný výskum 

výroby práškovej 

celulózy 

(mikrokryštalickej 

celulózy)  

S p l á t k y 

(Termín splatenia pohľadávky podľa zmluvy je do 07. 11. 2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Istina 

 
- - - - 490.000,00 

Úrok (2,0 %) 

 
363,29 5.834,43 8.961,64 9.800,00 8.350,00 

 
 



 

PROJEKT Č. 2 

 

1. Názov projektu:  

Vývoj a zhotovenie funkčného modelu zariadenia na navíjanie pravouhlých pätkových lán 

s priemerom 24 – 42 palcov (610 – 1 067 mm) 

 

2. Organizácia riešiaca projekt: VIPO, a. s., Gen. Svobodu 1069/4, 950 01 Partizánske 
 

3. Termín schválenia poskytnutia podpory: 5. 10. 2011 
 

4. Dátum podpísania zmluvy č. 2/2012-NFV: 30. 01. 2012 
 

5. Plnenie výskumno-vývojovej časti projektu v roku 2013 
 

Riešenie projektu vývoja zariadenia na navíjanie pravouhlých pätkových lán s priemerom 24 – 

42 palcov (610 – 1 067 mm) začalo vo februári 2012 analýzou procesu navíjania a jadrovania 

pätkových lán veľkorozmerových automobilových plášťov s cieľom stanovenia súboru 

východiskových špecifikácií pre riešenia navíjacích a jadrovacích modulov. Východiskové 

špecifikácie jadrovacieho modulu boli následne rozpracované do ideových riešení jednotlivých 

subsystémov. Na základe ideových riešení boli vypracované virtuálne modely v 3-D CAD 

systéme ProEngineer, ktoré boli zostavené do virtuálnych zostáv a optimalizované na základe 

kinematických a dynamických simulácií. Po optimalizácii virtuálnych modelov sa vypracoval 

konštrukčná dokumentácia k prototypu jadrovacieho zariadenia (ApexTruck). Paralelne 

s riešením mechanickej časti zariadenie prebiehal vývoj riadiaceho softvéru a elektrickej 

inštalácie v systéme E-Plan. Po ukončení konštrukčných prác bol vyrobený prototyp 

automatického jadrovacieho zariadenia ApexTruck, ktorý bol podrobený sérii skúšok 

s následným odlaďovaním jednotlivých subsystémov.  

V roku 2013 sa pokračovalo vývojom zariadenia pre navíjanie a následné jadrovanie pätkových 

lán v rozmeroch 24 – 42 palcov. Po sérii overovania a kinematických a dynamických simulácií 

v 3-D systéme PTC CREO sa pripravila výkresová konštrukčná dokumentácia pre zostavenie 

fyzického prototypu funkčného kompletu „lano-jadro“ t. j. bunky na navíjanie a jadrovanie 

pätkových lán v stanovených rozmeroch. 

Zároveň sa pripravil koncept riadiaceho systému a osadenia jednotlivých elektro prvkov 

v systéme E-Plan.. 
 
 

6.  Stav realizácie : 
Riešenie projektu bude pokračovať v roku 2014 prípravou dokumentácie k elektrickej 

a riadiacej časti zariadení a výrobou fyzického prototypu zariadení na navíjanie a jadrovanie 

pätkových lán v stanovených rozmeroch. V ďalšom období dôjde k testovaniu a odhaľovaniu 

technologických a technických stránok celého kompletu. V roku 2015 bude riešenie pokračovať 

optimalizáciou riadenia s cieľom dokonalej synchronizácie z pohľadu kvality a kvantity 

produkcie vyrábanej v rámci kompletu „lano-jadro“ v zmysle požiadaviek potenciálnych 

zákazníkov.  vývojom časti navíjania pätkových lán a inteligentnej automatického prepojenia 

jednotlivých modulov zariadenia. 
 
 

7.   Odbytové zabezpečenie: 

Na základe komunikácie so zákazníkmi je o komplet „lano-jadro“ značný záujem najmä 

z dôvodu jeho vysokej a stabilnej kvality a kvantity produkcie, ktorá je len v minimálnej miere 

závislá od ľudského faktora. Záujem prejavili predovšetkým nasledovní zákazníci: MRF, 

Chennai, India, Barum Continental, s. r. o., Otrokovice, Česká republika, MITAS, a.s., Zlín, 

Česká republika a Continental – Matador Rubber, s. r. o., Púchov.  
 

 



 

8. Čerpanie finančných prostriedkov na riešenie projektu   

 

v roku 2012  
- zo zdrojov IF n. f. –         246.750,00 EUR        

- z vlastných zdrojov –       543.440,80 EUR  

 

v roku 2013  
- zo zdrojov IF n. f. –           246.750,00 EUR   

- z vlastných zdrojov –      1.000.000,00 EUR  
 

9.  Prehľad o splácaní istiny a úrokov:  
 

Názov projektu 

S p l á t k y 

(Termín splatenia pohľadávky podľa zmluvy je do 30. 01. 2016) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Istina 

 
    493.500,00 

Úrok (2,0 %) 

 
3.707,99 7.690,66 9.870,00 9.870,00 811,23 

 

 



 

PROJEKT Č. 3 

 

 

 

1. Názov projektu:  

Inovácia Univerzálnych dokončovacích strojov UDS a terénnych vozidiel ScotTrac 
 

2. Organizácia riešiaca projekt: Cestné a stavebné mechanizmy, Tisovec, a. s.,  

      Daxnerova 756, Tisovec (ďalej len „CSM“) 

 

3. Termín schválenia poskytnutia podpory: 05. 10. 2011 

 

4. Dátum podpísania zmluvy č. 1/2012-NFV: 08. 02. 2012 

 

5. Plnenie výskumno-vývojovej časti projektu v roku 2013 

Čiastková úloha č. 1 – Inovácia strojov UDS 

Vývojová úloha bola zameraná na vývoj spodného rámu a systému mikropojazdu nadstavby 

UDS pre podvozky MAN. Cieľom úlohy bolo rozšírenie sortimentu automobilových podvozkov 

pre stroje UDS.  

 

 V počiatočnom štádiu bola nadviazaná spolupráca s firmou Toni Mauerer, ktorá bola schopná 

zabezpečiť úpravu sériového podvozku MAN pre potreby montáže systému mikropojazdu. Zo 

strany CSM bol stanovený rozsah potrebných úprav na spodnom ráme UDS pre daný typ 

podvozku oproti štandardnej verzii. Neustále prebiehala komunikácia so servisnou firmou Toni 

Maurer ohľadom vývoja systému mikropojazdu pre tento typ podvozku.  

 

V etape spracovania konštrukčnej dokumentácie bol vytvorený 3D model spodného rámu na 

základe ktorého bola vytvorená výkresová dokumentácia. Následne prebehlo spracovanie 

konštrukčnej dokumentácie systému mikropojazdu ktorý pozostával s napojenia prídavného 

valca riadenia, napojenia vzduchového a elektrického systému a napojenia hydromotora 

mikropojazdu.   

 

V etape spracovania technologickej dokumentácie bola spracovaná kompletná technologická 

dokumentácia pre výrobu stroja UDS 214.41 na podvozku MAN v podmienkach CSM Tisovec. 

a. s. 

 

Čiastočná úloha č. 2 – Terénne vozidlo ScotTrac (UPV R3000) 

Univerzálny pracovný stroj R3000 

Vývojová úloha bola zameraná na inováciu vozidla ScotTrac 2000R (UPV R3000) s cieľom 

dosiahnuť zvýšenie  výkonnosti stroja, zväčšenia stroja a zmenu dizajnu stroja. K úlohe bola 

spracovaná koncepčná štúdia ktorá pojednávala o cieľových parametroch , type hlavných 

subdodávok a celkovej koncepcii vozidla. Po pripomienkovaní a schválení koncepčnej štúdie sa  

začala etapa spracovania technickej dokumentácie prototypu.  

 Zo strany Úseku technického rozvoja prebehol komplexný vývoj nového stroja zahrňujúci 

vývoj oceľových konštrukcií formou 3D modelov, vytypovaním, technickým dojasnením 

a zabezpečením dodávateľov na prioritné subdodávky. Zabezpečenie dodávateľa, vývoja a ŠN 

na lisovanie plastových dielov.  

Prebehol vývoj riadiacej jednotky vrátane softvéru a softvéru pre zobrazovaciu jednotku 

v spolupráci s Ing. Horváthom.  

Po ukončení týchto etáp nastala etapa tvorby konštrukčnej a technologickej dokumentácie na 

základe spracovaných 3D modelov. Súbežne so spracovaním technologickej dokumentácie 

prototypu boli jednotlivé konštrukčné skupiny uvoľňované do výrobného procesu a začala sa 

výroba 3 ks prototypov.  



 

Po ukončení výroby prebehli základné funkčné skúšky a na prvý kus  prototypu prebehli 

rozšírené skúšky v spolupráci s autorizovanými skúšobňami za účelom certifikácie. .  

 

6.  Stav realizácie :  
V roku 2013 bol projekt úspešne ukončený realizáciou výroby prototypov : 

 UPV R3000, 

 UDS s mikropojazdom na podvozku MAN. 

 

7.   Odbytové zabezpečenie: 

UDS 214 na podvozku MAN TGS2 – mikropojazd – v mesiaci máj 2013 bol dodaný prvý kus 

do Ruskej federácie. Pred realizáciou dodávky stroja konečnému užívateľovi sa stroj zúčastnil 

prezentácie na Prezentačnom dni spoločnosti MAN, pôsobiacej v Ruskej federácií. Koncový 

užívateľ: Kogelnickoj UTT, Surgut. Pre rok 2014 je predpoklad predaja: 1  - 2 ks tohto stroja 

(RF). 

 

UPV R3000 – v roku 2013 bol rozpracovaný obchodný prípad na dodávku 3 ks s tuzemskou 

spoločnosťou TOWERCOM, a. s.. Stroj bude využívaný do náročných horských terénov. 

V roku 2014 je predpoklad presadenia sa na zahraničných trhoch, najmä na trhoch Pobaltských 

štátov a Ruskej federácie. V roku 2014 vytvárame spoluprácu s nemeckou spoločnosťou 

KURTH LUTZ GmbH. Nemecká spoločnosť bude dodávať vrtné nadstavby na podvozkoch 

UPV R3000, ktoré budú využívané na geologický prieskum v Ruskej federácií, na Strednom 

a Blízkom Východe.       
 

 

8. Čerpanie finančných prostriedkov na riešenie projektu   

 

v roku 2012  
- zo zdrojov IF n. f. –         100.000,00 EUR        

- z vlastných zdrojov –       109.305,76 EUR  

 

v roku 2013  
- zo zdrojov IF n. f. –           100.000,00 EUR   

- z vlastných zdrojov –         124.604,15 EUR  
 
 

9. Prehľad o splácaní istiny a úrokov:  
  

Názov projektu 

S p l á t k y 

(Termín splatenia pohľadávky podľa zmluvy je do 08. 02. 2016) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Istina 

 
    200.000,00 

Úrok (2,0 %) 

 
1.622,95 2.657,53 4.000,00 4.000,00 1.342,00 
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Bratislava, marec 2014 

 

 



 

Pohľadávky Inovačného fondu n. f. k 31. 12. 2013 po lehote splatnosti 
 

1. Závody ťažkého strojárstva, Dubnica nad Váhom, a. s. v konkurze  

Pohľadávka Inovačného fondu n. f. vo výške 4.900.000, - Sk ( 162.650,- EUR) vznikla  ešte 

v období pôsobenia Nadácie na podporu technickej politiky. Ide o pohľadávku voči spoločnosti 

Závody ťažkého strojárstva, Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze, so sídlom 018 41 

Dubnica nad Váhom, IČO: 36 011 708. Pohľadávka je uplatnená v rámci konkurzného konania. 

 

Podľa poslednej písomnej správy správcu konkurznej podstaty úpadcu Závody ťažkého strojárstva 

Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze (ďalej len „Úpadca“), JUDr. Vojtecha 

Agnera,  z 21. 12. 2013:  

„Konkurzné konanie vedené na majetok Úpadcu stále prebieha a nie je možné ho ukončiť, nakoľko 

doposiaľ sa neukončilo súdne konanie o odporovateľnosť právnych úkonov, ktoré je vedené proti 

odporcovi – JUDr. Danica Birošová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu  ZTS – Dubnica nad 

Váhom plus, a. s. v konkurze, so sídlom Areál ZŤS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 

36 295 191 (ďalej ako „ZTS – Dubnica nad Váhom plus“). 

 

V danej veci prvotne prvostupňový súd rozhodol v neprospech odporcu, ktorý však následne podal 

odvolanie a vec bola postúpená na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky. . Nakoľko 

medzičasom bol na majetok úpadcu ZTS – Dubnica nad Váhom plus, vyhlásený konkurz a JUDr. 

Danica Birošová ako  správkyňa konkurznej podstaty úpadcu  ZTS – Dubnica nad Váhom plus, 

nevyjadrila súhlas s pokračovaním tohto súdneho konania, bolo súdne konanie prerušené. 

 

Ako správca konkurznej podstaty Úpadcu som požiadal najvyšší súd Slovenskej republiky , aby 

vyzval JUDr. Danicu Birošovú, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu  ZTS – Dubnica nad Váhom 

plus o udelenie súhlasu s pokračovaním predmetného súdneho konania. Zároveň som požiadal 

o udelenie súhlasu s pokračovaním predmetného súdneho konania aj samotnú JUDr. Danicu 

Birošovú. JUDr. Danica Birošová však nedala súhlas s jeho pokračovaním. 

 

Konkurz vyhlásený na majetok odporcu: ZTS – Dubnica nad Váhom plus bol uznesením Krajského 

súdu v Bratislave zo dňa 14. 08.2013, č. k. 1K 4/2003-3686, zrušený a JUDr. Danica Birošová bola 

zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. V nadväznosti na túto informáciu som v právnej veci 

č. k. 2 Obo 18/3, vedenej najvyšším súdom Slovenskej republiky, predložil Najvyššiemu súdu 

Slovenskej republiky návrh na pokračovanie v konaní a požiadal som Najvyšší súd Slovenskej 

republiky , aby pokračoval v tomto konaní. Zatiaľ sa tak nestalo. 

 

Nakoľko nie je v súčasnosti možné predvídať kedy Najvyšší súd Slovenskej republiky bude 

pokračovať v konaní, nie je možné odhadnúť ani čas kedy dôjde k ukončeniu konkurzu vyhláseného 

na majetok Úpadcu.  

 



 

2. VÝVOJ Martin a. s. 

V súlade so zmluvou 1/2009 zo dňa 17. 04. 2009, bola  poskytnutá spoločnosti VÝVOJ Martin, a. 

s.,  zo zdrojov Inovačného fondu návratná finančná výpomoc na riešenie projektu „Inteligentné 

meracie zariadenia“ vo výške 301.000,- EUR, ktorú sa dlžník zaviazal splatiť v termíne najneskôr 

do 20. 04. 2013.  
 

Listom RIS/2013/45 zo dňa 20. 02. 2013 požiadal  dlžník VÝVOJ Martin, a. s., o odklad splácania 

návratnej finančnej výpomoci  (ďalej len „NFV“).  Následne bolo, počas roku 2013,  riešené 

vysporiadanie NFV na 3 mimoriadnych zasadnutiach Správnej rady Inovačného fondu.  Medzi 

Inovačným fondom a dlžníkom VÝVOJ Martin v tomto období boli podpísané 2  dohody 

o splátkach dlhu (dňa 13. 06. 2013 a  dňa 18. 10. 2013). Napriek uvedenému došlo však len 

k čiastočnému plneniu záväzkov dlžníka. 

V snahe umožniť dlžníkovi VÝVOJ Martin a. s. vysporiadať pohľadávku, Správna rada Inovačného 

fondu schválila na svojom zasadnutí 22. 11. 2013 ďalší predložený návrh dlžníka „Vysporiadať svoj 

záväzok v plnej výške do 30. 12. 2013“.  K vysporiadaniu záväzku v tomto termíne nedošlo.  
 

K 31. 12. 2013 evidoval Inovačný fond n. f. voči spoločnosti VÝVOJ Martin a. s. pohľadávku vo 

výške:  141.940,32 EUR, pozostávajúcu z istiny vo výške 141.000,00 EUR, sankčného úroku vo 

výške 546,30 EUR a úroku za rok 2013 vo výške 394,03 EUR.  
 

Dňa 21. 01. 2014 dlžník uhradil sankčný úrok (546,30 EUR) a úrok za rok 2013 (394,03 EUR. Dňa 

24. 02. 2014 došlo k úhrade istiny vo výške 141.000,00 EUR.  

 

 

 

 



 
 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 
 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 


