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Oznámenie o vydaní SMERNICE č. 6/2019 Ministerstva hospodárstva  
Slovenskej republiky z 19. decembra 2019 o podávaní, preverovaní a evidencii oznámení 

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s § 10 a 11 zákona č. 54/2019 Z. z. 
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 54/2019“) vydalo SMERNICU č. 6/2019  Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky z  19. decembra 2019, ktorej účelom je podľa zákona  
č. 54/2019 Z. z. určiť podrobnosti o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení 
o protispoločenskej činnosti vrátane korupcie a podozrení z korupcie, podrobnosti o oprávneniach 
zodpovednej osoby pri preverovaní týchto oznámení, o spracúvaní osobných údajov, o zachovaní 
mlčanlivosti v rámci vybavovania oznámení a o zabezpečení podmienok poskytovania ochrany 
osobám pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach ministerstva.  
 Do smernice je možné nahliadnuť na odbore kontroly a prevencie korupcie Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky.  

  

Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Šimorová, odbor kontroly a prevencie korupcie  
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Oznámenie o vydaní SMERNICE č. 7/2019 Ministerstva hospodárstva  
Slovenskej republiky z 13. decembra 2019, ktorou sa upravuje postup organizačných útvarov 

a právnických osôb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri výkone kontrolnej 
činností vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 

  
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo SMERNICU č. 7/2019  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky z 13. decembra 2019, ktorou sa upravuje postup organizačných 
útvarov a právnických osôb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pri výkone kontrolnej 
činností vykonávanej podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole 
v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 10/1996 Z. z.“), ktorej 
predmetom je stanoviť zásady postupu, vzhľadom  na práva a povinnosti zamestnancov 
ministerstva ako orgánu kontroly a prizvaných osôb pri plánovaní, príprave, výkone a využití 
výsledkov kontroly, ako aj práva a povinnosti kontrolovaných subjektov podľa zákona NR SR č. 
10/1996 Z. z. s cieľom vytvoriť, zabezpečiť a zvýšiť funkčnosť vnútorného a vonkajšieho 
kontrolného systému v podmienkach ministerstva na všetkých stupňoch riadenia.  
 Do smernice je možné nahliadnuť na odbore kontroly a prevencie korupcie Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky.  

  

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Semanco, odbor kontroly a prevencie korupcie  
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Oznámenie o vydaní SMERNICE č. 8/2019 Ministerstva hospodárstva  
Slovenskej republiky z 20. decembra 2019 o vykonávaní vnútorného auditu 

  
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo SMERNICU č. 8/2019  Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky z 20. decembra 2019 o vykonávaní vnútorného auditu, ktorá 
upravuje spôsob vykonávania vnútorného auditu a základné pravidlá vnútorného auditu v kapitole 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  
 
 Do smernice je možné nahliadnuť na odbore vnútorného auditu Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky.  
  
 
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Šafár, odbor vnútorného auditu  
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Výročná  správa  Inovačného fondu n. f.  
za  rok  2019 

 
1.  Úvod 

 
 Neinvestičný fond Inovačný fond n. f. (ďalej len „fond“), vznikol dňa 28. augusta 1997, bol 

zaregistrovaný Krajským úradom v  Bratislave pod registračným číslom OVVS-501/49/97-NF. 
 
 Účel neinvestičného fondu je:  

- podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým  
urýchliť inovačný rozvoj v Slovenskej republike, 

- osobitnú pozornosť venuje fond podpore rozvojových štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti 
využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení.   

 
2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období v roku 2019 s uvedením vzťahu k 

účelu fondu 
 
 Činnosť fondu bola zabezpečovaná a riadená Správnou radou fondu, Dozornou radou fondu 

a správkyňou fondu.  
 V hodnotenom období, t. j. v roku 2019, fond pokračoval v činnostiach stanovených Štatútom 

fondu. Vypracoval DODATOK č. 1 k Štatútu Inovačného fondu n. f, ktorý bol schválený 
zriaďovateľom 31. mája 2019, zaregistrovaný bol Okresným úradom Bratislava 8. augusta 2019 
pod číslom OU-BA-OWS1-2019/082165. Vypracované a 3. októbra 2019 boli schválené  nové 
„Zásady poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“   

Fond vypísal výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh aplikovaného výskumu, vývoja 
a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom 
majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou 
hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve 
svetovom trhu s termínom predloženia do 15. novembra 2019. Predložené boli tri projekty 
ktorých hodnotenie, podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi a financovanie bude 
realizované v roku 2020.  

Fond pokračoval vo vymáhaní svojich pohľadávok po lehote splatnosti u dlžníkov Závody 
ťažkého strojárstva, Dubnica nad Váhom, a. s. v konkurze, Cestné a stavebné mechanizmy 
Tisovec,  a. s., v konkurze a s dlžníkom ZTS-VVÚ Košice a.s. 
 

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok  
audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom 

 
 Fond vedie podvojné účtovníctvo podľa zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupov pre 

účtovné jednotky, ktoré nie sú založené a zriadené na účel podnikania, dané Opatrením 
Ministerstva financií SR č. 24342/2007-74. Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 147/1997 
o neinvestičných fondoch v znení zákona č. 91/2016 nemá povinnosť audítorského overovania. 

                                                                         
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 
 
 Fond  v  roku  2019  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu. 
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5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa 
jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výška výdavkov na správu fondu 
 

     Hospodárenie fondu (údaje sú v eurocentoch)  
  

A – podľa pohybu finančných prostriedkov 
 
 

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 01. 01. 2019 1.287.254,35 

bankový účet 1.287.247,80 

pokladňa 6,55 

  

Príjem  za rok 2019 spolu 358.993,43                                                                                                    

v tom splátka istiny 327.000,00                                                 

 splátka úrokov           31.993,43 

 bankové úroky 0,00 

  

Výdavky  za rok 2019 spolu        7.360,54 

v tom  účtovníctvo              950,00 

  služby         1.481,00 

  materiál 308,13 

  mzda 4.530,00 

  bankové poplatky 91,41 

  

Zostatok v pokladni 0,65 

Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2019                         1.638 887,34 
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B – podľa výsledkov podvojného účtovníctva 

Výnosy spolu 45.832,18 

  

Náklady  - služby 2 505,33 

 - mzdové 5 000,00 

 - zákonné sociálne a zdravotné poistenie  1 126,00 

 - iné ostatné náklady 91,55 

   

Náklady spolu  8.722,88 

  

Hospodársky výsledok po zdanení  37.109,30 

  

2. Súvaha - stav majetku a záväzkov 

Aktíva 2.688.469,80 

v tom - finančný majetok 1.638.881,34 

 - pohľadávky 1.049.588,46 

 - opravné položky 162.650,20 

 

Pasíva  2.688.469,80 

v tom záväzky   1.746,00 

  v tom - DF účtovníctvo  150,00 

  iné – Sociálna poisťovňa 1.596,00 

   

vlastné zdroje 2.686.723,80 

základné imanie  1.726,08 

fondy     1.659.695,94 

hospodársky výsledok min. období       988.192,48 

hospodársky výsledok r. 2019    37.109,30 
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6. Zmeny  vykonané v štatúte a v zložení  orgánov, ku ktorým  došlo v hodnotenom období 
 

Orgány fondu v roku 2019 pracovali v nasledovnom zložení: 
Dozorná rada fondu: 
1.  Ing. Jozef Velebný, predseda  

menovací dekrét č. 23501/2018-3410-58013 zo dňa 12. novembra 2018 
 

2.  Ing. Artúr Bobovnický, člen 
menovací dekrét č. 07129/2018-3410-24615 zo dňa 18. mája 2018 

 
3.  Ing. Miroslav Jarábek, člen 

menovací dekrét č. 32113/2016-3410-62962 zo dňa 15. novembra 2016 
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64123 zo dňa 14. novembra 2019 

 

Správna rada fondu: 
 

1. Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. - predseda 
menovací dekrét č. 19577/2018-3410-39026 zo dňa 15. augusta 2018 

 
2. JUDr. Ulrika Marcinková Hallonová, členka 

menovací dekrét č. 13278/2016-3300-06470 zo dňa 29. januára 2016 
odvolací dekrét č. 23016/2019-3410-64115 zo dňa 14. novembra 2019 

 
Ing. Andrea Farkašová, členka 
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64123 zo dňa 14. novembra 2019 

 
3. Ing. Mgr. Miriam Letašiová, členka 

menovací dekrét č. 32113/2016-3410-62962 zo dňa 15. novembra 2016 
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64128 zo dňa 14. novembra 2019 

 
4. Ing. Marta Bagínová, členka 
  menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016 
  menovací dekrét č. 10543/2019-3410-03997 zo dňa 24. januára 2019 
 
5. Mgr. Martin Svoboda, člen 

menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016 
  menovací dekrét č. 10543/2019-3410-03997 zo dňa 24. januára 2019 
 
6. Mgr. Miroslava Paceltová, členka 

menovací dekrét č. 17126/2017-3410-11840 zo dňa 30. marca 2017 
 
7. Ing. Martin Húska, člen 

menovací dekrét č. 32113/2016-3410-62962 zo dňa 15. novembra 2016 
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64122 zo dňa 14. novembra 2019 

 

Správca fondu: 

Ing. Alena Janatová  
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Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na zasadnutí dňa 
2. októbra 2019, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu Inovačného fondu n. f. na nové 
trojročné funkčné obdobie v termíne od 26. novembra 2019  do 26. novembra 2022. 

 
 
7. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 
 

Správna rada Inovačného fondu neurčila ďalšie údaje, ktoré by mala obsahovať Výročná správa 
Inovačného fondu n. f. za rok 2019 predložená do registra účtovných závierok.  

 
8. Vyjadrenie revízora (Dozorná rada Inovačného fondu) 
 

Revízor preskúmal hospodárenie Inovačného fondu n. f. a nemá pripomienky. 
 
 
V Bratislave, dňa  28. 02. 2020 

 
      
.......................................................... 
    Ing. Alena Janatová, správca IF 
       
 
 
  ............................................................ 
  Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
predseda Správnej rady Inovačného fondu 
 
 
 
   ......................................................... 

   Ing. Jozef Velebný 
 predseda Dozornej rady Inovačného fondu 
 
 

 

 

 

Vypracovala:  Ing. Alena Janatová,  správca  Inovačného fondu  n. f.  
 

 



  Príloha č. 1 
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Zoznam vydaných osvedčení na výstavbu energetického zariadenia v roku 2020 
 

číslo 
rozhodnutia, 

dátum 
žiadateľ fyzická osoba / členovia štatutárneho orgánu umiestnenie zariadenia  charakteristika zariadenia 

tepelný 
výkon 
(MW) 

elektrický 
výkon 
(MW) 

08752/2020-
4110-8557 

10. 02. 2020 

Continental 
Automotive 

Systems Slovakia 
s. r. o., Cesta ku 

Continentalu 
8950/1, 960 01 

Zvolen, IČO: 36 
633 623 

zastúpená konateľmi: Ing. Milan Škarvada, 
Andreas Josef Heinisch a Stephan Oberthür 

Areál spoločnosti 
Continental Automotive 
Systems Slovakia s. r. o., 

Cesta ku Continentalu 
8950/1, 960 01 Zvolen 

kombinovaná výroba 
elektriny, tepla a chladu 

pre vlastnú spotrebu 
Continental Automotive 
Systems Slovakia s. r. o., 

Zvolen 

2,2 2 

14675/2020-
4110-26664 
11. 05. 2020 

Západoslovenská 
distribučná, a.s., 
Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, 
IČO 36 361 518 

zastúpená: Ing. Tomáš Turek, PHD., 
podpredseda predstavenstva Mgr. Vladimír 

Cipciar, člen predstavenstva Ing. Marian 
Kapec, člen predstavenstva Ing. Martin Mišík, 

člen predstavenstva Ing. Miroslav Otočka 

katastrálne územie obce 
Kuklov 

VVN_ES Borský Svätý 
Jur - výstavba novej 

elektrickej stanice 110/22 
kV 

   

15041/2020-
4110-35872 
15. 06. 2020 

Veolia Utilities 
Žiar nad Hronom, 
a. s., Priemyselná 
12, 965 63 Žiar 

nad Hronom, IČO 
44 069 472 

zastúpená: predseda predstavenstva Ing. 
Jaroslav Mališ a člen predstavenstva Benedikt 

Lavrinčík 

Areál Závodu SNP - 
budova teplárne s. č.: 
1049, parcela CKN 
34/146, k. ú. Horné 

Opatovce, obec Žiar nad 
Hronom 

ekologizácia uhoľného 
kotla K7 2 x 10   

 
Kontaktná osoba: Ing. Javorka, sekcia energetiky MH SR 
 
17. 06. 2020
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