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V ý r o č n á s p r á v a I n o v a č n é h o f o n d u n. f.
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Bratislava, marec 2015

Výročná správa za rok 2014
1. Úvod
Neinvestičný fond Inovačný fond n. f., so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava, vznikol
dňa 28. 08. 1997 a bol zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave pod registračným
číslom OVVS-501/49/97-NF.
Účel neinvestičného fondu:
− Podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR,
− Osobitnú pozornosť venuje podpore rozvojových štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti
využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení.
Správna rada prerokovala a nadpolovičnou väčšinou schválila dňa 30. 03. 2015
predloženú „Výročnú správu Inovačného fondu za rok 2014“.
2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období v roku 2014 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 2014, fond pokračoval v činnostiach stanovených
Štatútom fondu v nasledujúcom rozsahu:
Pre podporu inovačných projektov fond poskytol v roku 2014 riešiteľom:
a) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, Bratislava, na riešenie projektu „Inovácia
technológie laserového zvárania komponentov prevodoviek pre automobilový
priemysel“, (zmluva č. 1/2014 - NFV) 1. tranžu pre rok 2014 vo výške 100.000,EUR.
b) EVPÚ a.s., Trenčianska 19, Nová Dubnica, na riešenie projektu „Vývoj technológie
čistenia procesného plynu vzniknutého splynovaním komunálneho odpadu, realizácia
o poloprevádzkové overenie rozhodujúcich uzlov predmetnej technológie“, (zmluva č.
2/2014 – NFV) 1. tranžu pre rok 2014 vo výške 70.000,- EUR
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, ktoré spolu s výrokom audítora tvorí prílohu Výročnej
správy.
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu.
Fond v roku 2014 nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu.

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa
jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu
Hospodárenie fondu
Počiatočný stav fin. prostriedkov v pokladni a na bankových účtoch 286 121,14 EUR
Príjmy za rok 2014
V tom vrátené finančné výpomoci - istina
Úroky z poskytnutých finančných výpomocí
Prijaté bankové úroky

878 951,32 EUR
831 000,00 EUR
47 897,24 EUR
54,08 EUR

Výdavky za rok 2014
V tom poskytnuté finančné výpomoci

174 393,54 EUR
170 000,00 EUR

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2014
Konečný zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2014
EUR
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2014
Náklady na správu fondu za rok 2014
v tom:
materiál,
služby,
v tom: účtovníctvo, audit
dane, poplatky

0 EUR
990 678,92

990 678,92 EUR
4 073,54 EUR
30,78 EUR
3 886,99 EUR
2 710,00 EUR
155,77 EUR

Náklady spolu
Výnosy spolu

4 073,54 EUR
38 138,23 EUR

Hospodársky výsledok zisk

34 064,69 EUR

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2014.
Majetok fondu pozostáva z pohľadávok vo výške
EUR
V tom opravné položky k pohľadávkam (ZŤS Dubnica)
Finančné prostriedky na bankovom účte vo výške
Majetok spolu
EUR

1 641 531,23
-162 650,20 EUR
990 678,92 EUR
2 469 559,95

Záväzky spolu
V tom záväzky za účtovnícke služby a audit

1 952,07 EUR
1 950,00 EUR

Základné imanie

1 726,08 EUR

Vlastné imanie

2 467 607,95 EUR

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom
období.
V roku 2014 nedošlo k zmenám v Štatúte Inovačného fondu n. f.

Orgány fondu v roku 2014 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
odvolací dekrét č. 12051/2014-1000-9891, zo dňa 27. februára 2014
Ing. Lýdia Šimorová
menovací dekrét č. 12052/2014-1000-9893 zo dňa 27. februára 2014
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
odvolací dekrét č. 12051/2014-1000-9891, zo dňa 27. februára 2014
menovací dekrét č. 12052/2014-1000-9893 zo dňa 27. februára 2014
3. PhDr. Ivan Pešout, PhD., člen
menovací dekrét č. 1215/2012-1000, zo dňa 30. júla 2012
PhDr. Ivan Pešout, PhD., odstúpil z funkcie listom zo dňa 05. 09. 2014
Ing. Peter Osvald, člen
menovací dekrét č. 2774/2014-1000-35858 zo dňa 24. septembra 2014
4. Ing. Marta Baginová, 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. 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.

Inovačný fond n. f.

Príloha č. 1

Mierová 19
827 15 Bratislava

Vyhodnotenie
plnenia projektov výskumu a vývoja podporovaných
zo zdrojov Inovačného fondu n. f. za rok 2014

Jednotlivé subjekty, ktorým bola poskytnutá návratná finančná výpomoc resp. schválené
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na riešenie projektov v roku 2014, predložili
vyhodnotenie plnenia projektov za rok 2014.

Bratislava, marec 2015

PROJEKT Č. 1
1. Názov projektu: Inovácia technológie laserového zvárania komponentov prevodoviek
pre automobilový priemysel
2. Organizácia riešiaca projekt: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianska 14 Bratislava
3. Termín schválenia poskytnutia podpory: 18. júla 2014
4. Dátum podpísania zmluvy č. 1/2014-NFV: 12. augusta 2014
5. Plnenie výskumno-vývojovej časti projektu v roku 2014
Cieľom výskumnej a vývojovej časti projektu je inovácia technológie laserového zvárania
novej generácie komponentov prevodoviek so zreteľom predovšetkým na zostavy
unášacích kotúčov (ZUK) – náboj, lamela v rôznych materiálových kombináciách.
Riešenie projektu bolo z metodického hľadiska rozdelené na dve výskumno-vývojové
etapy:
1. Etapa – obdobie riešenia 07/2014 – 12/2014 – Návrh a výroba laserového pracoviska
s typovým označením PZ LBW02 LASERWELD AUTOMOTIVE a jeho funkčné
skúšky.
2. Etapa – obdobie riešenia 01/2015 – 12/2015 – Výskum a vývoj technológie
laserového zvárania častí určených pre zostavu prevodoviek osobných automobilov
s osobitným zreteľom na zváranie širokého spektra typorozmerov unášacích kotúčov
na zostavenom laserovom pracovisku.
Plnenie výskumno-vývojovej časti projektu v roku 2014 bolo zamerané na dizajn,
realizáciu a testovanie laserového zváracieho pracoviska typového označenia PZ LBW02
LASERWELD AUTOMOTIVE. V prvom mesiaci riešenia (07/2014) bola vypracovaná
výrobná výkresová dokumentácia pracoviska ako aj výrobná dokumentácia flexibilných
zváracích prípravkov. Riešenie dizajnu bolo podrobené oponentskému konaniu. Všetky
pripomienky boli zapracované do finálneho návrhu pracoviska a jeho prípravkových častí.
V časovom horizonte august – november 2014 bolo vyrobené, zostavené a uvedené do
prevádzky samotné laserové pracovisko. Boli nakúpené rozhodujúce komponenty
pracoviska, medzi ktoré patria časti elektromechanického polohovania, hydraulická časť
prítlaku zvarenca, systém pozorovania procesu zvárania, odsávací systém pracoviska pre
vysoko ekologickú prevádzku a podobne.
Pracovisko bolo koncepčne postavené na základe nasledovných úvah:
- nakladanie a vykladanie zvarencov je realizované manuálne v prísne bezpečnostnom
režime a po potvrdení naloženia zvarenca bude samotný proces prebiehať automaticky,
- zváranie sa bude vykonávať v zakrytovanej časti, ktorá zabezpečí 100% ochranu
obsluhy pred účinkami laserového lúča ako aj odsávanie toxických plynov a ich
vyvedenie mimo prevádzku pracoviska,
- dizajn musí zvážiť všetky špecifické normy realizácie zvarencov určených
pre automobilový priemysel (QR 83, CQI-15),
- pracovisko musí byť flexibilné a musí zabezpečiť realizáciu zvárania pre široké
spektrum typorozmerov zvarencov podobného charakteru.
Flexibilita pracoviska je zabezpečená predovšetkým unikátnym programovým vybavením
laserového pracoviska spoločne s možnosťami jednoduchého mechanického nastavenia
rozsahov pohybov. Umožňuje naprogramovať parametre zváracej trajektórie a zváracie

technologické parametre po jednotlivých úsekoch. Najdôležitejší parameter je proces
svahovania pri nábehu zváracieho výkonu a proces svahovania výkonu pri konci procesu.
V každom programovateľnom úseku možno meniť všetky regulovateľné parametre
zvárania ako sú rýchlosť zvárania, výkon laserového lúča, poloha ohniska, spôsob
svahovania a podobne. Programové vybavenie je navyše vybavené editovateľnou
databázou zváracích programov.
Laserové pracovisko PZ LBW02 LASERWELD AUTOMOTIVE slúži na zváranie
kovových materiálov laserovým lúčom generovaným v laserovom zdroji IPG YLR 4500
a transportovaného pomocou optického vlákna do laserovej hlavy Precitec YW 50. Jeho
skladba je nasledovná:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Laserový generátor IPG YLR 4500 s maximálnym výkonom 4,5 kW
Chladiaci systém – chladiaca jednotka pre laserový generátor TAE EVO 051,
chladiaca jednotka pre optickú sústavu RIEDEL PC 10.02 NE
Pneumatický systém (crossjet, otváranie dverí)
Laserová hlava Precitec YW 50 s optickým vláknom
Nosný oceľový modul s krytovaním pre jednotlivé súčasti zariadenia
Polohovací 4-osí mechanizmus (x, y, z, ω) s hydraulickým agregátom
EUROFLUD HAV 400
Zváracie prípravky s centrovacími dielmi
Vizualizačný systém (CCD kamera s krížovým generátorom KAPPA MXC
200, LCD video monitor)
Hlavný rozvádzač
Riadiaci systém pozostávajúci z panelového PC s OS Windows 7 a riadiaceho
PLC Omron CJ2M-CPU32 s 32+32 binárnymi vstupmi/výstupmi.

6. Stav realizácie :
Ako bolo už uvedené v predchádzajúcom bode, laserové pracovisko bolo navrhnuté
a vyrobené s potrebnými pomocnými komponentmi v termíne 12/2014 aj podrobené
funkčným skúškam. Boli dosiahnuté cieľové technické parametre pre laserové zváranie
predmetných typorozmerov zostáv unášacieho kotúča s pevno látkovým vláknovým
laserom IPG YLR 4500. Skúšky boli realizované na zostave unášacieho kotúča, ktorý
svojimi rozmermi predstavuje zástupcu ďalších troch typorozmerov ZUK a tvorí časť
prevodovky osobného automobilu. Výsledky skúšok preukázali, že zariadenie umožňuje
zváranie daného typu pri nasledovných parametroch:
−
Výkon laserového lúča............ 32 kW
−
Rýchlosť zvárania ....................40 mm/s
−
Spotreba laserových plynov .....0 1/hod
−
Prietok ochranných plynov .......0 1/min.
Navrhnutá technológia nevyžaduje ochranný plyn, čím dochádza k značnému
ekonomickému prospechu daného procesu. Zároveň bolo daným experimentom
preukázané, že dosahovaná produkcia zvarencov počas jednej pracovnej zmeny presahuje
1025 ks zvarených dielov. Pre dané pracovisko bolo navrhnutých a vyrobených 8
zváracích prípravkov, ktoré preukázali nasledovné vlastnosti:
−
spôsob upnutia zváracích dielov zabezpečuje výslednú hádzavosť po zvarení
v rozmedzí tolerancie ± 0,3 mm,
−
spôsob upnutia zváracích dielov zabezpečuje výslednú vzájomnú polohu lamely
a náboja po zvarení v rozmedzí tolerancie ± 0,3 mm,
−
centrovací trň v dolnej časti prípravku zabezpečuje presnú rotáciu zvarenca,

−
−

prípravok zabezpečuje ochranu funkčných častí zariadenia proti rozstreku
z procesu zvárania,
predpokladaná životnosť jedného prípravku je 60 000 zvarených kusov.

7. Odbytové zabezpečenie:
V rámci zabezpečenia odbytu výsledkov inovačných aktivít je pripravovaný informačný
materiál v slovenskom, ruskom a anglickom jazyku o možnostiach laserového zvárania
komponentov prevodoviek pre automobilový priemysel.
V roku 2014 bol vykonaný marketingový prieskum, ako aj osobné rokovania s vybranými
firmami (VW, ŠKODA, PSA Peugeot Citroën) a ich subdodávateľmi v oblasti zvárania
komponentov prevodoviek osobných automobilov. Úspešné rokovanie bolo uskutočnené
so zástupcami firmy ZF Slovakia, a.s., ktorých naša inovatívna technológia oslovila
a ostávame v technickom rokovaní o realizácii laserového zvárania zostáv unášacieho
kotúča pre zatiaľ predpokladaných 30 typorozmerov s prvotnou ročnou kapacitou
zvarencov do 300 000 ks. Predpokladaný nábeh výroby je plánovaný na začiatok roka
2016. V priebehu roku 2015 bude prebiehať proces schvaľovania technológie, procesu ako
aj zariadenia v zmysle noriem QR 83 a CQI-15.
V druhej etape riešenia bude pozornosť zameraná na optimalizáciu laserového zvárania
pre rôzne materiálové kombinácie predmetných typorozmerov zvarencov.
8. Čerpanie finančných prostriedkov na riešenie projektu (roky podľa zmluvy)
v roku 2014
- zo zdrojov IF n. f.
–
100.000,- EUR
- z vlastných zdrojov
–
100.000,- EUR
v roku 2015 (plánované)
- zo zdrojov IF n. f.
–
- z vlastných zdrojov
–

200.000,- EUR
200.000,- EUR

9. Prehľad o splácaní istiny a úrokov:
Názov projektu:
Splátky
Inovácia technológie
(Termín splatenia pohľadávky podľa zmluvy je do 12. 08. 2018)
laserového zvárania
komponentov prevodoviek
2015
2016
2017
2018
pre automobilový priemysel 2014

300.000,-

Splatenie istiny

Úrok (2,0 %)

723,36

5.638,36

6.000,00

6.000,00

3.682,00

PROJEKT Č. 2
1. Názov projektu: Vývoj technológie čistenia procesného plynu vzniknutého splynovaním
komunálneho odpadu, realizácia a prevádzkové overenie rozhodujúcich uzlov predmetnej
technológie
2. Organizácia riešiaca projekt: EVPÚ a. s., Trenčianska 17, Nová Dubnica
3. Termín schválenia poskytnutej podpory: 18. 07. 2014
4. Dátum podpísania zmluvy č. 2/2014: 11. 12. 2014
5. Plnenie výskumno – vývojovej časti projektu v roku 2014
Úvod
V roku 2005 žiadateľ predložil žiadosť na Inovačný fond n. f. o finančnú výpomoc
na riešenie projektu s názvom „Analýza najnovších metód zvýšenia energetického
zužitkovania komunálneho odpadu a návrh realizácie pilotnej technológie pre overenie
v podmienkach SR“, v rámci ktorého bola navrhnutá nosná technológia splynovania a na
ňu nadväzujúce nevyhnutné technologické a strojné zariadenia.
Následne na tento projekt žiadateľ v projekte s názvom „Výskum a vývoj komponentov
technologického komplexu splynovania KO – novej metódy zhodnocovania KO“ riešil
koncepciu konštrukčného riešenia a jednotlivé konštrukčné uzly splynovacieho reaktora,
ktoré vyplynuli z uskutočnených experimentov splynovania a následnú problematiku
čistenia procesného plynu. Konštrukčné riešenie reaktora a jeho uzlov predstavovali
technicky a technologicky vysoko náročnú problematiku. Výsledkom riešenia bola
funkčná vzorka (s parametrami takmer ako prototyp), na ktorej sa v prevádzkovom režime
uskutočňovali a doposiaľ uskutočňujú experimenty.
V roku 2014 žiadateľ realizoval prvé dva uzly technologického komplexu, na ktorých
prebiehajú prvotné skúšky. Jedná sa o separačnú linku a splynovací reaktor.
Predmetný projekt „Vývoj technológie čistenia procesného plynu vzniknutého
splynovaním komunálneho odpadu, realizácia a polo prevádzkové overenie rozhodujúcich
uzlov predmetnej technológie“ priamo nadväzuje na prvé vyššie uvedené funkčné vzory
technologického komplexu, na ktorých prebiehajú výskumné a overovacie skúšky.
Technické parametre riešeného problému
Predmetom riešenia projektu je:
Etapa č.1: Spracovanie štúdie používaných technologických postupov a metód čistenia
procesného plynu (PP), SWOT analýza realizovaných metód, voľba vhodného
smerovania čistenia a spracovanie dostupných procesno-historických dát a dát na základe
analytických rozborov zloženia PP;
Etapa č.2: Návrh koncepcie technologického procesu čistenia PP, špecifikácia tokov PP
cez jednotlivé stupne čistenia, resp. dočisťovania, popis technologického procesu,
materiálová a energetická bilancia procesu, špecifikácia odpadov;
Etapa č.3: Návrh koncepcie strojno-technologických zariadení technologického procesu,
stanovenie ich výkonových parametrov, materiálové nároky na ich vyhotovenie, návrh
koncepcie merania a regulácie procesných veličín, požiadavky na procesnú bezpečnosť
a špecifikácia odpadov;
Etapa č. 4: Popis činností pri nábehu, prevádzkovaní a odstavení prevádzky, definovanie
zoznamu aparátov a potrubných vedení, špecifikovanie odporúčaných miest pre reguláciu
a meranie procesných veličín, spotreba energií;

Etapa č. 5: Spracovanie konštrukčnej dokumentácie vybraných rozhodujúcich uzlov
technológie, dispozičné rozmiestnenie, výrobná realizácia vyššie uvedených uzlov,
montáž, výskumné prevádzkové skúšky.
V rámci riešenia sú zadefinované tieto hranice:
− výstup procesného plynu zo splynovacieho reaktora,
− vstup procesného plynu do kogeneračnej jednotky.
Za obdobie riešenia riešiteľský kolektív realizoval tieto práce:
Vychádzajúc z vyššie uvedeného zoznamu etáp riešenia projektu, bolo v prvom roku
realizácie projektu, rok 2014, riešenie zamerané na riešenie nasledovných etáp:
Etapa č. 1: Spracovanie štúdie používaných technologických postupov a metód čistenia
procesného plynu (PP), SWOT analýza realizovaných metód, voľba vhodného smerovania
čistenia a spracovanie dostupných procesno-historických dát a dát na základe
analytických rozborov zloženia PP;
V rámci riešenia predmetnej etapy sa spracovali štúdie používaných technologických
postupov a metód čistenia PP. Okruh možných metód čistenia PP, ktoré sa dajú
identifikovať, a ktoré prichádzajú do úvahy pre zhodnotenie a následnú realizáciu čistenia
sú tieto:
− katalytický rozklad dechtov;
− skrápanie (vypracovaná podrobná štúdia);
− suché čistenie (prebiehajú prípravy pre použitie nekonvenčnej metódy čistenia
pomocou nízko teplotnej plazmy);
− elektrostatické čistenie.
Na základe procesno-historických dát a vykonaných meraní procesného plynu sa stanovili
vstupné parametre pre čistenie procesného plynu.
Etapa č. 2: Návrh koncepcie technologického procesu čistenia PP, špecifikácia tokov PP
cez jednotlivé stupne čistenia, resp. dočisťovania, popis technologického procesu,
materiálová a energetická bilancia procesu, špecifikácia odpadov;
− uskutočnil sa návrh koncepcie čistenia PP pomocou skrapania, ktorý je ďalej
analyzovaný a porovnávaný s ostatnými metódami;
− stanovili sa zložky PP v jednotlivých uzloch čistenia PP.
Etapa č. 4: Popis činností pri nábehu, prevádzkovaní a odstavení prevádzky, definovanie
zoznamu aparátov a potrubných vedení, špecifikovanie odporúčaných miest pre reguláciu
a meranie procesných veličín, spotreba energií;
− prebehlo definovanie zoznamu potrubí a potrubných vedení pre čistenie PP pomocou
mokrého čistenia;
− predbežne sa stanovili miesta pre reguláciu a meranie;
− na základe informácií od dodávateľov sa stanovili projektové spotreby energií.
Etapa č. 5: Spracovanie konštrukčnej dokumentácie vybraných rozhodujúcich uzlov
technológie, dispozičné rozmiestnenie, výrobná realizácia vyššie uvedených uzlov,
montáž, výskumné prevádzkové skúšky;
− spracovala sa konštrukčná dokumentácia k pripojeniu a odskúšaniu dvoch
technologických uzlov (odlučovač tuhých častíc, horák) čistenia procesného plynu;
− bola realizovaná výroba, montáž a polo prevádzkové skúšky horáka a technológie
odlučovania tuhých častíc.
6. Stav realizácie
Súčasný stav realizácie predstavujú fyzicky dva funkčné celky – komplex separačnej
linky a splynovacieho reaktora vyúsťujúci s výstupom PP na cyklón a horák. Funkčný
vzor splynovacieho reaktora SR0433, ktorý bol realizovaný v predchádzajúcich
riešeniach. Realizované pracovisko sa nachádza v Trenčianskom kraji, ktorý zápasí

s akútnym nedostatkom skládok komunálneho odpadu. Podobná situácia prichádza aj do
iných oblastí Slovenska a Európy. Súčasne Európska únia prichádza s plánom na
uzatváranie jestvujúcich skládok a nezakladanie nových, čo situáciu s komunálnym
odpadom ešte vyhrotí. Realizovaný projekt bude riešiť problém s odpadom v súlade s
požiadavkami platnej smernice Európskej únie o odpadoch na hierarchiu odpadového
hospodárstva. Pre navrhnuté pracovisko sa vyvinul ovládací softvér, ktorý bude plne
automatizovať prevádzku predmetných funkčných vzorov.
7. Odbytové zabezpečenie:
Projekt sa zakladá na výskume a vývoji rozhodujúcich komponentov navrhovaného
technologického celku pre spracovanie KO, hlavne čistenia procesného plynu.
O zariadenie prejavilo záujem viacero subjektov, z rôznych regiónov Slovenska, ale aj
zo zahraničia, s úmyslom využívať ho po ukončení vývoja. Títo záujemcovia ale považujú
prestavenie tohto technologického komplexu v reálnom, aspoň polo prevádzkovom
prevedení. Perspektívnym regiónom pre inštalácie sa javí Slovenská a Česká republika.
8. Čerpanie finančných prostriedkov na riešenie projektu:
v roku 2014
- zo zdrojov IF n. f.
- z vlastných zdrojov

–
–

70.000,- EUR
30.000,- EUR

v roku 2015 (plánované)
- zo zdrojov IF n. f.
–
- z vlastných zdrojov
–

250.000,- EUR
107.143,- EUR

v roku 2016 (plánované)
- zo zdrojov IF n. f.
–
- z vlastných zdrojov
–

80.000,- EUR
34.286,- EUR

10. Prehľad o splácaní istiny a úrokov:
Názov projektu:
Splátky
Vývoj
technológie čistenia (Termín splatenia pohľadávky podľa zmluvy je do 11.12. 2018)
procesného plynu vzniknutého
splynovaním
komunálneho
odpadu, realizácia a polo
2015
2016
2017
2018
prevádzkové
overenie 2014
rozhodujúcich
uzlov
predmetnej technológie
400.000,-

Splatenie istiny

Úrok (2,0 %)

34,52

5 947,95

7 715,00

8 000,00

7 561,64

Inovačný fond n. f.
Mierová 19
827 15 Bratislava

Príloha č. 2

Pohľadávky Inovačného fondu n. f. po lehote splatnosti

Bratislava, marec 2015

Inovačný fond n. f. k 31. 12. 2014 eviduje jednu pohľadávku po lehote splatnosti.
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 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 a zo dňa 12. 03. 2015:
„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.
Správca konkurznej podstaty Úpadcu 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 správca
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 správca 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 správca Najvyšší súd Slovenskej republiky, aby pokračoval v tomto konaní.
Na základe návrhu správcu Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp. Zn.:
2 Obo/18/2003 zo dňa 27. 01. 2015 napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého
stupňa na ďalšie konanie.
Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: JUDr. Vojtech Agner, správca konkurznej
podstaty úpadcu Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom akciová spoločnosť
v konkurze, proti žalovanému: ZTS Dubnica nad Váhom plus, a.s. v likvidácii, uznesením sp.
Zn.: 76Cbú128/1999 zo dňa 16. 02. 2015 konanie zastavil.
Vzhľadom na tieto skutočnosti správca vykonáva úkony k ukončeniu konkurzu vyhláseného
na majetok Úpadcu.

