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1.1. Úvod

Výročná  správa  Inovačného fondu n.  f.  (ďalej  len  fond)  za  rok 2007 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
V hodnotenom období,  t. j.  v roku  2007,  fond  vykonával  činnosti  stanovené  Štatútom 
fondu v nasledujúcom rozsahu:

2.1  pre podporu inovačných projektov
  Fond  poskytol v roku 2007 riešiteľom:

a) EVPÚ a. s., Nová Dubnica na riešenie projektu „Výskum a vývoj komponentov 
technologického  komplexu  splyňovania  komunálneho  odpadu  /novej  metódy 
zhodnocovania TKO/“  (zmluva 1/2006) 2. tranžu vo výške  5 880 tis.- Sk

b) Etop Trading a.s., Púchov na riešenie projektu „Využitie výsledkov vývoja nových 
výrobkov z odpadovej gumy – diaľničný program, vysokonosné kolesá pomocou 
nových technológií“ (zmluva 2/2006) 2. tranžu  vo výške  760 tis.- Sk

 Fond  uzatvoril  zmluvy  s úspešnými  predkladateľmi  projektov  vo  výberovom  konaní 
uverejnenom v Hospodárskych novinách dňa 22. januára 2007 na predkladanie návrhov 
projektov v termíne do 5. marca 2007.  Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bolo 
schválené  Správnou  radou  fondu  na  jej  zasadnutí  dňa  29.  marca  2007,  na  základe 
posúdenia predložených návrhov projektov a predloženej dokumentácie, doloženia dvoch 
nezávislých  expertných hodnotení  projektov  a  predneseného odporúčacieho  stanoviska 
Dozornej rady fondu:
1) Zmluva č. 1/2007 uzatvorená s riešiteľom VÝVOJ Martin a.s.,  na riešenie projektu 

„Inovácia  technologických  procesov“.  Poskytnutie  návratnej  finančnej  výpomoci 
v požadovanej výške 7 454 000,- Sk bolo schválené na zasadnutí Správnej rady fondu 
dňa 29. marca 2007 v dvoch tranžiach: 

− 1. tranža (poskytnutá  dňa 30. mája 2007)          2 485 tis.- Sk
- 2. tranža (pre rok 2008)                                          4 969 tis.- Sk

2) Zmluva č. 2/2007 uzatvorená s riešiteľom EVPÚ – ZVS a.s., Dubnica nad Váhom,  na 
riešenie projektu „Dobudovanie technologickej základne pre vyšší stupeň výroby 3D 
ohýbaných skeletov a komponentov pre sofistikované výrobky výkonovej elektroniky 
a silnoprúdovej  elektrotechniky“.  Poskytnutie  návratnej  finančnej  výpomoci 
v požadovanej výške 4 500 000,- Sk bolo schválené na zasadnutí Správnej rady fondu 
dňa 29. marca 2007 v dvoch tranžiach: 

− 1. tranža (poskytnutá  dňa 11. mája 2007)               2 800 tis.- Sk
- 2. tranža (pre rok 2008                                  1 700 tis.- Sk

 Monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 2007. 

 Riešil pohľadávky fondu.

2.2 V rámci aktivácie zdrojov na podporu ďalšej činnosti fondu
Vzhľadom  na  potrebu  rozšíriť  oblasť  činnosti  fondu  o podporu  inovačných  projektov 
a aktualizovať  pôvodný Štatút  (vydaný dňom registrácie  fondu dňa  28.  augusta  1997) 
v nadväznosti na vývoj súvisiacej  legislatívy, Správna rada fondu rozhodla  na svojom 
zasadnutí dňa 20. augusta 2007,  na základe  súhlasného  stanoviska Dozornej rady fondu 
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o  predložení  aktualizovaného  Štatútu  fondu  zriaďovateľovi  na   schválenie.  Dňa  13. 
septembra 2007 bol štatút predložený do porady vedenia  ministerstva. Poradou vedenia 
bol  štatút  schválený  a následne  dňa  24.  septembra  2007  podpísaný  ministrom 
hospodárstva  SR,  Doc.  Ing.  Ľubomírom  Jahnátkom,  CSc.,  čím  nadobudol  platnosť. 
Účinnosť   nadobudol   dňom  registrácie   Obvodným  úradom  v  Bratislave  dňa  6. 
novembra 2007, zároveň stratil platnosť a účinnosť pôvodný štatút fondu.   

Štatút bol doplnený o tieto náležitosti:
- rozšírená  je  oblasť  podpory  riešenia  vedeckých,  výskumných,  vývojových 

projektov o inovačné projekty,
- zdôraznené  je,  že  podpora  sa  poskytuje  vo  forme  návratnej  finančnej 

výpomoci za zvýhodnených úrokových podmienok,
- stanovené  je,  že  získané  príjmy  zo  splatenia  výpomoci  sa  použijú  na 

doplnenie zdrojov fondu, propagáciu fondu a podporu ďalších projektov, 
- spresnené sú náležitosti týkajúce sa činnosti orgánov fondu a zániku členstva 

v orgánoch fondu,
- stanovuje sa právo na podpisovanie zmlúv za fond predsedovi Správnej rady 

fondu spoločne so štatutárnym zástupcom fondu (ktorým je správca);  spoločne môžu 
disponovať aj s prostriedkami na účte fondu, na základe rozhodnutí Správnej rady fondu 
(pozn. aj doteraz sa tak postupovalo, len to nebolo písomne stanovené).

3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku auditora
Audítorskú  previerku  účtovnej  závierky  fondu  vykonala  audítorka  Ing.  Katarína 
Magulová, ktorá skonštatovala:
„Podľa nášho názoru, účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných 
súvislostiach finančnú situáciu neziskovej organizácie Inovačný fond n. f. k 31. 12. 
2007 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý končil k uvedenému dátumu v súlade 
so slovenským zákonom o účtovníctve a slovenskými postupmi účtovania.“ 

4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách
Fond  v  roku  2007  nezískal žiaden dar, príspevok ani dotáciu.

5. Peňažné príjmy a výdavky fondu (údaje sú v tis. Sk)

HOSPODÁRENIE:
Náklady fondu:
Celkové zúčtované náklady za rok             6 509 tis. -Sk
V tom: 
Náklady režijného charakteru                                                           309 tis. -Sk

      Odpis pohľadávok                                    6 200 tis. -Sk

Výnosy fondu:
Zaúčtované výnosy celkom                         7 267 tis.- Sk
V tom: Prijaté bankové úroky                                  32 tis. - Sk

Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov            1 007 tis.- Sk
Sankčné úroky                                                                         28 tis.- Sk
Zúčtovanie opravných položiek                         6 200 tis.- Sk 

Výsledok hospodárenia pred zdanením              758 tis. - Sk
Odvedená zrážková daň z úrokov            6 tis. - Sk
Výsledok hospodárenia po zdanení                                             752 tis. - Sk
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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. 

BILANCIA 
Vývoj stavu majetku a záväzkov 
                                                                 2006                      2007              Koef.
M a j e t o k   - aktíva celkom                 70 001                     70 747                  101,1

V tom pohľadávky                                 44 902                      46 511                   103,6
             Bankový účet                             25 099                      24 236                  96,6

Z d r o j e  krytia – pasíva                       70 001                      70 747 101,1

V tom   vlastné zdroje                            69 938                  70 690 101,1
                           Z toho ZI                             52                             52 100,0
                                  fondy                     94 983                      94 983        100,0
                           strata min. obd.           -26 696                     -24 345 91,4
                            HV –zisk                       1 534      752 49,0
               Záväzky                                          63               57 90,5
 
  
                                                      
Plnenie rozpočtu na správu fondu:                     Plán 2007                 Skutočnosť 2007  
Príjmy - úroky 1 074 tis. -Sk             1  067 tis. -Sk
Výdavky réžia fondu pozostávajú:                  450 tis. -Sk                  309 tis. -Sk 

K 31.  12.  2007  mal  fond  vykázaný  finančný  majetok  na  bankovom  účte  vo  výške 
24.235.999,59 Sk.

Finančné prostriedky poskytnuté v     roku 2007 v (zmysle zmlúv podpísaných v     rokoch 2006   
a     2007) na riešenie inovačných projektov:  
− EVPÚ a.s., Nová Dubnica (zmluva 1/2006)             5 880 tis.-Sk
− ETOP - TRADING, Púchov (zmluva 2/2006)                760 tis.-Sk
− VÝVOJ Martin a.s., (zmluva 1/2007)                          2 485 tis.-Sk
− EVPÚ _ ZVS a.s., Dubnica nad Váhom (zmluva 6/2005)          2     800 tis.-Sk  
      Spolu                       11 925 tis.- Sk

6. Stav majetku a záväzkov
Fond nie  je,  okrem  pohľadávok  uvedených  v prílohe  č.  2  a  finančného  majetku 

a pohľadávok uvedených v bode 5., vlastníkom iného majetku. 

7. Celkové výdavky fondu
V hodnotenom období fond  vynaložil z obhospodarovaných finančných zdrojov
na réžiu fondu                                                                        309 tis. -Sk 
 na podporu projektov výskumu a vývoja                         11 925 tis. -Sk
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8. Zmeny v zložení orgánov fondu
Orgány fondu v roku 2007 pracovali v nasledovnom zložení:

Dozorná rada fondu:
1. Ing. Jozef Velebný, predseda 
    (menovací dekrét  č.161/2006-1000, zo dňa 24. 01. 2006)

2. Ing. Dušan Koledzai, člen  do 31. 05. 2007 
    (odvolací dekrét  č.1140/2007-1000, zo dňa 30. 05. 2007)

Ing. Dušan Hurínek, člen od 01. 06. 2007
    (menovací dekrét  č.1140/2007-1000, zo dňa 30. 05. 2007)

3. Ing. Miroslav Novodomec – člen
    (menovací dekrét  č.1619/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

Správna rada IF n. f.:
1. Ing. Igor Chovan – predseda

(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

2. Ing. Peter Ondrejka, člen,
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

3. Ing. Dušan Jurík, člen
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

4. Ing. Marta Baginová, členka
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

5. Ing. Marta Prnová, členka
(menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

6. Mgr. Mária Zelenayová, členka do 31. 05. 2007
 (odvolací dekrét  č.1140/2007-1000, zo dňa 30. 05. 2007)

JUDr. Boris Balog, PhD., člen od 01. 06. 2007
    (menovací dekrét  č.1140/2007-1000, zo dňa 30. 05. 2007)

7. Ing. Igor Tomašovič, člen
 (menovací dekrét č.1620/2006-1000, zo dňa 09. 11. 2006)

Správca fondu:
Ing. Alena Janatová

Bratislava, marec  2008

Vypracovala : Ing. Alena Janatová
                        správca fondu
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