Výročná správa Inovačného fondu n. f. za rok 2016
1. Úvod
Neinvestičný fond Inovačný fond n. f. , so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava vznikol
dňa 28. 08. 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 2016
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 2016, fond pokračoval v činnostiach stanovených Štatútom
fondu v nasledujúcom rozsahu:
Pre podporu inovačných projektov fond poskytol v roku 2016 riešiteľom:
a) 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) 3. tranžu pre rok 2016 vo výške 80.000,- EUR
b) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, Bratislava, na riešenie projektu „Inovácia
elektronónovolúčového komplexu na zváranie komponentov z tlakových hliníkových zliatin“,
(zmluva č. 1/2015 - NFV) 2. tranžu pre rok 2016 vo výške 100.000,- EUR.
c) ZTS – Výskumno-vývojový ústav Košice a. s., Južná trieda 95, Košice, na riešenie projektu
„Inovácia mobilných mostov typu AM 50“, (zmluva 2/2015-NFV) 2. tranžu pre rok 2016
vo výške 240.000,-EUR.
d) PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a. s., Kopčianska 14, Bratislava, na riešenie projektu „Inovácia
elektrónovolúčového zváracieho komplexu WEBASTO 1“, (zmluva č. 1/2016 - NFV)
1. tranžu pre rok 2016 vo výške 150.000,- EUR.
e) BJ Energy, s.r.o., Kamenná 9, Žilina na riešenie projektu „Realizácia vysokorýchlostného
mlynu VM na protismerné odrazové vysokorýchlostné mletie“, (zmluva č. 2/2016 - NFV)
1. tranžu pre rok 2016 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 2016 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 (údaje sú v eurocentoch)
A – podľa pohybu finančných prostriedkov
Počiatočný stav fin. prostriedkov k 1.1.2016
vrátená istina

Príjem -

úroky z pôžičiek
bankové úroky
Príjem s p o l u

1.104.926,25
250.000,00
27.815,18
46,30
+ 277.861,48

poskytnuté tranže

Výdavky -

správa fondu
- v tom audit
Výdavky s p o l u

640.000,00
3.783,92
1.500,00
- 643.783,92

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016
Pokladňa

739.003,81
0,00

Bankový účet

739.003,81

B – podľa výsledkov podvojného účtovníctva
1. Výkaz ziskov a strát
Výnosy – Predpísané úroky z poskytnutých pôžičiek
Bankové úroky
Výnosy spolu

49.720,02
46,30
49.766,32

Náklady - Reprezentačné
Služby

12,12
4.099,05

-

v tom audit, účtovníctvo

-

odmeny hodnotiteľom

420,00

-

ostatné režijné náklady

979,05

Bankové poplatky
Zrážková daň
Náklady spolu
Hospodársky výsledok po zdanení

2.700,00

85,45
5,97
4.202,59
45.563,73

2. Súvaha - stav majetku a záväzkov
Aktíva

2.547.221,41

v tom
- finančný majetok

739.003,81

- pohľadávky

1.970.867,80

- opravné položky

-162 650,20

Pasíva

2.547.221,431

v tom
- záväzky

682,74

v tom - DF účtovníctvo

500,00

Iné záväzky - réžia

182,74

- vlastné zdroje

2.546.538,67

- základné imanie

1.726,08

- fondy

1.659.695,94

- HV min. období

839.552,92

HV r. 2016

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení
v hodnotenom období.

45.563,73

orgánov, ku ktorým

V roku 2016 nedošlo k zmenám v Štatúte Inovačného fondu n. f.
Orgány fondu v roku 2016 pracovali v nasledovnom zložení:
Dozorná rada fondu:
1. Ing. Jozef Velebný, predseda
menovací dekrét č. 20487/2015-1000-54020 zo dňa 5. novembra 2015
2. Ing. Lýdia Šimorová, člen
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
odvolací dekrét č. 13279/2016-1000-00280 zo dňa 5. januára 2016
menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016
odvolací dekrét č. 32113/2016-3410-62959 zo dňa 15. novembra 2016
Ing. Miroslav Jarábek, člen
menovací dekrét č. 32113/2016-3410-62962 zo dňa 15. novembra 2016

došlo

Správna rada fondu:
1. Ing. Igor Chovan – predseda
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
odvolací dekrét č. 13279/2016-1000-00280 zo dňa 5. januára 2016
menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016
2. Ing. Jozef Fajták, člen
menovací dekrét č. 20487/2015-1000-32285 zo dňa 8. júla 2015
odvolací dekrét č. 13279/2016-1000-06434 zo dňa 29. januára 2016
JUDr. Urlika Marcingová Hallonová, členka
menovací dekrét č. 13278/2016-3300-06470 zo dňa 29. januára 2016
3. Ing. Vladimír Turček, PhD., člen
menovací dekrét č. 15512/2015-1000-16574 zo dňa 7. apríla 2015
odvolací dekrét č. 32113/2016-3410-62959 zo dňa 15. novembra 2016
Ing. Mgr. Miriam Letašiová, členka
menovací dekrét č. 32113/2016-3410-62962 zo dňa 15. novembra 2016
4. Ing. Marta Bagínová, členka
menovací dekrét č. 1987/2012-1000 zo dňa 13. decembra 2012
odvolací dekrét č. 13279/2016-1000-00280 zo dňa 5. januára 2016
menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016
5. Ing. Peter Balík, M. A., člen
menovací dekrét č. 20487/2015-1000-54020, zo dňa 5. novembra 2015
odvolací dekrét č. 13279/2016-1000-00280 zo dňa 5. januára 2016
Mgr. Martin Svoboda, člen
menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016
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
odvolací dekrét č. 13279/2016-1000-00280 zo dňa 5. januára 2016
menovací dekrét č. 13279/2016-1000-00281 zo dňa 5. januára 2016
odvolací dekrét č. 32113/2016-3410-62959 zo dňa 15. novembra 2016
Ing. Martin Húska, člen
menovací dekrét č. 32113/2016-3410-62962 zo dňa 15. novembra 2016
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.
Na základe jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na zasadnutí dňa
22. novembra 2016, bola Ing. Alena Janatová zvolená za správcu Inovačného fondu n. f. na nové
trojročné funkčné obdobie v termíne do 25. novembra 2019.

