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12321/2019-3410-28999 

 

DODATOK č. 1  

k Štatútu Inovačného fondu „n. f.“ 

(ďalej len „Dodatok č. 1“) 
 

Článok 1  

 
 

Podľa § 19 bod (1) Štatútu Inovačného fondu „n. f.  (ďalej len „štatút“), ktorý bol schválený 

zriaďovateľom dňa 24. júna 2010, sa vydáva tento Dodatok č. 1, ktorým sa štatút mení a dopĺňa 

nasledovne:  
 

(1) V texte celého štatútu sa nahrádza označenie „§“ novým označením „článok“. 

 

(2) V prvej časti štatútu, Základné ustanovenia v článku 2, v bode (2) sa mení text 

nasledovne:   

 „Sídlom fondu je Bratislava, Mlynské nivy 44/a, 827 15“. 

 

(3) V tretej časti štatútu, Oblasti činnosti a používania prostriedkov fondu, v článku 4, 

sa v bode (1) mení text nasledovne: 

„Na zabezpečenie plnenia cieľov fond sústreďuje finančné prostriedky z domácich 

a zahraničných zdrojov, z ktorých formou návratnej finančnej výpomoci s  úrokovou 

mierou nižšou ako stanovuje Európska centrálna banka, minimálne však 1% podporuje“ 

 

(4) V tretej časti štatútu, Oblasti činnosti a používania prostriedkov fondu, v článku 4, 

sa v bode (3) mení text nasledovne:  

„(3) O podporu podľa odseku 1, môže požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba - 

podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“), ktorá 

svojím projektom preukáže, že efektívne naplní účel fondu podľa článku 3 štatútu.“ 

 

(5) V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa vypúšťa bod (3). 

 

(6) V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 10 mení v bode 

(1) text nasledovne: 

“Kandidátov na predsedu a členov správnej rady navrhuje útvar zriaďovateľa, v ktorého 

vecnej pôsobnosti sú inovácie.“ 

 

(7) V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 10 vypúšťa 

bod (2). 

 

(8) V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 12 za bod (2) 

dopĺňa bod (3) v znení: 

„(3) Správcom fondu, na funkčné obdobie od 24.11.2016 do 25. 11. 2019 bola správnou 

radou fondu zvolená Alena Janatová, dátum narodenia 6. júla 1957, rodné číslo 

575706/6953, adresa trvalého pobytu. Trstínska 7378/31, Bratislava – Záhorská 

Bystrica.“ 

 

(9) V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu, sa v článku 12 mení 

bod „(3)“ na bod „(4)“, bod „(4)“ na bod  „(5)“, bod „(5)“ na bod  „(6)“, bod „(6)“ 

na bod  „(7)“, bod „(7)“  na bod „(8).“ 
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(10) V piatej časti štatútu, Orgány a organizácia činnosti fondu sa v článku 13 mení 

v bode (3) text nasledovne: 

“Kandidátov na predsedu a členov dozornej rady navrhuje útvar zriaďovateľa, 

v ktorého vecnej pôsobnosti sú inovácie.“ 

 

(11) V ôsmej časti štatútu, Rozpočet a účtovníctvo fondu, sa v článku 16 mení v bode (4) 

text nasledovne: 

„Fond vedie účtovníctvo podľa príslušných právnych predpisov. Fond má povinnosť 

overenia ročnej účtovnej závierky audítorom podľa zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných 

fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 

v znení neskorších predpisov. 

 

(12) V ôsmej časti štatútu, Rozpočet a účtovníctvo fondu, sa v článku 16 mení v bode (5) 

text nasledovne:  

„Výtlačok ročnej účtovnej závierky zasiela fond registrovému úradu najneskôr 

do 15. apríla.“ 

 

(13) V jedenástej časti štatútu, Záverečné ustanovenia sa v článku 19 v bode (3) mení text 

nasledovne:  

„Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom. Zmenu 

v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému 

podľa sídla fondu do 15 dní od jej schválenia.“ 

 
 

 

Článok 2  

 

Tento Dodatok č. 1. k štatútu nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia zriaďovateľom. 

 

 

V Bratislave dňa       mája 2019 

 

 

 

Za zriaďovateľa schvaľuje 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Žiga, PhD. 

minister hospodárstva SR 

             
 

 

Za správnosť: Ing. Alena Janatová,  

   Správca Inovačného fondu n. f. 


