Správa o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. za rok 2003

1.1.

Úvod

Správa o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. (ďalej fond) za rok 2003 je
vypracovaná v zmysle §17 bod 6 a 7 štatútu fondu.
2. Prehľad činnosti fondu
V hodnotenom období, t. j. v roku 2003, fond vykonával činnosti stanovené Štatútom
fondu v nasledujúcom rozsahu:
2.1 V rámci podpory inovačných projektov


Schválil pokračovanie financovania schváleným projektov výskumu a vývoja:
so začiatkom riešenia od roku 2001 v zmysle podpísaných zmlúv pre rok 2003:
− Zavedenie nových technológií pri spracovaní liečivých rastlín do topických liekových
foriem – VULM a. s. Modra (zmluva 2/2001)
1 000 tis. Sk
− Optimalizácia riešenia pozdĺžnej vodotesnosti telekomunikačných káblov s menším
počtom prenosových prvkov – VUKI, a. s. Bratislava (zmluva 5/2001)
1 000 tis. Sk
so začiatkom riešenia od roku 2002 v zmysle podpísaných zmlúv pre rok 2003:
− Automatizovaný logistický a kontrolný systém finalizácie výroby špeciálnych
valivých ložísk – EVPÚ, a. s. Nová Dubnica
7 000 tis. Sk
− Modernizácia technológie výroby a inovácia sortimentu farebných koncentrátov –
VÚCHV, a. s. Svit
2 500 tis. Sk



Monitoroval riešenia inovačných projektov podporovaných zo zdrojov fondu v roku 2003

 Riešil pohľadávky Inovačného fondu n. f.
2.2 V rámci aktivácie zdrojov na podporu ďalšej činnosti fondu
Proces aktivácie zdrojov pre podporu návratnej formy financovania výskumu a vývoja
prostredníctvom Inovačného fondu n. f. vychádzal z usmernenia, ktoré pre túto oblasť
odporučila vláda SR uzneseniami č. 763/1999 a 694/2000. V tomto zmysle:
 bolo v Zákone č. 132 / 2002 Z. z. o vede a technike zakomponované v § 8, ods. 4 a 5
ustanovenie, ktorým sa umožňuje realizovať účelové financovanie vedy a techniky zo
štátneho rozpočtu aj prostredníctvom IF n. f. (s uplatnením návratnej formy),
 bol vypracovaný návrh pre uplatnenie návratnej formy financovania úloh výskumu a
vývoja podporovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 132 / 2002 Z. z.
o vede a technike, podmieňujúcej realizáciu obratového financovania prostredníctvom IF,
n. f. všeobecne záväzným predpisom, ktorý vypracuje Ministerstvo financií SR
v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Návrh
„Vyhlášky“ spracovaný MH SR bol predložený na MF SR vo februári 2002. MF SR
dodnes nevypracovalo konečné znenie vyhlášky s odôvodnením, že uplatní návrh až pri
tvorbe novely zákona o vede a technike, ktorá sa pripravovala v 2. polroku roku 2003.

3. Zhodnotenie údajov ročnej účtovnej uzávierky a výroku auditora
Audítorskú previerku účtovnej závierky fondu vykonala spoločnosť INTERAUDIT
Group s. r. o, Bratislava, ktorá skonštatovala:
„Všetky zistenia sú v zhode s platnou metodikou účtovníctva. Fond vedie podvojné
účtovníctvo, ktoré je vedené v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Opatrenia
MF SR č. 23 340/2002-92 zo dňa 17. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú postupy
účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, zákona č. 303/95 Z. z.
o účtovných pravidlách v znení neskorších predpisov.
Účtovná závierka je vypracovaná vecne a číselne správne, údaje na seba vzájomne
nadväzujú a tvoria kompaktný celok údajov o fonde.
Vzhľadom na to, že počas audítorskej previerky neboli zistené žiadne nesprávnosti,
ktoré by významne ovplyvnili účtovnú závierku končiacu 31.12.2003, audítor odporúča
zriaďovateľom účtovnú závierku Inovačného fondu n. f., Mierová 19, Bratislava za rok 2003
s c h v á l i ť b e z v ý h r a d.
4. Prehľad o daroch, príspevkoch a dotáciách
Inovačnému fondu n. f. nebol v roku 2003 poskytnutý žiaden dar, príspevok ani
dotácia.
V Bratislave dňa 10. mája 2002 došlo k podpisu Dohody o odpustení dlhu uzatvorenej podľa
§ 574 zákona č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami:
 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava (veriteľ) a
 Inovačný fond „n. f.“, Mierová 19, Bratislava (dlžník)
kde sa vzdal veriteľ - Slovenský plynárenský priemysel, a. s., svojej pohľadávky voči
dlžníkovi Inovačný fond „n. f.“, (a teda odpustil dlh dlžníka ) na úhradu časti istiny –
peňažnej sumy 50 000 tis. Sk.
V Bratislave dňa 21. októbra 2003 došlo k podpisu Dodatku č. 1 k dohode o odpustení
dlhu uzatvorenej podľa § 574 zákona č. 40 / 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:
 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava (veriteľ) a
 Inovačný fond „n. f.“, Mierová 19, Bratislava (dlžník)
kde došlo k nasledovnej zmene:
Článok III.
Zmena znenia Dohody
Na základe zhodnej vôle oboch zmluvných strán sa znenie čl. II ods. 2 nahradzuje
nasledovným znením:
2. Dlžník berie na vedomie, že účelom poskytnutia prostriedkov spôsobom podľa ods. 1 tohto
článku je pokrytie záujmu veriteľa poskytnúť v tejto forme dar- podporu, účelovo viazanú na
financovanie vedy a vytvorenie podmienok pre vedecké programy realizované dlžníkom alebo
pod iniciatívou dlžníka a to pre zabezpečenie výsledkov v oblasti priemyslu. Dlžník sa z tohto
dôvodu zaväzuje všetky prostriedky získané postupom veriteľa podľa ods. 1 tohto článku
v lehote 5 rokov odo dňa podpisu tejto dohody použiť prostriedky na určený účel. Dlžník je
povinný informovať veriteľa o takomto použití finančných prostriedkov. Určený zástupca
veriteľa je kedykoľvek oprávnený požadovať od dlžníka preukázanie plnenia tejto povinnosti.

5. Peňažné príjmy a výdavky fondu
K 31. 12. 2003 má Inovačný fond n. f. vykázaný finančný majetok na bankovom účte vo
výške 21 387 tis. Sk. Neinvestičný fond dosiahol stratu za rok 2003 vo výške 23 483 tis. Sk,
ktorá bola spôsobená objektivizáciou hodnoty pohľadávok za poskytnuté finančné prostriedky
minulých období.
Výnosy fondu sú tvorené:
− z úrokov z poskytnutých finančných prostriedkov
− z úrokov z bankových vkladov
Náklady fondu pozostávajú:
− mzdové náklady
− ostatné služby
− ostatné dane a poplatky
− opravné položky
− ostatné náklady (odpis pohľadávky KSÚ)

462 tis. Sk
829 tis. Sk
14 tis. Sk
76 tis. Sk
126 tis. Sk
24 580 tis. Sk
9 420 tis. Sk

Finančné prostriedky poskytnuté v zmysle zmlúv podpísaných v roku 2002 boli poskytnuté
v roku 2003 nasledovným spoločnostiam na riešenie inovačných projektov:
−
−
−
−

EVPÚ, a. s. Nová Dubnica
VUKI, a. s. Bratislava (zmluva 5/2001)
VULM a. s. Modra (zmluva 2/2001)
VÚCHV, a. s. Svit
Spolu

7 000 tis. Sk
1 000 tis. Sk
1 000 tis. Sk
2 500 tis. Sk
11 500 tis. Sk

6. Stav majetku a záväzkov
Neinvestičný Inovačný fond, n. f. nie je, okrem finančného majetku a pohľadávok
uvedených v bode 5., vlastníkom iného majetku.
7. Celkové výdavky fondu
V hodnotenom období Inovačný fond n. f. vynaložil z obhospodarovaných finančných
zdrojov
 na správu fondu
216 tis. Sk
 na podporu projektov výskumu a vývoja
11 500 tis. Sk
8. Zmeny v zložení orgánov fondu
V roku 2003 došlo k nasledovným personálnym zmenám v zložení Správnej a Dozornej
rady Inovačného fondu n. f.:
Na základe personálnych zmien ku ktorým došlo na Ministerstve hospodárstva SR záverom
roka 2002, zriaďovateľ fondu prehodnotil v 1. polroku 2003 pôsobnosť a opodstatnenosť
ďalšej činnosti fondu.

Obnovenie činnosti bolo zabezpečené menovaním novej Dozornej rady
a Správnej rady Inovačného fondu n. f. listom č. 1652/2002-001 zo dňa 11. 08. 2003
v zložení:
Dozorná rada IF n. f.:
 Zuzana Skalická – RO právnych služieb a organizácie – predsedkyňa DR
( v zmysle Štatútu IF n. f., na prvom zasadnutí Dozornej rady IF n. f. dňa 10. 09.
2003 bola zvolená za predsedkyňu Dozornej rady IF n. f.)
 Soňa Knísová – poradkyňa vedúcej služobného úradu
 Miroslav Novodomec – odbor stratégie tvorby podnikateľského prostredia
Správna rada IF n. f.:
 Igor Chovan, výkonný sekretár ZPVVO – predseda Správnej rady IF, n. f.
 Peter Ondrejka, GRS, člen
 Ján Sviček, RO, člen
 Marta Baginová, RO,členka
 Marta Prnová, členka
 Mária Zelenayová, členka
 Igor Tomašovič, člen
Na zasadnutí Správnej rady Inovačného fondu n. f., dňa 10. 09. 2003, bol do funkcie
správcu IF n. f. potvrdený Ing. Gabriel Petőcz. (Registrácia správcu IF n. f. v zmysle
rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave zo dňa 10. 10. 2003 v registri neinvestičných
fondov pod č. OVVS-501/49/97-NF.)
Predloženú „Správu o činnosti a hospodárení Inovačného fondu n. f. za rok 2003“, na
základe odporúčania Dozornej rady IF n. f., schválila Správna rada IF n. f. na svojom
zasadnutí dňa 4. júna 2004.
Bratislava, máj 2004
Vypracovala : Ing. Alena Janatová
Overil:

Ing. Gabriel Petőcz
správca fondu

