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Výročná správa Inovačného fondu n. f.
za rok 2020
1. Úvod.
Inovačný fond n. f (ďalej len „fond“) ako neinvestičný fond zriadilo Ministerstvo
hospodárstva SR zriaďovacou listinou zo dňa 27.08.1997 v zmysle ustanovení zákona
č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v znení neskorších predpisov. Fond bol
zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave pod registračným číslom OVVS-501/49/97NF.
Účelom fondu je podporovať riešenie projektov aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií,
využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú
byť inovatívne výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou s reálnou
nádejou uplatnenia sa na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu formou
poskytnutia návratnej finančnej výpomoci žiadateľom vo forme úveru.

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období v roku 2020
s uvedením vzťahu k účelu fondu.
Činnosť fondu bola zabezpečovaná a riadená Správnou radou fondu, Dozornou radou fondu
a správkyňou fondu.
V roku 2020, fond pokračoval v činnostiach stanovených Štatútom fondu. Vypracoval
DODATOK č. 2 k Štatútu Inovačného fondu n. f., ktorý bol schválený zriaďovateľom
s účinnosťou od 1. marca 2020. Predmetom dodatku bola zmena správcu fondu, na základe
zvolenia nového správcu fondu správnou radou fondu dňa 30.01.2020. Vzhľadom na
pandemickú situáciu v priebehu roka 2020 vyvolanú šírením vírusu COVID 19 správna
rada fondu zasadala online formou alebo schvaľovala materiály formou per rollam. Nová
správkyňa fondu vypracovala nové znenie zmluvnej dokumentácie s cieľom zabezpečenia
vyššej ochrany poskytovaných finančných prostriedkov fondu. Vzor Zmluvy o poskytnutí
návratnej finančnej výpomoci formou úveru a záložnej zmluvy je súčasťou „Zásad
poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“
a zverejnený na webovej stránke www.inovacnyfond.sk.
V roku 2020 fond nevypísal žiadnu novú výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh
aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných
a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie,
technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou. V rámci výzvy vyhlásenej
v roku 2019 bola dňa 21.10.2020 podpísaná Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej
výpomoci vo forme úveru č. 2/2020-IF s úspešným žiadateľom spoločnosťou SEC
Technologies, s.r.o. Zmluva je zverejnená na webovej stránke fondu.
Fond pokračoval vo vymáhaní svojich pohľadávok po lehote splatnosti u dlžníkov Závody
ťažkého strojárstva, Dubnica nad Váhom, a. s. v konkurze, Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec, a. s., v konkurze, dlžníkom ZTS-VVÚ Košice a.s. a BJ Energy, s.r.o., Žilina.

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 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupov
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené a zriadené na účel podnikania, dané Opatrením
Ministerstva financií SR č. 24342/2007-74. Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z.z.
o neinvestičných fondoch v znení zákona č. 91/2016 nemá povinnosť audítorského
overovania.

4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu.
Fond v roku 2020 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 výšky
výdavkov na správu fondu.
Hospodárenie fondu (údaje sú v eurocentoch)
A – podľa pohybu finančných prostriedkov
Počiatočný stav finančných prostriedkov k 01. 01. 2020

1.638.881,34

Bankový účet

1.638.880,69

Pokladňa

0,65

Príjem za rok 2020 s p o l u
V tom

283.200,55
splátka istiny

265.000,00

splátka úrokov

18.200,55

bankové úroky

0,00

Výdavky za rok 2020 spolu
V tom

14.605,71
účtovníctvo

1.200,00

služby

1.500,00

mzda a odvody
bankové poplatky a drobný
nákup
Zostatok v pokladni
Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2020

11.546,23
359,48
0,65
1.808.811,28

B – podľa výsledkov podvojného účtovníctva
Výnosy spolu

17.601,53

Náklady - Služby – správa web stránky, účtovníctvo

2.700,00

- Mzdové

8.970,00

- zákonné sociálne a zdravotné poistenie

2.576,23

- iné ostatné náklady

Náklady spolu

359,48

14.605,71

Hospodársky výsledok po zdanení

2.995,82

2. Súvaha - stav majetku a záväzkov
Aktíva
v tom

2.690.733,39
- finančný majetok

1.808.811,28

- pohľadávky

881.921,46

- opravné položky

162.650,20

Pasíva
v tom

2.690.773,39
záväzky
v tom - DF účtovníctvo
Iné – sociálna a zdrav. poisťovňa

vlastné zdroje
- základné imanie

1.013,77
300,00
364,47

2.689.719,62
1.726,08

-fondy

1.659.695,94

HV min. období

1.025.301,78

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

orgánov, ku ktorým

Orgány fondu v roku 2020 pracovali v nasledovnom zložení:
Dozorná rada fondu:
1. Ing. Jozef Velebný, predseda
menovací dekrét č. 23501/2018-3410-58013 zo dňa 12. novembra 2018
vzdanie sa funkcie k 10.12.2020
Tomáš Kakula, predseda od 17.12.2020
menovací dekrét č. 51556/2020-3220-130443 zo dňa 16. decembra 2020
2. Ing. Artúr Bobovnický, člen
menovací dekrét č. 07129/2018-3410-24615 zo dňa 18. mája 2018
vzdanie sa funkcie k 24.04.2020
Petra Satinová, členka od 17.12.2020
menovací dekrét č. 51556/2020-3220-130443 zo dňa 16. decembra 2020
3. Ing. Miroslav Jarábek, člen
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64123 zo dňa 14. novembra 2019
vzdanie sa funkcie k 01.07.2020
Tomáš Smutný, člen od 17.12.2020
menovací dekrét č. 51556/2020-3220-130443 zo dňa 16. decembra 2020
Správna rada fondu:
1. Dr.h.c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. - predseda
menovací dekrét č. 19577/2018-3410-39026 zo dňa 15. augusta 2018
2.

Ing. Andrea Farkašová, členka
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64123 zo dňa 14. novembra 2019
vzdanie sa funkcie k 03.12.2020

3.

Ing. Mgr. Miriam Letašiová, členka
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64128 zo dňa 14. novembra 2019

4.

Ing. Marta Bagínová, členka
menovací dekrét č. 10543/2019-3410-03997 zo dňa 24. januára 2019

5.

Mgr. Martin Svoboda, člen
menovací dekrét č. 10543/2019-3410-03997 zo dňa 24. januára 2019

6.

Mgr. Miroslava Paceltová, členka
menovací dekrét č. 17126/2017-3410-11840 zo dňa 30. marca 2017
do 28.02.2020
JUDr. Michaela Korčeková, členka
menovací dekrét č. 11463/2020-3410-09225 zo dňa 25. februára 2020

došlo

7.

Ing. Martin Húska, člen
menovací dekrét č. 23016/2019-3410-64122 zo dňa 14. novembra 2019

Správca fondu:
Ing. Alena Janatová do 28.2.2020
JUDr. Miroslava Paceltová od 1.3.2020
Ing. Alena Janatová požiadala o uvoľnenie z funkcie správcu fondu. Na základe
jednohlasného hlasovania prítomných členov Správnej rady fondu, na zasadnutí dňa
30. januára 2020, bola JUDr. Miroslava Paceltová zvolená za správcu Inovačného fondu
n. f. na trojročné funkčné obdobie v termíne od 1.marca 2020 do 28.februára 2023.

7. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
Správna rada Inovačného fondu neurčila ďalšie údaje, ktoré by mala obsahovať Výročná
správa Inovačného fondu n. f. za rok 2020 predložená do registra účtovných závierok.

8. Vyjadrenie revízora (Dozorná rada Inovačného fondu n.f.)
Revízor preskúmal hospodárenie Inovačného fondu n. f. a nemá pripomienky.
V Bratislave, dňa 7.7.2021

..........................................................
JUDr. Miroslava Paceltová,
Správca Inovačného fondu n.f.
(vypracovala výročnú správu)

............................................................
Dr. h. c., doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
predseda Správnej rady Inovačného fondu n.f.

