
 
 

VEREJNÝ ODPOČET 
čerpania finančných prostriedkov na projekty výskumu, vývoja 

a zabezpečenie činností na podporu obrany štátu riešených v roku 2020 
prostredníctvom Kontraktu na rok 2020  

vo Vojenskom, technickom a skúšobnom ústave ZÁHORIE 
 

 Verejný odpočet je realizovaný na základe čl. 4.2. Kontraktu č. SEMOD-EL-76/6-
33/2020-OdPV na rok 2020, číslo VTSÚ-12-67/2020, uzatvoreného medzi Ministerstvom 
obrany SR v Bratislave a Vojenským, technickým a skúšobným ústavom Záhorie (ďalej len VTSÚ 
Záhorie) dňa 8.6.2020. 

 Finančné prostriedky na realizáciu kontraktu boli poskytnuté v súlade s § 11 ods. 2 
písm. c) a § 16 ods. 7 písm. c) Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizovaní štátnej podpory výskumu 
a vývoja. 
 Účelom verejného odpočtu je informovať o skutočnom čerpaní finančných 
prostriedkov pridelených na úlohy výskumu a vývoja na podporu obrany štátu v rozsahu 
jednotlivých projektov  vo VTSÚ Záhorie. 

 Pre uvedené činnosti  boli generované  finančné prostriedky  v medzirezortnom   
programe 06E – Podpora obrany štátu, podprogram 06E01 – Výskum a vývoj na podporu 
obrany štátu, ktorého manažérom je minister obrany SR. 

 Dňa 7. júla 2020 bolo Rozpočtovým opatrením RO02-59/004-2020/03 povolené 
prekročenie rozpočtových prostriedkov podľa § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. na rekonštrukciu 
vykurovacieho systému – I. etapa vo výške 208 856,- € a na rezortnú podporu výskumu 
a vývoja VTSÚ Záhorie - projekt „ARCHÍV“ vo výške 136 180,- €. 

 Dňa 18. júna 2020 boli Rozpočtovým opatrením RO02-59/007-2020/06 zvýšené 
výdavky o čiastku 980 000,- € na zabezpečenie Kontraktu č. SEMOD-EL-76/6-33/2020-OdPV 
na rok 2020 v rámci medzirezortného podprogramu 06E01 – Výskum a vývoj na podporu 
obrany štátu.  

 Dňa 10. júla 2020 boli Rozpočtovým opatrením RO02-59/2009-2020-06 zvýšené 
kapitálové a súčasne znížené bežné výdavky o sumu 958 000,- €. 

 Dňa 30. decembra 2020 bolo Rozpočtovým opatrením viazanie rozpočtových 
prostriedkov podľa § 8 Zákona č. 523/2004 Z. z. v celkovej výške 577 000,- €. 

Dňa 22. decembra 2020 boli Rozpočtovým opatrením RO02-59/015-2020/12 znížené 
výdavky o čiastku 7 582,- €, ktoré boli predložené ako voľné zdroje.  

  

 

 

 

 



 
 

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov podľa jednotlivých projektov, štúdií 
a činností stanovených predmetným kontraktom  

PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA 

Názov projektu/ 
zodpovedný riešiteľ 

Prijaté FP 
[€] 

Použité 
[€] 

Voľné 
[€] 

Nepoužité 
[€] 

ARCHÍV  
– Digitalizácia archívu technickej 
dokumentácie a vybudovanie 
archivačného miesta pre potreby 
VTSÚ Záhorie a MO SR/SEMOD 
Riešiteľ: Ing. Karol MORÁVEK, PhD. 

145 180,00 144 781,04 398,96 0,00 

OCHRANA MS 
- Modernizácia muničných skladov 
vrátane bezpečnostnej ochrany 
objektov 
Riešiteľ: Ing. František PETRÁŠ 

5 000,00 416,60 1,40 4 582,00 

STABILITA 
- Meranie stability letu strely 
priebojnej munície pri skúškach 
balistickej ochrany osádky bojovej 
techniky podľa AEP-55,  
Príloha 1 
Riešiteľ: Ing. Karol MORÁVEK, PhD. 

46 000,00 45 960,00 40,00 0,00 

Klimatická odolnosť výrobkov  
- Implementácia spojeneckej 
publikácie AECTP-200 
Riešiteľ: Ing. František PETRÁŠ 

300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

Vnútrobalistický tlak  
- Meranie vnútrobalistického tlaku 
pri streľbe veľko-kalibrovej munície 
z delostreleckých a tankových 
zbraní 
Riešiteľ: Ing. Samuel MALÁRIK 

220 000,00 219 941,30 58,70 0,00 

Ochrana IED  
- Meranie účinku IED na osádku 
bojovej techniky podľa AEP-55, 
Príloha 3 
Riešiteľ:  Ing. Karol MORÁVEK, PhD. 

115 000,00 114 679,20 320,80 0,00 

ANALÝZA 
- Chemická analýza výbušnín na 
zistenie chemického zloženia 
trhavín, tuhých prachových náplní 
a pyrotechnických zloží 
Riešiteľ:  
Ing. Martina CHOVANCOVÁ, PhD. 

285 000,00 4 695,76 304,24 277 000,00 

 



 
 

 

Dôvody nedočerpania finančných prostriedkov pri riešení projektov výskumu a vývoja  
za rok 2020 
 
 Z hľadiska plnenia kontraktu a čerpania finančných prostriedkov je možné konštatovať, 

že z objemu 1 116 180,00 € nebolo vyčerpaných 577 000,00 €. 

 Dôvodom nedočerpania  bola skutočnosť, že dodacie lehoty obstaraných zariadení 

prekračovali horizont roku 2020 a zariadenia pre úlohu ANALÝZA nebolo možné obstarať 

v roku 2020 pre náročnosť a komplikovanosť predmetných špecifikácií. Bol vyžiadaný presun 

nevyčerpaných finančných prostriedkov do roku 2021. 

 

 

 

....................................................... 

Ing. František PETRÁŠ 
                                   riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


