VEREJNÝ ODPOČET
Čerpania finančných prostriedkov na projekty výskumu, vývoja
a zabezpečenie činností na podporu obrany štátu riešených v roku 2021
prostredníctvom Kontraktu na rok 2021 vo Vojenskom, technickom
a skúšobnom ústave ZÁHORIE
Verejný odpočet je realizovaný na základe čl. 4.2. Kontraktu č. SEMOD-EL-76/6-62/2021-OdPV,
uzatvoreného medzi Ministerstvom obrany SR v Bratislave a Vojenským, technickým a skúšobným
ústavom Záhorie (ďalej len VTSÚ Záhorie) dňa 1.3.2021.
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.
Dňa 17. februára 2021 bolo Rozpočtovým opatrením RO02-59/002-2021/01 povolené prečerpanie
rozpočtových prostriedkov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z. v sume 300 000,- € na
nákup klimatickej komory.
Dňa 3. marca 2021 bolo v rámci Rozpočtového opatrenia RO02-59/003-2021/01 povolené
prečerpanie rozpočtových prostriedkov v zmysle § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z.z na
„čiastkové projekty výskumu a vývoja VTSÚ Záhorie“ v sume 277 000,- €.
Dňa 11. marca 2021 boli Rozpočtovým opatrením RO02-59/004-2021/03 zvýšené bežné výdavky
na zabezpečenie úloh výskumu a vývoja v zmysle kontraktu č. SEMOD-EL-76/6-62/2021-OdPV o sumu
28 500,- €.
Dňa 23.12.2021 boli Rozpočtovým opatrením RO02-59/011-2021/12 znížené bežné výdavky
o sumu 3 500,- €, ktoré boli ponúknuté ako voľné zdroje.

Názov projektu/
Zodpovedný riešitel'

Klimatická odolnost' výrobkov
-

Prijaté FP

Použité €

€

Vol'né

Nepoužité

€

€

304 000,00 301 156,98

0

2 843,02

3 000,00 3 000,00

0

0

1 500,00

0

0

Implementácia spojeneckej. publikácie
AECTP-200
Riešiteľ: lng. František Petráš

Vnútrobalistický tlak
-

Meranievnútrobalistickéhotlaku pri
streľbe veľko-kalibrovej munície

z delostreleckých a tankových zbrani'
Riešitel': lng. Samuel Malárik

Ochrana EID
Meranieúčinku lEDnaosádkubojovej

1 500,00

techniky podľa AEP-55, Príloha 3
Riešiteľ: lng. Karol Morávek, PhD.

ANALÝZA
Chemická analýzavýbušnín na zistenie

297 000,00 291364,27 3 500,00

2 135,73

chemického zloženia trhavín, tuhých
prachových náplní a pyrotechnických
zloží

Riešiteľ: lng. Martina Chovancová, PhD.

Dôvody nedočerpania finančných prostriedkov pri riešení projektov výskumu a vývoja za rok 2021
Z hľadiska plnenia kontraktu a čerpania finančných prostriedkov z obj.emu 605 500,-€ nebolo

vyčerpaných 4 978,75 € (z toho 863,-€ kapitálových a 4115,75 € bežných výdavkov) a 3 500,-€ bolo
predložených ako voľné zdroje.

V Záhorí, dňa: 28. j.úna 2022

riaditeľ

