
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013 

 

Fond architekta Emila Belluša n.f. (ďalej len Fond) bol ako neinvestičný fond zaregistrovaný 

na Krajskom úrade v Bratislave dňa 11. augusta 1997. Zakladateľom bola Nadácia architekta 

Emila Belluša. 

 

1.Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období, s uvedením vzťahu k účelu 

fondu. 

V hodnotenom období mala Správna rada Fondu architekta Emila Belluša n.f. (ďalej len 

Správna rada) jedno zasadnutie  

- dňa 12.12.2013 s programom: 

1. Návrh rozpočtu na rok 2014, 

2. Schvaľovanie žiadostí o finančnú podporu pre rok 2014, 

3. Rôzne. 

  

1. Správca fondu informoval Správnu radu o stave účtu Fondu architekta Emila Belluša, n. f. 

a výške príspevkov 2% z daní v roku 2012. Ďalej predstavil návrh rozpočtu na rok 2014. 

Uznesenie č.1/2013:  

Správna rada uvedený rozpočet na rok 2013 schválila /príloha č. 1/. 

 

2. Tajomníčka fondu predložila zoznam 23 prijatých žiadostí o grant. 

Správna rada posúdila podľa zoznamu všetky prijaté žiadosti a schválila financovanie 

15 žiadostí pre rok 2014 v celkovej výške 35504,50 Eur + 25000,00 Eur s podmienkou. 

Viazané prostriedky budú použité v súlade so štatútom a s metodickými pokynmi pre 

čerpanie prostriedkov. 

 

Celková požadovaná výška finančných prostriedkov žiadostí: 73 388,00 Eur 

 

Uznesenie č.2/2013: 

Z predložených 23 žiadostí, bolo členmi Správnej rady pri splnení všetkých podmienok 

schválených15 žiadostí v celkovej výške: 35 504,50 Eur + 25 000,00 Eur s podmienkou. 

 

3. Rôzne 

Uznesenie č.3/2013: 

Správna rada vzala na vedomie, že účtovné veci fondu preberá Ing. Peter Handrlica, ktorý 

bude v roku 2013 zodpovedný za účtovanie fondu, komunikáciu so Sociálnou poisťovňou 

a daňovým úradom, štatistickým úradom a spracuje daňové priznania za rok 2012 a nasl. za 

odmenu 250 Eur za rok, ktoré budú riadne fakturované. 

 

Uznesenie č.4/2013: 

Správna rada prerokovala a schválila odmeny členom správnej rady, správcovi fondu 

a tajomníčke - Dohody o vykonaní práce za rok 2012. 

 



Uznesenie č.5/2013: 

Správna rada vzala na vedomie odstúpenie člena správnej rady fondu Ing. Igora Ďuriča, 

PhD., ktorý požiadal o ukončenie svojho pôsobenia v správnej rade k 31.12.2012 

z objektívnych pracovných dôvodov. 

 

Predpoklad najbližšieho zasadnutia Správnej rady Fondu architekta Emila Belluša, n. f. je 

v decembri  roku 2014. 

 

2. Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých  

Podľa ročnej uzávierky stav na bežnom účte fondu k 31.12.2013 bol: 

      prevod z roku  2012  41 771,67 

      príjmy z roku 2013  38 000,00 

      príjmy z poukázaných 2%   4 232,87 

      výdaje v roku  2013  61 207,57 

      zostatok    22 796,97 

      z toho: 

Na bežnom účte k 31.12.2013.................................22 686,19 

V hotovostnej pokladnici k 31.12.2013........................ 110,78 

 

3.Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 

Fondu boli v roku 2013 poskytnuté finančné dary vo výške 38 000,00 €. 

 

4.Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu 

v roku 2013 získal fond príjmy z poukázaných 2% od fyzických a právnických osôb 

poukázaných daňovými úradmi vo výške 4229,23 €. Do príjmov boli zahrnuté úroky 

z bežného účtu 3,64 € za rok 2012. Celková príjmová časť i po pričítaní daru teda bola 

4232,87 €. 

 

5.Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2012 

majetkom fondu je peňažná hotovosť na bežnom účte a v hotovostnej pokladni. 

 

6.Celkové výdavky v členení na výdavky podľa výšky druhov činností fondu 

a osobitne výdavkov na správu fondu 

Výdavky na financovanie účelu fondu: 

1. vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok, katalógov, 

organizovanie výstav           1 936,00 € 

2. podporu pri organizovaní seminárov, konferencií, podporu rozvojových projektov 

architektonického školstva        12 168,50 € 

3. modernizácia systémov architektonického vzdelávania v anglickom jazyku 45 000,00 € 

4. podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti  

na domácich a zahraničných súťažiach a konferenciách      1 400,00 € 

Spolu                      60 504,50 € 

Z toho veda a výskum          4 229,23 € 



 

Výdavky na správu fondu 

Z toho: 

- poskytnuté granty              60 504,50 € 

- spracovanie účtovníctva a vypracovanie daňového priznania  250,00 € 

- poplatky v banke          84,94 € 

- DoVP odmeny za prácu spojenú s činnosťou fondu, odvody, dane  300,00 € 

- administratívne poplatky         64,49 € 

- daň z úrokov             3,64 € 

 

Výdavky spolu                  61 207,57 € 

 

7.V roku 2013 došlo k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie  

 

Správna rada pracuje v tomto zložení: 

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. – správca Fondu 

prof. Ing. arch. Bohuslav Kováč, PhD. 

prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD. 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

Ing. arch. Jelica Janotová – Bellušová 

Ing.arch. Miroslav Marynčák, (pozn.: Ing. arch. Igor Ďurič, PhD. na zasadnutí 19.12. 2012 

odstúpil od 01.01.2013 ako člen správnej rady. Uznesením č.1/2013 - Správna rada prijala 

za nového člena Správnej rady Fondu architekta Emila Belluša, n.f. Ing. arch. Miroslava 

Marynčáka) 

 

Dozorná rada: 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Ing. Alica Horňáková 

Ing. arch. Ján Šilinger 

 

Tajomníčka: 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

 

Vypracovala: 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 

tajomníčka FAEB, n. f. 

v Bratislave, 20.05.2012 

Tel.: 0915 397 566 

 

 

 

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. 

správca FAEB, n. f. 


