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1. ÚVOD 
Fond architekta Emila Belluša, n. f. (ďalej len „FOND“), so sídlom: Námestie slobody 19, 812 
45 Bratislava, IČO 30807107, bol ako neinvestičný fond z iniciatívy Fakulty architektúry STU 
v Bratislave zaregistrovaný na Krajskom úrade v Bratislave dňa 11. augusta 1997. 
Zakladateľom bola Nadácia architekta Emila Belluša. 
 
Cieľom fondu je združovanie finančných prostriedkov na podporu architektonického 
školstva a to najmä: 
- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania, 
- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia, zapájanie 
sa do medzinárodných programov, 
- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok, 
- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotne 
rukopisy a prednášky, 
- podporu rozvojových projektov architektonického školstva, 
- podporu pri organizovaní seminárov, konferencii, 
- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a 
zahraničných súťažiach. 
 
Orgánmi fondu sú správna rada, správca fondu a tajomníčka. Správna rada v roku 2014 
pracovala v zložení: doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. (správca); 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. 
Členmi dozornej rady sú: Ing. arch. Milan Andráš, PhD.; Ing. Alica Horňáková  a Ing. arch. 
Ján Šilinger. Tajomníčkou je Ing. arch. Zuzana Aufrichtová. 
 
Tajomníčka Zuzana Aufrichtová po preštudovaní odporučila Správne rade fondu schváliť 
účtovnú uzávierku za rok 2014 a výročnú správu o činnosti a hospodárení bez výhrad. 
Účtovná závierka a výročná správa boli prerokované a schválené Správnou radou na jej 
zasadnutí dňa 05.02.2015. 
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH FONDOM ZA ROK 2014 (S UVEDENÍM 
VŤAHU K ÚČELU FONDU) 
V hodnotenom období Fond arcitekta Emila Belluša, n. f. realizoval nasledovné činnosti: 
 
Zasadnutie Správnej rady fondu na rok 2014 sa konalo dňa 12.12.2013, kedy tajomníčka 
fondu predložila zoznam 23 prijatých žiadostí o finančnú dotáciu na projekt. Správna rada 
posúdila podľa zoznamu všetky prijaté žiadosti a schválila financovanie návrhov 
v nasledujúcom rozsahu a sume (viď príloha). 
Z predložených 23 žiadostí na rok 2014, bolo členmi Správnej rady pri splnení všetkých 
podmienok schválených 7  žiadostí v celkovej výške: 25 230,00 Eur, pričom 4 žiadoti boli 
schválené s podmienkou viažúcou sa k očakávaným príjmom fondu v roku 2014. Správna 
rada ďalej schválila možnosť navýšenia finančnej podpory už schválených projektov o výšku 
daru, pokiaľ v roku 2014 príjme fond účelovo viazaný dar na podporu schváleného projektu. 
Viazané prostriedky budú použité v súlade so štatútom a s metodickými pokynmi pre 
čerpanie prostriedkov. 
Celková požadovaná výška finančných prostriedkov žiadostí: 79 528,00 Eur. 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ 
OBSIAHNUTÝCH 
K 31. decembru 2014 má FAEB k dispozícii finančné prostriedky v celkovej výške: 34398,39 
Eur, ktoré sa vytvorili: 
 
Príjmy v roku 2014 sú tvorené: 

• príjmami z 2% dane za rok 2014, úrokov na účte:      3 822 Eur 
• príjmy z darovacích zmlúv       32 000 Eur 

Spolu:          35 822 Eur 
 
Výdavkami fondu v roku 2014 sú: 
a/ výdavky na financovanie poslania fondu 25 230 Eur – účelovo viazané/ 
b/ výdavky na správu fondu:    1 310,- Eur 
c/ rezerva do ďalšieho roka:       150,- Eur 
Spolu:    26 690,- Eur 
 
Ad a/ 
Výdavky na financovanie účelu fondu sa rozpočtujú na rok 2015 podľa jednotlivých cieľov 
a spôsobu využitia vo výške maximálne 85% z celkových príjmov, t.j. 30448 Eur a to 
v súlade s cieľmi fondu. 

 
Ad b/ 
Výdavky na správu fondu vo výške maximálne 15% z celkových výdavkov, t.j. 4003,50 Eur a 
to na: 

- režijné náklady: 410 Eur  
- poplatky za vedenie účtu v banke   100,- Eur 
- poplatky u notára (registrácia 2% dane)     60,- Eur 
- poplatky za vedenie účtovníctva     250,- Eur 

- mzdové náklady: 700,- Eur 
- odmeny správcovi (300 Eur) 
- odmeny tajomníčkam fondu (2 x 200 ,- Eur) 

Ad c/ 
Rezerva do ďalšieho roka sa vytvorí v prípade nevyčerpania 85% finančných prostriedkov 
fondu na granty pre rok 2015. V tom prípade sa upraví aj suma 15% výdavkov na prevádzku 
fondu. 
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Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu: 
Fondu boli v roku 2014 poskytnuté finančné dary vo výške 32 000,00 €. 

 
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu: 
V roku 2014 získal fond príjmy z poukázaných 2% od fyzických a právnických osôb 
poukázaných daňovými úradmi vo výške 3821,98 €. Do príjmov boli zahrnuté úroky 
z bežného účtu 1,27 € za rok 2013. Celková príjmová časť i po pričítaní daru teda bola 
3823,25 €. 

 
Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2012: 
Majetkom fondu je peňažná hotovosť na bežnom účte a v hotovostnej pokladni. 
 
Celkové výdavky v členení na výdavky podľa výšky druhov činností fondu a osobitne 
výdavkov na správu fondu 
Výdavkami fondu v roku 2014 boli: 
a/ výdavky na financovanie poslania fondu 25 230 Eur – účelovo viazané/ 
b/ výdavky na správu fondu:    1 310,- Eur 
c/ rezerva do ďalšieho roka:       150,- Eur 
Spolu:    26 690,- Eur 
 
 
Vypracovala: 
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová 
tajomníčka fondu 
v Bratislave, 05.02.2015 
Tel.: 0915 397 566 

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. 
správca FAEB, n. f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


