Fond architekta Emila Belluša n.f., Nám. slobody 2911/19, 811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 30807107

Výročná správa za rok 2018
1. Úvod
Neinvestičný fond Fond architekta Emila Belluša, n.f. so sídlom Námestie slobody 19, 812 45
Bratislava, IČO 30807107, vznikol 11. augusta 1997 a bol zaregistrovaný Krajským úradom
v Bratislave pod registračným číslom OVVS-341/7/97-NF. Zriaďovateľom fondu bola Nadácia
architekta Belluša so sídlom Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava, podľa zriaďovacej zmluvy
spísanej 15. 07. 1997.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 26. 6. 2019 predloženú výročnú správu za rok
2018.

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu
fondu
V hodnotenom období Fond architekta Emila Belluša, n. f. realizoval nasledovné činnosti:

Zmeny v zložení orgánov správnej a dozornej rady a doplnenie údajov členov správnej a
dozornej rady v zmysle zákona č. 125/2015 Z.z.
Predseda:
1. Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.,Turčianska 44, 821 09 Bratislava
Člen:
2. Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Vidlicova 35, 831 01 Bratislava
3. Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
4. Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., Čiližská 1, 821 07 Bratislava
5. Ing. arch. Jelica Janotová, Hlavatého 2, 811 03 Bratislava
Dozorná rada:
1. Ing. Kristína Baňáková, Budovateľská 7, 927 01 Šaľa
2. Ing. Michal Brašeň, ArtD., Minská 11/45, 036 08 Martin
3. Ing. arch. Ján Legény, PhD., Štiavnická 1960/4, 034 01 Ružomberok
Doplnenie údajov v adrese sídla fondu.
Správna rada na svojom zasadnutí dňa 12.12.2018 sa oboznámila so zmenami v registrácii
neinvestičných fondov podľa zákona 125/2015 Z.z. a jednohlasne schválila doplnenie údajov v adrese
sídla fondu na: Námestie slobody 2911/19, 811 06 Bratislava – Staré Mesto.
Žiadosť o uvoľnenie štatutárneho orgánu – správcu.
Správna rada zobrala na vedomie žiadosť o uvoľnenie z funkcie správcu Ing. arch. Branislava
Somoru, PhD., ktorú podal 10.12.2018. a jednohlasne odvolala z funkcie správcu doc. Ing. arch.
Branislava Somoru, PhD., r.č.: 460119/712, Blumentálska 13, 811 07 Bratislava.
Voľba nového štatutárneho orgánu - správcu
Správna rada zvolila jednohlasne do funkcie štatutárneho orgánu - správcu fondu RNDr. Juraja
Paučulu, r.č.: 620609/6567, Vodárenská 288/8, 969 01 Banská Štiavnica.
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3. Zmena účelu fondu.
V súvislosti so zmenami zákonov a ďalších právnych úprav sa správna rada oboznámila so zmenami
v definovaní účelu fondu. Správna rada jednohlasne schválila nové znenie účelu fondu. Účelom fondu
je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti
ochrany a podpory zdravia a vzdelávania. Zameria sa najmä na :
- podporu architektonického školstva,
- podporu modernizácie systémov architektonického vzdelávania,
podporu rozvoja a kontaktov s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia,
- odporu vydávanie technickej literatúry, učebníc,
- zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, rukopisy a
prednášky,
- podporu pri organizovaní seminárov, konferencií,
- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných
súťažiach.
Zmena štatútu fondu
Správna rada sa oboznámila so zmenami viacerých právnych predpisov a v súlade s nimi
jednohlasne schválila nový štatút fondu.

4. Ročná účtovná uzávierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých
a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia
Ročná účtovná uzávierka tvorí prílohu tejto výročnej správy.

5. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu
Prehľad o daroch a príspevkoch je uvedený v prílohe tejto výročnej správy.

6. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa
jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu
Prehľad príjmov je uvedený v prílohe k tejto výročnej správe.
Počiatočný stav fondu k 1.1.2018 činil 10356,41 Eur.
Príjmy v roku 2018 neboli žiadne:
 príjmami z 2% dane: 0.- Eur
 príjmami z úrokov na bankovom účte: 0.- Eur
 príjmy z darovacích zmlúv: 0 Eur
Spolu príjmy: 0 Eur
Výdavkami fondu v roku 2018 boli:
a/ výdavky na účel fondu: 0 Eur – účelovo viazané
b/ výdavky na správu fondu: 84,30 Eur
z toho (na účte – za vedenie účtu): 84,30 Eur
výdavky spolu: 84,30 Eur

7. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru
Fond architekta Emila Belluša, n. f. nedisponuje žiadnym majetkom.
Majetok fondu tvoria iba finančné prostriedky na účte.
Jeho konečný zostatok k 31.12.2018 činí: 10273,71 Eur
Fond k 31.12.2018 nemá žiadne záväzky.
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