
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011 

 

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) dve zasadnutia  

- dňa 08.12.2011 s programom: 

1./ Výročná správa Fondu architekta Emila Belluša n.f. za rok 2010 

2./ Návrh rozpočtu na rok 2011 

3./ Schvaľovanie žiadostí o finančnú podporu pre akademický rok 2011/ 2012, 

4./ Rôzne 

 

Výsledky: 

1./ Správna rada schválila výročnú správu za rok 2010. 

2./ Správna rada schválila rozpočet na rok 2011. 

3./ Z predložených žiadostí bolo na akademický rok 2011/2012 členmi Správnej rady pri 

splnení všetkých podmienok schválených 7 žiadostí v celkovej výške 4145 €. 

 

- dňa 27.06.2012 – opätovné posúdenie schválených žiadostí.  

Výsledkom rokovania bolo schválenie nového prerozdelenia poskytnutých finančných 

prostriedkov.  

 

Finančné príspevky boli poskytnuté v súlade s účelom Fondu, ktorým je podpora 

architektonického školstva a to najmä na:  

- modernizáciu systémov architektonického vzdelávania, 

- rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo 

zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov, 

- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok, 

- zabezpečovanie odmien a cien za diela, hodnotné rukopisy a prednášky,  

podporu rozvojových projektov architektonického školstva, 

- podporu pri organizovaní seminárov, konferencií, 

- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a 

zahraničných súťažiach. 

 

4./ Správna rada prejednala a schválila Dohody o vykonaní práce. 

 

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

Podľa ročnej uzávierky stav na bežnom účte fondu k 31.12.2010 bol: 

      prevod z roku  2010   8235,05 



      príjmy z roku 2011  5222,88 

      výdaje v roku  2011  8103,96 

      zostatok    5353,97 

      z toho: 

Na bežnom účte k 31.12.2011.................................5296,71 

V hotovostnej pokladnici k 31.12.2011........................57,26 

 

3.Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 

Fondu bol v roku 2011 poskytnutý jeden finančný dar vo výške 2.000 €. 

 

4.Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu 

v roku 2011 získal fond príjmy z poukázaných 2% od fyzických a právnických osôb 

poukázaných daňovými úradmi vo výške 5221,24 €. Do príjmov boli zahrnuté úroky 

z bežného účtu 1,64 € za rok 2010. Celková príjmová časť i po pričítaní daru teda bola 

5222,88 €. 

 

5.Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2010 

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: 

- vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných  

pomôcok             1016  € 

- podporu pri organizovaní seminárov, konferencií, podporu rozvojových projektov 

architektonického školstva           385,5  € 

- podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti  

na domácich a zahraničných súťažiach       2743,5 € 

Spolu                      4145   € 

 

Výdavky na správu fondu 

Z toho: 

- poskytnuté granty                  7040    € 

- spracovanie účtovníctva a vypracovanie daňového priznania             180     € 

- poplatky v banke          84,94 € 

- Netto odmeny a náhrady za prácu spojenú s činnosťou fondu  429,30 € 

- odvody          105,85 € 

- administratívne poplatky         64,49 € 

- daň z úrokov             0,24 € 

- pokuta DÚ rok 2005+2006       199,14 € 

Výdavky spolu                     8103,96 € 

 

7.V roku 2011 nedošlo 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. Igor Ďurič, PhD. 

                                                      

Dozorná rada: 

Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 

Ing. Alica Horňáková 

Ing. arch. Ján Šilinger 

 

Tajomníčka: 

Mgr. Soňa Wagnerová 

 

 

 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Soňa Wagnerová 

tajomníčka FAEB, n. f. 

v Bratislave, 20.06.2011 

Tel.: 0918/66 50 02 

 

 

 

 

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD. 

správca FAEB, n. f. 

 

 
 


