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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. V roku 2015 došlo
k vymenovaniu nového správcu fondu (prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.) a nového člena
správnej rady (Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Rovnako došlo k personálnej zmene vo funkcii tajomníčky (Mgr. Soňa Wagnerová).
Správna rada v roku 2015 pracovala v zložení: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
(správca); prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD.; doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.; Ing. arch.
Lukáš Šíp, PhD., Ing. arch. Jelica Janotová – Bellušová; Ing.arch. Ing. arch. Miroslav
Marynčák.
Členmi dozornej rady sú: Ing. arch. Milan Andráš, PhD.; Ing. Alica Horňáková a Ing. arch.
Ján Šilinger. Tajomníčkou je Mgr. Soňa Wagnerová.
Tajomníčka Soňa Wagnerová po preštudovaní odporučila Správne rade fondu schváliť
účtovnú uzávierku za rok 2015 a výročnú správu o činnosti a hospodárení bez výhrad.
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Účtovná závierka a výročná správa boli prerokované a schválené Správnou radou na jej
zasadnutí dňa 05.02.2015.
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH FONDOM ZA ROK 2015 (S UVEDENÍM
VŤAHU K ÚČELU FONDU)
V hodnotenom období Fond arcitekta Emila Belluša, n. f. realizoval nasledovné činnosti:
Zasadnutie Správnej rady fondu na rok 2015 sa konalo dňa 05.02.2015, kedy tajomníčka
fondu predložila zoznam 21 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 21 žiadostí na rok 2015, bolo členmi Správnej rady pri splnení všetkých
podmienok schválených 10 žiadostí v celkovej výške: 30.947,20 Eur, pričom 1 žiadosť bola
schválená s podmienkou viažúcou sa k očakávaným príjmom fondu v roku 2015. Správna
rada ďalej schválila možnosť navýšenia finančnej podpory už schválených projektov o výšku
daru, pokiaľ v roku 2015 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: 60.334 Eur.
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ
OBSIAHNUTÝCH
K 31. decembru 2015 mal FAEB k dispozícii finančné prostriedky v celkovej výške: 9.534
Eur, ktoré sa vytvorili:
Príjmy v roku 2015 boli tvorené:
· príjmami z 2% dane za rok 2015, úrokov na účte:
· príjmy z darovacích zmlúv
Spolu:

1.490 Eur
12.000 Eur
13.490 Eur

Výdavkami fondu v roku 2015 boli:
a/ výdavky na financovanie poslania fondu 36.947,20 Eur – účelovo viazané
b/ výdavky na správu fondu:
1 230 Eur
c/ rezerva do ďalšieho roka:
150 Eur
Spolu:
38.3270 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. 8103 Eur a to v súlade
s cieľmi fondu:
- 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 podujatiach.
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Ad b/
Výdavky na správu fondu vo výške maximálne 15% z celkových výdavkov, t.j. 1.430 Eur a to
na:
- režijné náklady: 430 Eur
poplatky za vedenie účtu a bankové transakcie
120,- Eur
poplatky u notára (registrácia 2% dane)
60,- Eur
poplatky za vedenie účtovníctva
250,- Eur
-

mzdové náklady: 600,- Eur
odmeny tajomníčkam fondu (2 x 200 ,- Eur)
odmena finančnej manažérke (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.
Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu:
Fondu boli v roku 2015 poskytnuté finančné dary vo výške 12.000 Eur.
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu:
V roku 2015 získal fond príjmy z poukázaných 2% od fyzických a právnických osôb
poukázaných daňovými úradmi vo výške 1.490 Eur. Do príjmov boli zahrnuté úroky
z bežného účtu 1,07 Eur za rok 2015. Celková príjmová časť i po pričítaní daru teda bola
1491 Eur.
Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2015:
Majetkom fondu je peňažná hotovosť na bežnom účte a v hotovostnej pokladni.
Vypracovala:
Mgr. Soňa Wagnerová
tajomníčka fondu
v Bratislave, 18.03.2016
Tel.: 0918 665 002
Prof. Ing. arch. Bohumila Kováč, PhD..
správca FAEB, n. f.
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Príloha:
Zoznam prihlásených projektov s realizáciou v roku 2015 a stanovisko správnej rady:

Číslo
žiadosti

Meno žiadateľa

Charakteristika projektu

2015/1

Platforma NSNP (Načo sú
nám pamiatky?)

2015/2

Thomas Julian Ivanov

2015/3

Ivor Mečiar

2015/4

Lucia Štefancová

2015/5

Oľga Melcerová

2015/6

Martin Zaiček

2015/7

Michal Souček

2015/8

Henrich Pifko

2015/9

Miroslav Zvonek

2015/10

Michal Souček

2015/11
2015/12

Igor Hianik+Nikola
Winková
Katarína Kristiánová

2015/13

Michala Lipková

2015/14

Patrik Bartas

2015/15

Patrik Bartas

2015/16

Oto Nováček

2015/17

Miroslava Argalášová

Obnova hradov
v stredourópskom
priestore – medzinárodná
výstava + prednášky
Prednáška nórskeho
ateliéru SnØhetta – Noc
architektúry winter
edition 2015
Zabezpečenie prevádzky
Leica ZENO 5 a príprava
učebnej pomôcky
Zobrazovacie metódy
v urbanizme/ Faktory
urbanity - výstava
Pisateľský krúžok –
mimoškolská študentská
aktivita
„Píše ti architektúra?“–
súťaž esejí o architektúre
pre študentov
a absolventov
Dni univerzálneho
navrhovania - súťaž,
prednášky, výstava
Letná škola efektívnej
architektúry
„Design v pohybu aneb
pohyb v designu“ - cyklus
medzinárodných štud.
výstav
FOTOEXPO –
medzinárodná výstava
študentskej fotografie
Viacjazyčná publikácia –
Alexy-Kavan-Trnkus
25 rokov výučby krajinnej
architektúry na FA STU
Flowers for Slovakia III. workshop
Bikesharing – vybavenie
cyklostanovísk, systém
požičiavania bicyklov
Online portfólio prác
študentov FA STU
Propagačné predmety FA
STU
Fakultný časopis TOTO na
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Žiadaná
suma v
EURO
1.000

Výška
podpory
v EURO

1.200

500

350

1.000

450

250

495

250

1.100

1.700
4.500

3.500

650

4.000

199,20

3.150
2.000

698

500

100
936
600

250

Pozn.:

2015/18
2015/19

Ivana Naďová
Študenti FA STU/Pavel
Gregor

2015/20

Tomáš Pohanič

2015/21

Andrea Urlandová

r. 2015
Belluš Open 2015
ARCHI-lab workshop –
Svetlo ako jedinečný
nástroj prezentácie arch.
dedičstva
Letný pavilón FA STU – 3.
ročník festivalu
architektov ManiFest
Program – EN:STUdy –
modernizácia systémov
architektonického
vzdelávania v anglickom
jazyku
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700
1.053

250

5.000

900

27.0000

27.000

Schválené
s možnosťou
navýšenia

