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Na začiatku príbehu staromestského Fondu architekta Weinwurma (FAW) bola moja vízia konkrétnej a
adresnej podpory dobrých projektov vedúcich k postupnému zlepšovaniu verejného priestoru v
Starom Meste. Išlo mi o to, že mnohé, často drobné, často nenápadné úpravy iniciované napríklad
vlastníkmi bytového domu, prinesú v súčte veľkú, pozitívnu a viditeľnú zmenu. Príkladom sú finančné
príspevky FAW na obnovu historických domových brán. Jedna takáto realizácia, obnova brány
meštianskeho domu na Nedbalovej ulici 11, bola napokon aj ocenená. Možnosti dotácií pravidelne
zverejňujeme vo všetkých našich informačných kanáloch a ľudia s chuťou meniť prostredie Starého
Mesta na ne aj reagujú, čo ma teší, pretože to je pointa fondu.
V hodnotenom roku podporil FAW viacero zaujímavých a prospešných projektov. Prispel na
rekonštrukciu Paláca Kotva, pomohol pri obnove a výmene historických brán (vrátane vstupnej brány
budovy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského), v spolupráci s Technickými službami Staré
Mesto (TSSM, a. s.) odstraňoval ilegálne graffiti zo staromestských fasád, prispel na zmysluplné
pamätné tabule, ale zasiahol aj do kultúrnej atmosféry Starého Mesta, keď podporil umelecký festival
Biela noc alebo pozoruhodný objekt slovenského umelca KUVYT.
Prajem fondu veľa ďalších rokov, počas ktorých bude pomáhať zveľaďovať centrálnu mestskú časť.

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Predsedníčka správnej rady
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Výročná správa je vypracovaná v súlade s § 25 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných
fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom
období s uvedením vzťahu k účelu fondu
# Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
ÚČELOM DOTÁCIE JE
Podpora kvality verejného priestoru v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti obnovy
fasád, plotov, brán a predzáhradiek domov v kontakte s ulicou s dôrazom na kvalitu.
Podporené oblasti:
•
•
•
•

Obnova fasád bytových domov
Obnova predzáhradiek
Obnova plotov a brán obytných domov
Odstránenie grafitov
AKO POŽIADAŤ O DOTÁCIU
Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez elektronický systém weinwurm.egrant.sk kde sa
zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Žiadosť stačí poslať elektronicky cez daný systém a nie
je potrebného posielať v papierovej verzii ani ho posielať poštou.
Za podanú žiadosť sa považuje žiadosť podaná cez elektronický systém.
TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

•

Výzva je otvorená do 30.9.2022, žiadosti budú hodnotené priebežne do vyčerpania alokácie
určenej na túto výzvu.
AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE A AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII

•
•
•

Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je 47 800 Eur.
Maximálna výška dotácie je 3 000 Eur.
V rámci výzvy je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa na jednu žiadosť v minimálnej
výške 10%;
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá:
a. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských
častí a vyšších územných celkov,
b. nemá záznam v registri trestov, alebo ktorého štatutárny zástupca nemá záznam v registri
trestov,
c. neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
d. riadne a úplne vyplnil písomnú žiadosť o dotáciu podľa § 8 tohto nariadenia,
e. nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
f. nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
PODMIENKY VÝZVY
Žiadosť musí obsahovať prílohy podľa typu žiadateľa a typu projektu:
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•
•
•
•

kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie
preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného
relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý
má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší
ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je
predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie nehnuteľnosti,
súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo
chránený objekt alebo ochranné pásmo chráneného objektu,
Žiadateľ nepredkladá povinné prílohy v listinnej podobe. Všetky povinné prílohu je potrebné zaslať
cez elektronický systém.
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

•
•
•
•
•

výdavky musia mať priamu väzbu na účel projektu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu, musia
vzniknúť v čase od 1.1.2021 do 31.06.2022 a musia byť účelné, efektívne a hospodárne
výdavky na rekonštrukciu (výdavky klasifikované ako 021 Stavba)1
výdavky na hmotný majetok (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1)
výdavky na služby (518 Ostatné služby 1)
výdavky na drobný materiál (501 – Spotreba materiálu1)
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výdavky, ktoré nesúvisia s realizáciou projektu
nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
úhradu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa príslušných právnych
predpisov,
obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení,
dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie,
výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné odvody do
fondov,
bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
poistenie osôb a majetku,
výdavky na verejné obstarávanie,
suveníry,
diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách, vreckové, víza,
účtovnícke práce, výdavky na právne a ekonomické služby,
sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, vyhliadkové lety, plavby, promotion,
režijné výdavky – vodné, stočné, plyn, elektrina, zriadenie a prevádzka internetové stránky,
nákup známok, kolkov,
obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí z
realizáciou projektu resp. je efektívnejšie si takýto majetok prenajať napr.: stoličky, slnečníky,

Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných
údajov v nej zahrnutých
V účtovnom období 2021 prijala účtovná jednotka finančné dary vo výške 41 160 Eur a príspevky
z podielu zaplatenej dane vo výške 5 150,25 Eur.
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Náklady na prevádzku v účtovnom období 2021 boli vo výške 27 373,25 Eur.
Účet
501
513
518
549

Predmet
Certifikáty, banner, rollup, dosky
Občerstvenie, pr predmety s logom
Mandátne zmluvy, web, spracovanie účtovníctva, mandátne
zmluvy administrátora, propagácia fondu,
Bankové poplatky
SPOLU

Suma v Eur
256,80
1 080,90
25 924,05
81,50
27 373,25

Účtovná jednotka dosiahla hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2021 vo výške -14 793 Eur.

Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej
závierke
Účtovná jednotka mala nižšie príjmy verejných prostriedkov ako aj nižšiu hodnotu všetkých príjmov ako
je uvedené v § 24 ods. 3 zákona, na základe čoho nevznikla povinnosť overiť účtovnú závierku
a výročnú správu štatutárnym audítorom.

Prehľad o daroch a príspevkových poskytnutých
fondu
Fond uzavrel v účtovnom období 2019 darovaciu zmluvu s BSP PARK a.s., sídlom Námestie SNP 14,
Bratislava (IČO: 35688025) na poskytnutie finančných prostriedkov v sume 90.000 Eur. Fond sa
zmluvne zaviazal použiť 1/3 daru výlučne na rozvoj a zveľaďovanie verejného priestoru
a urbanizovaného územia v Zóne s dopravným obmedzením a 2/3 v súlade s účelom na aký bol fond
zriadený.
V účtovnom období 2021 fond uzavrel zmluvy o finančnom dare s nasledovnými subjektami:
•

AZC a.s. vo výške 14 400,00 Eur

•

Ing. Martin Borguľa vo výške 760,00 Eur

•

Nadácia Penta vo výške 3 000,00 Eur

•

Proxenta Private Equity s.r.o. vo výške 10 000,00 Eur

•

WOAL s.r.o. vo výške 5 000,00 Eur.

V účtovnom období 2021 fond neprijal žiadne dotácie.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Fond v účtovnom období 2020 nemal žiadne iné príjmy ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode.
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Prehľad o poskytnutých dotáciách a podpore
Fond za účelom svojho vzniku podporilo zo svojich zdrojov nasledovné projekty:
Subjekt
UTair Europe s.r.o.
Jozef Hodoň
MUDr. Anna Huttová
Technické služby Starého
Mesta a.s.
Univerzita Komenského v
Bratislave
STAR production s.r.o.
H & A spol. s r.o.
BYTY spol. s r.o.
BIELA NOC o.z.
JUDr. Martin Dragašič
SPOLU

Projekt
prevoz sochy KUVYT vrtuľníkom
obnova pamätnej tabule V.S.Karadžiča (čistenie, písmo, leštenie,
impregnácia)
dotácia na projekt Dom nedbalova - obnova vstupnej brány
dar za účelom úhrady mzdových nákladov obdarovaného

Suma
4 500,00
760,00

dotácia "Obnova vstupenej brány budovy Filozofickej faktulty UK
na Gondovej 2"
dotácia na "osadenie pamätnej tabule in memoriam Júliusovi
Satinskému a Milanovi Lasicovi - Film
dotácia na Umelecko-remeselná obnova dveri
dotácia "Rekonštrukcia Paláca Kotva, Vajanského nábrežie 9/63"
dotácia projekt "Biela noc Bratislava 2021"
dotácia na Výmena brány a bráničky Timravina 3

3 000,00

3 000,00
13 000,00

2 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
38 260,00

Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2021
Stav majetku a záväzkov k 31.12.2021
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Bankové účty a pokladica

0,00
0,00
51 523,57

Celkové výdavky
Celkové náklady v účtovnom období 2021 boli vo výške 61 103,25 Eur.
Účet
501
513
518
547
549
562

Predmet
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
SPOLU

Suma v Eur
256,80
1 080,90
25 924,05
760,00
81,50
33 000,00
61 103,25

Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov
V priebehu účtovného obdobia 2020 nastala zmena v správcovi fondu.
Správca fondu do 28.10.2021:
Správca fondu od 29.10.2021:

MUDr. Peter Osuský
Lucia Lanáková
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Predseda správnej rady:

Ing. Arch. Zuzana Aufrichtová

Správna rada:

MUDr. Peter Osuský, Csc.
Mgr. Anna Dojčáková
Ing. arch. Ľubomír Boháč
Ing. arch. Martin Gajdoš
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.

Dozorná rada:

Mgr. Boris Ažaltovič
PaeDr. Barbora Oráčová, PhD.
Ing. Matej Vagač

Ďalšie údaje
Bez náplne.

Prílohy
Účtovná závierka za účtovné obdobie 2021 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
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