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Preambula 

Nadáciu Zelená nádej založili spoločne Ing. Juraj Lukáč, Radoslav Potočný a Ing. Dagmar Balážová v 

Prešove vkladom 9 000,- Kčs dňa 8.5.1991, chcejúc podporiť myšlienky hlbokej ekológie a záchrany 

prirodzených lesov a prajúc si, aby táto vízia Nadácie Zelená nádej žila aj po ich smrti. Štatút nadácie bol 

zaregistrovaný Okresným úradom v Prešove v súlade s § 389 b ods. 2 zákona č. 103/1990 Zb. 

Čl. I 

Zmena zriaďovacej listiny 

Zmena zriaďovacej listiny nadácie na nadačnú listinu v súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. 

Čl. II 

Názov a sídlo nadácie 

Názov nadácie: Nadácia Aevis 

Sídlo nadácie: Kpt. Nálepku 102, 069 01 Snina 

Čl. III 

Verejnoprospešný účel nadácie 

Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na 

záchranu a obnovu prirodzených lesov v duchu filozofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, 

občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom 

poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských a konkrétnych manuálnych 

aktivít. 

Čl. IV 

Znak nadácie 

Znak nadácie nie je určený. 

Čl. V 

Zakladateľ nadácie 

Nadácia Zelená nádej so sídlom v Tulčíku 27, 082 13, IČO 17077265. 

Čl. VI 

Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania 

pri založení nadácie 

Majetkový vklad vytvorený nadáciou v súlade s § 42 ods.1 zákona č. 34/2002 Z. z. tvorí nehnuteľnosť o 

celkovej hodnote 34 741,05 €, ocenená na základe znaleckého posudku č. 5 - Mi/2002 vyhotoveného Ing. 

Jánom Mičovským, CSc. 
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Čl. VII 

Hodnota nadačného imania 

Hodnota nadačného imania je 34 741,05 € (tridsaťštyritisíc sedemstoštyridsaťjeden eur päť centov). 

Čl. VIII 

Doba, na akú sa nadácia zriaďuje 

Zakladateľ sa rozhodol, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú. 

Čl. IX 

Orgány nadácie 

Orgánmi nadácie sú správna rada, revízor a správca. 

Čl. X 

Správna rada 

1. Správna rada je najvyšší orgán nadácie. 

2. Správna rada 

a. rozhoduje o zlúčení a zrušení nadácie, 

b. rozhoduje o zmenách v nadačnej listine a schvaľuje vnútorné organizačné predpisy 

nadácie, 

c. vymenováva likvidátora, 

d. rozhoduje o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania a svoje 

rozhodnutie musí písomne odôvodniť 

e. rozhoduje o spôsoboch použitia majetku nadácie a o tom, komu sa poskytnú prostriedky 

nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených 

zákonom a nadačnou listinou, 

f. volí a odvoláva predsedu, členov správnej rady, správcu a revízora, 

g. určuje odmenu správcu nadácie a kontroluje jeho prácu, najmä prostredníctvom ročnej 

účtovnej uzávierky a výročnej správy nadácie 

h. každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie, 

i. rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov 

nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol 

vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas. 

3. Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je 

bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. 

4. Správna rada sa schádza raz za rok a vždy, keď ju zvolá predseda; ten ju zvolá vždy do 30 dní, ak o 

to požiada aspoň jeden člen správnej rady, revízor alebo správca. 

5. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie 

rozhodnutia je potrebný súhlas aspoň dvoch jej členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu. 

6. Súhlas aspoň dvoch členov správnej rady je potrebný na prijatie nasledovných rozhodnutí: 

a. voľba členov správnej rady a voľba a odvolanie predsedu správnej rady 

b. voľba a odvolanie správcu nadácie 

c. rozhodnutie o zlúčení alebo zrušení nadácie 

d. rozhodnutia o zmenách v nadačnej listine 
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7. Každý člen správnej rady má právo navrhnúť kandidáta na nového člena správnej rady, revízora 

alebo správcu, prípadne oznámiť, že má záujem byť opätovne zvolený za člena správnej rady. O 

voľbe každého kandidáta sa hlasuje samostatne. 

8. Členstvo v správnej rade je funkcia neplatená a dobrovoľná. Člen správnej rady má nárok na 

náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. 

9. Členstvo v správnej rade, funkcia revízora a funkcia správcu sú vzájomne nezlučiteľné. 

10. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné. Členstvo v správnej rade zaniká smrťou, 

uplynutím funkčného obdobia, písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo 

správnej rade, alebo odvolaním pre stratu voliteľnosti. 

11. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta 

zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak 

po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna 

rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna rada, 

prijať žiadne rozhodnutie. 

12. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku 

nadácie. 

13. Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady. 

Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady. 

14. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou 

rozhodnutí podľa ods. 2 písm. a) a f). V takom prípade sa návrh uznesenia správnej rady predkladá 

jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k 

návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky 

hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady. 

Čl. XI 

Revízor 

1. Revízor je kontrolným orgánom nadácie, ktorý najmä: 

a. schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie, 

b. kontroluje vedenie účtovníctva, 

c. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 

d. navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý záujem 

nadácie. 

2. Revízor má právo zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s hlasom poradným. 

3. Funkčné obdobie revízora je trojročné. 

4. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a 

kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju 

činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou. 

Čl. XII 

Správca nadácie 

1. Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. 

2. Správca nadácie: 

a. je zodpovedný za činnosť nadácie vrátane všetkých administratívnych úkonov a 

personalistiky, 

b. predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to 

najneskôr do 15. decembra pred začiatkom kalendárneho roku, 
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c. rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti správnej 

rady alebo revízora, 

d. zabezpečuje všetky administratívne úkony súvisiace s organizačnými zmenami (napr. v 

prípade zlúčenia nadácie s inou nadáciou, atď.). 

3. Správca nadácie je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom. 

4. Funkčné obdobie správcu je trojročné. Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať 

každý člen správnej rady alebo revízor. Voľba správcu sa vykoná v posledných dňoch funkčného 

obdobia úradujúceho správcu. Ak sa funkcia správcu uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, 

voľba nového správcu sa uskutoční do 30 dní. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie 

predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. 

5. Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom 

na území Slovenskej republiky. 

6. Správcu odvolá správna rada, ak: 

a. bol právoplatne odsúdený súdu za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 

správcu alebo za úmyselný trestný čin, 

b. stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola 

obmedzená, 

c. o to sám písomne požiada. 

7. Správcu môže správna rada odvolať, ak: 

a. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu 

dlhšie ako pol roka, 

b. neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom 

upozornení správnej rady, 

c. stratil dôveru členov správnej rady. 

Čl. XIII 

Členovia orgánov 

1. Členovia správnej rady sú: 

a. Ing. Erik Baláž (trvalé bydlisko Komenského 501/18, Liptovský Hrádok 03301), predseda 

správnej rady 

b. Ing. Michal Wiezik, PhD. (trvalé bydlisko Rákoš 8960/22, Zvolen 96001) 

c. Mgr. Jozef Fiala (trvalé bydlisko Juh 1064/49, Vranov nad Topľou 09301) 

2. Správcom nadácie je: Rastislav Mičaník (trvalé bydlisko Nad Laborcom 1777/36, Michalovce 07101) 

3. Revízorom nadácie je: Ing. Arpád Lörincz (trvalé bydlisko Hornodvorská 33, Chorvátsky Grob 

90025) 

Čl. XIV 

Podmienky nakladania s majetkom nadácie 

1. Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na úhradu nákladov na 

správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku nákladov na správu nadácie určí správna rada 

každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15.12. na nasledujúci 

kalendárny rok. 

2. Náklady na správu nadácie zahŕňajú náklady na: 

a. ochranu a zhodnotenie majetku nadácie, 

b. propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie a účelu nadačného fondu, 

c. prevádzky nadácie, 

d. odmenu za výkon správcu, 
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e. náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu, 

f. mzdové náklady, 

g. iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie. 

3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene. 

4. Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľnosti do nájmu, organizovania 

kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie 

využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie. 

5. Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. 

6. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani 

na prospech kandidáta na volenú funkciu. 

7. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie nákupu motorových vozidiel. 

8. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti, 

zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb. 

9. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v 

banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej 

republiky. 

10. Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť na kúpu: 

a. štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, 

b. cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov 

otvorených podielových fondov, 

c. hypotekárnych záložných listov, 

d. vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov, 

e. nehnuteľností. 

Čl. XV 

Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie 

Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie: 

a. občianske združenia, 

b. fyzické osoby, 

c. knižnice. 

Čl. XVI 

Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám 

1. Grant, finančnú odmenu alebo vecný dar možno poskytnúť: 

a. občianskym združeniam, ktorých prvoradým cieľom nie je dosahovanie zisku, a ktoré 

vykonávajú aktivity, alebo vykonali čin v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, 

b. fyzickým osobám, ktorých prvoradým cieľom nie je dosahovanie zisku, a ktoré vykonávajú 

aktivity, alebo vykonali čin v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie, 

2. Knižniciam možno poskytnúť knižné dary. 

3. Grant, finančnú odmenu alebo vecný dar nemožno poskytnúť, ak si aktivita tretej osoby, ktorej sa 

grant, finančná odmena alebo vecný dar týka, vyžaduje nákup automobilu alebo likvidáciu 

rastlinných alebo živočíšnych druhov. 
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Čl. XVII 

Zrušenie nadácie 

Nadácia sa zrušuje: 

a. rozhodnutím správnej rady, 

b. rozhodnutím súdu o zrušení nadácie, 

c. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

Čl. XVIII 

Zánik nadácie a spôsob majetkového vyrovnania 

1. Nadácia zaniká dňom výmazu z registra nadácií. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo 

bez likvidácie. 

2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak: 

a. majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu, 

b. sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c. po skončení konkurzného konania nezostane nadácii žiaden majetok. 

3. Zanikajúca nadácia sa môže zlúčiť len s nadáciou, ktorá bola zriadená na podobný 

verejnoprospešný účel. Túto nadáciu určí rozhodnutím správna rada. 

Čl. XVIX 

Ustanovenia nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím žiadneho orgánu 

Ustanovenia nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím žiadneho orgánu, sú: 

a. Preambula, 

b. Čl. XIV, ods. 7, 

c. Čl. XVI, ods. 3. 

V Tulčíku, 27. decembra 2002 

Dodatok č. 1 podpísaný v Tulčíku, 12. decembra 2009 

Dodatok č. 2 podpísaný v Tulčíku, 2. júla 2013 

Dodatky sú zohľadnené v texte nadačnej listiny. 

 


