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Vznik, poslanie a služby
Nezisková organizácia Aevis vznikla v roku 2016 na základe Zakladacej listiny v zmysle zákona 213/1997
Z.z. o neziskových organizáciách. Jej zakladateľom je Nadácia Aevis. Poslaním Aevis n.o. je ochrana
divokej prírody, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora miestnych komunít a
regionálneho rozvoja.
Aevis n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v týchto oblastiach:

•
•
•
•

ochrana životného prostredia prostredníctvom návratu divokej prírody a zachovávania
prírodných hodnôt,
podpora regionálneho rozvoja, miestnych komunít a zachovania kultúrnych hodnôt
predovšetkým prostredníctvom prírodného turizmu,
podpora spolupráce medzi subjektmi verejného a súkromného sektora,
vzdelávanie a výchova najmä v oblasti ochrany divokej prírody, zachovávania prírodných a
kultúrnych hodnôt a prírodného turizmu.

Orgány a ľudia
Orgány Aevis n.o.:
• Správna rada
• Riaditeľ
• Revízor
Ľudia v Aevis n.o.:
• Erik Baláž, predseda správnej rady
• Michal Wiezik, člen správnej rady
• Jozef Fiala, člen správnej rady
• Rastislav Mičaník, riaditeľ
• Tomáš Vida, projektový manažér
• Zuzana Burdová, lokálna koordinátorka
• Katarína Pačayová, programová asistentka
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Prehľad o činnosti
V rámci všeobecne prospešných služieb Aevis n.o. zabezpečujeme riadenie a realizáciu čiastkových úloh
konceptu (projektu) Vlčie hory, ktorý realizujeme spoločne s Nadáciu Aevis. Jeho cieľom je vytvorenie
dlhodobo funkčnej a celospoločensky prijateľnej ochrany divokej prírody vo Východných Karpatoch. V
spolupráci s našimi partnermi chceme, aby v Európe vzniklo rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj
životný priestor divoká príroda. Územie, v ktorom ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s
lokálnou ekonomikou a miestnymi komunitami a ich obyvateľmi, pre ktorých ochrana nebude príťažou
či bariérou, ale naopak príležitosťou pre lepší život vo vlastnom regióne.
Tento projekt v rámci medzinárodnej spolupráce s organizáciou Frankfurt Zoological Society (DE)
fzs.org realizujeme pod názvom Wilderness conservation in Carpathian Wolf Mountains.
Spolupracujeme pritom s organizáciami, ktoré aktívne podporujú iniciatívy na ochranu a obnovu
divokých území v Európe. Našimi partnermi sú najmä The European Nature Trust (UK)
theeuropeannaturetrust.com a Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (PL) przyrodnicze.org.
V roku 2018 sme sa v rámci projektu venovali najmä nasledovným aktivitám:
Podobne ako v predchádzajúcom roku sme sa v spolupráci s Nadáciou Aevis venovali realizácii
lokálnych produktov cestovného ruchu a podpore podnikania v segmente prírodného turizmu. V
spolupráci s ornitológom Slavomírom Senkom sme realizovali produkt pod názvom Prales spieva. S
odborníkom na veľké šelmy Kamilom Soóšom zo spoločnosti Tajomné Karpaty sme realizovali produkt
Po vlčích stopách. Prostredníctvom týchto produktov sme sa súčasne zamerali aj na propagáciu
turistických aktivít a samotnej divokej prírody severovýchodného Slovenska. Celkovo sme počas roka
2018 zrealizovali 21 jednodňových exkurzií, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 55 turistov zo Slovenska.
Viac informácií o našich exkurziách na aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/exkurzie a na
facebook.com/aevisfoundation.
V rámci podpory produktov cestovného ruchu a podnikania v segmente prírodného turizmu sme
priebežne spolupracovali so spoločnosťami Tajomné Karpaty tajomnekarpaty.com a CARPATICA
carpatica.net pri tvorbe resp. propagácii ich produktov. V tejto spolupráci aj naďalej pokračujeme.
V spolupráci s Nadáciou Aevis sme sa počas roka priebežne zapájali aj do riešenia problému
nedostatočnej ochrany slovenskej časti medzinárodnej UNESCO lokality Staré bukové lesy a bukové
pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Podieľali sme sa najmä na príprave a tvorbe odborných
podkladov, analýz a návrhov (Expertný návrh vymedzenia hraníc slovenských časti spoločnej
medzinárodnej lokality svetového dedičstva UNESCO), zúčastnili sme sa konferencie
a medzinárodného stretnutia „Coordination and management of World Heritage Sites – The Ancient
and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“ vo Viedni, pripravovali
sme podklady a prezentáciu k aktuálnemu stavu ochrany tejto lokality pre misiu expertov z UNESCO
a IUCN a poskytovali sme v tejto veci konzultácie (okrem iného aj pre Splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre podporu najmenej rozvinutých okresov a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí). V tejto aktivite aj naďalej pokračujeme.
V spolupráci s našimi (najmä zahraničnými) partnermi sme v roku 2018 pripravovali resp. sme sa
spolupodieľali na tvorbe a podaní nasledovných projektov a žiadostí o grant:
• Developing Nature-Based Businesses to Support Conservation and Local Communities in the
Carpathians (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation),
• Šanca pre prírodu, šanca pre región (Úrad vlády SR - Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja).
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Úspešný bol projekt Šanca pre prírodu, šanca pre región, ktorého realizácia prebiehala od októbra 2018 a
viaceré aktivity boli naplánované aj na rok 2019. V roku 2018 sme pripravili a vydali brožúru o prírodnom
turizme (bit.ly/2Uzb5bI) a možnostiach jeho využitia na Slovensku, vytvorili náučno populárny portál o
prírodnom turizme www.prirodnyturizmus.sk a zrealizovali popularizačné prezentácie o prírodnom
turizme v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Žilina, Košice a Poprad. Viac o našich aktivitách v oblasti
prírodného turizmu nájdete na www.facebook.com/PrirodnyTurizmus
V roku 2018 sme dokončili medzisektorový interdisciplinárny koncept rozvoja okresu Snina pod názvom
Rozvojový koncept pre trvaloudržateľnú ochranu a ekonomické využitie prírodných a kultúrnych hodnôt
regiónu Snina. V rámci tohto dokumentu (cez zhodnotenie potenciálu a cez návrh konkrétnych
pilotných projektov) poukazujeme na reálne a perspektívne možnosti udržateľného rozvoja regiónu
Snina v súlade s ochranou prírody. Angažovali sme pritom riešiteľský tím 18 expertov z viacerých
profesijných oblastí (ako je ochrana prírody, cestovný ruch, poľnohospodárstvo, lokálna ekonomika,
lesné hospodárstvo či komunitný rozvoj). Koncept vznikol s finančnou podporou Úrady vlády SR v rámci
programu podpory regionálneho rozvoja a s podporou organizácie Frankfurt Zoological Society a je
k dispozícii na stiahnutie na tejto adrese bit.ly/RozvojovyKonceptSnina. Koncept bol oficiálne na
regionálnej úrovni predstavený 25.10.2018 na konferencii “Vlčie hory ako šanca pre región?” v Snine.
Projekt Výskumníci pohraničia Vlčích hôr, ktorý realizujeme v rámci programu Interreg, sme začali
realizáciou medzinárodnej konferencie “Vlčie hory ako šanca pre región?” v Snine, ktorej hlavnou témou
bolo hľadanie spoločných východísk spolupráce v rámci rozvoja územia Vlčích hôr a zároveň zachovania
a ochrany jeho prírodných hodnôt. Na konferencii odzneli príspevky odborníkov ako aj príspevky
predstaviteľov zainteresovaných skupín z regiónu. Príspevky účastníkov a závery konferencie nájdete
na stránke bit.ly/VlcieHoryKonferencia. Ďalšie aktivity projektu sú naplánované na rok 2019.
Priebežne počas roka sme zároveň prezentovali a propagovali informácie o ochrane divokej prírody a
prírodnom turizme. Viac o našich aktivitách uverejňujeme na facebook.com/aevisfoundation.
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Finančná správa za rok 2018
Výnosy
Tržby z predaja služieb (verejnoprospešných)
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky (od fyzických osôb)
Dotácie
Spolu

Hlavná nezdaňovaná
činnosť [€]
1 300,00
47 238,60
54 417,11
102 955,71

Zdaňovaná
činnosť [€]
0

Výnosy podľa zdrojov a pôvodu financovania
Nadácie a organizácie
Frankfurt Zoological Society
Verejné zdroje
Úrad vlády SR, projekt schválený v 2017
Úrad vlády SR, projekt schválený v 2018
Vlastné verejnoprospešné služby
Edukačná činnosť
Spolu

Náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Opravy a udržiavanie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Spolu

Za predchádzajúce účtovné
obdobie [€]
2 270,00
45 608,72
150,00
818,00
48 846,72
[€]
47 238,60
36 458,44
17 958,67
1 300,00
102 955,71

Hlavná nezdaňovaná
činnosť [€]
865,12
290,70
799,55
88 338,01
10 158,94
3 152,13
24,30
103 628,75

Zdaňovaná
činnosť [€]
0,00

Za predchádzajúce účtovné
obdobie [€]
966,83
1 679,44
695,38
26 824,25
5 078,32
5 153,63
25,00
274,53
27,8
50 380,01

Aktíva
Pokladnica
Bankové účty
Pohľadávky z obchodného styku
Príjmy budúcich období
Spolu

Za bežné účtovné
obdobie [€]
2 857,11
23 784,08
263,68
2 006,70
28 911,57

Za predchádzajúce
účtovné obdobie [€]
1 934,66
46 916,43
100,00
48 951,09

Pasíva
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Krátkodobé rezervy
Výnosy budúcich období
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Záväzky voči zamestnancom
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
Daňové záväzky
Záväzky z obchodného styku
Spolu

Za bežné účtovné
obdobie [€]
-673,04
1 751,70
29 175,30
-1 492,79
121,60
28,80
28 911,57

Za predchádzajúce
účtovné obdobie [€]
-1 533,29
150,00
47 903,04
40,5
1 327,68
826,09
237,07
48 951,09

Poznámky k hospodáreniu
Účtovníctvo Aevis n.o. bolo vedené v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve. Aevis n.o. hospodárila v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2018. Ročná účtovná
závierka Aevis n.o. bola preskúmaná Revízorom, schválená Správnou radou, overená audítorom a
uložená do registra účtovných závierok v zákonom stanovenej lehote. Účtovný audit bol vypracovaný v
zmysle ustanovení Štatútu. Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke tvorí súčasť tejto
Výročnej správy. Daňové priznanie Aevis n.o. za rok 2018 bolo podané v zákonom stanovenej lehote.
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Aevis n.o. v roku 2018 nepodnikala. Všetky jej výnosy a náklady boli spojené iba s všeobecne
prospešnými službami. Jej hlavnými výnosmi boli granty resp. dotácie a príjmy z poskytovania
všeobecne prospešných služieb. Všetky náklady v roku 2018 boli vynaložené v súlade so všeobecne
prospešným účelom Aevis n.o., podmienkami určenými v jej Štatúte a rozpočtom na rok 2018. V roku
2018 nebola vyplatená žiadna odmena za výkon funkcie riaditeľa, ani iného člena orgánov. Aevis n.o.
nevlastnila v roku 2018 žiaden nehnuteľný majetok, ani prioritný majetok štátu.

Zmeny v štatúte a orgánoch
V roku 2018 neboli vykonané žiadne zmeny v Štatúte, ani v orgánoch Aevis n.o.

Poďakovanie za podporu a spoluprácu
Za podporu resp. spoluprácu v roku 2018 patrí poďakovanie najmä Erikovi Balážovi, Ivete Niňajovej,
Janke Luptákovej, Jánovi Roháčovi, Daniele Galandovej, Karolovi Kaliskému, Pavlovi Stranovskemu,
Ondrejovi Kameniarovi, Slavovi Senkovi, Michaelovi Brombacherovi, Kirstin Ulrichs, Tobymu
Aykroydovi, Kamilovi Soóšovi, Daniele Soóšovej, Jánovi Arbetovi, Tomášovi Kaliskému, Imrichovi
Vozárovi, Renáte Mojšovej ako aj organizáciám Frankfurt Zoological Society, The European Nature
Trust a Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze za ich pomoc a spoluprácu. Ďakujeme.
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