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Vízia 
 
Slovo Aevis pochádza z latinčiny a vyjadruje niečo veľmi staré, niečo, čo trvá od počiatku vekov. Divoká 
príroda je súčasťou tohto prastarého príbehu. Tisíce generácií organizmov žili na Zemi pred nami. 
Zanechali nám krásny a rozmanitý svet plný pokladov nahromadených od počiatku vekov. Tieto 
poklady sa nedajú chrániť ako mŕtve exponáty v múzeách. Prastarý príbeh môže pokračovať len so 
živými aktérmi ako súčasť slobodnej prírody.  
 
Medzi nami žije mnoho ľudí, ktorí chcú divokú prírodu vidieť a zažiť na vlastnej koži. My sme jednými z 
nich. Rozhodli sme sa, že sa už viac nebudeme spoliehať len na štát. Veríme v silu jednotlivých ľudí, ktorí 
nás podporia a pomôžu nám vytvoriť rozsiahle územia slobodnej prírody.  
 
Finančnými prostriedkami získanými od podporovateľov a sponzorov podporíme vznik rozsiahlych 
chránených území divokej prírody vo Východných Karpatoch. V týchto územiach sa na veľkých 
plochách budú chrániť prirodzené procesy v celej ich bohatosti. Ľudia pozorujúci divokú prírodu tu 
samozrejme budú vítaní.  
  
Nadácia má v pláne podporovať aj prírodne orientovaný turizmus, ktorý vytvára väčšie možnosti pre 
zabezpečenie trvalosti ochrany rozsiahlych území divokej prírody. Práve ten by sa mal stať dôležitou 
súčasťou ekonomiky miestnych regiónov a mal by tiež priniesť ďalšie prostriedky na správu a 
rozširovanie chránených území.  
 
Veríme, že tento model bude úspešný a spoločne tak vytvoríme viac priestoru pre divokú prírodu a pre 
ľudí v nej. 
 
 
Erik Baláž 
predseda správnej rady Nadácie Aevis 
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Ľudia 
 

• Erik Baláž, predseda správnej rady 

• Michal Wiezik, člen správnej rady 

• Jozef Fiala, člen správnej rady 

• Rastislav Mičaník, správca nadácie 

• Tomáš Vida, koordinátor nadačných programov 

• Zuzana Burdová, lokálna koordinátorka 

• Katarína Pačayová, programová asistentka 
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Návrat divokej prírody 
 
Nadácia Aevis realizuje svoju verejnoprospešnú činnosť, ktorou je ochrana prírody, v rámci dvoch 
hlavných nadačných programov. Jedným z nich je program Návrat divokej prírody, ktorý je zameraný 
na podporu vzniku a rozširovanie veľkých prísne chránených území a zároveň na zabezpečenie 
kvalitnejšej ochrany v súčasnosti existujúcich veľkoplošných chránených území.  
  
Naším dlhodobým cieľom je vytvárať podmienky vhodné pre návrat európskej divočiny v celej jej 
rozmanitosti a kráse. Keďže príroda má fascinujúcu schopnosť obnovy, sme presvedčení, že jej postačí 
vytvoriť dostatočne veľký priestor a trpezlivo sledovať, čo všetko sama dokáže.  
  
V roku 2018 sme sa v rámci tohto nadačného programu zameriavali na realizáciu vlastných projektov a 
aktivít a podporu aktívnych jednotlivcov a skupín v ich úsilí o presadenie efektívnej ochrany prírody. 
 
Vlčie hory 
 
Cieľom nášho projektu Vlčie hory je vytvorenie dlhodobo funkčnej a celospoločensky prijateľnej 
ochrany divokej prírody vo Východných Karpatoch. Chceme, aby v Európe vzniklo rozsiahle územie, v 
ktorom bude mať svoj životný priestor divoká príroda. Územie, v ktorom však ochrana prírody bude 
zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi obyvateľmi, pre ktorých ochrana nebude 
bariérou ale príležitosťou pre lepší život. 
  
V rámci tohto projektu sme sa počas roka 2018 aktívne zapájali najmä do riešenia problému 
nedostatočnej ochrany slovenskej časti medzinárodnej UNESCO lokality Staré bukové lesy a bukové 
pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Absolvovali sme viaceré pracovné stretnutia a rokovania na 
úrovni Vlády SR (so Splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a členmi 
jeho expertného tímu), na úrovni ministerstiev (so zástupcami Ministerstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR a Ministerstva životného prostredia SR) a na úrovni UNESCO (s riaditeľkou 
Centra svetového dedičstva UNESCO Dr. Mechtild Rössler a zástupcami jednotlivých krajín, v ktorých 
sa nachádzajú komponenty tejto lokality). Podieľali sme sa na príprave a tvorbe odborných stanovísk a 
dokumentov ako aj Expertného návrhu vymedzenia hraníc slovenských časti spoločnej medzinárodnej 
lokality svetového dedičstva UNESCO. V rámci expertného návrhu sme sa aktívne zapojili do hľadania 
riešení požiadaviek Výboru svetového dedičstva UNESCO a vymedzenia hraníc UNESCO lokality. 
Presadzovali sme pritom dodržianie záväzkov pôvodnej nominácie, najmä čo sa týka zabezpečenia 
prísnej ochrany 5 766 ha v jadrovom území a dostatočne veľkej a funkčnej nárazníkovej zóny. 
Pripravovali sme tiež odborné podklady a prezentáciu k aktuálnemu stavu ochrany tejto lokality pre 
misiu expertov z UNESCO a medzinárodnej organizácie IUCN a poskytovali sme v tejto veci aj 
konzultácie (okrem iného aj pre urbárske spoločenstvá v záujmovom území, Splnomocnenca vlády SR 
pre podporu najmenej rozvinutých okresov a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí). 
Napriek našim snahám sa v roku 2018, žiaľ, nepodarilo dosiahnuť žiadne zásadné zmeny v rámci 
riešenia ochrany UNESCO lokality, v aktivitách preto aj naďalej pokračujeme. 
  
Počas roka 2018 sme rokovali s vlastníkmi pozemkov v dotknutom území, pričom sa nám podarilo 
dospieť k dohode a príprave kúpy pozemkov za účelom ochrany prírody. Na základe uplatnenia 
predkupného práva na predmetné pozemky zo strany štátu však k samotnej kúpe resp. prenájmu 
nakoniec nedošlo. V tejto aktivite preto aj naďalej pokračujeme. 
 
Ďalšie súvisiace aktivity zamerané na ochranu a rozvoj územia Vlčích hôr boli priebežne počas roka 
realizované prostredníctvom neziskovej organizácie Aevis n.o., ktorá zastrešuje projekt Wilderness 
conservation in Carpathian Wolf Mountains ako aj komunikáciu a spoluprácu so zahraničnými partnermi 
z Nemecka, Veľkej Británie a Poľska a partnermi na národnej a lokálnej úrovni. Aktivity v rámci tohto  
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dlhodobého projektu aj naďalej pokračujú. Viac informácií o činnosti Aevis n.o. je uvedených v 
samostatnej výročnej správe tejto neziskovej organizácie za rok 2018. bit.ly/2xgCoy4 
 
Jedou z priebežne realizovaných aktivít z našej strany bola aj medializácia a popularizácia divokej 
prírody a jej ochrany. Podieľali sme sa na príprave a tvorbe viacerých reportáži a článkov súvisiacich 
najmä so záujmovým územím Vlčích hôr, ktoré boli publikované v rôznych médiách. Jeden z nich vyšiel 
napr. v denníku Pravda.  bit.ly/2YYgaO8 
 
Miznúci svet hlucháňa 
 
Priebežne počas roka sme sa zapájali do iniciatívy mimovládnych organizácií a odborníkov na záchranu 
ohrozeného tetrova hlucháňa a horských lesov na Slovensku. Naša činnosť bola zastrešená v rámci 
dlhodobej kampane Miznúci svet hlucháňa. Najaktívnejší sme boli najmä prostredníctvom Nadačného 
fondu Arolla pri nadácií Aevis a občianskej iniciatívy MY SME LES resp. Nadačného fondu MY SME LES, 
ktorý vznikol a je spravovaný pod našou nadáciou. V rámci Nadačného fondu Arolla sme napríklad 
podporili realizáciu odborného seminára Zachránime hlucháňa hôrneho na Slovensku? Zborník 
príspevkov z tohto podujatia je verejne dostupný na webe: bit.ly/2L2ksiZ Pomáhali sme tiež oslovovať 
verejnosť, upozorňovali sme na tento vážny problém v médiách a sociálnych sieťach a získavali sme 
finančné prostriedky na spolufinancovanie kampane Miznúci svet Hlucháňa. Z Nadačného fondu Arolla 
sme zároveň finančne formou grantu podporili projekt občianskeho združenia PRALES pod názvom 
Zefektívnenie územnej ochrany hlucháňa hôrneho na územiach jeho výskytu na Slovensku II, ktorý 
nadväzoval na minuloročné aktivity na jeho záchranu. bit.ly/2J76WYH 
 
My sme les 
 
V roku 2018 sme aj naďalej aktívne podporovali činnosť občianskej iniciatívy My sme les. Zapájali sme 
sa do tvorby odborných podkladov k jednaniam s úradmi a ministerstvami, do pripomienkovania novely 
lesného zákona a zákona o ochrane prírody a krajiny ako aj do rozporových konaní k týmto novelám 
zákonov. Podporili sme viacero petícií a verejných výziev zameraných na ochranu lesov a presadzovanie 
systémoch zmien. Organizačne aj finančne sme zastrešovali prípravu protestných akcií proti devastácii 
lesov.  Pomáhali sme tiež získavať finančné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených s aktivitami 
tejto iniciatívy. V neposlednom rade sme vstupovali do verejných diskusií a podporovali sme propagáciu 
a medializáciu názorov a postojov My sme les. Iniciovali sme tiež založenie samostatného Nadačného 
fondu Mys sme les pri Nadácii Aevis, ktorý vznikol v októbri 2018. Na tomto nadačnom fonde sa 
priebežne kumulujú finančné prostriedky určené výhradne na podporu aktivít My sme les. Činnosť 
občianskej iniciatívy My sme les aj naďalej podporujeme. mysmeles.sk 
  
Podpora iných aktivít 
 
V roku 2018 sme zároveň nefinančne podporili viaceré domáce a zahraničné kampane a iniciatívy 
zamerané na záchranu divokej prírody. V takýchto aktivitách aj naďalej pokračujeme.  
 
Viac o aktivitách v rámci programu Návrat divokej prírody na facebook.com/aevisfoundation. 
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Rozvoj prírodného turizmu  
 
Nadačný program Rozvoj prírodného turizmu si kladie za cieľ podporovať aktivity a iniciatívy 
podporujúce rozvoj prírodného turizmu na Slovensku, ktorý je ideálnym nástrojom pre vznik a 
zachovanie rozsiahlych území divokej prírody v oblastiach osídlených človekom. Prírodný turizmus 
pritom ponúka viac ako len rovnocennú alternatívu ekonomického rozvoja v mnohých regiónoch s 
vysokým prírodným potenciálom. Takéto využitie krajiny prináša nielen zachovanie jej prírodných 
hodnôt, ale aj prosperitu a rozvoj miestnych komunít. 
 
V roku 2018 sme sa v rámci tohto nadačného programu zameriavali najmä na tvorbu vlastných 
vzdelávacích a poznávacích produktov ako nového segmentu v turizme územia Vlčích hôr ako aj na 
prípravu projektov zameraných na podporu udržateľného rozvoja a zamestnanosti v regióne Snina. 
 
Rozvoj služieb v rámci prírodného turizmu  
 
V roku 2018 sme v spolupráci s Aevis n.o. pokračovali v realizovaní produktov prírodného turizmu - 
poznávacích exkurzií s odborným lektorom. Prostredníctvom produktov pod názvom Prales spieva a Po 
vlčích stopách sme propagovali prírodný turizmus v rámci severovýchodného Slovenska.  
bit.ly/2Xh7Bvy, http://bit.ly/2XjMmcV  
  
Spolupracovali sme tiež so spoločnosťami Tajomné Karpaty a CARPATICA, ktoré v danom území 
ponúkajú a realizujú jednodňové aj viacdňové produkty prírodného turizmu s odborným sprievodcom 
(napr. Vlčie hory - po stopách filmárov, Bobor vo Východných Karpatoch a Stopovanie divokých zvierat v 
zimnej divočine Východných Karpát).  
carpatica.net, tajomnekarpaty.com 
 
Odstraňovanie bariér rozvoja prírodného turizmu  
 
V roku 2018 sme v spolupráci s Aevis n.o. realizovali dva projekty zamerané na podporu a rozvoj 
prírodného turizmu. Jedným z nich bola tvorba konceptu rozvoja okresu Snina pod názvom Rozvojový 
koncept pre trvaloudržateľnú ochranu a ekonomické využitie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Snina 
a druhým projekt s názvom Šanca pre prírodu, šanca pre región. V rámci nich sme okrem popularizácie 
prírodného turizmu a jeho významu pre regionálny rozvoj identfikovali mnohé bariéry, ktoré 
v súčastnosti bránia jeho rozvoju a preto sme koncom roka 2018 začali pripravovať projekt, ktorý by mal 
pomôcť tieto bariéry podrobnejšie analyzovať a odstraňovať. Projekt sa volá Menej bariér pre viac úžitku 
z prírody a hodláme ho realizovať v rokoch 2019-2020.  
bit.ly/RozvojovyKoncept, bit.ly/2XesKGL 
Viac informácií o aktivitách v rámci programu Rozvoj prírodného turizmu na: 
facebook.com/aevisfoundation 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/aevisfoundation
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Nadačné fondy 
 
Na podporu verejnoprospešného účelu je Nadácia oprávnená vytvárať nadačné fondy. Tie môžu byť 
vytvorené na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie alebo na základe zmluvy s fyzickou alebo 
právnickou osobou. Každý takto vytvorený nadačný fond sa stáva súčasťou Nadácie pričom Nadácia 
zabezpečuje jeho správu a podieľa sa na jeho propagácii.  
 
Nadačný fond Arolla 
 
V roku 2018 sme spravovali Nadačný fond Arolla pri Nadácii Aevis, ktorý vznikol v roku 2016 na základe 
zmluvy medzi Nadáciou Aevis a spoločnosťou Arolla Film. Jedná sa o otvorený fond, ktorý okrem 
zakladateľov môže finančne podporiť ktokoľvek ľubovoľnou sumou. O poskytnutí prostriedkov z Arolla 
fondu rozhoduje správna rada Nadácie. Z prostriedkov Arolla fondu môžu byť podporené záujmové 
skupiny občanov, mimovládne neziskové organizácie, občianske iniciatívy, samosprávy alebo 
jednotlivci, ktorí sa aktívne angažujú v ochrane divokej prírody.  
  
V roku 2018 sme sa zamerali na propagáciu Arolla fondu najmä prostredníctvom dokumentárnych 
filmov Vlčie hory, Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka od spoločnosti Arolla Film. Celkovo sa 
nám do fondu podarilo v roku 2018 získať 5 157 EUR.  
 
Z Arolla fondu sme v roku 2018 sumou 6 500 EUR podporili projekt Zefektívnenie územnej ochrany 
hlucháňa hôrneho na územiach jeho výskytu na Slovensku II, ktorého realizátorom bolo občianske 
združenie PRALES. Projekt bol zároveň financovaný aj z 2 % pre Nadáciu Aevis z roku 2017. Tento 
projekt pokračoval v aktivitách minuloročného projektu so zameraním najmä na vypracovanie a 
presadenie Programu záchrany hlucháňa hôrneho, vypracovanie a podanie sťažnosti na Európsku 
Komisiu pre porušenie povinnosti SR vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany hlucháňa hôrneho, terénny 
výskum lokalít výskytu tetrova hlucháňa a vypracovanie odborných stanovísk v rámci správnych konaní 
na okresných úradoch životného prostredia ako aj v rámci rokovaní so Štátnej ochrany prírody SR.  
 
Viac informácií o aktivitách Nadačného fondu Arolla na: 
aevis.org/nase-aktivity/arolla_fond 
facebook.com/aevisfoundation 
 
Hospodárenie Nadačného fondu Arolla 

    
[€] 

Stav fondu k 1.1.2018         5 033,77 
Prijaté prostriedky do fondu 

    
5 157,00 

Poskytnuté prostriedky z fondu         6 500,00 
Výdaje na správu fondu  

    
210,47 

Stav fondu k 31.12.2018 
    

3 480,30 

       Zdroje a pôvod financovania Nadačného fondu Arolla 
   

[€] 
Organizácie           
Rotary Klub, Liptovský Mikuláš     1 500,00 
Ostatné zdroje      
Dary od jednotlivcov     3 657,00 
Spolu 

    
5 157,00 

       Významní prispievatelia do Nadačného fondu Arolla 
   

[€] 
Rotary Klub, Liptovský Mikuláš         1 500,00 
Jana Belovičová 

    
1 000,00 

Zdeněk Dvořák         600,00 
 
Prijímatelia podpory z Nadačného fondu Arolla (granty) 

   
[€] 

PRALES o.z.         6 500,00 
 
Výročnú správu o použití prostriedkov Arolla fondu za rok 2018 schválila Správna rada Nadácie Aevis na svojom zasadnutí v máji 2019. Táto výročná 
správa sa v zmysle zmluvy o jeho zriadení vypracováva a zverejňuje ako súčasť Výročnej správy Nadácie Aevis za rok 2018. 

https://www.aevis.org/nase-aktivity/arolla_fond/
https://www.facebook.com/aevisfoundation/
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Nadačný fond My sme les 
 
Na podporu občianskej iniciatívy My sme les vznikol v októbri 2018 samostatný Nadačný fond My sme 
les pri Nadácii Aevis. Fond vznikol na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie Aevis. Na tento fond 
boli následne prevedené všetky zostávajúce finančné prostriedky My sme les, ktoré dovtedy 
spravovana Nadácia Aevis.   
 
Nadačný fond My sme les bol zriadený ako otvorený fond, ktorý môže finančne podporiť ktokoľvek 
ľubovoľnou sumou. O poskytnutí prostriedkov z tohto fondu rozhoduje Iniciatíva My sme les spolu so 
správnou radou Nadácie Aevis. V roku 2018 boli z prostriedkov Nadačného fondu  My sme les 
financované najmä náklady spojené s organizovaním protestnej akcie, ktorá sa uskutočnila dňa 27. 
októbra 2018 na námestí v Banskej Bystrici.  
 
Viac informácií o aktivitách iniciatívy My sme les na: 
mysmeles.sk 
facebook.com/mysmeles.sk 
 
Hospodárenie Nadačného fondu My sme les 

    
[€] 

Stav fondu k 1.1.2018         3 981,77 
Prijaté dary od jednotlivcov na podporu iniciatívy 

    
7 754,21 

Výdavky z darov od jednotlivcov na podporu iniciatívy         3 388,16 
Stav fondu k 31.12.2018 

    
8 347,81 

       Zdroje a pôvod financovania Nadačného fondu My sme les 
   

[€] 
Dary od jednotlivcov          7 754,21 
Spolu 

    
7 754,21 

       Významní prispievatelia do Nadačného fondu My sme les 
   

[€] 
Zuzana Mocková         203,00 
Ján Polony 

    
200,00 

Zuzana Moysová         200,00 
Katarína Wentz 

    
200,00 

 
Špecifikácia výdavkov Iniciatívy My sme les  vrátane  
Nadačného fondu My sme les 

   
[€] 

Organizácia Protestu A dosť!         1 519,08 
Poplatky za webové služby a propagáciu     1317,77 
Služby darcovského systému DARUJME     251,31 
Údržba web stránky     300,00 
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Finančná správa za rok 2018 
 

Výnosy 
Hlavná nezdaňovaná činnosť 

[€] 
Zdaňovaná 
činnosť [€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Úroky 0,00 - 0,00 
Prijaté dary (od firiem) 1 500,00 - 760,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00 - 4 336,40 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 13 535,20 - 10 835,77 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 746,62 - 2 019,13 
Iné ostatné výnosy 2,01 - - 
Spolu 17 783,83 0,00 17 951,30 

       Výnosy podľa zdrojov a pôvodu financovania 
   

[€] 
Organizácie 

     Rotary Klub Liptovský Mikuláš         1 500,00 
Verejné zdroje 

     2 % z dane 
    

2 746,62 
Ostatné zdroje      
Dary od jednotlicov     13 115,20 
Dary od jednotlivcov (prostredníctvom Carpatica s.r.o.) 

  
420,00 

Iné ostatné výnosy   2,01 
Spolu 

    
17 783,83 

       Dary od jednotlivcov s hodnotou nad 200 € 
   

[€] 
Jana Belovičová         1 000,00 
Zdeněk Dvořák 

    
600,00 

Samo Jurdík         550,00 
Stanislav Gašparík 

    
305,00 

Miroslav Filipko         240,00 
Zuzana Mocková 

    
203,00 

Ján Polony         200,00 
Zuzana Moysová 

    
200,00 

Katarína Wentz         200,00 

 

Náklady 
Hlavná nezdaňovaná 

činnosť [€]  
Zdaňovaná 
činnosť [€]  

Za predchádzajúce 
účtovné obdobie [€]  

Spotreba materiálu 394,98 - 1,40 
Cestovné 0,00 - 64,58 
Náklady na reprezentáciu 0,00 - 54,39 
Ostatné služby 11 380,96 - 3 176,80 
Mzdové náklady 0,00 - 1 044,90 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie -53,41 - 215,75 
Zákonné sociálne náklady 0,00 - 31,79 
Daň z nehnuteľností 55,87 - 55,87 
Ostatné dane a poplatky 0,00 - 75,73 
Iné ostatné náklady 229,29 - 5,00 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 11 000,00 - 6 340,00 
Spolu 23 007,69 0,00 11 066,21 

       Náklady podľa nadačných činností Zdroj financovania  [€] 
Grantové programy (Nadačný fond Arolla) Dary od jednotlivcov 4 650,00 
Grantové programy (Nadačný fond Arolla) Dary od firiem 500,00 
Grantové programy (Nadačný fond Arolla) Dary od organiizácií 1 350,00 
Grantové programy 2 % prijaté v roku 2017 4 500,00 
Vlastné projekty a aktivity 2 % prijaté v roku 2017 a 2018 6 254,60 
Vlastné projekty a aktivity Dary od jednotlivcov a ostatné zdroje 3 792,80 
Správa nadácie Dary od jednotlivcov 251,31 
Správa nadácie Ostatné zdroje 1 260,78 
Správa nadácie 2 % prijaté v roku 2017 a 2018 237,73 
Správa Arolla fondu Dary od jednotlivcov 210,47 
Spolu 

 
23 007,69 
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Špecifikácia nákladov na správu Nadácie Aevis [€] 
Prevádzka nadácie 

  Ostatné služby (webové a účtovnícke, nájom, poštovné) 
    

1 259,94 
Iné náklady spojené s prevádzkou nadácie 

     Daň z nehnuteľnosti (daň za les) 
    

55,87 
Ostatné dane a poplatky (notárske, výpisy z registrov) 

    
57,73 

Služby darcovského systému DARUJME 
    

296,28 
Školenie k fundraisingu 

   
80,00 

 Spolu 
 

1 749,82 
   
 
Aktíva 

 
Za bežné účtovné obdobie [€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Pozemky     34 741,05 34 741,05 
Pokladnica 

  
98,10 1 206,18 

Bankové účty     25 089,44 14 158,42 
Náklady budúcich období 

  
202,09 234,13 

Spolu 
  

60 130,68 50 339,78 

     
  

Pasíva 
 

Za bežné účtovné obdobie [€] 
Za predchádzajúce účtovné 

obdobie [€] 
Základné imanie     34 741,05 34 741,05 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 
-8 712,13 -14 396,41 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     -5 223,86 6 885,09 
Krátkodobé rezervy 

  
180,00 150,00 

Ostatné dlhodobé záväzky     9 308,02 9 308,02 
Záväzky z obchodného styku 

  
5 825,41 5 850,89 

Daňové záväzky     33,60 0,00 
Výnosy budúcich období 

  
23 978,59 9 001,95 

Spolu 
  

60 130,68 50 339,78 
 
Účel použitia podielu zaplatenej dane z príjmov 
podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov 

Výška použitého podielu 
zaplatenej dane na tento účel [€] 

Spôsob použitia podielu zaplatenej 
dane 

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 750,00 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy 

Ochrana a tvorba životného prostredia 4 500,00 
Poskytnutie finančných prostriedkov 

formou grantovej zmluvy 

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 050,00 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy 

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 380,00 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy 

Ochrana a tvorba životného prostredia 264,22 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy 

   
Výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:   
Administratívny poplatok 57,73  
Spolu 9001,95  
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Poznámky k hospodáreniu 
  
Účtovná závierka Nadácie Aevis, ako aj finančná časť tejto Výročnej správy za rok 2018, bola schválená 
v marci 2019 revízorom Nadácie Aevis. 
  
Všetky náklady v roku 2018 boli použité v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie Aevis a 
podmienkami určenými v jej nadačnej listine. Štruktúra nákladov na správu Nadácie Aevis je v súlade s § 
28 ods. 2 zákona č. 34/2005 Z.z. o nadáciách. Rozpočet na správu Nadácie Aevis v miere nevyhnutnej na 
zabezpečenie jej činnosti v roku 2018 bol schválený vo výške 2000 € uznesením Správnej rady Nadácie 
Aevis.  
  
V roku 2018 neboli fyzickým ani právnickým osobám na verejnopropešný účel poskytnuté žiadne 
finančné prostriedky z grantových programov Nadácie Aevis. 
  
V rámci správy nadačných fondov spravovala Nadácia Aevis v roku 2018 Arolla fond a Fond My sme les. 
Z prostriedkov Arolla fondu bol v roku 2018 poskytnutý iba jeden grant v celkovej výške 6 500 EUR. 
Prehľady o  hospodárení Arolla Fondu a Fondu My sme les sú spracované v samostatnej časti tejto 
výročnej správy v súlade s podmienkami o ich zriadení.   
  
V roku 2018 nebola vyplatená žiadna odmena za výkon funkcie správcu nadácie, ani iného člena 
orgánov Nadácie Aevis. 
  
Nadačné imanie Nadácie Aevis tvoria lesné pozemky v katastrálnom území obce Valaská Belá v 
Strážovských vrchoch o celkovej výmere 5,89 ha. V roku 2018 nedošlo k navýšeniu nadačného imania. 
 

 

Zmeny v nadačnej listine a orgánoch 
  
V roku 2018 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine, ani v orgánoch Nadácie Aevis. 
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Poďakovanie za podporu  
 
Jednou z našich dôležitých nadačných aktivít je aj získavanie finančných prostriedkov na podporu 
ochrany lesov, návratu divokej prírody a rozvoja prírodného turizmu na Slovensku. V roku 2018 sme na 
svoju činnosť získali finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb vo forme 2 % z dane a od 
firiem a individuálnych prispievateľov vo forme darov.  
  
Za podporu v roku 2018 patrí poďakovanie najmä týmto osobám - Jana Belovičová, Zdeněk Dvořák, 
Samo Jurdík, Stanislav Gašparík, Miroslav Filipko, Zuzana Mocková, Ján Polony, Zuzana Moysová, 
Katarína Wentz ako aj Rotary Klubu Liptovský Mikuláš a CARPATICA s.r.o.  
  
Naše poďakovanie taktiež patrí Renáte Mojšovej, Karolovi Kaliskému, Kamilovi Soóšovi, Tomášovi 
Kaliskému, Centru pre filantropiu a našim zahraničným partnerom Frankfurt Zoological Society, The 
European Nature Trust a Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze za ich pomoc a spoluprácu. 
  
Všetkým darcom, podporovateľom a partnerom úprimne ďakujeme. 
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