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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
• Martina Barancová Paulíková, revízorka
• Rastislav Mičaník, riaditeľ, projektový manažér
• Tomáš Vida, projektový manažér
• Jana Špačková, projektová asistentka
• Slavomír Senk, projektový asistent
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Prehľad o činnosti
Vlastná činnosť
V roku 2016 sme v rámci všeobecne prospešných služieb zabezpečovali riadenie a realizáciu
čiastkových úloh projektu Vlčie hory. Jeho cieľom je vytvorenie dlhodobo funkčnej a celospoločensky
prijateľnej ochrany divokej prírody vo Východných Karpatoch. V spolupráci s našimi partnermi
chceme vytvoriť rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor divočina. Územie, v
ktorom však ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi
obyvateľmi.
Spolupracovali sme pritom najmä s organizáciami Frankfurt Zoological Society fzs.org, The European
Nature Trust theeuropeannaturetrust.com a Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze przyrodnicze.org.
Tieto naše partnerské organizácie aktívne podporujú iniciatívy na ochranu a obnovu divokých území
v Európe. Spolupráca s Frankfurt Zoological Society naviac získala formu spoločného projektu
Wilderness conservation in Carpathian Wolf Mountains, ktorý bol zároveň naším hlavným finančným
zdrojom pre financovanie našej činnosti v roku 2016.
Počas roka sme sa zameriavali v prvom rade na podrobnejší prieskum záujmového územia
(Národného parku Poloniny a Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty), konkrétne na jeho
prírodné pomery, vlastnícku štruktúru, aktuálne využívanie krajiny a existujúce služby v turizme.
Získané informácie hodláme využívať v ďalšom procese realizácie projektu ako podklad pre
plánovanie, rozhodovanie a realizáciu aktivít a služieb. Zároveň sme sa priebežne stretávali a
diskutovali s predstaviteľmi samospráv a cirkví pôsobiacich v regióne, ako aj s aktívnymi
jednotlivcami.
V rámci rozvoja záujmového územia chceme podporovať zvyšovanie zamestnanosti v oblasti
prírodného turizmu. Naše aktivity sa preto počas roka zamerali aj na analýzu príležitostí, ktoré by v
súlade s myšlienkami udržateľného rozvoja, využívajúc prírodné a kultúrne bohatstvo tohto regiónu,
priniesli prácu pre miestnych obyvateľov a zároveň lepšie služby pre návštevníkov tohto územia.
Zorganizovali sme tiež pracovné stretnutie poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ktorí sa
špecializujú na prírodný turizmus a ponúkajú poznávanie divočiny v našom záujmovom území
severovýchodného Slovenska. Spoločne sme sa snažili hlavne identifikovať problémy, ako aj
príležitosti v rámci tohto zatiaľ nie veľmi rozvinutého segmentu turizmu. Dohodli sme sa zároveň na
ďalšej spolupráci a vzájomnej podpore.
V priebehu roka sme sa tiež podieľali na propagovaní existujúcich produktov prírodného turizmu
našich partnerov vo Vlčích horách.
V záujmovom území chceme zároveň podporovať podnikateľské zámery, ktoré budú úzko prepojené
s prírodným turizmom a ochranou divokej prírody. V roku 2016 sme preto začali spolupracovať s
anglickou spoločnosťou Conservation Capital, ktorá sa špecializuje na prípravu a financovanie práve
takéhoto podnikania. Požiadali sme ich, aby pre nás vypracovali návrh vhodných produktov a služieb.
V rámci tejto aktivity sme pre experta z Conservation Capital zároveň zorganizovali týždňový pracovný
pobyt v regióne. Ich finálny návrh riešení očakávame začiatkom roka 2017.
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Podpora iných aktivít
V roku 2016 sme podporili občiansku iniciatívu v obciach na severovýchodnom Slovensku pri
ochrane ich územia pred nezákonnými aktivitami smerujúcimi k ťažbe ropy a zemného plynu.
Zároveň sme finančne podporili Lesoochranárske zoskupenie VLK, ktoré sa tejto téme aktívne
venovalo a poskytovalo iniciatíve poradenské a právne služby. Finančne sme podporili aj aktivity
partnerskej organizácie Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z Poľska, ktorá v rámci projektu
Wilderness conservation in Carpathian Wolf Mountains napomáha k vytvoreniu dlhodobo funkčnej a
celospoločensky prijateľnej ochrany divokej prírody na poľskej strane Vlčích hôr.
Viac o našich aktivitách na facebook.com/aevisfoundation.
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Finančná správa za rok 2016
Výnosy
Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Spolu

Hlavná nezdaňovaná
činnosť [€]
0,61
43 924,41
40,00
43 965,02

Zdaňovaná
činnosť [€]
0

Výnosy podľa zdrojov a pôvodu financovania
Nadácie a organizácie
Grant od Frankfurt Zoological Society
Ostatné zdroje
Dary od jednotlicov
Úroky prijaté na bežných bankových účtoch
Spolu

Náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám
Spolu

Za predchádzajúce účtovné
obdobie [€]
0
[€]
43 924,41
40,00
0,61
43 965,02

Hlavná nezdaňovaná
činnosť [€]
284,64
774,37
234,43
20 725,28
5 078,32
1 787,37
40,00

Zdaňovaná
činnosť [€]
-

Za predchádzajúce účtovné
obdobie [€]
-

15 000,00
43 924,41

0,00

0,00

Aktíva
Pokladnica
Bankové účty
Spolu

Za bežné účtovné
obdobie [€]
176,53
13 589,56
13 766,09

Za predchádzajúce účtovné
obdobie [€]
0,00

Pasíva
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Krátkodobé rezervy
Výnosy budúcich období
Spolu

Za bežné účtovné
obdobie [€]
40,50
150
13 575,59
13 766,09

Za predchádzajúce účtovné
obdobie [€]
0,00

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 2016. Ročná
účtovná závierka Aevis n.o. bola preskúmaná Revízorom, schválená Správnou radou, overená
audítorom a uložená do registra účtovných závierok v zákonom stanovenej lehote. Daňové priznanie
Aevis n.o. za rok 2016 bolo podané v zákonom stanovenej lehote.
Aevis n.o. v roku 2016 nepodnikala a nezískala žiadne výnosy z podnikateľskej činnosti. Jej hlavným
výnosom v rámci zabezpečenia jej činnosti bol grant získaný na základe zmluvy s Frankfurt Zoological
Society v celkovej výške 57 500,- EUR na realizáciu projektu Wilderness conservation in Carpathian
Wolf Mountains. V roku 2016 sa z týchto prostriedkov vyčerpalo 43 924,41 EUR. Nevyčerpané
prostriedky vo výške 13 575,59 EUR boli preúčtované na výnosy budúcich období a čerpané budú v
rámci realizácie projektu v roku 2017. V rámci podmienok zmluvy s Frankfurt Zoological Society bola
v roku 2016 časť prostriedkov z grantu vo výške 10 000,- EUR prerozdelená organizácii Fundacja
Dziedzictwo Przyrodnicze a časť prostriedkov vo výške 5 000,- EUR prerozdelená organizácii
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Lesoochranárske zoskupenie VLK. Uvedené organizácie čerpali poskytnuté prostriedky priebežne
počas roka 2016 na zabezpečenie realizácie čiastkových úloh v rámci projektu.
Všetky náklady v roku 2016 boli použité výhradne v súvislosti s realizáciou projektu a boli v súlade
so všeobecne prospešným účelom Aevis n.o., podmienkami určenými v jej Štatúte a rozpočtom na
rok 2016 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti organizácie.
V roku 2016 nebola vyplatená žiadna odmena za výkon funkcie riaditeľa, ani iného člena orgánov
Aevis n.o..
Aevis n.o. nevlastnila v roku 2016 žiaden nehnuteľný majetok, ani prioritný majetok štátu. Účtovný
audit bol vypracovaný v zmysle ustanovení Štatútu. Výrok audítora je súčasťou Výročnej správy Aevis
n.o. za rok 2016 a ročná účtovná závierka vrátane poznámok tvoria jej prílohu.

Zmeny v štatúte a orgánoch
V roku 2016 neboli vykonané žiadne zmeny v Štatúte, ani v orgánoch Aevis n.o..

Poďakovanie za podporu a spoluprácu
Za podporu v roku 2016 patrí poďakovanie najmä Erikovi Balážovi, Michaelovi Brombacherovi, Lotte
von Komorski, Tobymu Aykroydovi, Matthewi McLuckiemu, Renáte Mojšovej, Viliamovi Bartušovi,
Kamilovi Soóšovi, Tomášovi Kaliskému, Jánovi Dobšovičovi, Jánovi Roháčovi, ako aj organizáciám
Frankfurt Zoological Society, The European Nature Trust, Conservation Capital, Lesoochranárske
zoskupenie VLK a Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze za ich pomoc a spoluprácu. Ďakujeme.
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