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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 našich všeobecne prospešných služieb priebežne zabezpečujeme riadenie a realizáciu 
čiastkových úloh dlhodobého projektu Vlčie hory. Projekt realizujeme spoločne s Nadáciu Aevis. Jeho 
cieľom je vytvorenie 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. 
 
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 The European Nature Trust (UK) theeuropeannaturetrust.com a Fundacja 
Dziedzictwo Przyrodnicze (PL) przyrodnicze.org.  
  
V roku 2019 sme sa v rámci projektu Vlčie hory venovali produktom cestovného ruchu (poznávacím 
exkurziám so sprievodcom) a podpore podnikania v segmente prírodného turizmu. V spolupráci s našou 
kolegyňou Zuzanou Burdovou sme pripravili a realizovali nový zážitkový produkt pod názvom Krajinou 
Vlčích hôr a s našim externým spolupracovníkom Slavomírom Senkom sme pokračovali v realizácií 
exkurzií pod názvom Prales spieva. S odborníkom na veľké šelmy Kamilom Soóšom zo spoločnosti 
Tajomné Karpaty sme aj naďalej pokračovali v realizácií úspešného produktu Po vlčích stopách. 
Celkovo sme počas roka 2019 zrealizovali 21 vzdelávacích exkurzií v prírode, na ktorých sa zúčastnilo 
celkovo 55 účastníkov. Viac 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 pri tvorbe resp. 
propagácii ich vlastných produktov. V tejto spolupráci aj naďalej pokračujeme.  
  
Počas roka sme sa priebežne zapájali aj 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 príslušných ministerstiev a 
na úrovni Národného parku Poloniny. Podieľali sme sa na príprave a tvorbe odborných stanovísk a 
pripomienok k návrhom úpravy hraníc z dielne Ministerstva životného prostredia a do ich 
presadzovania sme zapojili aj verejnosť v rámci predkladania hromadnej pripomienky, ktorú podpísalo 1 
408 ľudí bit.ly/2Vap8s7 a o ktorej sme následne rokovali spolu s organizáciou WWF na pôde 
Ministerstva životného prostredia. Presadzovali sme pritom dodržiavanie záväzkov pôvodnej 
nominácie ako aj odporúčaní, ktoré boli jasne formulované v záverečnej správe spoločnej poradnej 
misie WHC/IUCN, ktorá sa uskutočnila v októbri 2018, najmä čo sa týka zabezpečenia prísnej ochrany 5 
766 ha v jadrovom území a dostatočne veľkej a funkčnej nárazníkovej zóny. Poskytovali sme v tejto veci 
aj konzultácie (okrem iného aj pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a tiež pre 
viaceré médiá napr. bit.ly/3dbkejX). Aj vďaka naším snahám sa v roku 2019 podarilo dosiahnuť 
predloženie návrhu na úpravu hraníc tejto UNESCO lokality, ktorej jadrová zóna a striktná nárazníková 
zóna majú spolu výmeru 5 980 ha, širšia nárazníková zóna nakoniec predstavuje územie s rozlohou až 
13 381 ha. Manažment v širšej nárazníkovej zóne sa má  realizovať aj s ohľadom na odporúčania 
záverečnej správy spoločnej poradnej misie WHC/IUCN z októbra 2018. 
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V spolupráci s našimi (najmä zahraničnými) partnermi sme v roku 2019 pripravovali resp. sme sa 
spolupodieľali na tvorbe a podaní nasledovných projektov a žiadostí o grant:  

• Forest Discovery Experience (Erasmus+),  
• Dobry start w Wilczych Górach (Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020), 
• Menej bariér pre viac úžitku z prírody (Active Citizens Fund – Slovakia), 
• Menej bariér pre viac úžitku z prírody pre Sninu (Úrad vlády SR - Výzva na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja). 
 
Úspešný bol pre nás projekt Menej bariér pre viac úžitku z prírody, ktorý získal podporu od  Active 
Citizens Fund. Jeho realizácia sa rozbehla júni 2019 pričom viaceré projektové aktivity boli naplánované 
aj na rok 2020. V roku 2019 sme v spolupráci s organizáciou VIA IURIS začali analyzovať konkrétne 
bariéry pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku a pripravovať potrebné legislatívne zmeny. Začali 
sme spoluprácu aj s Nórskou organizáciou Linking Tourism and Conservation ltandc.org, ktorá v rámci 
podpory rozvoja prírodného turizmu na Slovensku pre nás pripravuje dokument s príkladmi dobrej 
praxe z území a štátov, ktoré by mohli byť inšpiráciou aj pre Slovensko. Spoluprácu sme tiež rozbehli aj 
s mestom Snina a Banskobystrickým samosprávnym krajom.  V projekte aj naďalej pokračujeme. Viac 
na: aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/menej_barier 
 
V rámci nášho projektu Šanca pre prírodu, šanca pre región sme v roku 2019 riešili: 

• koncept prírodného turizmu bit.ly/KonceptPT, 
• medzinárodnú konferenciu v Bratislave bit.ly/2C6zYb1, 
• medializácie bit.ly/2PbINEa, bit.ly/2CfAHa4, bit.ly/2CfAHa4, bit.ly/2Vb4TdWa. 

 
Naďalaj sme sa venovali aj popularizačným prezentáciám a verejným diskusiám o prírodnom turizme v 
mestách Humenné, Ružomberok, Gelnica, Košice, Revúca, Prešov, Žilina a Rimavská Sobota. Viac o 
našich aktivitách v oblasti prírodného turizmu na stránkach: 
aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/sanca_pre_prirodu 
aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/menej_barier 
prirodnyturizmus.sk/blog/ a  www.facebook.com/PrirodnyTurizmus 
 
V rámci ďalšieho nášho projektu Výskumníci vlčích hôr sme v spolupráci s partnermi z Poľska 
realizovali vzdelávanie 3 potenciálnych sprievodcov, ktorí by sa chceli aktívne venovať prírodnému 
turizmu. Spoločne s nimi sme následne zorganizovali 28 vzdelávacích výjazdov do Vlčích hôr pre žiakov 
7 základných škôl z okresu Snina. 
aevis.org/nase-aktivity/rozvoj-prirodneho-turizmu/vyskumnici_vlcich_hor 
 
V roku 2019 sme venovali aj aktivitám zameraným na udržateľný rozvoj destinácie Poloniny. Na 
základe viacerých stretnutí so zástupcami miestnej komunity vznikol podklad pre vytvorenie 
destinačnej a produktovej značky Poloniny regionpoloniny.sk/znacka. Zamerali sme sa aj na 
identifikovanie potrieb rozvoja tejto destinácie a výsledkom by mal byť koncepčný dokument zameraný 
na rozvoj prírodného turizmu mesta Snina, ktorý vznikne v roku 2020. Počas roka sme v Poloninách 
podporovali aj miestnych podnikateľov v oblasti výroby lokálnych produktov. V spolupráci s expertkou 
na rozvoj podnikateľských subjektov Katarínou Niňajovou sme bezodplatne zabezpečili analýzu a 
rozvojovú stratégiu pre firmy Hany Ulič a FelixRem s. r. o. z Uliča v hodnote 4 200 €. Viac na: 
regionpoloniny.sk a facebook.com/PoloninyNeskutocneSkutocne 
 
Priebežne počas roka sme zároveň prezentovali a propagovali informácie o ochrane divokej prírody a 
prírodnom turizme. Viac o našich aktivitách priebežne počas roka uverejňujeme na: 
facebook.com/aevisfoundation 
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Finančná správa za rok 2019 
 

Výnosy 
Hlavná nezdaňovaná  

činnosť [€] 
Zdaňovaná 
činnosť [€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Tržby z predaja služieb (verejnoprospešných) 848,68 - 1 300,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií 35 658,66 - 47 238,60 
Prijaté príspevky (od fyzických osôb) 100,00 - - 
Dotácie 41 210,66 - 54 417,11 
Iné ostatné výnosy 8,17  - 
Spolu 77 826,17 0 102 955,71 

       Výnosy podľa zdrojov a pôvodu financovania 
   

[€] 
Nadácie a organizácie           
Frankfurt Zoological Society 

    
36 767,93 

Verejné zdroje 
     Úrad vlády SR, projekt schválený v 2018          17 127,89 

Interreg, projekt schválený v 2018 
   

14 555,47 
Active Citizens Fund, projekt schválený v roku 2019    7 520,60 
Vlastné verejnoprospešné služby     
Edukačná činnosť    1 854,28 
Spolu 

    
77 826,17 

       
Náklady 

Hlavná nezdaňovaná 
činnosť [€]  

Zdaňovaná 
činnosť [€]  

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€]  

Spotreba materiálu 1 820,48 - 865,12 
Cestovné 160,89 - 290,70 
Náklady na reprezentáciu 4 124,00 - 799,55 
Ostatné služby 65 220,50 - 88 338,01 
Mzdové náklady 3 530,00 - 10 158,94 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 1 184,41 - 3 152,13 
Iné ostatné náklady 69,43 - - 
Ostatné dane a poplatky 206,34 - 24,30 
Spolu 76 316,05  0,00 103 628,75 

        
Aktíva 

 

            Za bežné účtovné 
obdobie [€] 

      Za predchádzajúce 
účtovné obdobie [€] 

Pokladnica     2 361,66 2 857,11 
Bankové účty 

  
35 338,03 23 784,08 

Pohľadávky z obchodného styku     413,68 263,68 
Príjmy budúcich období   16 562,17 2 006,70 
"Pohľadávky z dôvodu finančných 
vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy      43 183,20 0,00 
Spolu 

  
97 858,74 28 911,57 

     
  

Pasíva 
 

            Za bežné účtovné 
obdobie [€] 

      Za predchádzajúce 
účtovné obdobie [€] 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     1 510,12 -673,04 
Krátkodobé rezervy 

  
1 513,58 1 751,70 

Výnosy budúcich období     61 771,83 29 175,30 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -2 165,83 -1 492,79 
Záväzky voči zamestnancom 56,12 - 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 38,88 - 
Daňové záväzky 13,16 121,60 
Záväzky z obchodného styku 20 120,88 28,80 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 15 000,00 0,00 
Spolu 

  
97 858,74 28 911,57 
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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 2019. Ročná účtovná 
závierka Aevis n.o. bola preskúmaná Revízorom, schválená Správnou radou a uložená do registra 
účtovných závierok v zákonom stanovenej lehote. Daňové priznanie Aevis n.o. za rok 2019 bolo podané 
v zákonom stanovenej lehote. 
  
Aevis n.o. v roku 2019 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 2019 boli vynaložené v súlade so všeobecne 
prospešným účelom Aevis n.o., podmienkami určenými v jej Štatúte a rozpočtom na rok 2019. V roku 
2019 nebola vyplatená žiadna odmena za výkon funkcie riaditeľa, ani iného člena orgánov. Aevis n.o. 
nevlastnila v roku 2019 žiaden nehnuteľný majetok, ani prioritný majetok štátu. 

 

Zmeny v štatúte a orgánoch 
  
V roku 2019 neboli vykonané žiadne zmeny v Štatúte, ani v orgánoch Aevis n.o. 

 

Poďakovanie za podporu a spoluprácu  
 
Za podporu resp. spoluprácu v roku 2019 patrí poďakovanie najmä Ivete Niňajovej, Ľudmile Elexovej, 
Zuzane Okánikovej, Karolovi Kaliskému, Pavlovi Stranovskému, Ondrejovi Kameniarovi, Slavomírovi 
Senkovi, Michaelovi Brombacherovi, Monike Kotulak, Tobymu Aykroydovi, Kamilovi Soóšovi, Igorovi 
Jakubíkovi, 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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