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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.: 

 Baláž Erik, predseda správnej rady 

 Wiezik Michal, člen správnej rady 

 Fiala Jozef, člen správnej rady 

 Karpiš Juraj, revízor 
 

 Mičaník Rastislav, riaditeľ 

 Vida Tomáš, projektový manažér 

 Burdová Zuzana, lokálna koordinátorka 

 Pačayová Katarína, programová asistentka 

 Kiseľa Stanislav, manažér pre podporu podnikania 
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Prehľad o činnosti 
 
V rámci našich všeobecne prospešných služieb sme počas roka zabezpečovali riadenie a realizáciu 
čiastkových úloh dlhodobého projektu Vlčie hory. Projekt realizujeme spoločne s Nadáciou Aevis a 
našimi zahraničnými partnermi. Jeho cieľom je vytvorenie funkčnej a celospoločensky prijateľnej 
ochrany divokej prírody v rámci územia Biosférickej rezervácie Východné Karpaty. Chceme, aby v 
Európe vzniklo rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor aj 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 a šancou 
pre lepší život. 
 
Projekt v rámci medzinárodnej spolupráce s organizáciou Frankfurt Zoological Society (DE) fzs.org 
realizujeme pod názvom Wilderness conservation in Carpathian Wolf Mountains. Spolupracujeme 
pritom aj s ďalšími zahraničnými organizáciami, ktoré aktívne podporujú ochranu a obnovu divokých 
území v Európe. Našimi partnermi sú The European Nature Trust (UK) theeuropeannaturetrust.com, 
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze (PL) przyrodnicze.org a Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony 
Ptaków (OTOP) otop.org.pl.  
  
V roku 2020 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 
Pavlom Stranovským sme pripravili a realizovali nový zážitkový produkt prírodného turizmu pod 
názvom Prales v noci nespí. So Zuzanou Burdovou a Slavomírom Senkom sme pokračovali v realizácií 
zabehnutých exkurzií pod názvom Krajinou Vlčích hôr a Prales spieva. S odborníkom na veľké šelmy 
Kamilom Soóšom zo spoločnosti Tajomné Karpaty sme aj naďalej pokračovali v realizácii úspešného 
produktu Po vlčích stopách. Celkovo sme počas roka 2020 zrealizovali vzdelávacie exkurzie v prírode 
počas 26 termínov, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 99 účastníkov. V realizácii týchto aktivít aj naďalej 
pokračujeme. Viac informácií aj na: https://bit.ly/3r7nBRE a https://bit.ly/3gPFL6K 
  
V rámci podpory produktov cestovného ruchu a podnikania v segmente prírodného turizmu sme 
priebežne spolupracovali so spoločnosťou Tajomné Karpaty pri tvorbe a propagácii ich vlastných 
produktov. V tejto spolupráci aj naďalej pokračujeme.  
Viac o ich činnosti na: http://tajomnekarpaty.com/ a https://bit.ly/3r9uYYy  
  
Zároveň sme sa v rámci projektu aktívne 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 tiež na procese vyhlásenia novej prírodnej rezervácie Veľký Bukovec v 
Národnom parku Poloniny. Kládli sme pritom dôraz na zabezpečenie primeraného manažmentu aj v 
širšej tzv. nárazníkovej zóne. V týchto aktivitách pokračujeme. 
 https://bit.ly/2TEi0G6, https://bit.ly/2SVfNpu, https://bit.ly/3dIevFt. 
 
V spolupráci s našimi (najmä zahraničnými) partnermi sme v roku 2020 realizovali projekt Menej bariér 
pre viac úžitku z prírody, ktorý získal podporu od  Active Citizens Fund. V roku 2020 sme v spolupráci s 
organizáciou VIA IURIS pripravovali návrhy legislatívnych zmien a pripomienkovali strategické 
dokumenty, v spolupráci s Nórskou asociáciou Linking Tourism & Conservation sme pripravili 
medzinárodnú konferenciu o prírodnom turizme https://bit.ly/KonferenciaPT a táto organizácia na 
základe svojich skúseností a partnerstiev z celého sveta pripravila v rámci projektu aj príručku Príklady 
dobrej praxe pre rozvoj prírodného turizmu https://bit.ly/PriruckaPT. V rámci projektu sa realizoval aj 
dotazníkový návštevnícky prieskum v chránených územiach https://bit.ly/3hcsjtM, ktorý sme využili pri 
tvorbe koncepcií rozvoja prírodného turizmu pre mesto Snina a Banskobystrický kraj. V tomto projekte 
pokračujeme aj v roku 2021. Viac informácii o ňom aj na: https://bit.ly/2U471pq.  
 

https://www.fzs.org/
https://www.theeuropeannaturetrust.com/
https://www.przyrodnicze.org/
https://www.otop.org.pl/
https://bit.ly/3r7nBRE
https://bit.ly/3gPFL6K
http://tajomnekarpaty.com/
https://bit.ly/3r9uYYy
https://bit.ly/2TEi0G6
https://bit.ly/2SVfNpu
https://bit.ly/3dIevFt
https://bit.ly/KonferenciaPT
https://bit.ly/PriruckaPT
https://bit.ly/3hcsjtM
https://bit.ly/2U471pq
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Priebežne počas roka sme sa venovali aj popularizačným prezentáciám a verejným diskusiám o 
prírodnom turizme a ochrane divokej prírody. Napríklad v Humennm sme realizovali prednášku s 
diskusiou pod názvom Miznúci svet Karpatských pralesov. V týchto aktivitách pokračujeme. Viac o 
našich aktivitách aj na: https://bit.ly/3AZEVfQ,https://bit.ly/3xodNVu, https://bit.ly/3ig4Szo alebo aj na 
https://bit.ly/36ApVXR 
 
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. bit.ly/31tha2N 
 
V roku 2020 sme pokračovali v aktivitách zameraných na podporu udržateľného rozvoja regiónu Snina 
pod destinačnou a produktovou značkou Poloniny neskutočne skutočné. Počas roka sme v Poloninách 
priebežne podporovali okrem iného aj miestnych podnikateľov a remeselníkov a to najmä v oblasti 
výroby lokálnych produktov. V auguste 2020 sme otvorili vlastné turistické centrum na Sninských 
rybníkoch, v rámci ktorého sme tiež vytvorili priestor na predaj regionálnych výrobkov. V rámci 
propagácie destinačnej značky Poloniny sme sa angažovali ako partneri pri realizovaní viacerých 
verejných akcií a podujatí v regióne. V spolupráci s partnermi sme udeľovali značku kvality Skutočne 
kvalitné Poloniny, ktorej cieľom je pomôcť zviditeľniť miestnych producentov a poskytovateľov služieb. 
Zorganizovali sme tiež pracovné stretnutie na Správe Národného parku Poloniny, kde sme spoločne 
diskutovali o možnostiach implementácie prírodného turizmu v území. Rozvoj destinácie  sme 
priebežne prezentovali v miestnym médiách, na sociálnych sieťach či online počas webinárov (napr. v 
spolupráci OOCR Horný Zemplín a OOCR Gemer).   
Viac na informácií o dianí v Poloninách na: https://bit.ly/2VCnJg5 a https://bit.ly/3uktNp7 
 
V rámci podpory našich verejnoprospešných služieb a zároveň v rámci podpory rozvoja udržateľného 
turizmu v Poloninách sme od augusta 2020 začali prevádzkovať aj vlastné informačné centrum na 
Sninských rybníkoch a požičovňu elektrobicyklov. Venovali sme sa tiež  podpore pre miestnych v rámci 
ich vlastného podnikania. Priebežne počas roka sme napr. poskytovali bezplatné odborné konzultácie 
pre podnikateľské nápady a plány.  V spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom sme sa 
prezentovali na seminári o predaji z dvora a v spolupráci s OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš sme sa 
zúčastnili informačných stretnutí zameraných na zlepšenie ponuky a kvality poskytovania ubytovacích 
služieb v Poloninách.  
 
V aktivitách zameraných na podporu udržateľného rozvoja regiónu Snina resp. destinácie Poloniny aj 
naďalej pokračujeme. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://bit.ly/3AZEVfQ
https://bit.ly/3xodNVu
https://bit.ly/3ig4Szo
https://bit.ly/36ApVXR
https://bit.ly/31tha2N
https://bit.ly/2VCnJg5
https://bit.ly/3uktNp7
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Finančná správa za rok 2020 
 

Výnosy 
Hlavná nezdaňovaná  

činnosť [€] 
Zdaňovaná 
činnosť [€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Tržby z predaja služieb (verejnoprospešných) 2 447,00 3 007,50 848,68 
Tržby za predaný tovar - 4 627,71  
Aktivácia vnútroorganizačných služieb 960,90   
Prijaté príspevky od iných organizácií 56 304,47 - 35 658,66 
Prijaté príspevky (od fyzických osôb) 6 670,80 - 100,00 
Dotácie 18 485,04 - 41 210,66 
Iné ostatné výnosy 0,00  8,17 
Spolu 84 868,21 7 635,21 77 826,17 

       Výnosy podľa zdrojov a pôvodu financovania 
   

[€] 
Nadácie a organizácie           
Frankfurt Zoological Society 

 
57462,29 

  
36 767,93 

Verejné zdroje 
     Interreg, projekt schválený v 2018   -1157,82     32580,79 

Active Citizens Fund, projekt schválený v roku 2019 19445,94 
  

7 520,60 
Ostatné zdroje     
Dary od jednotlivcov 6670,80   100,00 
Vlastné verejnoprospešné služby     
Edukačná činnosť 2447,00   856,85 
Podnikateľská činnosť     
Predaj služieb  3007,50   
Predaj tovaru  4627,71   
Spolu 

 
84868,21 7635,21 

 
77826,17 

       

Náklady 
Hlavná nezdaňovaná 

činnosť [€]  
Zdaňovaná 
činnosť [€]  

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€]  

Spotreba materiálu 226,20 4 697,10 1 820,48 
Spotreba energie - 600,00 - 
Predaný tovar - 2 415,71 - 
Cestovné 392,11 - 160,89 
Náklady na reprezentáciu 101,10 - 4 124,00 
Ostatné služby 69 806,84 4 702,42 65 220,50 
Mzdové náklady 6 426,70 306,00 3 530,00 
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 1 949,97 107,65 1 184,41 
Iné ostatné náklady 98,20 - 69,43 
Ostatné dane a poplatky - 5,31 206,34 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku - 1 986,00 - 
Spolu 79 001,12 14 820,19 76 316,05 

        
Aktíva 

 

            Za bežné účtovné 
obdobie [€] 

      Za predchádzajúce 
účtovné obdobie [€] 

Drobný dlhodobý hmotný majetok     16 010,00 - 
Tovar   3 346,06 - 
Pokladnica     2 072,67 2 361,66 
Bankové účty 

  
6 683,68 35 338,03 

Pohľadávky z obchodného styku     2 129,68 413,68 
Príjmy budúcich období   - 16 562,17 
"Pohľadávky z dôvodu finančných 
vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy      19 726,65 43 183,20 
Spolu 

  
49 968,74 97 858,74 
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Pasíva 
 

            Za bežné účtovné 
obdobie [€] 

      Za predchádzajúce 
účtovné obdobie [€] 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie     -1 317,89 1 510,12 
Krátkodobé rezervy 

  
833,67 1 513,58 

Výnosy budúcich období     34 199,87 61 771,83 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -655,71 -2 165,83 
Záväzky voči zamestnancom - 56,12 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami - 38,88 
Daňové záväzky - 13,16 
Záväzky z obchodného styku 922,80 20 120,88 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci 14 000,00 15 000,00 
Spolu 

  
47 982,74 97 858,74 

Dary od jednotlivcov s hodnotou nad 331 Eur 
  

[€] 
Marcel Dancák      900,00 
Bibiana Droppová 

  
 6 500,00 

 

Poznámky k hospodáreniu 
  
Účtovníctvo Aevis n.o. bolo v roku 2020 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 2020 bolo 
podané v zákonom stanovenej lehote. 
  
Aevis n.o. v roku 2020 okrem neziskových aktivít aj podnikala. Výnosy a náklady boli rozdelené medzi 
hlavnú nezdaňovanú činnosť spojenú s všeobecne prospešnými službami a zdaňovanú činnosť. 
Hlavnými výnosmi organizácie boli granty resp. dotácie a príjmy z poskytovania všeobecne 
prospešných služieb. Náklady v roku 2020 boli vynaložené v súlade so všeobecne prospešným účelom 
Aevis n.o., podmienkami určenými v jej Štatúte a rozpočtom na rok 2020. V roku 2020 nebola vyplatená 
žiadna odmena za výkon funkcie riaditeľa, ani iného člena orgánov. Aevis n.o. nevlastnila v roku 2020 
žiaden nehnuteľný majetok, ani prioritný majetok štátu. 

 

Zmeny v štatúte a orgánoch 
  
V roku 2020 boli vykonané nasledujúce zmeny v orgánoch  Aevis n.o.: revízorom sa stal Juraj Karpiš. 
Zároveň došlo aj k zmene sídla na Rybnická 3951, 069 01 Snina. 

 

Poďakovanie za podporu a spoluprácu  
 
Za podporu resp. spoluprácu s Aevis n.o. v roku 2020 patrí poďakovanie najmä Monike Kotulak, Ivete 
Niňajovej, Kataríne Niňajovej, Ľudmile Elexovej, Zuzane Okánikovej, Michalovi Homolovi, Karolovi 
Kaliskému, Pavlovi Stranovskému, Ondrejovi Kameniarovi, Slavomírovi Senkovi, Michaelovi 
Brombacherovi, Tobymu Aykroydovi, Kamilovi Soóšovi, Igorovi Jakubíkovi, Daniele Soóšovej, Jánovi 
Arbetovi, Imrichovi Vozárovi, Eve Kováčechovej, Renate 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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