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Nadačná činnosť 
 
V rámci Nadácie Aevis realizujeme verejnoprospešnú činnosť, ktorou je ochrana prírody, v rámci dvoch 
hlavných nadačných programov. Prvým z nich je program Návrat divokej prírody, ktorý je zameraný na 
zabezpečenie funkčnej ochrany existujúcich veľkoplošných chránených území a zároveň ich postupné 
rozširovanie. Naším dlhodobým cieľom je vytvárať podmienky vhodné pre návrat európskej divokej 
prírody 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. 
 
Druhým je program Rozvoj prírodného turizmu, ktorý si kladie za cieľ podporovať aktivity a iniciatívy 
zamerané na rozvoj prírodného turizmu na Slovensku. Prírodný turizmus vnímame ako ideálny nástroj 
podporujúci vznik a zachovanie rozsiahlych chránených území divokej prírody v oblastiach osídlených 
človekom. Je vhodnou alternatívou najmä v chránených územiach. Potenciál má však aj v územiach, 
ktoré ešte neboli zničené vplyvom masového turizmu, ako aj v ekonomicky zaostalejších regiónoch. 
Chráni a zachováva nielen prírodné, ale aj kultúrne hodnoty krajiny a zároveň prináša rozvoj pre 
miestne komunity. 
 

Ľudia v nadácii  
 

 Baláž Erik, predseda správnej rady 

 Wiezik Michal, člen správnej rady 

 Fiala Jozef, člen správnej rady 

 Karpiš Juraj, revízor nadácie 

 

 
 Mičaník Rastislav, správca a riaditeľ nadácie 

 Vida Tomáš, koordinátor nadačných programov 

 Burdová Zuzana, lokálna koordinátorka 

 Pačayová Katarína, programová asistentka 
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Návrat divokej prírody 
 
V roku 2020 sme sa v rámci nadačného programu Návrat divokej prírody zameriavali najmä na 
realizáciu vlastných projektov a aktivít a zároveň podporu aktívnych jednotlivcov a skupín v ich úsilí o 
presadenie efektívnej a hlavne funkčnej ochrany prírody na Slovensku. 

 
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 aj 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 2020 aktívne zapájali najmä do riešenia problému 
nedostatočnej ochrany slovenskej časti medzinárodnej UNESCO lokality Staré bukové lesy a bukové 
pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Podieľali sme sa zároveň 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. 
https://bit.ly/2TEi0G6, https://bit.ly/2SVfNpu, https://bit.ly/3dIevFt    
 
Ďalšie súvisiace aktivity zamerané na ochranu a rozvoj územia Vlčie hory sme priebežne počas roka 
realizovali najmä prostredníctvom neziskovej organizáciou Aevis n.o. Tá na Slovensku zastrešuje 
medzinárodný projekt Wilderness conservation in Carpathian Wolf Mountains a zároveň spolupracuje 
so zahraničnými partnermi z Nemecka, Veľkej Británie a Poľska ako aj s viacerými partnermi na 
národnej a lokálnej úrovni. Viac informácií o projekte a činnosti Aevis n.o. uvádzame v samostatnej 
výročnej správe tejto neziskovej organizácie za rok 2020. V realizácií projektu Vlčie hory aj naďalej 
pokračujeme. 
 

My sme les 
 
V roku 2020 sme aj naďalej aktívne podporovali činnosť občianskej iniciatívy My sme les, ktorá má v 
našej nadácii zriadený aj samostatný nadačný fond. Podrobnejší prehľad o jej činnosti je zverejnený na 
stránke tejto iniciatívy. https://bit.ly/2TuKYrJ 
  

Podpora a propagácia 
 
V priebehu roka sme nefinančne podporili viaceré domáce a zahraničné kampane a iniciatívy zamerané 
na záchranu divokej prírody. Taktiež sme finančne v rámci grantovej činnosti podporili zakúpenie 
fotopascí, ktoré slúžia na monitoring šeliem v regióne za účelom ich ochrany, ale aj na skvalitnenie 
produktu prírodného turizmu Po vlčích stopách, ktorý realizujeme v spolupráci so spoločnosťou 
Tajomné karpaty. Finančne sme podporili tiež výstavu Lesy tatranké. https://bit.ly/3hGfqr0 V takýchto 
aktivitách aj naďalej pokračujeme. 
 
Jednou z priebežne realizovaných aktivít z našej strany bola aj medializácia a popularizácia divokej 
prírody a jej ochrany na Slovensku. Prispeli sme svojím odborným názorom k tvorbe viacerých 
mediálnych výstupov či príprave reportáží. Na sociálnych sieťach sme vytvárali vlastný obsah a zároveň 
sme propagovali aj iné dôležité články a reportáže. 
https://bit.ly/3dO5fiX, https://bit.ly/3hwXSgQ, https://bit.ly/3xodNVu, 
https://bit.ly/3wmibmy, https://bit.ly/3yodbzt, https://bit.ly/2TwshEn 
 
Viac o aktivitách v rámci programu Návrat divokej prírody na facebook.com/aevisfoundation 

https://bit.ly/2TEi0G6
https://bit.ly/2SVfNpu
https://bit.ly/3dIevFt
https://bit.ly/2TuKYrJ
https://bit.ly/3hGfqr0
https://bit.ly/3dO5fiX
https://bit.ly/3hwXSgQ
https://bit.ly/3xodNVu
https://bit.ly/3wmibmy
https://bit.ly/3yodbzt
https://bit.ly/2TwshEn
https://www.facebook.com/aevisfoundation
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Rozvoj prírodného turizmu  
 
V rámci nadačného programu Rozvoj prírodného turizmu sme sa v roku 2020 zameriavali najmä na 
propagáciu prírodného turizmu, vytvárenie partnerstiev a na odstraňovanie bariér, ktoré dlhodobo 
bránia v jeho praktickom využívaní v rámci ochrany prírody ako aj v rámci rozvoja regiónov na 
Slovensku. Naším hlavným pilotným regiónom boli Poloniny. 

 

Rozvoj služieb v rámci prírodného turizmu  
 
V spolupráci s neziskovou organizáciou Aevis n.o. sme pokračovali v realizovaní poznávacích exkurzií s 
odborným lektorom v rámci severovýchodného Slovenska,  primárne v Národnom parku Poloniny. 
Prírodný turizmus sme realizovali v praxi prostredníctvom našich vlastných produktov pod názvom 
Krajinou Vlčích hôr, Prales spieva, Prales v noci nespí a Po vlčích stopách. Celkovo sme takto počas 
sezóny 2020 poskytli služby prírodného turizmu pre 99 návštevníkov počas 26 termínov. 
https://bit.ly/36hIRuk, https://bit.ly/3qNLI7N, 
https://bit.ly/3jKalRj, https://bit.ly/3xn9eL9  
  
Spolupracovali sme tiež so spoločnosťou Tajomné Karpaty, ktorá v danom území ponúka a realizuje 
jednodňové aj viacdňové produkty prírodného turizmu s odborným sprievodcom. 
http://www.tajomnekarpaty.com/  

 

Odstraňovanie bariér rozvoja prírodného turizmu  
 
Zároveň sme počas roka v spolupráci s Aevis n.o. realizovali projekt Menej bariér pre viac úžitku z 
prírody, ktorý bol zameraný na podporu a rozvoj prírodného turizmu na Slovensku. Projekt sme 
realizovali vďaka podpore ACF Slovakia a jeho hlavné aktivity boli: 

 mezinárodná konferencia o prírodnom turizme https://bit.ly/KonferenciaPT, 

 príručka Príkladov dobrej praxe pre rozvoj prírodného turizmu https://bit.ly/PriruckaPT, 

 dotazníkový návštevnícky prieskum v chránených územiach https://bit.ly/3hcsjtM,  

 návrhy legislatívnych zmien a pripomienkovanie strategických dokumentov  
Viac informácií o projekte a činnosti Aevis n.o. uvádzame v samostatnej výročnej správe tejto 
neziskovej organizácie za rok 2020. https://bit.ly/2U471pq  

 

Rozvoj destinácie Poloniny  
 
V roku 2020 sme sa venovali aj aktivitám zameraným na udržateľný rozvoj regiónu Snina ako destinácie 
Poloniny. Nadviazali sme pritom na predchádzajúce roky, počas ktorých vďaka nám vznikla destinačná 
značka, značka kvality, destinačný portál ako aj Rozvojový koncept. Zamerali sme sa najmä na 
budovanie spolupráce a partnerstiev na regionálnej úrovni a skvalitňovanie a rozširovanie ponuky 
služieb destinácie. Osobitnú pozornosť sme venovali podpore prírodného turizmu, cyklisticky a údržby 
cyklistickej infraštruktúry. Viac informácií o našich aktivitách v rámci Polonín na:  
https://regionpoloniny.sk/ a https://bit.ly/3uktNp7 

 

Podpora a propagácia  
 
V priebehu roka sme podporili alebo sme sa priamo zapojili do viacerých aktivít súvisiacich s prírodným 
turizmom. Jednou z nich bola aj podpisová akcia za zachovanie Štrbského plesa v súvislosti so zmenou 
územného plánu obce Štrba. Túto akciu podporilo viac ako 77 000 ľudí. https://bit.ly/2UyOQZe 
 
Venovali sme sa aj medializácii a popularizácii prírodného turizmu na Slovensku. Prispeli sme svojím 
odborným názorom k tvorbe viacerých mediálnych výstupov či príprave reportáží. Na sociálnych 

https://bit.ly/36hIRuk
https://bit.ly/3qNLI7N
https://bit.ly/3jKalRj
https://bit.ly/3xn9eL9
http://www.tajomnekarpaty.com/
https://bit.ly/KonferenciaPT
https://bit.ly/PriruckaPT
https://bit.ly/3hcsjtM
https://bit.ly/2U471pq
https://regionpoloniny.sk/
https://bit.ly/3uktNp7
https://bit.ly/2UyOQZe
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sieťach sme vytvárali vlastný obsah a zároveň sme propagovali aj iné dôležité články a reportáže. 
Prezentovali sme prírodný turizmus napr. aj v rámci podujatia Ekotopfilm.  
https://bit.ly/3EVkYrq, https://bit.ly/31rd3nR, https://bit.ly/3dS6CNC,  
https://bit.ly/36mqt3k,  https://bit.ly/3EZd8Nn, https://bit.ly/3pTSFFu  
 
Viac o aktivitách v rámci programu Rozvoj prírodného turizmu na www.prirodnyturizmus.sk, 
https://facebook.com/aevisfoundation a https://facebook.com/PrirodnyTurizmus 

 

Nadačné fondy 
 
Na podporu verejnoprospešného účelu zriaďujeme a spravujeme aj nadačné fondy. Vytvorili sme ich na 
základe rozhodnutia našej Správnej rady alebo na základe zmluvy s právnickou osobou. Všetky takto 
vytvorené fondy sú súčasťou Nadácie Aevis. Aktuálne zabezpečuje správu a podieľame sa zároveň na 
propagácii Nadačného fondu Arolla, Nadačného fondu My sme les a Nadačného fondu Fulmaya.  
 

Nadačný fond Arolla 
 
Nadačný fond Arolla pri Nadácii Aevis vznikol v roku 2016 na základe zmluvy medzi Nadáciou a 
spoločnosťou Arolla Film. Z prostriedkov tohto fondu priebežne podporujeme záujmové skupiny 
občanov, mimovládne neziskové organizácie, občianske iniciatívy, samosprávy alebo jednotlivcov, ktorí 
sa aktívne angažujú v ochrane divokej prírody.  
  
V roku 2020 sa nám do Arolla fondu podarilo získať  celkovo 1 551,88 EUR.  Z prostriedkov fondu sme 
finančne podporili zakúpenie dvoch fotopascí v celkovej sume 265,40 Eur v rámci podpory monitoringu 
veľkých šeliem vo Východných Karpatoch. Ostatné výdavky fondu predstavovali len výdavky na správu 
fondu vo výške 34,28 EUR. Arolla fond sme zároveň priebežne počas roka propagovali najmä 
prostredníctvom dokumentárnych filmov Vlčie hory, Život v oblakoch, Nesmrteľný les a Živá rieka ako 
aj aktivít spoločnosti Arolla Film.  
 
Výročnú správu o použití prostriedkov Arolla fondu za rok 2020 schválila naša Správna rada na svojom 
online zasadnutí v júni 2021. Táto výročná správa sa v zmysle zmluvy o jeho zriadení vypracováva a 
zverejňuje ako súčasť Výročnej správy Nadácie Aevis za rok 2020. 
 
Viac informácií o Arolla fonde na: https://bit.ly/36q1NH6 
 
Hospodárenie Nadačného fondu Arolla 

    
[€] 

Stav fondu k 1.1.2020         6 685,59 
Prijaté prostriedky do fondu 

    
1 551,88 

Poskytnuté prostriedky z fondu         265,40 
Výdaje na správu fondu  

    
34,28 

Stav fondu k 31.12.2020 
    

7 937,79 

       Zdroje a pôvod financovania Nadačného fondu Arolla 
   

[€] 
Ostatné zdroje           
Prijaté dary od jednotlivcov     911,88 
Prijaté dary od jednotlivcov (prostredníctvom Arolla Film)     640,00 
Spolu     1 551,88 

       Významní prispievatelia do Nadačného fondu Arolla 
   

[€] 
-         0,00  

 

Prijímatelia podpory z Nadačného fondu Arolla (granty) 
   

[€] 
Kamil Soóš (nákup fotopascí)         265,40 

 
Výročnú správu o použití prostriedkov Arolla fondu za rok 2020 schválila Správna rada Nadácie Aevis na svojom zasadnutí v júni 2021. Táto výročná 
správa sa v zmysle zmluvy o jeho zriadení vypracováva a zverejňuje ako súčasť Výročnej správy Nadácie Aevis za rok 2020. 

  

https://bit.ly/3EVkYrq
https://bit.ly/31rd3nR
https://bit.ly/3dS6CNC
https://bit.ly/36mqt3k
https://bit.ly/3EZd8Nn
https://bit.ly/3pTSFFu
http://www.prirodnyturizmus.sk/
https://facebook.com/aevisfoundation
https://facebook.com/PrirodnyTurizmus
https://bit.ly/36q1NH6
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Nadačný fond My sme les 
 
Na podporu občianskej iniciatívy My sme les vznikol v roku 2018 samostatný Nadačný fond My sme les 
pri Nadácii Aevis. Fond vznikol na základe rozhodnutia našej Správnej rady. O poskytnutí resp. využití 
prostriedkov z fondu rozhoduje Správna rada v úzkej súčinnosti s iniciatívou My sme les.  
 
V roku 2020 sa v rámci tohto fondu podarilo získať celkovo 27 889,76 EUR,  z toho dary od jednotlivcov 
predstavovali čiastku 20 360,76 EUR. Stručný prehľad výdavkov fondu je uvedený v tabuľke. 
Financované boli najmä aktivity spojené s terénnym monitoringom v lokalitách s výskytom ohrozeného 
hlucháňa hôrneho a aktivity v rámci občianskych kampaní zameraných na ochranu horských lesov a 
podporu národných parkov na Slovensku.  
 
Výročnú správu o použití prostriedkov Fondu My sme les za rok 2020 schválila naša Správna rada na 
svojom online zasadnutí v júni 2021. Táto výročná správa sa v zmysle zmluvy o jeho zriadení 
vypracováva a zverejňuje ako súčasť Výročnej správy Nadácie Aevis za rok 2020. 
 
Viac informácií o aktivitách podporených z nadačného fondu na: 
https://bit.ly/2TMSH4H a https://bit.ly/3dUSz9Y 
 
Hospodárenie Iniciatívy My sme les vrátane  
Nadačného fondu My sme les 

    
[€] 

Stav fondu k 1.1.2020         34 746,43 
Prijaté prostriedky do fondu 

    
27 889,76 

Výdavky fondu na činnosť Iniciatívy My sme les         26 572,83 
Výdavky na správu fondu     469,60 
Stav fondu k 31.12.2020 

    
35 593,76 

       Zdroje a pôvod financovania Nadačného fondu My sme les 
   

[€] 
Firmy a organizácie           
BIOnum, s.r.o  (Včelobal)     1 681,00 
Matyas Brych (Askaadia movie)     300,00 
The Projekt s.r.o     3 568,00 
The Projekt s.r.o.     1 600,00 
Chester s.r.o.     400,00 
Ostatné zdroje      
Dary od jednotlivcov     20 360,76 
Spolu     27 909,76 

       Významní prispievatelia do Nadačného fondu My sme les 
   

[€] 
Bibiana Droppová         9 000,00 
Marek Chudík 

    
600,00 

Zdeněk Dvořák         550,00 
Tomáš Mikuš     500,00 
Dagmar Dobiášová     360,00 
Ivan Jablonka     360,00 

 
Špecifikácia výdavkov Nadačného fondu My sme les 

   
[€] 

Poplatky za webové služby a propagáciu         1439,81 
Služby darcovského systému DARUJME     414,10 
Odborné služby (terénny prieskum, odborné posudky, 
poradenstvo, vedenie kampaní, fotografické služby, 
kartografické práce)     23 714,00 
Prieskum verejnej mienky     1 080,00 
Poštovné     20,8 
Náklady na reprezentáciu     373,72 

 

  

https://bit.ly/2TMSH4H
https://bit.ly/3dUSz9Y
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Nadačný fond Fulmaya 
 
V roku 2020 sme zmluvou medzi Nadáciou Aevis a spoločnosťou Fulmaya Travel zriadili Nadačný fond 
Fulmaya pri Nadácii Aevis. Účelom tohto nového fondu je podporovať ochranu prírody s dôrazom na 
ochranu divokej prírody, ochranu lesov a rozvoj turizmu s dôrazom na udržateľný prírodný turizmus na 
Slovensku. V roku 2020 Fond ešte nevykazoval žiadnu činnosť, do fondu neboli vložené žiadne finančné 
prostriedky a ani žiadne prostriedky z fondu neboli použité. 
 
Výročnú správu o použití prostriedkov Fondu Fulmaya za rok 2020 schválila naša Správna rada na 
svojom online zasadnutí v júni 2021. Táto výročná správa sa v zmysle zmluvy o jeho zriadení 
vypracováva a zverejňuje ako súčasť Výročnej správy Nadácie Aevis za rok 2020. 
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Finančná správa za rok 2020 
 

Výnosy 
Hlavná nezdaňovaná činnosť 

[€] 
Zdaňovaná 
činnosť [€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Osobitné výnosy 5 168,00 - 0,00 
Prijaté dary (od firiem) 4 381,00 - 3 410,00 
Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00 - 5 497,00 
Prijaté príspevky od fyzických osôb 19 405,40 - 27 259,94 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 19 105,43 - 18 920,88 
Spolu 48 059,83 0,00 55 087,82 

       Výnosy podľa zdrojov a pôvodu financovania 
   

[€] 
Firmy a organizácie 

     Kontentino, s.r.o.     2 000,00 
BIOnum, s.r.o.     1 681,00 
Matyas Brych (Askaadia movie)     300,00 
Chester s.r.o.     400,00 
The Projekt s.r.o.     5 168,00 
Verejné zdroje      
2 % z dane     19 105,43 
Ostatné zdroje      
Dary od jednotlivcov     19 405,40 
Spolu 

    
48 059,83 

       Dary od jednotlivcov s hodnotou nad 331 € 
   

[€] 
Denisa Petrášová         370,00 
Samuel Jurdík 

    
550,00 

Marek Chudík         600,00 
Zdeněk Dvořák 

    
550,00 

Ivan Jablonka         360,00 
Tomáš Mikuš         500,00 
Dagmar Dobiášová     960,00 
Bibiana Droppová 

    
9 000,00 

 

Náklady 
Hlavná nezdaňovaná 

činnosť [€]  
Zdaňovaná 
činnosť [€]  

Za predchádzajúce 
účtovné obdobie [€]  

Spotreba materiálu 1 054,57 - 7 989,95 
Ostatné služby 45 094,86 - 33 286,15 
Náklady na reprezentáciu 21,20 - 0,00 
Spotreba energie 0,00 - 491,52 
Daň z nehnuteľností 55,87 - 55,87 
Iné ostatné náklady 549,54 - 5 297,20 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0,00 - 0,00 
Ostatné dane a poplatky 339,50 - 0,00 
Dary 150,00 - 0,00 
Spolu 47 265,54 0,00 47 120,69 

       Náklady podľa nadačných činností Zdroj financovania  [€] 
Grantové aktivity Dary od jednotlivcov 265,40 
Vlastné projekty a aktivity 2 % prijaté v roku 2019 16 865,70 
Vlastné projekty a aktivity Dary od jednotlivcov  15 260,26 
Vlastné projekty a aktivity Dary od firiem 11 991,00 
Správa nadácie Dary od jednotlivcov 643,45 
Správa nadácie 2 % prijaté v roku 2019 2 239,73 
Spolu 

 
47 265,54 
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Špecifikácia nákladov na správu Nadácie Aevis [€] 
Prevádzka nadácie 

  Ostatné služby (webové a účtovnícke, nájom, poštovné) 
    

2 245,79 
Iné náklady spojené s prevádzkou nadácie 

     Daň z nehnuteľnosti (daň za les) 
    

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

    
55,50 

Služby darcovského systému DARUJME 
    

526,02 
Spolu 

 
2 883,18 

   

 
Aktíva 

 

Za bežné účtovné obdobie 
[€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Pozemky     34 741,05 34 741,05 
Pokladnica 

  
106,02 87,22 

Bankové účty     61 547,56 60 578,53 
Náklady budúcich období 

  
179,10 222,10 

Spolu 
  

96 573,73 95 628,90 

     
  

Pasíva 
 

Za bežné účtovné obdobie 
[€] 

Za predchádzajúce účtovné 
obdobie [€] 

Základné imanie     34 741,05 34 741,05 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

 
-5 968,86 -13 935,99 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   
 

794,29 7 967,13 
Krátkodobé rezervy 

  
180,00 180,00 

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

  
6 111,85 7 810,76 

Daňové záväzky     146,01 14,82 
Výnosy budúcich období 

  
51 261,37 49 543,11 

Spolu 
  

95 628,90 95 628,90 
 

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 11 450,00 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy 

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 110,00 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy  

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 230,00 

Odborné služby súvisiace s 
koordináciou a realizáciou aktivít 

občianskej iniciatívy My sme les 

Ochrana a tvorba životného prostredia 720,00 

Praktická odborná činnosť zameraná 
na ochranu horských lesov a tetrova 

hlucháňa na Slovensku - poskytnutie 
služieb v zmysle mandátnej zmluvy 

Ochrana a tvorba životného prostredia 330,00 

Odborné služby súvisiace s 
koordináciou a realizáciou aktivít 
občianskej iniciatívy My sme les  

Ochrana a tvorba životného prostredia 436,00 
Tlač popularizačno-náučnej výstavy o 

tatranských lesoch 

Ochrana a tvorba životného prostredia 2 450,00 
Podpora na rozbeh Asociácie 

prírodného turizmu 

Ochrana a tvorba životného prostredia 336,00 

Registračný poplatok pre registráciu 
ochrannej známky loga Poloniny -

neskutočne skutočné  

Ochrana a tvorba životného prostredia 1 200,00 

Služby administratívneho asistenta 
kampaní pre ochranu horských lesov a 

pre prírodný turizmus 
   
Výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prijímateľa:   
Administratívne a registračné poplatky 97,44  
Účtovnícke a audítorské služby 2 247,00  
Reklamné služby pre získavanie 2 % 53,70  
Nájomné kancelárie Nadácie Aevis 633,29  
Spolu 22293,43  
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Poznámky k hospodáreniu 
  
Účtovná závierka Nadácie Aevis, ako aj finančná časť tejto Výročnej správy za rok 2020, bola schválená 
v júni 2021 revízorom Nadácie Aevis. 
  
Všetky náklady v roku 2020 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 2020 bol schválený vo výške 10 % výnosov za rok 2020  uznesením 
Správnej rady Nadácie Aevis.  
 
V rámci správy nadačných fondov spravovala Nadácia Aevis v roku 2020 Arolla fond, Fond My sme les a 
Fond Fulmaya. Prehľady o  hospodárení týchto fondov sú spracované v samostatnej časti tejto Výročnej 
správy v súlade s podmienkami o ich zriadení.   
  
V roku 2020 nebola vyplatená žiadna odmena za výkon funkcie správcu nadácie, ani iného člena 
orgánov Nadácie Aevis. 
  
V roku 2020 nedošlo k navýšeniu nadačného imania. Nadačné imanie Nadácie Aevis aj naďalej tvoria 
pozemky v katastrálnom území obce Valaská Belá v Strážovských vrchoch. 
 

 

Zmeny v nadačnej listine a orgánoch 
  

V roku 2020 boli vykonané nasledujúce zmeny:  

 novým revízorom Nadácie sa stal Juraj Karpiš  

 novým sídlom Nadácie je Rybnická 3951, 069 01 Snina 
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Poďakovanie za podporu  
 
Medzi naše hlavné nadačné aktivity patrí získavanie finančných prostriedkov určených na podporu 
ochrany lesov, návratu divokej prírody a rozvoja prírodného turizmu na Slovensku. V roku 2020 sme na 
činnosť získali finančné prostriedky od fyzických a právnických osôb vo forme 2 % z dane ako aj od 
firiem, organizácií a individuálnych prispievateľov vo forme darov.  
  
Za pomoc, podporu a spoluprácu počas roka 2020 patrí poďakovanie Renáte Mojšovej, Ivete Niňajovej, 
Karolovi Kaliskému, Kamilovi Soóšovi, Ondrejovi Kameniarovi, Jánovi Bognerovi, Petrovi 
Fiľakovskému, Bibiane Droppovej, Marekovi Chudíkovi, Zdeňkovi Dvořákovi, Tomášovi Mikušovi, 
Ivanovi Jablonkovi, Dagmar Dobiášovej, Denise Petrášovej, Samuelovi Jurdíkovi, Matyasovi Brychovi,  
The Projekt s.r.o., Chester s.r.o., BIOnum s.r.o., Kontentino s.r.o., Centrum pre filantropiu, Tatra banka 
a.s. ako aj našim zahraničným partnerom Frankfurt Zoological Society, The European Nature Trust a 
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze. 
  
Úprimne Vám ďakujeme a vážime si to. 
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