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Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci 

environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2019 

Grantový environmentálny program Zelené oči (ďalej aj „program“) funguje na základe 

VZN č. 27/2016 v znení VZN č. 34/2017, VZN č. 6/2018 a VZN č 14/2018. Od 1.4.2019 sa  

novou administrátorkou programu a tajomníčkou Pracovnej skupiny stala Andrea Molnárová, 

B.S.B.A., ktorá na pozícii nahradila Ing. Danu Gavalierovu. V roku 2019 boli v zmysle VZN 

vyhodnotené 4 hodnotiace kolá, a to k: 31.1., 31.3., 31.5. a 31.8..  

 

Priebeh hodnotenia žiadostí: 

1. hodnotiace kolo: 
V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo predložených 9 projektov. Žiaden projekt nebolo 

potrebné dopĺňať po formálnej stránke, len v rámci odborného posúdenia boli 

hodnotiteľmi predložené doplňujúce otázky, ktoré žiadatelia zodpovedali v stanovenom 

termíne. Žiaden z projektov neriešil výsadby zelene, okrem drobných výsadieb bylín, 

tak nebolo potrebné žiadať Ing. Murínovú (Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú 

tvorbu) o stanovisko. 
 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.01.2019 

Počet predložených žiadostí o grant: 9 

Počet žiadostí s výzvou na doplnenie v rámci formálnej kontroly: 0 

Počet zasadnutí Grantovej komisie: 1 

 

Zasadnutie Grantovej komisie: 13.03.2019 

 komisia hodnotila 9 projektov 

 projekty zaslané hodnotiteľom na posúdenie: 27.02.2019 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 06.03.2019 

 termín na doplnenie projektov po odbornej stránke: do 11.03.2019 

 

Počet oprávnených žiadostí: 9 

Počet schválených žiadostí:  9 (resp. 8, nakoľko 1 žiadateľ sa rozhodol projekt nerealizovať) 

Počet zamietnutých žiadostí: 0 
 

Zoznam predložených žiadostí v prvom hodnotiacom kole: 

Projekt 

č. 
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

výška 

grantu 

01 
Dom kultúry Javorina 

Stará Turá 
Ekodielne schválený  1 650,00 

02 OZ Genofond 
Vrúble, rievky, neborástky - učíme sa 

zachraňovať staré odrody ovocných drevín 
schválený 1 535,00 

03 Základná škola, Zlatníky Škola zdroj vedomostí a relaxu schválený 1 990,00 
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04 Hrad Beckov Dravce na hrade Beckov schválený s podmienkou 

v žiadanej výške 
2 000,00 

05 Ľudia pre Bôrik 
Znižovanie environmentálnej záťaže 

separovaním odpadu schválený 1 958,66 

06 Maximum 4 Streženice Život bez odpadu schválený 2 000,00 

07 
Materská škola, Nová 

Dubnica  
Záhrada plná poznania schválený 1 785,50 

08 OZ Rodičia a škola Do školy sa vchádza na zelenú schválený s podmienkou 

v zníženej sume 
1 550,00 

09 
Historicko-Astronomická 

Spoločnosť 
Obnova hradného sadu žiadateľ odstúpil od 

realizácie 
0,00 

   
SPOLU 14 469,16 

2. hodnotiace kolo  

V tomto kole bolo predložených 17 projektov. Jeden projekt bol neoprávnený, pretože bol 

predložený neoprávneným subjektom, a to organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 

(projekt č. 13). Tri žiadosti nesplnili jednu z vylučujúcich podmienok pre oblasť podpory 

Priame aktivity, a to osvetové, resp. vzdelávacie aktivity o význame realizovaných aktivít na 

životné prostredie (projekty č. 07, 09 a 12). Osem projektov (01, 02, 04, 08, 11, 14, 16 a 17) 

neprešlo kontrolou formálnej správnosti a boli vyzvané na doplnenie. Všetky vyzvané 

projekty doložili náležitosti týkajúce sa formálnej správnosti včas. Do odborného hodnotenia 

teda prešlo 13 projektov. V rámci odborného hodnotenia projekt č. 2 nepredložil doplnenie 

výzvy v stanovenom termíne. Bez doplnených dokladov a údajov nebolo projekt možné 

vyhodnotiť a bol vyradený z posudzovania. Ing. Murínová spracovala posudky k 7 projektom, 

ktoré sa venovali výsadbám zelene (projekty 01, 04, 05, 06, 11, 14 a 16).   

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 01.04.2019 

Počet predložených žiadostí o grant: 17 

Počet neoprávnených žiadostí: 1 

Počet žiadostí s výzvou na doplnenie v rámci formálnej kontroly: 8 

Počet žiadostí s nesplnením podmienky osvety a/alebo participácie: 3 

Počet zasadnutí Grantovej komisie: 1 
 

Zasadnutie Grantovej komisie: 03.05.2019 

 žiadateľom zaslané výzvy na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: 3.-5.04.2019 

 lehota na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: do 10.04.2019 

 zaslanie projektov hodnotiteľom: 11.04.2019 

 ukončenie písomného hlasovania o projektoch, ktoré nesplnili podmienku osvety a/alebo 

participácie: 10.04.2019 (3 projekty nesplnili osvetové aktivity v rámci projektu a boli 

zamietnuté) 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 23.04.2019 

 lehota pre žiadateľov na zaslanie odpovedí na doplňujúce otázky: do 30.04.2019 
 

Počet oprávnených žiadostí: 13 

Počet schválených žiadostí: 10 

Počet zamietnutých žiadostí: 3  
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Zoznam predložených žiadostí v druhom hodnotiacom kole: 

Projekt 

č. 
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

 výška  

grantu 

01 
ZŠ s MŠ Diviaky nad 

Nitricou 
Poďme sa hrať a pracovať  schválený 1 295,00 

02 
Ľalia - združenie detí 

a rodičov 

Envirovýchova ako 

medzipredmetové vyučovanie 

vyradený z posudzovania, 

nakoľko žiadateľ nepredložil 

doplnenie projektu na základe 

výzvy v stanovenom termíne 

0,00 

03 Premiereprostudio s.r.o Deťom o lese zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 

04 
Rodičovské združenie 

pri gymnáziu PE 
Urobme školu zelenšou schválený 2 000,00 

05 Obec Beluša  Pod korunou 2  schválený 2 000,00 

06 Obec Bohunice  Obnova drevín v miestnom parku schválený 2 000,00 

07 Mesto Partizánske Pohybovo - relaxačná zóna zamietnutý - nesplnená 

podmienka osvety 
0,00 

08 Cultura  o.z ZERO WASTE na festivaly schválený 2 000,00 

09 Obec Dolné Vestenice Zelené námestie zamietnutý - nesplnená 

podmienka osvety 
0,00 

10 
TJ Slávia Športové 

gymnázium Trenčín 
Enviro škola schválený 651,00 

11 ZŠ s MŠ Stará Myjava 

Detské environmentálne ihrisko a 

vegetačné zmeny počas štyroch 

ročných období v rámci osvety 
schválený 2 000,00 

12 
Združenie rodičov pri 

Gymnáziu Púchov 
2 kroky k zdravej škole zamietnutý - nesplnená 

podmienka osvety 
0,00 

13 SZŠ Považská Bystrica 
Okrasná školská záhrada s 

oddychovou zónou 
zamietnutý ako neoprávnený 

(neoprávnený žiadateľ) 
0,00 

14 ZŠ s MŠ Zubák 
Školská záhrada, ktorá učí 

a spája schválený 2 000,00 

15 

Slovenský zväz 

ochrancov prírody a 

krajiny, Ústredný výbor  

Invázne rastliny okolo nás schválený 2 000,00 

16 Obec Miazgovce 
Revitalizácia areálu Pamätníka 

padlých v SNP 
zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 

17 

Rodičovské združenie 

pri Cirkevnej základnej 

škole s MŠ sv. Andreja-

Svorada a Benedikta 

v Trenčíne  

záhrada@deťom.sk  schválený 2 000,00 

   
SPOLU 17 946,00 

mailto:záhrada@deťom.sk
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3. hodnotiace kolo: 

Spolu bolo v 3. hodnotiacom kole predložených 25 projektov, z toho dve žiadosti boli 

neoprávnené (projekty č. 22 a č. 23), pretože boli predložené ako druhá, resp. tretia žiadosť od 

toho istého žiadateľa, čo je v rozpore s pravidlami grantovej schémy. Desať projektov 

neprešlo kontrolou formálnej správnosti, a tak boli vyzvané na doplnenie. Všetky vyzvané 

projekty doložili náležitosti týkajúce sa formálnej správnosti včas. Vzhľadom na veľký počet 

prijatých žiadosti o grant sa členovia Pracovnej skupiny dohodli rozdeliť projekty na 2 

skupiny projektov. Ing. Murínová spracovala posudky k 6 projektom, ktoré sa venovali 

výsadbám zelene (projekty č. 03, 10, 13, 14, 15 a 25).  

 

Uzávierka prijímania žiadosti: 31.05.2019 

Počet predložených žiadostí o grant: 25 

Počet žiadostí s výzvou na doplnenie v rámci formálnej kontroly: 10 

Počet zasadnutí Grantovej komisie: 2 
 

 žiadateľom zaslané výzvy na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: 3.- 4.06.2019 

 lehota na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: do 10.06.2019 

 

1. zasadnutie Grantovej komisie: 20.06.2019 

 zaslanie projektov hodnotiteľom: 06.06.2019 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 12.06.2019 

 lehota pre žiadateľov na zaslanie odpovedí na doplňujúce otázky: do 17.06.2019 

 

2. zasadnutie Grantovej komisie: 02.07.2019 

 zaslanie projektov hodnotiteľom: 12.06.2019 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 21.06.2019 

 lehota pre žiadateľov na zaslanie odpovedí na doplňujúce otázky: do 27.06.2019 
 

 

Počet oprávnených žiadostí: 23 

Počet schválených žiadostí: 15 

Počet zamietnutých žiadostí: 8 
 

Zoznam predložených žiadostí v treťom hodnotiacom kole: 

Projekt 

č.  
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

výška 

grantu 

01 ECHINACEA, o.z Separácia odpadu  schválený v zníženej výške s 

podmienkou 1 019,84 

02 Obec Bobot  Relax v zelenom iglu schválený 
1 900,00 

03 Obec Pružina  
Výsadba zelene pri Dome smútku 

v Pružine schválený 
2 000,00 

04 TJ Baník Sebedražie Naučme detí a rodičov triediť odpad  schválený v zníženej výške s 

podmienkou 1 503,00 

05 Mesto Partizánske  Pohybovo-relaxačná zóna zamietnutý - nedostatočný počet 
bodov 0,00 
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06 
K Prameňom  

Bebravy 

Prvá fáza osvetovej kampane o existencii a 

význame Chránenej vodohospodárskej 

oblasti (ChVO) Strážovské vrchy 

zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 
0,00 

07 Silnejší slabším o.z. Zelená oáza oddychu a informácií  schválený s podmienkou v 

žiadanej výške 
 2 000,00 

08 
Mesto Trenčianske 

Teplice 
Kvetinová pyramída - reštaurácia pre hmyz 

zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 
0,00 

09 Mesto Trenčín  Separovanie na školách schválený 

1 978,80 

10 
Obec Dolné 

Vestenice 
Zelené námestie schválený 

1 477,90 

11 
Mesto Považská 

Bystrica 
EKO deň 

schválený v zníženej výške s 

podmienkou 
1 410,00 

12 
Združenie rodičov pri 

Gymnáziu Púchov  
2 kroky k zdravej škole schválený 

2 000,00 

13 
Združenie rodičov a 

priateľov SZŠ v PB 

Okrasná školská záhrada s oddychovou 

zónou  

zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 
0,00 

14 ZŠ sv. Augustína, PB Okysličená škola schválený 

 2 000,00 

15 ZŠ a MŠ Udiča Pod oblohou  schválený 

2 000,00 

16 HOSS CORP a. s.  Zelená Oáza  
zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 
0,00 

17 
MŠ Požiarna 1292, 

Púchov  
EKO - škôlka schválený 

1 997,21 

18 Obec Modrovka  Komunitný altánok s bylinkovou záhradou 
schválený s podmienkou v 

zníženej sume 
1 400,00 

19 
Včelársky ekologický 

spolok Slovenska 

Výroba cukrovo medového cesta, ako 

náhrady prirodzenej potravy včely 

medonosnej 

schválený 

2 000,00 

20 
FLORCERT 

Slovakia, n.o. 

Ne-(non)formálna edukácia v prírodnej 

záhrade 

zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 
0,00 

21 

MŠ Ul. Poľovnícka č. 

12, Nové Mesto nad 

Váhom  

Vševedko poznáva 
zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 

0,00 

22 

MŠ Ul. Poľovnícka č. 

12, Nové Mesto nad 

Váhom  

Ekoškôlka  

vyradený , čl.11 bod 7 predložená 

ako 2. v poradí od toho istého 

žiadateľa 
0,00 

23 

MŠ Ul. Poľovnícka č. 

12, Nové Mesto nad 

Váhom  

Vševedkova záhradka 

vyradená , čl.11 bod 7 predložená 

ako 3. v poradí od toho istého 

žiadateľa 
0,00 
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24 
Ľalia - združenie detí 

a rodičov 

Envirovýchova ako medzipredmetové 

vyučovanie 
schválený 

1 480,00 

25 Obec Domaniža  
Zveľadenie verejného priestoru v obci 

Domaniža 

zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 
0,00 

   SPOLU 26 166,75 

 

4. hodnotiace kolo:  

V 4. hodnotiacom kole bolo predložených 21 žiadostí o grant. Tri žiadosti boli neoprávnené 

z časového hľadiska, keďže mali aktivity naplánované až na rok 2020 (projekty č. 01,04 a 13). 

Tri žiadosti nesplnili jednu z vylučujúcich podmienok pre oblasť podpory Priame aktivity, 

a to osvetové aktivity o význame realizovaných aktivít na životné prostredie (projekty č. 09, 

18 a 21). Šesť projektov (projekty č. 03, 06, 10, 14, 15 a 20) neprešlo kontrolou formálnej 

správnosti. Po vyzvaní na doplnenie stiahol jeden žiadateľ projekt z hodnotenia (projekt č. 03) 

a zostávajúce vyzvané projekty doložili náležitosti týkajúce sa formálnej správnosti včas. Do 

odborného hodnotenia teda prešlo 14 projektov. Ing. Murínová spracovala posudky k 2 

projektom, ktoré sa venovali výsadbám zelene (projekty č. 11 a 17). 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 02.09.2019 

Počet predložených žiadostí o grant: 21 

Počet žiadostí s výzvou na doplnenie v rámci formálnej kontroly: 6 

Počet žiadostí s nesplnením podmienky osvety a/alebo participácie: 3 

Počet zasadnutí Grantovej komisie: 1 
 

Zasadnutie Grantovej komisie: 26.09.2019 

 žiadateľom zaslané výzvy na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: 03.-04.04.2019 

 lehota na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: do 10.09.2019 

 zaslanie projektov hodnotiteľom: 11.09.2019 

 ukončenie písomného hlasovania o projektoch, ktoré nesplnili podmienku osvety a/alebo 

participácie: 09.09.2019 (3 projekty nesplnili osvetové aktivity v rámci projektu a boli 

zamietnuté) 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 19.09.2019 

 lehota pre žiadateľov na zaslanie odpovedí na doplňujúce otázky: do 25.09.2019 
 

Počet oprávnených žiadostí: 14 

Počet schválených žiadostí: 11 

Počet zamietnutých žiadostí: 3  
 

 

Zoznam predložených žiadostí v treťom hodnotiacom kole: 

Projekt 

č.  
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

výška 

grantu 

01 CVC Junior Bojnice Zelená záhrada zamietnutý - časové hľadisko 
0,00 

02 CPR Trenčín  Zefektívnenie nakladania s odpadmi schválený 
2 000,00 
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03 
OZ pri SOŠ 

Partizánske 
Prírodná lekáreň žiadateľ stiahol žiadosť z 

hodnotenia 0,00 

04 
ZRPŠ pri ZŠ Na 

dolinách Trenčín  

Školské átriá - učme sa a oddychujme na 

čerstvom vzduchu zamietnutý - časové hľadisko 
0,00 

05 
Maximum 4 

Streženice 
Odpadový manuál pre Streženice schválený 

2 000,00 

06 ZŠ s MŠ Partizánske Školská záhrada schválený s podmienkou v 

žiadanej výške 2 000,00 

07 
Mesto Trenčianske 

Teplice 
Kvetinová pyramída - reštaurácia pre hmyz zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 0,00 

08 
MŠ Poľovnícka 12, 

Nové Mesto n/V.  
Vševedkova záhradka schválený s podmienkou v 

žiadanej výške 1 857,00 

09 ECHINACEA, o.z. 
Budovanie komunitných záhad - vyvýšené 

záhony 
zamietnutý - nesplnená 

podmienka osvety 0,00 

10 Mesto Púchov Naozaj triedime odpad správne? schválený 
2 000,00 

11 Obec Šišov 
Výsadba zelene v parku pred obecným 

úradom 
schválený s podmienkou v 

žiadanej výške 2 000,00 

12 

Historicko-

Astronomická 

Spoločnosť 

Zelené múry hradu Lednica schválený 

2 000,00 

13 
Obec Nitrianske 

Pravno 
Komunitná včelnica a včelia škola v Bôriku zamietnutý - časové hľadisko 

0,00 

14 
TJ Slovan MNV 

Podhradie 
Pomôžme deťom nájsť cestu k separovaniu zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 0,00 

15 
Pomôžme škole v 

Dolnej Súči 
Eko(k)Rok schválený 

1 405,00 

16 Mesto Stará Turá Nový život pre vnútroblok schválený 
2 000,00 

17 
Obec Veľké 

Chlievany 
Zeleň do parku Juraja Palkoviča schválený s podmienkou v 

žiadanej výške 2 000,00 

18 Obec Krásno Krajšie Krásno zamietnutý - nesplnená 

podmienka osvety 0,00 

 

19 
Obec Tr. Stankovce Výsadba "ostrovčeka" v centre obce schválený 

2 000,00 

20 
Charita - dom sv. 

Vincenta n.o. 
Pod jednou strechou zamietnutý - nedostatočný počet 

bodov 0,00 

21 OZ GABA 
Komunitná záhrada s environmentálnymi 

prvkami 
zamietnutý - nesplnená 

podmienka osvety 0,00 

                                                                                                                                                                  Spolu              21 262,00 
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SUMÁR 

 

Súhrnne bolo za rok 2019 predložených 72 žiadostí v celkovej výške 134 346,16 eur, 

z tohto 59 žiadostí bolo oprávnených žiadať o grant. Zazmluvnených bolo 44 žiadostí o grant 

v celkovej výške 79 843,91 eur. Čerpanie dotácie po zrealizovaní schválených projektov bolo 

v celkovej výške 77 868,45 eur, čo predstavuje 97,33% z rozpočtovaných finančných 

prostriedkov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa zvýšil záujem zo strany žiadateľov 

o poskytnutie  environmentálnej dotácie. Z hľadiska právnej formy žiadateľov je o grant 

najväčší záujem zo strany obcí, občianskych združení a rozpočtových organizácií obcí. Pri 

členení podľa okresov je najviac žiadostí predložených z okresov Považská Bystrica, Trenčín, 

Prievidza a Púchov. V prílohe prikladáme prehľad vyúčtovania poskytnutých grantov 

v členení podľa právnej formy žiadateľa a podľa okresov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Prehľad vyúčtovania grantov Zelené oči v roku 2019 podľa právnej formy žiadateľa                   

a podľa okresov 

 

Vypracovala:  

Andrea Molnárová, tajomníčka Pracovnej skupiny 

dňa: 14.02.2020 

 


