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Informatívna správa o priebehu čerpania grantov v rámci 

environmentálneho grantového programu Zelené oči v roku 2021 

Grantový environmentálny program Zelené oči (ďalej aj „program“) v roku 2021 fungoval  

na základe VZN č. 27/2016 v znení VZN č. 34/2017, VZN č. 6/2018, VZN č 14/2018, VZN          

č. 26/2020 a VZN č. 35/2020. V novembri 2021 bolo na zasadnutí Zastupiteľstva TSK prijaté 

VZN č. 39/2021 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo platnosť 1. januára 2022. Hlavná zmena 

v tomto všeobecne záväznom nariadení sa týkala spôsobu podávania žiadosti o grant, ktoré           

sa od roku 2022 podávajú elektronicky prostredníctvom stránky https://zeleneoci.egrant.sk. 

Ďalšou zmenou je skrátenie oprávneného obdobia na podávanie žiadosti. Žiadosti o grant je 

možné podávať najneskôr do 31.05. príslušného roka a ich schvaľovanie bude prebiehať už len                             

v troch hodnotiacich kolách. Dôvodom na takéto skrátenie bol fakt, že projekty schválené 

v poslednom hodnotiacom kole (v auguste) mali problém dokončiť schválené aktivity do konca 

kalendárneho roka. V aktuálnom všeobecne záväznom nariadení sa zároveň bližšie definovalo 

použitie dotácie, doplnili sa akceptovateľné náklady a upravil sa spôsob predkladania záverečnej 

správy a vyúčtovania grantu. 

Na rok 2021 boli v rozpočte TSK po úprave vyčlenené finančné prostriedky vo výške 80 020 

eur na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia 

občanov na území Trenčianskeho kraja. V roku 2021 boli vyhodnotené 3 hodnotiace kolá              

a o poskytnutí grantov rozhodovala Pracovná skupina v zložení: 

1. Erich Dvonč – Poslanec Zastupiteľstva TSK  

2. Ing. Klaudia Medalová – Centrum environmentálnych aktivít Trenčín  

3. Ing. Ivana Kalafusová – OZ Prales 

4. Mgr. Soňa Štefániková – CHKO Biele Karpaty  

5. Ing. Jana Růžičková – Odbor finančný TSK 

6. Ing. Eva Žernovičová – Odbor školstva a kultúry TSK 

7. Ing. Martin Macíček – Oddelenie životného prostredia a územného plánovania TSK 

8. Ing. Martina Laššová – Odbor regionálneho rozvoja TSK 
 

Priebeh hodnotenia žiadostí: 

1. hodnotiace kolo: 

V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo predložených 13 žiadostí o grant. Dve žiadosti boli 

vyradené tajomníčkou Pracovnej skupiny, keďže neboli predložené v zmysle VZN č. 27/2016. 

Žiadosť č. 5 (Obec Dolné Kočkovce) bola predložená ako druhá v poradí od toho istého 

žiadateľa v rámci jedného hodnotiaceho kola a žiadosť č. 9 (RZ pri Materskej škole Seč 98) bola 

vyradená, pretože žiadateľ nemal splnené všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona                     

č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií. Ostatné projekty boli                  

po formálnej stránke v poriadku. Ing. Murínová zo Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu 

spracovala posudky k 3 projektom, ktoré sa venovali výsadbám zelene (projekty č. 06, 08, a 10). 

Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu sa hlasovanie o poskytovaní grantov v 1. kole 

uskutočnilo spôsobom „per rollam“. 

https://zeleneoci.egrant.sk/
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Uzávierka prijímania žiadostí: 01.02.2021 

Počet predložených žiadostí o grant: 13 

Počet neoprávnených žiadostí: 2 

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

Pracovná skupina hlasovala spôsobom „per rollam“ v termíne od 02.03-04.03.2021 

 komisia hodnotila 11 projektov 

 projekty zaslané hodnotiteľom na posúdenie: 08.02.2021 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 18.02.2021 

 termín na doplnenie projektov po odbornej stránke: do 25.02.2021 

 

Počet oprávnených žiadostí: 11 

Počet schválených žiadostí:  10 

Počet zamietnutých žiadostí: 1 
 

Zoznam predložených žiadostí v prvom hodnotiacom kole: 
 

Projekt 

č. 
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

výška 

grantu 

 

Počet  

získaných 

bodov/max. 

počet bodov 

01 
MŠ Chmelinec, 

Púchov 
Záhrada, ktorá nás učí 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
2 000,00 69/91 

02 
ZŠ s MŠ Veľká 

okružná Partizánske 

Kompostovanie v školskej 

záhrade 
Schválený 2 000,00 56,5/91 

03 CPR Trenčín o.z. Pódiové zátišie Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
1 928,00 65,5/91 

04 
Obec Dolné 

Kočkovce 

Naša záhrada pre včielky a 

deti 
Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
1 699,00 56/91 

05 
Obec Dolné 

Kočkovce 
Naučme deti vážiť si jedlo 

Vyradený, čl.11 bod 7 

VZN - predložená ako 2. v 

poradí od toho istého 

žiadateľa 

0,00 - 

06 Obec Turčianky 

Výsadba svahu a úprava 

priestranstva vstupu do 

cintorína v obci Turčianky 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 34,5/91 

07 
MŠ Ľ. Štúra 5/5 

Beluša 
"Vonku hravo a zdravo!" Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
2 000,00 51,5/91 

08 
Mesto Trenčianske 

Teplice 
Kvetinová lúka pri SNP 14 Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
2 000,00 

 

63/91 

09 RZ pri MŠ Seč 98 Meduškina záhrada 

Vyradený, čl.8 bod 1 VZN 

- žiadateľ nemal splnené 

všetky povinnosti 

vychádzajúce zo zákona 

č.346/2018 Z.z. o registri 

mimovládnych 

neziskových organizácií 

0,00 
 

- 



3 / 8 
 

10 RC Ovečka Chodník domov Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
1 992,00 60,5/91 

11 Silnejší slabším o.z. 

Putovná výstava o CHKO 

Biele Karpaty Schválený 2 000,00 
 

50,5/61 

12 o.z. Vieme to lepšie Sídliskové komuniTNé oázy 
Schválený 2 000,00 

71,5/91 

13 OZ BeeN Bánovce majú zelenú 

Schválený v zníženej 

výške s podmienkou 1 300,00 
 

67,5/91 

 

 

  
SPOLU 18 919,00 

 

2. hodnotiace kolo: 

V 2. hodnotiacom kole bolo predložených 23 žiadostí o grant. Jeden projekt (projekt č. 12) 

neprešiel kontrolou formálnej správnosti a bol vyzvaný na doplnenie, ktoré bolo predložené 

včas. Do odborného hodnotenia teda prešlo všetkých 23 projektov. Ing. Murínová spracovala 

posudky k 3 projektom, ktoré sa venovali výsadbám zelene (projekty č. 05, 08, a 13). Vzhľadom 

na zlú epidemiologickú situáciu sa hlasovanie o poskytovaní grantov v 2. hodnotiacom kole 

opäť uskutočnilo spôsobom „per rollam“. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.03.2021 

Počet predložených žiadostí o grant: 23 

Počet neoprávnených žiadostí: 0 

Počet žiadostí s výzvou na doplnenie v rámci formálnej kontroly: 1 

Pracovná skupina hlasovala spôsobom „per rollam“ v termíne od 29.04-03.05.2021 

 komisia hodnotila 23 projektov 

 žiadateľovi zaslaná výzva na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: 06.04.2021 

 lehota na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: do 12.04.2021 

 projekty zaslané hodnotiteľom na posúdenie: 08.04.2021 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 19.04.2021 

 termín na doplnenie projektov po odbornej stránke: do 23.04.2021 

 

Počet oprávnených žiadostí: 23 

Počet schválených žiadostí:  17 

Počet zamietnutých žiadostí: 6 
 

Zoznam predložených žiadostí v druhom kole: 
 

Projekt 

č. 
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

výška 

grantu 

 

Počet  

získaných 

bodov/max. 

počet bodov 

01 
MŠ Požiarna 1292/11, 

Púchov 
Naučme deti láske k prírode Schválený 2 000,00 48/61 

02 RZ pre MŠ Seč 98 Meduškina záhrada Schválený 2 000,00 52/91 
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03 Obec Dolné Kočkovce Naučme deti vážiť si jedlo Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
1 998,62 50,5/91 

04 ECHINACEA, o.z. 

Efektívne využívanie 

dažďovej vody - Nádrže na 

dažďovú vodu 
Schválený 1 976,00 60/91 

05 OZ Trlica Školský breh Schválený 2 000,00 66,5/91 

06 Obec Poriadie Záhrada poznania Schválený 1 975,00 62,5/91 

07 
ZŠ s MŠ S. Timona, 

Trenčianska Turná 

Pre niekoho odpad, pre nás 

poklad 
Schválený 2 000,00 49,5/61 

08 
Mesto Trenčianske 

Teplice 
Posedenie v tieni stromu 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00  

43/91 

09 
ZŠ s MŠ Veľká 

okružná Partizánske 
Komunitná záhradka Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 

 

43,5/91 

10 
Jazdecko-rehabilitačné 

centrum Lesan, n.o, 
Bližšie ku včelám a k prírode Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
1 390,00 62/91 

11 Obec Sebedražie Cesta k zdravšiemu ovzdušiu Schválený 2 000,00 54/91 

12 

Zariadenie pre 

seniorov Dubina, 

m.r.o. 

Zelená terasa pre seniorov Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
2 000,00 49/91 

13 Obec Miezgovce 
Obnova zelene v centre obce 

Miezgovce 
Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 

 

40/91 

14 
Rodinné centrum 

Ovečka 

Kompostujeme s 

dážďovkami na našich 

školách 

Schválený 800,00 
 

64/91 

15 
SRRZ-RZ pri SPŠ 

Myjava 
Robíme si krajšiu školu 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 0,00 40,5/91 

16 Obec Pravotice Les nie je smetisko 
Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 0,00 28/61 

17 
Skrášľovací spolok 

Partizánske, o.z. 

Zelená bodka pre 

Baťoviansku záhradu 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 0,00 45,5/91 

18 

Historicko-

Astronomická 

Spoločnosť 

Zelené strechy pre hrad 

Lednica 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 2 000,00 57/91 

19 Poza školu Včielky letia poza školu 
Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 2 000,00 58,5/91 
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20 Bee Space s.r.o. 

Budovanie malej ukážkovej 

záhrady - kvitnúce rastliny a 

byliny typické pre CHKO 

Biele Karpaty 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 2 000,00 56/91 

21 Miroslava Hanulíková 

Vybudovanie ukážkovej 

včelnice a hmyzích 

domčekov pre zážitkovú 

formu environmentálneho 

vzdelávania pre deti a 

mládež 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 2 000,00 63/91 

22 

Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne 

Letné detské tábory s 

environmentálnou tematikou 

Schválený 2 000,00 42/61 

23 
Mesto Brezová pod 

Bradlom Návrat k bežnému životu 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 1 488,00 52/91 

 

 

  
SPOLU 31 627,62 

 

 

 

3. hodnotiace kolo: 

V 3. hodnotiacom kole bolo predložených 28 žiadostí o grant. Jedna žiadosť nesplnila jednu              

z vylučujúcich podmienok pre oblasť podpory Priame aktivity, a to podmienku participácie 

verejnosti (projekty č. 24). Štyri projekty (projekty č. 2, 8, 12 a 27) neprešli kontrolou formálnej 

správnosti.  Projekt č. 2 bol stiahnutý z hodnotenia žiadateľom po formálnej kontrole z časového 

hľadiska. Žiadosť č. 8 bola vyradená, pretože žiadateľ pozmenil v žiadosti aj iné časti ako tie,        

ku ktorým bol v rámci výzvy na doplnenie žiadosti vyzvaný (VZN - čl. 11 ods. 2). Rovnako 

bola vyradená aj žiadosť č. 12, nakoľko žiadateľ nepredložil doklady po výzve na formálne 

doplnenie v stanovenej lehote. Projekt č. 27 doložil doklady na formálne doplnenie v poriadku 

a včas. Do odborného hodnotenia teda prešlo 24 projektov. Ing. Murínová spracovala posudky 

k 9 projektom, ktoré sa venovali výsadbám zelene (projekty č. 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17 a 18). 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31.05.2021 

Počet predložených žiadostí o grant: 28 

Počet žiadostí s výzvou na doplnenie v rámci formálnej kontroly: 4 

Počet žiadostí s nesplnením podmienky osvety a/alebo participácie: 1 

Počet zasadnutí Grantovej komisie: 1 
 

Zasadnutie Grantovej komisie: 01.07.2021 

 žiadateľom zaslané výzvy na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: 01.06 a 08.06.2021 

 lehota na doplnenie žiadostí po formálnej stránke: do 14.06.2021 

 ukončenie písomného hlasovania o projekte, ktorý nesplnil podmienku participácie: 

11.06.2021  

 projekty zaslané hodnotiteľom na posúdenie: 07.06.2021 a 15.06.2021 

 lehota pre hodnotiteľov na položenie doplňujúcich otázok žiadateľom: do 14.06.2021 

a 21.06.2021  

 termín na doplnenie projektov po odbornej stránke: 21.06.2021 a 28.06.2021 
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Počet oprávnených žiadostí: 24 

Počet schválených žiadostí: 16 

Počet zamietnutých žiadostí: 8 

 

Zoznam predložených žiadostí v treťom kole: 
 

Projekt 

č. 
Názov žiadateľa Názov projektu Stav projektu 

Schválená 

výška 

grantu 

 

Počet  

získaných 

bodov/max. 

počet bodov 

01 Obec Vaďovce Priateľka Matka Zem Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
2 000,00 49/61 

02 

Hipoterapeutické 

združenie HIPO 

Máčov 

Význam ochrany vtáctva v 

súčasnosti s poukázaním na 

využívanie vtáctva v 

minulosti 

Vyradený - žiadateľ stiahol 

žiadosť z hodnotenia po 

formálnej kontrole 

0,00 - 

03 ZŠ Andreja Bagara Ver mi, kompostujeme Schválený 1 490,00 45/61 

04 
MŠ, Šafárikova 11, 

Trenčín 
Záhrada, ktorá učí Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 
1 960,00 64/91 

05 
Obec Trenčianska 

Teplá 

Revitalizácia zelene na ul. 

M.R. Štefánika 
Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 43/91 

06 Obec Častkovce Zelená obec Častkovce Schválený 2 000,00 57/91 

07 Obec Pravotice Les nie je smetisko 
Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 29/61 

08 
OZ pri SOŠ 

Partizánske 
Triedim v triede 

Vyradený po formálnej 

kontrole - žiadateľ zmenil 

v žiadosti aj iné časti ako 

tie, ku ktorým bol v rámci 

výzvy na formálne 

doplnenie vyzvaný. VZN - 

čl. 11 ods. 2. 

0,00  

- 

09 Mesto Ilava 

"4ri ročné obdobia" 

Revitalizácia zelene v 

sídliskovom vnútrobloku 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 

 

45,5/91 

10 
Mesto Trenčianske 

Teplice Lipa medzi nami 
Schválený v žiadanej 

výške s podmienkami 
1 995,00 50/91 

11 
OZ Slovenský zväz 

žien Podhorie Pomáhame biodiverzite 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 
0,00 44,5/91 
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12 Zlaté Kopanice Kopaničiarska včela 

Vyradený - žiadateľ 

nepredložil chýbajúce 

doklady po výzve na 

formálne doplnenie v 

stanovenej lehote 

0,00 
 

- 

13 

 

ZŠ s MŠ Skačany 539 Naučme sa (ich) to! 

 

Schválený 

 

1 560,00 

 

38/61 

14 

Združenie na pomoc 

osobám s mentálnym a 

telesným postihnutím v 

Púchove 

S chuťou do záhrady Schválený 1 996,85 
 

63,5/91 

15 
Obec Košecké 

Podhradie 

Revitalizácia verejného 

priestoru - Obecný úrad 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 0,00 45,5/91 

16 
Obec Trenčianske 

Stankovce 

Výsadba ovocnej aleje pri 

náučnom chodníku 
Schválený 2 000,00 73,5/91 

17 Obec Omšenie 
Revitalizácia pietneho miesta 

v Omšení 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 0,00 35/91 

18 DMD FUND 
Ekologická regenerácia 

priemyselného parku 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 1 726,50  60,5/91 

19 Mesto Partizánske 
Zelená oáza oddychu, 

zdravia a vzdelávania 

Schválený                             

s podmienkou v zníženej 

výške 
1 220,00 53,5/91 

20 Mesto Prievidza 

Implementácia praktickej 

environmentálnej výchovy 

do materských škôl 

Schválený 1 999,60 43/61 

21 Obec Pružina 

Praktická ekovýchova pre 

pedagógov a jej aplikovanie 

do predprimárneho 

vzdelávania 

Schválený 1 600,00 45,5/61 

22 
Školské zariadenia 

mesta Trenčín 

Spolužitie deti a príroda, 

príroda a deti 

Zamietnutý - nedostatočný 

počet bodov 0,00 44/91 

23 
Mesto Považská 

Bystrica 

"ZELENÉ MESTO - živé 

mesto" 
Schválený 2 000,00 60,5/91 

24 
Združenie rodičov pri 

Gymnáziu Púchov 
Otvorená EKO-učebňa 

Vyradený - nesplnenie 

podmienky participácie 0,00 - 

25 Horolezecký klub 

Manín, o.z. 

Informačné tabule v 

lezeckých oblastiach správe 

Horolezeckého klubu Manín 

Schválený 1 920,00 43/61 

26 
ZŠ s MŠ Samuela 

Štúra, Lubina 
Zelený svet deťom 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkou 2 000,00 58,5/91 
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27 Obec Kálnica 
Zelená cesta 

Schválený v žiadanej 

výške s podmienkami 2 000,00 55,5/91 

28 OZ SÝPKA 
EVVO - mobilná aplikácia 

Zamietnutý – žiadané na 

kapitálový výdavok 0,00 - 

 

 

  
SPOLU 29 467,95 

 

 

SUMÁR 

Súhrnne bolo za rok 2021 predložených 64 žiadostí v celkovej výške 120 978,19 eur, 

z tohto 58 žiadostí bolo oprávnených žiadať o grant. Zazmluvnených bolo 43 žiadostí o grant                

v celkovej výške 80 014,57 eur. Čerpanie dotácie po zrealizovaní schválených projektov bolo 

v celkovej výške 76 955,49 eur, čo predstavuje 96,17% z rozpočtovaných finančných 

prostriedkov. Záujem zo strany žiadateľov o poskytnutie environmentálnej dotácie je 

každoročne veľmi veľký. V roku 2021 sa 4. hodnotiace kolo neuskutočnilo z dôvodu vyčerpania 

alokovaných finančných prostriedkov na rok 2021 už po treťom hodnotiacom kole. 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 Trenčín 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 2021 podľa právnej formy žiadateľa                   

a podľa okresov 

 

 

Vypracovala:  

Andrea Molnárová, BSBA, tajomníčka Pracovnej skupiny 

dňa: 09.02.2022 

 

 

 


