
Zelené oči 
Grantový environmentálny program TSK 
 



1. rovina = filozoficko-symbolická 

sú to oči, ktoré vidia zeleno – v sivej šedi konzumu nachádzajú a oživujú zelené 

riešenia 

Zelená proste musí byť... Eko, bio,... všetko IN... to je jasné 

 

2. rovina = skutočnosť 

Ľudský cit pre rozlišovanie farieb nie je po celom spektre rovnomerne 

rozložený. Najvyššia citlivosť je v oblasti stredných vlnových dĺžok, tzn. medzi 

zelenou a oranžovou. 

Za denného svetla prevláda vnímanie svetla prostredníctvom čapíkov tzv. 

čapíkové, čiže fotopické videnie. Sietnica je pritom najcitlivejšia na žltozelenú. 

V šere prevláda vnímanie svetla prostredníctvom tyčiniek tzv. tyčinkové čiže 

skotopické videnie. Pri tomto videní je sietnica najcitlivejšia na zelenú farbu, to 

znamená, že v šere je oko citlivejšie na kratšie vlnové dĺžky – Purkyneho jav. 

Prečo práve „Zelené oči“? 



Všeobecne záväzné nariadenie  

TSK 

č. 27/2016 

Príprava návrhu – tím Zelenej župy 

Schválenie v Komisiách  

Schválenie Zastupiteľstvom TSK 

11.7.2016 

- jeden pozmeňujúci návrh v oblasti informovania 

 

AΩ 



Obsah VZN č. 27/2016 

Definuje  

- základný rámec fungovania grantového mechanizmu: 

• ciele 

• oprávnených žiadateľov a aktivity 

• spôsob predkladania žiadostí o grant 

• ich schvaľovanie a následné vyúčtovanie 

• spôsob zverejňovania informácií 



ÚČEL grantového programu 

podpora aktivít a činností zameraných na  

ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a / alebo 

zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na 

území Trenčianskeho kraja 

 

2 oblasti podpory:  

A.Priame aktivity 

B.Osveta 

 



Oprávnení žiadatelia 

a) obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové 

organizácie, 

b) iné právnické osoby ako sú uvedené v ČI. 5 ods. 1 písm. 

a) a fyzické osoby - podnikatelia. 

s trvalým pobytom resp. sídlom na území Trenčianskeho 

kraja. 



Intenzita a výška grantu 

Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000,- EUR. 

Maximálna intenzita pomoci je 100%. 

Peňeži, peníze, prachy, lóve 



Oprávnené aktivity 
2 oblasti podpory:  

A.  „Priame aktivity" = priame zlepšovanie stavu životného prostredia ako 

napr. zveľaďovanie verejných priestorov, výsadba zelene, budovanie 

komunitných a prírodných záhrad, efektívne využívanie energií a pod.  

priama participácia občanov. 

A.  „Osveta" zahŕňa najmä projekty zamerané svojimi aktivitami na 

zvyšovanie občianskeho povedomia v oblasti ochrany a tvorby životného 

prostredia ako napr.: environmentálne výučbové a osvetové programy 

pre školy aj verejnosť’, vzdelávacie aktivity spojené s účasťou v národných 

či medzinárodných projektoch, organizácia environmentálnych 

vzdelávacích zájazdov, zabezpečenie environmentálnych školení 

zamestnancov a i. 

Tvorivosti sa medze nekladú! 

Na TSK nie sme obmedzení :) 



Podmienky poskytnutia grantu 

• pôsobnosť na území TSK  

• žiadateľ nie je v konkurze / likvidácii /exekučné konanie 

• riadne ukončil a vyúčtoval projekt s podporou TSK – ak taký mal 

Grant nie je možné poskytnúť na: 
 dvojité financovanie – dotácie, EŠIF a pod. 

 mzdy, platy, odmeny – okrem lektorov 

 alkohol a nikotín 

 splácanie úverov a úrokov z úverov 

 podporu politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám 

 akékoľvek výdavky realizované pred termínom doručenia oznámenia 

 výdavky, ktoré nie sú v súlade s účelom grantového programu a 

 neprispievajú k cieľom projektu stanovených v žiadosti o grant 

 



www.tsk.sk 



www.tsk.sk 



Predkladanie žiadosti o grant 

Žiadosť je možné podávať priebežne počas roka najneskôr 

do 30.9. 

 Schvaľovanie - systémom hodnotiacich kôl: 

uzavreté vždy k 28.2., 31.5., 31.8., 30.09.   

Predložiť: 

Do podateľne TSK + elektronicky 

- Rozhoduje dátum pečiatky podateľne!!! 

 

POZOR! Pripravovaná ZMENA VZN č. 27/2016 

– iba do 31.08. 

+ možná výzva 



Proces žiadosti od schválenia k ukončeniu 

Formálna kontrola 
– tajomník komisie 

Odborná kontrola – 
Grantová komisia 

Schválenie – 
Predseda TSK 

Oznámenie o schválení 
– začiatok 

oprávneného obdobia 

Zmluva o poskytnutí 
grantu 

Ukončenie aktivít 
projektu (fyzické) 

Vyúčtovanie 
grantu – správa z 

projektu 

Správa z 
administratívnej 

finančnej kontroly – 
tajomník komisie 

Do 30 dní od Do 15 dní od 

Do 30 dní od Do 30 dní od 

Pripísanie grantu na účet do 15 dní od 



Formálna kontrola 
-vykonáva tajomník Grantovej komisie 

Kontroluje:  

-vyplnenie všetkých povinných polí  

-priloženie povinných príloh – ich súlad s údajmi v žiadosti 

-dodržiavanie termínov 

-oprávnenosť žiadateľa  

Neúplná žiadosť : 

Výzva na doplnenie – emailom !!! (lehoty na oznámenie výsledku sa posúva) 

Doplniť do 5 dní od doručenia výzvy na doplnenie  

(doručenie = potvrdenie prijatia výzvy e-mailom) 

Nedoručenie doplnenej žiadosť v stanovenom termíne = dôvod na nepredloženie 

žiadosti Grantovej komisii k posúdeniu!!! 

POZOR! Pripravovaná ZMENA VZN č. 27/2016 

– email sa pokladá za potvrdený do 3 dní 

od jeho odoslania 



Odborná kontrola 
Vykonáva ju Grantová komisia (ďalej aj ako „komisia“) v zložení: 

-  1 poslanec Zastupiteľstva TSK 

- 4 zamestnanci TSK, za odbor:  životného prostredia, školstva, regionálneho rozvoja  

  a  finančný 

- 1 zástupca ŠOP SR – Správa CHKO Biele Karpaty 

- 2 zástupcovia environmentálnych MVO, pôsobiacich na území TSK (CEA, Tr. Nadácia) 

Projekt 
hodnotia min. 

2 členovia 
komisie  

vyplnia 
hodnotiaci 

hárok 

komisia 
hlasuje 

o udelení 
grantu  

ak 
nerozhodné, 
tak predseda 

Komisia má právo  
• žiadať doplnenie – dokladov, informácií,... (lehota sa prerušuje) 

• má práv krátiť položky 

• stanovovať podmienky poskytnutia grantu 



Hodnotiace kritéria 

Hodnotená oblasť Hodnotiace kritérium Typ kritéria

Súlad projektu s cieľmi grantového programu vylučujúce

Príspevok k zvýšeniu environmentálneho povedomia bodové

Publicita projektu bodové

Úroveň kapacít na riadenie a realizáciu projektu bodové

Zabezpečenie udržateľnosti resp. využívania výsledkov 

projektu po realizácii
bodové

Oprávnenosť výdavkov - účelne využitie zdrojov podmieňujúce

Hospodárnosť podmieňujúce

Využitie lokálnych zdrojov a kapacít bodové

Vhodnosť realizovaných aktivít v danom území, pre danú 

skupinu užívateľov
bodové

K prírode šetrné riešenia bodové

Reálnosť dosiahnutia cieľov stanovených v projekte vo 

väzbe na zvolený postup a aktivity
bodové

Inštitút partnerstva bodové

Participácia verejnosti vylučujúce

Miera zapojenia verejnosti bodové

Príspevok k Zelenej 

župe

Kapacity žiadateľa

Financie

Spôsob realizácie



Lehoty všeobecne:  

Nedoručenie v termíne = vyradenie žiadosti 

Do plynutia lehoty sa počíta aj deň, kedy došlo k 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

 

 

 

 



Proces žiadosti od schválenia k ukončeniu 

Formálna kontrola 
– tajomník komisie 

Odborná kontrola – 
Grantová komisia 

Schválenie – 
Predseda TSK 

Oznámenie o schválení 
– začiatok 

oprávneného obdobia 

Zmluva o poskytnutí 
grantu 

Ukončenie aktivít 
projektu (fyzické) 

Vyúčtovanie 
grantu – správa z 

projektu 

Správa z 
administratívnej 

finančnej kontroly – 
tajomník komisie 

Do 30 dní od Do 15 dní od 

Do 30 dní od Do 30 dní od 

Pripísanie grantu na účet do 15 dní od 



Ďakujem za pozornosť! 
 

Ing. Dana Gavalierová 

referentka ORR TSK 

+421 326 555 401 

dana.gavalierova@tsk.sk 

 
NEZABUDNITE!!! 

Kľúčové slovo = Zelená župa 

Google odpovie :) 


