
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH POSTUPU SPOLUPRÁCE S DONORMI 

ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU 

(verejný dokument) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Návrh postupu spolupráce s donormi: 

 

10. september 2018 

1. Výročná konferencia - predstavenie Zeleného vzdelávacieho fondu (ďalej len „ZVF“ alebo 

„fond“), jednotlivých tém a aktivít  (na dané obdobie) potenciálnym donorom. 

28. september 2018 (harmonogram je flexibilný podľa potrieb donora) 

2. Rozhodnutie donora o podpore jednej alebo viacerých tém v rámci druhého oznámenia ZVF 

a informovanie sekretariátu ZVF do 28. septembra 2018. Návrh prioritných tém pre druhý 

ročník  ZVF:  

1. Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo 

2. Zdravé a udržateľné budovy 

3. Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy 

4. Zlepšovanie kvality ovzdušia 

5. Čistá mobilita 

6. Voda pre udržateľný rozvoj 

 

Kategorizácia donorov -  je podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov do fondu: 

 Platinový partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 50 000,- EUR 

 Zlatý partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 30 000,- EUR 

 Strieborný  partner – poskytnuté finančný prostriedky vo výške  viac ako 20 000,- EUR 

 Bronzový partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške viac ako 10 000,- EUR 

Postup spolupráca s donormi po rozhodnutí podporiť ZVF: 

1. špecifikácia zmluvných podmienok oboch zmluvných strán (SAŽP – donor), 

2. príprava darovacej zmluvy (zapracovanie vopred dohodnutých zmluvných podmienok), 

3. podpis zmluvy zmluvnými stranami (SAŽP – donor), 

4. presun finančných prostriedkov od donora na účet ZVF a to na základe podmienok 

stanovených v darovacej zmluve, 



 

 

 

5. poskytnutie loga ZVF donorovi, ktorý finančne podporil ZVF, 

6. vyžiadanie loga a písomnej prezentácie od donora (stručné predstavenie donora a jeho 

činnosti) pre potreby propagácie donora na webovom sídle fondu 

www.zelenyvzdelavacifond.sk 

7. donor menuje (môže, nemusí) zástupcu, ktorý ho bude zastupovať v rámci činností 

súvisiacich so ZVF (špecializovaný člen v komisii ZVF pre donorov od Bronzového partnera 

vyššie  – hodnotenie projektových zámerov, účasť na výročnej konferencii...). Menovanie 

zástupcu prebieha prostredníctvom odporúčacieho listu alebo notárom overeným 

plnomocenstvom pre vyššie uvedené účely. 

 

2. októbrový týždeň 2018 

8. spustenie 2. oznámenia o podpore projektových zámerov zo ZVF a priebežné zverejňovanie 

informácií o činnosti fondu na webovom sídle  ZVF www.zelenyvzdelavacifond.sk 

január-február 2019 

9. Hodnotenie projektových zámerov Komisiou ZVF 

Marec/apríl 2019 

10. Zverejnenie výsledkov 2. oznámenia o podpore projektových zámerov zo ZVF 

Konca júna 2019 

11. Podpísanie zmlúv s príjemcami podpory zo ZVF 

2Q 2019 

12. výročná konferencia ZVF – odpočet činnosti fondu za sledované obdobie. Výročnú správu 

obdrží každý účastník konferencie a zároveň bude sprístupnená na webovom sídle ZVF. 

 

Poskytovanie informácií o činnosti fondu a finančnej podpore: 

 Webové sídlo fondu: www.zelenyvzdelavacifond.sk 

 Mailový kontakt: zvf@sazp.sk  

 Poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia, Sekretariát ZVF, Tajovského 28,    
975 90 Banská Bystrica  

 Telefónne čísla: 048/43 74 185 alebo 048/ 43 74 177 
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