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1.

IDENTIFIKÁCIA ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU

Zelený vzdelávací fond (ďalej len “ZVF” alebo “fond”) bol zriadený pri Slovenskej agentúre životného
prostredia (ďalej len “SAŽP”) na základe rozhodnutí ministra životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní dodatkov nového znenia zriaďovacej listiny SAŽP a nového znenia štatútu SAŽP.
Účelom ZVF je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora
vybraných aktivít. Vznik fondu umožňuje združovanie a manažovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu a to najmä v oblasti podpory environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej len „EVVO“).
O priamu podporu z fondu sa môžu uchádzať subjekty, ktoré preukázateľne vykonávajú EVVO
minimálne 2 roky a majú ju zadefinovanú v predmete svojej činnosti. O priamu podporu sa môžu
uchádzať:
•

občianske združenia – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

•

záujmové združenia právnických osôb – v zmysle § 20f - § 20j zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

•

nadácie – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov,

•

neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
– v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Podporované aktivity z fondu sú aktivity EVVO. Priority pre podporu z fondu sú špecifikované
v oznámení o podpore projektových zámerov. Podporované aktivity v rámci pilotného ročníka sú
nasledovné:
•

environmentálna výchova (výchovné programy, praktická environmentálna výchova v teréne,
hry, súťaže, interaktívne aktivity, koncerty, ekocentrá),

•

environmentálne vzdelávanie (výučbové programy, praktické environmentálne vzdelávanie
v teréne, prednášky, konferencie, semináre, tréningy, prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, publikačné aktivity, ekoučebne, didaktické pomôcky na environmentálne vzdelávacie aktivity),

•

environmentálna osveta (odborné prednášky, konferencie, semináre, prezentačné dni, tvorivé
dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, výstavy).
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Fond tvorí komisia a sekretariát fondu. Administratívne, organizačné a odborné zabezpečenie fondu
je integrované do organizačnej štruktúry SAŽP na základe rozhodnutí ministra životného prostredia
SR o vydaní dodatkov nového znenia zriaďovacej listiny SAŽP a znenia štatútu SAŽP.
Komisia ZVF je odborný orgán SAŽP zriadený za účelom prerokovania a výberu projektových zámerov a príjemcov podpory EVVO. Zriaďuje sa za účelom odborného, transparentného a nezávislého
posúdenia projektových zámerov.
Komisia sa skladá zo stálych členov so všeobecným zameraním a zo špecializovaných členov
s osobitným zameraním v závislosti od vecného charakteru oznámenia o podpore projektových zámerov. Všetkých členov komisie (stálych, špecializovaných) vymenúva minister životného prostredia
SR. Na zasadnutie komisie môžu byť pozvané aj prizvané osoby bez hlasovacieho práva, ktoré
sa môžu kvalifikovane vyjadriť k predmetu zasadnutia komisie v závislosti od vecného charakteru
oznámenia o podpore.
Sekretariát ZVF je administratívny útvar zriadený v rámci organizačnej štruktúry SAŽP a definovaný organizačným poriadkom SAŽP. Činnosť sekretariátu ZVF zabezpečujú zamestnanci SAŽP, pričom sekretariát sa riadi príručkou pre žiadateľov a príjemcov podpory. Sekretariát ZVF zabezpečuje
administratívne, organizačné a odborné činnosti nevyhnutné pre naplnenie účelu zriadenia fondu.
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2.

CYKLUS FUNGOVANIA ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU

Oznámenie o podpore projektových zámerov 1/2017 bolo zverejnené na webovom sídle fondu
www.zelenyvzdelavacifond.sk 20. októbra 2017. Termín podávania žiadostí o podporu zo ZVF bol
stanovený do 1. decembra 2017. Systém prijímania projektových zámerov prebiehal elektronickou
a printovou formou v stanovenom termíne. Projektové zámery, nahraté cez web aplikáciu ZVF, boli
doručené (poštou alebo osobne) na adresu sekretariátu fondu.
Administratívnu kontrolu vykonal Sekretariát ZVF v priebehu decembra 2017, pričom projektové
zámery spĺňajúce požadované podmienky administratívnej kontroly boli v elektronickej forme predložené špecializovaným členom komisie fondu na odborné hodnotenie.
Odborné hodnotenie zahŕňalo individuálne hodnotenie projektových zámerov a následne zasadnutie komisie fondu s cieľom schváliť zoznam odporúčaných projektových zámerov, ktorý bol predložený ministrovi životného prostredia SR na schválenie.
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Finálny zoznam projektových zámerov podporených zo ZVF, odsúhlasil minister životného
prostredia SR 21. februára 2018. Uvedený zoznam bol zverejnený na webovom sídle fondu
www.zelenyvzdelavacifond.sk.
Medzi SAŽP a príjemcami podpory zo ZVF boli uzatvorené Zmluvy o poskytnutí podpory zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Po uzatvorení zmlúv a uvoľnení finančných prostriedkov príjemcovia
realizujú svoje projektové zámery a to najneskôr do 30. apríla 2019, pričom záverečné vyúčtovanie projektu musí byť predložené do 31. mája 2019.
Sekretariát ZVF vykonáva finančnú a vecnú kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti použitia poskytnutej finančnej podpory, ako aj záverečné finančné vyúčtovanie poskytnutej
finančnej podpory.
Výročná konferencia ZVF sa koná raz ročne za účasti všetkých členov komisie fondu, súčasných
aj potenciálnych donorov.

3.

DONORI ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU 1/2017

Príjem fondu tvoria darované finančné prostriedky poskytnuté na základe darovacej zmluvy.
Kategorizácia donorov – podľa výšky poskytnutých finančných prostriedkov:
Platinový partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 50.000,- EUR a viac
Zlatý partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30.000,- EUR a viac
Strieborný partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20.000,- EUR a viac
Bronzový partner – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 10.000,- EUR a viac
V rámci Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017 fond podporili:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sumou 65.000,- EUR,
CRH (Slovensko) a.s. sumou 30.000,- EUR (zlatý partner),
VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. sumou 20.000,- EUR (strieborný partner),
Slovnaft, a. s. sumou 20.000,- EUR (strieborný partner),
Slovalco, a. s. sumou 15.000,- EUR (bronzový partner),
Nadácia VÚB sumou 5.000,- EUR,
Eulalia Štefanová sumou 200,- EUR.
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V rámci Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017 bola celková alokácia finančných
prostriedkov pre účely fondu 155.200,- EUR. Tieto finančné prostriedky sú použité výhradne na
podporu projektových zámerov vybraných príjemcov podpory.
Poskytovanie finančnej podpory zo ZVF sa realizuje na základe Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov zo Zeleného vzdelávacieho fondu 1/2017, uzatvorenou medzi SAŽP a príjemcami
podpory. Všetky administratívne náklady spojené s prevádzkou fondu znáša Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia. Bližšie podmienky
poskytovania a čerpania finančnej podpory zo ZVF sú špecifikované v zmluve.

4.

OZNÁMENIE O PODPORE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV 1/2017

V rámci prvého Oznámenia o podpore projektových zámerov zo ZVF bol termín na podávanie žiadostí o podporu stanovený od 20. októbra 2017 do 1. decembra 2017 vrátane.
Témy Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017:
1. Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií,
2. Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo,
3. Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života,
4. Ekoinovácie.
Podporované aktivity Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017:
1. environmentálna výchova,
2. environmentálne vzdelávanie,
3. environmentálna osveta.
Maximálna výška finančnej podpory na projektový zámer:
• projektové zámery s regionálnym rozsahom: 5.000 €,
• projektové zámery s celoslovenským rozsahom: 10.000 €.
Podmienkou získania finančnej podpory zo ZVF je spolufinancovanie príjemcu podpory vo výške
5 % z požadovanej sumy.
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5.

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI PILOTNÉHO ROČNÍKA

V rámci Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017 bolo na adresu sekretariátu ZVF doručených 44 žiadostí. Administratívnou kontrolou neprešli 4 projektové zámery. Pri niektorých projektových zámeroch bolo na základe kontroly a konzultácie so žiadateľmi upravené tematické zaradenie a rozsah projektu. Do odborného hodnotenia tak bolo zaradených 40 projektových zámerov,
z ktorých špecializovaní členovia odbornej komisie navrhli 28 projektových zámerov na podporu
zo ZVF. Zoznam projektových zámerov navrhnutých na získanie finančnej podpory zo ZVF schválil
minister životného prostredia SR dňa 21. februára 2018. Uvedený zoznam bol zverejnený na
webovom sídle fondu dňa 22. februára 2018. Z 28 schválených projektových zámerov sa 3 organizácie rozhodli finančnú podporu z fondu nečerpať, z čoho vyplýva, že celkovo bolo podporených
25 projektových zámerov v hodnote 142.559,30 €.
Štatistická tabuľka projektových zámerov v rámci Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017
Počet pred

Počet po

Počet

Počet

administratív-

administratív-

schválených

podporených

nou kontrolou

nej kontrole

projektov

projektov

Občianske združenie

34

32

24

21

Záujmové združenie právnických osôb

1

1

1

1

Nadácia

2

0

0

0

7

7

3

3

2

1

0

0

10

12

10

10

22

18

13

11

10

9

5

4

Regionálny rozsah projektov

20

22

18

16

Celoslovenský rozsah projektov

24

18

10

9

Environmentálne vzdelávanie

21

18

12

10

Environmentálna osveta

13

12

7

7

Environmentálna výchova

10

10

9

8

Názov ukazovateľa
Typ organizácie

Nezisková organizácia poskytujúca
verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním
Témy pre Oznámenie o podpore projektových zámerov 1/2017
1. Podpora nízkouhlíkovej mobility
a opatrení na znižovanie emisií
2. Príležitosti prechodu na obehové
hospodárstvo
3. Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť
kvalitu života
4. Ekoinovácie
Rozsah projektov

Podporovaná aktivita

8

Štatistická tabuľka projektových zámerov v rámci Oznámenia o podpore projektových zámerov 1/2017

Názov ukazovateľa
Projektové zámery zaradené
do administratívnej kontroly

Počet pred

Počet po

Počet

Počet

administratív-

administratív-

schválených

podporených

nou kontrolou

nej kontrole

projektov

projektov

44

Projektové zámery spĺňajúce kritériá

40

administratívnej kontroly
Odporúčané projekty po odb. hodnotení
Schválené projekty

28

Podporené projekty
Požadovaná výška podpory

25
294 299,55 €

257 484,20 €

Schválená výška podpory

153.809,30 €

142.559,30 €

Zoznam podporených projektov zo Zeleného vzdelávacieho fondu 1/2017
Sídlo

Názov organizácie

Názov projektu

Alino, n.o.

Environmentálny projekt  Alino pre školy

Žilina

Slovenské mestá priateľské opeľovačom

Bratislava

Ekologické a inovačné centrum o. z.

Zelený chodník

Leopoldov

EKOrast, o. z.

Vzdelávame ekoLOGICKY

Bratislava

Euroinkubator

EKOPROGRAM ZEM

Borcová

Gemerské grúne

Ekovzdelávanie pre zelenšie Slovensko

Hnúšťa

Inštitút pre pasívne domy

Naštartovanie ekoinovácií v stavebníctve

Bratislava

Jesenčatá

Eko-jesenčatá

Sereď

Materina dúška

(Ne)Zelený svet

Sološnica

Nezisková organizácia Recyklohry

Recyklohry - Cesta elektroodpadu

Bratislava

Občianske združenie Handrbolka

Enviro vzdelávanie v lesnom klube

Soblahov

Občianske združenie Podhoran

Čistý chotár 2018

Plavecký Peter

Občianske združenie SLNKOTVOR

MEDOVÁ ZÁHRADA

Lúčky

OZ EUROARCH

Deti a architektúra 2018

Bratislava

OZ Sedliacky dvor

Energetické hospodárenie svojpomocne

Rakytník

Centrum environmentálnej a etickej výchovy
Živica

Punkt
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko
Slovenská rada RZ - Rodičovské združenie
pri MŠ Bohrova
SRRZ-RZ pri Centre voľného času Relax,
SNP 605/9, 979 01 Rimavská Sobota

DOBRÝ TRH bez odpadu - 5R
na podujatiach

organizácie

Bratislava

Učíme sa o vtáctve

Bratislava

Vráťme Petržalke jej zelenú tvár

Bratislava

O prírode veselo i vážne
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Rimavská
Sobota

Sídlo

Názov organizácie

Názov projektu

VIVA SK o. z.

UDRŽ SA!

Rožňava

VPV-ARWA, n. o.

záHRAda

Dolný Kubín

Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád

Ukážeme hodnoty Novohrad-Nógrád geoparku

Fiľakovo

Dajme škôlke zelenú

Trstice

organizácie

Združenie maďarských rodičov na Slovensku základná škola s materskou školou
s vyučovacím jazykom maďarským Trstice –
Alapiskola és Óvoda Nádszeg 647
Združenie na záchranu stredovekého
architektonického dedičstva Nitrianskeho

Všade žili ľudia

kraja - LEUSTACH
Združenie rodičov Materskej školy
Švantnerova

6.

Cibuľka nie je iba na jedenie

Nitra Janíkovce
Bratislava

VÝROČNÁ DONORSKÁ KONFERENCIA

Výročná konferencia ZVF sa konala 10. septembra 2018 v Bratislave, v priestoroch Výskumného
ústavu vodného hospodárstva, ktorý je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“).
Medzi účastníkmi konferencie boli okrem zástupcov MŽP SR, vrátane ministra životného prostredia
SR, aj donori prvého Oznámenia o podpore projektových zámerov, potenciálni donori ďalšieho ročníka ZVF, stáli a špecializovaní členovia komisie Zeleného vzdelávacieho fondu.
Konferenciu otvoril a viedol štátny tajomník I., ktorý je zároveň predsedom komisie Zeleného vzdelávacieho fondu, Ing. Norbert Kurilla, PhD. Samotný fond a jeho pilotný ročník predstavil generálny
riaditeľ SAŽP RNDr. Richard Müller, PhD.
V rámci programu predstavili svoje projekty, zrealizované s finančnou podporou fondu, zástupcovia
občianskych združení Jesenčatá a Geopark Novohrad-Nógrád. Priestor dostali aj donori pilotného
ročníka, ktorí zhodnotili spoluprácu a zároveň ocenili myšlienku MŽP SR vytvoriť nástroj na prepojenie verejného a súkromného sektora.
Predseda komisie fondu zhrnul závery vyplývajúce z konferencie, predstavil základnú víziu ďalšieho
ročníka a avizoval jeho spustenie v októbri tohto roka.
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Výročná donorská konferencia Zeleného vzdelávacieho fondu – za predsedníckym stolom (zľava)
RNDr. Richard Müller, PhD. (SAŽP), Ing. Norbert Kurilla, PhD. (MŽP SR), M. A. Ľubica Kováčová
(MŽP SR), Ing. Milan Chrenko, MSc. (MŽP SR)

7.

ANALÝZA A VÍZIA ZELENÉHO VZDELÁVACIEHO FONDU

ZVF vznikol ako doplnkový nástroj informatívneho charakteru na podporu neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pričom prepája štátny, súkromný a neziskový sektor.
Keďže ide o verejné financie, tieto podliehajú zákonu č. 523/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
neskorších zákonov. V rámci získania a čerpania finančnej podpory z fondu zabezpečujú uvedené
zákony maximálnu transparentnosť.
V rámci pilotného ročníka ZVF prebehla aktívna výmena informácií so žiadateľmi a príjemcami podpory o spôsobe zefektívnenia procesu ZVF, ako aj spôsobe zníženia administratívnej záťaže pre
žiadateľov aj príjemcov podpory na čo najnižšiu možnú mieru. Na základe uvedeného vynaložil
zriaďovateľ a poskytovateľ podpory zo ZVF maximálne úsilie nastaviť fungovanie fondu spôsobom
vyhovujúcim všetkým dotknutým stranám.
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Cieľom druhého ročníka Oznámenia o podpore projektových zámerov je podporiť výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity pre udržateľný rozvoj. Vzdelávanie a výchova pre udržateľný rozvoj (ďalej
len „VVUR“) umožňuje, aby všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a zručnosti potrebné
pre presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja.  Podporia sa výchovno-vzdelávacie aktivity a projekty pre deti a mládež, celoživotné vzdelávanie ako aj budovanie kapacít pedagogických pracovníkov,
koordinátorov environmentálnej výchovy a pracovníkov s mládežou.
VVUR začleňuje prioritné oblasti tejto výzvy, ktorými sú Voda pre trvalo udržateľný rozvoj, Zmena
klímy a ochrana ovzdušia, Čistá mobilita, Udržateľné sídla a obehové hospodárstvo (vrátane zelených a zdravých budov) do výchovno-vzdelávacích aktivít. Uprednostňovaná bude výučba zameraná na študenta, ktorá umožňuje výskumné, akčné a transformačné učenie sa, namiesto pasívneho
prijímania informácií. VVUR má potenciál podporiť kľúčové kompetencie nevyhnutné pre udržateľný rozvoj, akými sú napríklad kritické a systémové myslenie, schopnosť predvídania a plánovania
budúcnosti, vnímavosť dôsledkov vlastného správania sa vo vzťahu k environmentálnym problémom a prevzatie zodpovednosti za súčasné a budúce generácie.

PARTNERI ZVF 1/2017
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