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Vznik a účel Zeleného vzdelávacieho fondu 

Zelený vzdelávací fond (ZVF) bol zriadený pri Slovenskej agentúre 
životného prostredia (SAŽP) na základe rozhodnutí ministra životného 
prostredia SR o vydaní dodatku nového znenia zriaďovacej listiny 
SAŽP a vydaní dodatku nového znenia štatútu SAŽP.  
 
Prvé Oznámenie o podpore zo ZVF bolo zverejnené v októbri 2017. 
 
Účelom ZVF je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom presadzovania 
princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných 
aktivít. 
 



Oprávnení žiadatelia: 

• občianske združenia 

• záujmové združenia právnických osôb   

• nadácie 

• neziskové organizácie 
 

Zelený vzdelávací fond 

Podmienky pre oprávnených žiadateľov: 
• 2-ročná história činnosti žiadateľa 
• predmet činnosti súvisiaci s environmentálnou  
      výchovou, vzdelávaním a osvetou  
• 5 % spolufinancovanie 



Cyklus fungovania ZVF 



Partneri fondu 2/2018 

 

Dostupná alokácia na účte ZVF 2/2018: 155 200 € 

Ministerstvo životného prostredia SR (40.000 €) 
 

Slovnaft, a. s. (30.000 €)  
 

CRH (Slovensko) a. s. (20.000 €) 
 

Nadácia US Steel Košice (20.000 €) 
 

Nadácia EPH (15.000 €) 
 

Slovalco, a. s. (15.000 €) 
 

VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. (10.000 €) 
 

Taipeiská reprezentačná kancelária (5.000 €) 
 

Eulália Štefanová (200 €) 



Zelený vzdelávací fond 2/2018 
 

• 40 doručených žiadostí v sume 282.114,60 € 

• 28 podporených projektov v sume 170.797,80 €  

• projekty s regionálnym aj celoslovenským dosahom 

• podporené témy: Zelené inteligentné sídla a prechod na obehové 
hospodárstvo, Zdravé a udržateľné budovy, Predchádzanie a zmierňovanie 
nepriaz. dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita, Voda pre udržateľný rozvoj; 



Zelený vzdelávací fond 3/2019 

Harmonogram: 
 

• Oznámenie o podpore PZ: 11. 10. 2019 

• Uzávierka prijímania žiadostí o podporu zo ZVF: 20. 11. 2019 

• Hodnotenie PZ komisiou ZVF: január 2020 

• Zverejnenie zoznamu podporených PZ zo ZVF: február 2020 

• Začiatok realizácie podporených projektov, procesu podpisu zmlúv: marec 2020 

• Informačný seminár pre príjemcov podpory zo ZVF: marec 2020 

• Ukončenie procesu podpisu zmlúv: 30. jún 2020 

• Ukončenie realizácie projektov: 30. marec 2021 

 



Zelený vzdelávací fond 3/2019 

Podporované témy:  
 

1. Ochrana ovzdušia 
2. Zmena klímy 
3. Prechod na obehové hospodárstvo 
4. Podpora a ochrana biodiverzity 
5. Zdravé a udržateľné budovy 

Podporované aktivity: 
 

• výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež 

• Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania 
       pre dospelých a odbornú verejnosť 
• Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov EVVO 
       a iných pedagogických pracovníkov 
• Podpora mládežníckych iniciatív 
 



Zelený vzdelávací fond 

Maximálna výška poskytovanej finančnej podpory 
 

• Projekty s regionálnym dosahom: 5.000 € 
• Projekty s celoslovenským dosahom 10.000 € 

Čo v prípade, že som nestihol svoj projektový zámer podať do 20. 11. 2019? 
 

• odporúčame sledovať webové sídlo fondu, kde sa pravidelne 
aktualizujú informácie  týkajúce sa fondu; 

• v prípade získania finančných prostriedkov bude predpokladaný 
termín zverejnenia ďalšej výzvy október 2020; 



Viac informácií na... 

www.zelenyvzdelavacifond.sk 

 
zvf@sazp.sk 
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