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Podmienky grantového programu SLNEČNÉ STRECHY 2022/2023 

V školskom roku 2022/2023 Nadácia ZSE prerozdelí 70 000 € na inštaláciu fotovoltických panelov na vybrané 

školské a sociálne zariadenia vo svojej územnej pôsobnosti. Vzhľadom na naše niekoľkoročné pôsobenie 

v oblasti podpory vzdelávania a životného prostredia by sme tieto dve oblasti radi prepojili a okrem podpory 

inovatívneho vzdelávania prispeli aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych 

zariadení. Inštalácia fotovoltických panelov na vybraných objektoch prispeje k ich efektívnemu hospodáreniu 

s elektrickou energiou.  

V roku 2020 uvedením produktu Zelená elektrina doplnila spoločnosť ZSE svoje portfólio tak, že všetci jej 

zákazníci môžu využívať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Využívaním takejto elektriny sa výrazne 

prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. V súčasnej dobe odoberá 

Zelenú elektrinu viac ako 115 000 zákazníkov. Okrem tohto produktu spoločnosť poskytuje fotovoltické riešenia 

s batériami (virtuálnou alebo fyzickou) na uloženie vyrobenej elektrickej energie.  

 

Veľmi si vážime všetkých, ktorí spolu s nami prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov. Náš 

záväzok voči životnému prostrediu v regiónoch, v ktorých pôsobíme, sme sa rozhodli napĺňať aj pomocou 

programu „Slnečné strechy“. Skupina ZSE prostredníctvom Nadácie ZSE prerozdelí časť z výnosu za každého 

zodpovedného zákazníka na inštaláciu fotovoltických panelov na vybraných objektoch, ktoré spĺňajú 

podmienky výzvy.   

O podporu z programu sa môžu uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE: 

• školy (základné a stredné školy štátne, súkromné, cirkevné, špeciálne) a školské zariadenia (školský 

klub detí, centrum voľného času pôsobiace pri škole, stredisko odbornej praxe zriadené pri škole) 

• zariadenia poskytujúce sociálne služby (ambulantné a pobytové; sociálne služby krízovej intervencie, 

sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku) 

• registrované sociálne podniky zamerané na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb, 

ktoré pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie 

• chránené dielne (pracovisko s upravenými podmienkami, kde pôsobí minimálne 50 % osôb so 

zdravotným postihnutím formou práce, zaškolovania sa alebo prípravy na výkon práce) 

• obce (v prípade, že škola alebo sociálne zariadenie nemá vlastnú právnu subjektivitu) 

 

Povinné podmienky, ktoré musí spĺňať každý uchádzač o podporu: 

• Škola/zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2 s orientáciou ideálne na JUH, 

prípadne pri základných školách je možná aj orientácia na východ, juhovýchod a juhozápad.  

• Strecha najbližších min. 15 rokov nebude rekonštruovaná. 

o Strecha je v dobrom stave, ktorý nevyžaduje rozsiahlejšie zásahy a opravy.  

o Výhodou je, ak škola disponuje statickým posudkom k streche. 

o Rovná/šikmá strecha nezohráva rolu. 

• Škola/zaradenie musí mať minimálnu ročnú spotrebu 10 000 kWh. 

https://nadaciazse.sk/uploaded/1644234120Distribu%C4%8Dn%C3%A1%20sie%C5%A5%20ZSE.pdf
https://nadaciazse.sk/uploaded/1644234120Distribu%C4%8Dn%C3%A1%20sie%C5%A5%20ZSE.pdf
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• Podmienkou účasti je, že dodávateľ elektriny uchádzača o podporu je ZSE Energia a.s. a EIC odberného 

miesta je pripojené v Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

• Škola/zariadenie musí preukázať disponibilné právo k nehnuteľnosti, prípadne ho vie získať od obce. 

• Nadácia ZSE uhradí v plnej výške priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom 

a inštaláciou fotovoltického diela.  

• Podmienkou účasti je, aby uchádzač o podporu vyplnil formulár a popísal aj technický stav budovy, 

ktorý je súčasťou formuláru.  

 

Doplňujúce hodnotiace kritériá: 

• Škola uchádzajúca sa o podporu prevádzkuje Školský klub detí min do 16:00, čím je predpoklad na 

väčšie využitie FTV. 

• Škola/sociálne zariadenie je otvorená/é komunite, priestory sú využívané na komunitné podujatia a 

aktivity. 

• Priestory školy sú poskytované aj na aktivity, vďaka ktorým je budova školy využívaná aj v čase mimo 

vyučovania a Školského klubu detí (napr. prenájom telocvične na športové a iné aktivity). 

• Škola sa aktívne zapája do externých alebo aj interných enviroprojektov na podporu enviromentálnej 

výchovy detí (napr.  triedenie odpadu, Eco tour , klimatické zmeny, Zero waste), ako aj grantových 

programov na podporu enviro aktivít v škole alebo v okolí školy (budovanie školských záhrad, zbieranie 

dažďovej vody, obnova pôvodných rastlín v okolí školy).  

• Škola vyučuje enviromentálnu výchovu ako samostatný predmet, alebo ju má aspoň zapracovanú ako 

súčasť obsahu vybraných predmetov.  

 

Program nepodporí: 

• rekonštrukcie, opravy a obnovy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy, 

sociálnych zariadení a pod.) 

• budovanie infraštruktúry - rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia, 

plynofikácia a elektrifikácia a pod. 

• subjekty mimo územia distribučnej oblasti nepripojené do distribučnej siete Západoslovenskej 

distribučnej, a. s. (ZSDIS) a subjekty, ktoré nemajú dodávateľa ZSE Energia a.s. 

• aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov programu, refundácia nákladov nie je možná 

• projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané; 

projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním 

• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb 

• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru 

 

Časový harmonogram: 

26.10.2022 Vyhlásenie programu 

30.11.2022 Uzávierka predkladania projektov 

1.12.2022 – 05.01.2023 Hodnotenie projektov hodnotiacou komisiou a Správnou radou Nadácie 
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10.1.2023 Zverejnenie výsledkov 

 Obhliadka subjektov vybraných na podporu 

 Realizácia 

 

Kroky, ktoré budú nasledovať v prípade podpory subjektu: 

• obhliadka miesta inštalácie 

• podanie žiadosti o pripojenie malého zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 

• podpis Zmluvy o vykonaní a darovaní diela 

• príprava projektovej dokumentácie 

• inštalácia fotovoltického zariadenia 

• uvedenie zariadenia do prevádzky 

Predkladateľ projektu berie na vedomie, že ak sa na obhliadke zistia skutočnosti, ktoré nebudú vyhovujúce pre 

realizáciu inštalácie, bude z podpory vylúčený a Nadácia ZSE má právo odstúpiť od poskytnutia finančného 

príspevku. Harmonogram celého procesu od momentu obhliadky až po uvedenie zariadenia do prevádzky je 

v horizonte približne 20 týždňov. Čakanie na posúdenie žiadosti o pripojenie distribučnou spoločnosťou 

nespadá do tohto časového horizontu. 

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV 

 

Projekty predkladajte len prostredníctvom online formuláru, ktorý je prístupný na stránke www.nadaciazse.sk.  

Vyplnenie online formuláru je jednoduché: 

KROK 1. Registrácia  

Registráciu je potrebné vyplniť len raz, na jej základe bude na zaregistrovanú e-mailovú adresu odoslaný e-

mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Ak sa vám e-mail nezobrazil v prijatej pošte, skontrolujte si priečinok 

nevyžiadanej pošty/spam. Prihlasovacie meno a heslo si zapamätajte, budete ho potrebovať pri príprave 

projektu. 

KROK 2. Prihlásenie  

Prihlasovacími údajmi, ktoré ste vyplnili pri registrácii sa prihláste na do formulára. 

KROK 3. Vyplnenie a odoslanie formulára  

 

Na prácu s online formulárom odporúčame používať internetové prehliadače Mozilla Firefox a Google Chrome. 

Do online formuláru je možné vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky, resp. do 

odoslania projektu. Po dátume uzávierky, resp. po odoslaní žiadosti už nie je možné projekt upraviť ani 

doplniť inou cestou. V prípade, že svoj projekt neodošlete do termínu uzávierky, nebudete už mať možnosť sa 

k svojmu projektu vrátiť, vyplnené informácie neostanú v systéme uložené. 

 

K projektu je potrebné predložiť kópie nasledovných príloh:  

1. Kópie štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie 

2. Potvrdenie o menovaní štatutárneho zástupcu 

3. Kópia dokladu o pridelení IČO 

4. Kópia hlavičky bankového účtu, na ktorý môžete prijímať finančné dary 

http://www.nadaciazse.sk/
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5. Vzťah k nehnuteľnosti (výpis z LV, nájomná zmluva, v prípade nájomnej zmluvy je potrebný súhlas 

majiteľa nehnuteľnosti s inštaláciou) 

6. Posledné dve vyúčtovacie faktúry za elektrinu  

K žiadosti o podporu môže byť predložený aj profil spotreby, ak má predkladateľ k dispozícii (nie je 

nevyhnutná podmienka pre uchádzanie sa o podporu). 

Naskenované dokumenty je potrebné priložiť priamo do online formuláru.  

Vo formulári programu požadujeme od predkladateľa projektu a štatutárneho zástupcu tiež osobné údaje 

v rozsahu: dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a štátna príslušnosť. Nadácia ZSE je ako 

združenie majetku povinná v rámci plnenia povinností ustanovených zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon“) realizovať identifikáciu osôb, ktorým majú byť poskytnuté finančné prostriedky 

z majetku Nadácie ZSE. Identifikáciou podľa predošlej vety je potrebné rozumieť aplikovanie zásady poznaj svoju 

protistranu a konkrétne,  pri fyzickej osobe, zistenie mena, priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu alebo 

iného pobytu, štátnej príslušnosti, zistenie druhu a čísla dokladu totožnosti štatutárneho orgánu, ktorý koná za 

právnickú osobu. Bez poskytnutia uvedených údajov žiaľ nie je možné sa do programu zapojiť.   

UZÁVIERKA PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ 

 

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke 

www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 30.11.2022 do 23:59.  

Ohľadom bližších informácií a konzultácií k programu a projektovým zámerom nás môžete kontaktovať 

v pracovných dňoch e-mailom: nadaciazse@zse.sk alebo telefonicky: 0908 718 085, 0907 718 093.  

  

Predkladateľ projektu si je vedomý a súhlasí s tým, aby Nadácia ZSE vykonala komplexné interné posúdenie jeho 

projektu a Predkladateľa z hľadiska previerky integrity, identity a súladu. Nadácia ZSE pri uvedenom posudzovaní 

prihliada v primeranom rozsahu aj na podmienky a pravidlá jej zakladateľa týkajúce sa skupiny ZSE obsiahnuté 

v Etickom kódexe, ktorý je dostupný na internetovej stránke http://www.skupinazse.sk/sk/O-spolocnosti/Etika-a-

transparentnost. 

 

 

http://www.nadaciazse.sk/
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