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1 Úvod 
Národné projekty Zelená domácnostiam (ďalej len projekt Zelená domácnostiam) umožňujú 

domácnostiam získať príspevok na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Pred 

samotným podaním žiadosti o vydanie poukážky je pre domácnosť nevyhnutné oboznámiť sa 

s podmienkami projektu prostredníctvom stránky www.zelenadomacnostiam.sk, predovšetkým 

s obsahom všeobecných podmienok a osobitných podmienok projektu Zelená domácnostiam. 

Ešte pred podaním žiadosti o poukážku si vyžiadajte technické návrhy a cenové ponuky od 

zhotoviteľov. Až po konzultácii s odborníkmi si vyberte riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a 

finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako 

podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V každom prípade si vopred preverte, či je 

zariadenie dostupné či ho zhotoviteľ môže nainštalovať do termínu platnosti poukážky.   

Čo je možné upraviť v žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky? 

Od júna 2019 je na registráciu žiadostí využívaný inovovaný informačný systém, prostredníctvom 

ktorého môže domácnosť upravovať žiadosť do momentu, kým nie je poukážka vydaná. V 

žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky je možné prostredníctvom konta v informačnom systéme 

zmeniť konkrétne zariadenie, výrobcu a ďalšie náležitosti, ako sú údaje o vlastníkoch 

nehnuteľnosti, adresa pre doručenie zmluvy, kontaktné telefónne číslo, ale aj splnenie 

podmienok, vrátane uprednostňujúcich podmienok, ktoré majú vplyv na hodnotu poukážky. 

Údaje o vlastníkoch sa prenášajú do zmluvy, preto musia byť v súlade s listom vlastníctva, ktorý 

je aktuálny k termínu vydania poukážky.  

Zmeny už zadanej žiadosti je možné vykonať na stránke projektu v časti Žiadosti o poukážku – 

Upraviť žiadosť. Prihlasovacie údaje do konta na úpravu žiadosti sú žiadateľom doručované po 

zaregistrovaní žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Konto na úpravu žiadosti je 

prístupné len do vydania poukážky. 

Čo nie je možné upraviť v žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky?  

Pri vypĺňaní žiadosti by ste sa mali sústrediť najmä na správne zadanie údajov o mieste inštalácie 

z aktuálneho listu vlastníctva k nehnuteľnosti a e-mailovej adresy, na ktorú budú zasielané 

správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu o poukážku, ale napríklad aj heslo na úpravu 

žiadosti čakajúcej na vydanie poukážky. Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup. 

Údaje o mieste inštalácie a e-mailovú adresu nie je možné neskôr meniť.  

K vyplneniu žiadosti potrebujete list vlastníctva, z ktorého opíšete číslo listu vlastníctva a pri 

existujúcej stavbe aj súpisné číslo, a stačí už len správne vybrať z ponúkaných možností okres, 

obec a katastrálne územie. Tieto údaje musia byť správne a presné, pretože slúžia ako jedinečný 

identifikátor a prostredníctvom nich sa automaticky vyhodnocuje prípadná duplicita žiadostí. 

Ako postupovať, ak je chyba v údajoch o mieste inštalácie zistená až po vydaní poukážky? 

Ak sú údaje o mieste inštalácie na vydanej poukážke uvedené nesprávne, poukážku nie je možné 

využiť a treba podať novú žiadosť. Ak chcete novú žiadosť na ten istý druh zariadenia podať 

v lehote do 60 dní od vydania  poukážky, pred tým treba požiadať SIEA o zrušenie pôvodnej 

žiadosti a poukážky. Podrobnosti sú uvedené v časti 12. Predčasné zrušenie vydanej poukážky.   

http://www.zelenadomacnostiam.sk/
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2 Žiadosť o vydanie poukážky 
Žiadosť o vydanie poukážky je možné podať prostredníctvom informačného systému. Odkaz na 

vstup do informačného systému sa nachádza na stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti 

Žiadosti o poukážku. Ak sa na stránku pripojíte pred tým, ako je podávanie žiadostí otvorené, je 

potrené ju aktualizovať. 

 

 

 

Stránka Žiadosti o poukážku obsahuje aj odkazy popísané v ďalších kapitolách manuálu. 

file:///C:/Users/ilovic/Documents/1_Malé%20OZE/!NP%20II/!Podmienky%20ZD%20II%20-%20zásobník/www.zelenadomacnostiam.sk
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadosti-o-poukazku/
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Po kliknutí na tlačidlo „Podať žiadosť“ budete presmerovaný na úvodnú stránku registrácie 

žiadosti o poukážku s ikonami štyroch druhov podporovaných zariadení a informáciou o 

aktuálnej možnosti podať žiadosť o poukážku. Rodinné domy môžu využiť podporu formou 

poukážky pre každé zariadenie jedenkrát, bytové domy môžu využiť iba poukážky na slnečné 

kolektory a kotol na biomasu.  

 

Ak je pre zariadenie zobrazený stav „OTVORENÉ“ v zelenej farbe, znamená to, že je otvorené 

podávanie žiadostí o vydanie poukážky pre daný druh zariadenia. 

 

Ak je pre zariadenie zobrazený stav „POZASTAVENÉ“ v oranžovej farbe, znamená to, že je 

pozastavené podávanie žiadostí, pretože podané žiadosti prevýšili vyčlenenú sumu, a 

momentálne nie je možné podať žiadosť o vydanie poukážky pre daný druh zariadenia. 
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Odkaz na aktuálne informácie o podpore smeruje na stránku s harmonogramom projektu. 

 

 

Ak chcete dostať upozorňujúce e-maily o aktuálnych informáciách o projekte Zelená 

domácnostiam, prihláste sa na odber správ zo stránky www.siea.sk v časti Novinky e-mailom. 

 

  

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/harmonogram/
https://www.siea.sk/newsletter/
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Po kliknutí na zariadenie, pre ktoré je „OTVORENÉ“ podávanie žiadostí, sa zobrazí registračný 

formulár žiadosti o vydanie poukážky pre zvolený druh zariadenia. 

 

Registrácia žiadosti o poukážku je rozdelená do piatich krokov, v rámci ktorých sa môžete 

pohybovať prostredníctvom tlačidiel „Ďalej“ a „Späť“ umiestnených v dolnej časti stránky. 

Obsah formulára sa mení v závislosti od toho, či je žiadateľom domácnosť v rodinnom dome 

alebo bytový dom. 

Pri vypĺňaní formulára sú pre každý z 5 krokov nastavené maximálne časové limity. V prípade, že 

sa nepresuniete na iný krok do 30 minút, systém formulár načíta od začiatku. 
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3 Registrácia miesta inštalácie 
Úvodná obrazovka, ktorá sa zobrazí po výbere zariadenia, obsahuje formulár pre registráciu 

miesta inštalácie. 

UPOZORNENIE: Údaje o mieste inštalácie nie je možné po podaní žiadosti meniť. V prípade, že 

nebudú vyplnené správne, poukážku nebude možné uplatniť a žiadosť o preplatenie poukážky 

bude zamietnutá. 

Pre korektné vyplnenie údajov je potrebné mať k dispozícii list vlastníctva k stavbe, v ktorej 

domácnosť chce zariadenie využívať. Na liste vlastníctva musí byť zapísaná stavba rodinný dom 

alebo bytový dom. V prípade rozostavaného rodinného domu musí byť v čase podania žiadosti 

na liste vlastníctva rodinný dom zapísaný ako rozostavaná stavba. 
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Číslo listu vlastníctva stavby (nie pozemku, ani parcely) je potrebné vpísať do prvého poľa.  

 

Nasledujú možnosti, pri ktorých je výberom potrebné definovať stavbu ako rodinný dom alebo 

bytový dom. Pre rodinný dom je možné špecifikovať, či je to rozostavaný rodinný dom. Pre už 

skolaudované stavby, ktoré majú pridelené súpisné číslo, je potrebné toto číslo uviesť. Pri 

zaškrtnutí políčka „Rozostavaný rodinný dom“ sa pole „Súpisné číslo“ nezobrazuje. 
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Okres, obec a katastrálne územie je potrebné uviesť tak, ako sú definované v príslušnom liste 

vlastníctva. Tieto tri polia sa vypĺňajú výberom z definovaného zoznamu. 

 
Pre účely ochrany pred automatizovanými systémami vypĺňania sú súčasťou formulára ochranné 

prvky. Po vyznačení políčka „Nie som robot“ sa môže zobraziť overovacia úloha. Postupujte 

podľa zadania a následne kliknite na políčko „Overiť“. 

 

Po overení pre pokračovanie na ďalšiu časť kliknite na  
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4 Špecifikácia zariadenia 
Druhým krokom v poradí je  špecifikácia zariadenia.  

 

Maximálna hodnota poukážky je závislá od druhu a výkonu zariadenia. Preto je potrebné do 

žiadosti uviesť presný výrobný typ a výrobcu zariadenia a pri slnečných kolektoroch 

a fotovoltických paneloch aj ich počet.  

Žiadosť je vhodné vypĺňať až potom, čo si domácnosť v spolupráci so zhotoviteľom vyberie 

konkrétne zariadenie.  Zhotoviteľ by mal zároveň vopred domácnosti potvrdiť, že v stanovenom 

termíne je schopný zariadenie dodať a nainštalovať. 

UPOZORNENIE: Údaje v tejto 2. časti formulára „Špecifikácia zariadenia“ je možné po 

registrácii žiadosti o vydanie poukážky upravovať, ale len dovtedy, kým žiadosť čaká na 

vydanie poukážky.  

Ak už je poukážka vydaná, zariadenie uvedené na poukážke musí byť aj predmetom inštalácie 

a v žiadnom prípade ho nie je možné po vydaní poukážky meniť.  
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Prvé výberové pole „Špecifikácia zariadenia“ mení svoj obsah v závislosti od druhu zariadenia, 

ktoré žiadateľ zvolil na začiatku pri výbere formulára žiadosti.  

 

Možnosti výberu sú nasledovné: 

Druh zariadenia Špecifikácia zariadenia 

Fotovoltický 
panel 

Hybridný* (PVT) 
Integrovaný (BIPV) 
Štandardný (PV) 

Slnečný kolektor Plochý 
Trubicový 

Kotol na biomasu Na brikety 
Na drevnú štiepku 
Na pelety 
Na splyňovanie dreva 

Tepelné čerpadlo Voda – Voda 
Vzduch – Voda 
Zem – Voda 

*Hybridný fotovoltický panel je kombináciou fotovoltického panela a solárneho kolektora. 

Po zadaní špecifikácie zariadenia je možné z definovaného zoznamu vybrať výrobcu a konkrétny 

výrobný typ zariadenia. Možnosti výberu sú obmedzené na tie zariadenia, ktoré sú registrované 

v zozname oprávnených zariadení. SIEA vedie a zverejňuje zoznam oprávnených zariadení na 

stránke www.zelenadomacnostiam.sk v časti Zariadenia. 

UPOZORNENIE: Zariadenie, ktoré bude uvedené na vydanej poukážke, musí byť inštalované, 

teda dodané a namontované a to minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zmeny 

zariadenia po vydaní poukážky nie sú počas platnosti tejto poukážky možné. 

  

http://www.zelenadomacnostiam.sk/
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/zariadenia/
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Pre fotovoltické panely a slnečné kolektory je nutné vpísaním presnej hodnoty zadať počet kusov 

vybraného zariadenia.  

 

Pre systémy, ktoré sú tvorené viacerými špecifickými zariadeniami rovnakého druhu, je možné 

pridať ďalšie zariadenie. Zvyčajne sú to fotovoltické systémy zložené z viacerých typov panelov, 

napríklad od iných výrobcov, alebo slnečné kolektory, pri ktorých sú kombinované rôzne typy 

zariadení. Pre pridanie zariadenia je potrebné kliknúť na tlačidlo „Pridať ďalšie zariadenie“. 

 

V prípade nesprávneho zadania pre odstránenie druhého zariadenia je potrebné kliknúť na 

tlačidlo „Odstrániť“. Pre pokračovanie na ďalší krok kliknite na tlačidlo „Ďalej“. 
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5 Vlastníci nehnuteľnosti 
Pre korektné vyplnenie tejto časti žiadosti je vhodné mať k dispozícii aktuálny list vlastníctva 

k stavbe, t.j. k rodinnému alebo bytovému domu, v ktorom chce domácnosť zariadenie využívať. 

Údaje zadané v tejto časti budú prenesené do zmluvy medzi domácnosťou a SIEA, súčasťou 

ktorej je poukážka. 

 

 

UPOZORNENIE: Údaje v tejto 3. časti formulára „Vlastníci nehnuteľnosti“ je možné po 

registrácii žiadosti o vydanie poukážky upravovať, ale len dovtedy, kým žiadosť čaká na 

vydanie poukážky.  

V prvej časti obrazovky je dôležité správne vyplniť počet vlastníkov/spoluvlastníkov stavby tak, 

ako sú uvedení na aktuálnom liste vlastníctva. 
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V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorí sú na liste vlastníctva uvedení 

v jednom zázname spoločne, je potrebné uviesť počet vlastníkov 2 a vyplniť údaje za oboch 

samostatne.

 

Každého vlastníka, ktorý bude podpisovať zmluvu o poskytnutí príspevku, je potrebné 

identifikovať. V poliach na vpisovanie sú preddefinované vzory, po kliknutí do poľa sa stratia. 

Dodržiavajte formát určený preddefinovaným vzorom.  

Adresu trvalého bydliska zadávajte podľa aktuálnych údajov uvedených v občianskom preukaze, 

prípadne v inom doklade totožnosti. Dátum narodenia je potrebné zvoliť z výberu, ktorý sa 

objaví po kliknutí do poľa, alebo podľa formy zobrazeného vzoru vpísať do políčka. Po kliknutí 

na mesiac a rok je možné prechádzať medzi rokmi.  

 

Bytové domy v tejto časti formulára žiadosti o poukážku uvádzajú identifikačné údaje 

spoločenstva alebo správcu bytového domu a  štatutárneho zástupcu. 
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V druhej časti obrazovky je potrebné vyplniť adresu pre doručovanie zmluvy a údaje kontaktnej 

osoby. Tieto údaje budú aj neskôr slúžiť pre komunikáciu SIEA s domácnosťou, napríklad 

v prípade kontrol. Zadaný e-mail tiež slúži na potvrdenie žiadosti o vydanie poukážky a na zmenu 

prístupového hesla na úpravu žiadosti. 

 

UPOZORNENIE: Zvláštnu pozornosť venujte správnemu vyplneniu e-mailovej adresy. Aby mali 

záujemcovia možnosť skontrolovať si správnosť adresy priamo pri vypĺňaní, adresu je nutné 

vyplniť dvakrát. Na zadanú adresu bude zaslaná správa s aktívnym odkazom, prostredníctvom 
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ktorého budete môcť potvrdiť záujem o poukážku. Bez potvrdenia aktívneho odkazu nebude 

vaša žiadosť korektne dokončená. 

V nasledujúcom políčku žiadateľ zadá heslo pre  úpravu žiadosti. Heslo použijete na vstup do 

informačného systému pre domácnosti, ktorý umožňuje úpravu žiadosti čakajúcej na vydanie 

poukážky. Minimálny počet znakov hesla je 6. Z bezpečnostných dôvodov je heslo potrebné 

zadať dvakrát. Pre pokračovanie na ďalší krok kliknite na tlačidlo „Ďalej“. 
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6 Splnenie podmienok  
Pred podaním žiadosti o vydanie poukážky je nevyhnutné riadne sa oboznámiť s podmienkami 

projektu Zelená domácnostiam, ktoré sú definované všeobecnými podmienkami v platnom 

znení a osobitnými podmienkami platnými pre oprávnené obdobie. Aktuálne podmienky 

podpory sú zverejnené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Domácnosti – Podmienky 

podpory. 

 

  

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/
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Podmienky sa  menia podľa toho, či je predmetom podpory zariadenie inštalované v rodinnom 

dome alebo bytovom dome. 

 

Splnenie podmienok potvrdzuje domácnosť čestnými vyhláseniami, ktoré sú spolu s poukážkou 

generované informačným systémom automaticky ako súčasť zmluvy o poskytnutí príspevku 

medzi SIEA a domácnosťou. 
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Ako prvé je potrebné potvrdiť splnenie podmienok oprávnenosti žiadateľa. Pre pokračovanie 

je potrebné zaškrtnúť políčko, prostredníctvom čoho žiadateľ potvrdí, že sa s podmienkami 

oboznámil.  

 

Pre účely poskytnutia podpory z projektu Zelená domácnostiam musí domácnosť spĺňať aj všetky 

podmienky poskytnutia príspevku. Tieto sú definované v zmysle Operačného programu Kvalita 

životného prostredia a všeobecných podmienok Národného projektu Zelená domácnostiam. Pre 

pokračovanie musí domácnosť pravdivo vyznačiť splnenie všetkých podmienok. 

 

Podmienky poskytnutia príspevku sú definované pre jednotlivé druhy zariadení a  menia sa 

podľa toho, pre aké zariadenie domácnosť žiada o vydanie poukážky a či je žiadateľom rodinný 

dom alebo bytový dom. 
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Súčasťou podmienok poskytnutia príspevku je aj vyhlásenie, že žiadateľ berie na vedomie 

spracovanie poskytnutých osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu. Podrobné informácie o 

spracúvaní osobných údajov SIEA zverejňuje na svojom webovom sídle v časti O SIEA - Ochrana 

osobných údajov. 

 

https://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/
https://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/
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Pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky má domácnosť možnosť pri zariadeniach na výrobu 

tepla (slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu) označiť splnenie 

uprednostňujúcich podmienok týkajúcich sa zvoleného druhu zariadenia. Pri žiadosti o vydanie 

poukážky pre zariadenie na výrobu elektriny (fotovoltické panely) sa toto pole nezobrazí. 

 

Sadzba, a teda aj výsledná hodnota poukážky sa mení podľa toho, či domácnosť splní 

uprednostňujúce podmienky. Ak domácnosť v rodinnom dome splní jednu alebo druhú 

podmienku, hodnota poukážky sa zvýši o 10 %. Ak domácnosť v rodinnom dome splní obe 

uprednostňujúce podmienky, hodnota poukážky sa zvýši o 25 %. 

Domácnosť v bytovom dome môže uplatniť iba  podmienku týkajúcu sa systému 

centralizovaného zásobovania teplom (CZT), pri čom sa jej môže zvýšiť hodnota poukážky 

o 10 %. 

 

Uprednostňujúcu podmienku týkajúcu sa CZT spĺňajú žiadatelia vtedy, ak v oblasti inštalácie 

zariadenia nie je vybudovaný systém CZT.  

Preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa realizovania opatrení na zníženie 

spotreby energie v rodinnom dome  bude nevyhnutné pre domácnosť pri kontrole inštalácie zo 

strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií.  

Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú 

preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované 

v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. 

Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na 

výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.  
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V prípade novostavieb je možné splnenie podmienky dokladovať napríklad projektovou 

dokumentáciou pre stavebné povolenie, konkrétne energetickým hodnotením budovy, z 

ktorého bude vyplývať, že potreba energie v budove je nižšia, ako vyžadujú predpisy v oblasti 

energetickej hospodárnosti budov. 

POZOR: Uprednostňujúce podmienky vyznačte iba vtedy, ak ste si vedomý ich skutočného 

splnenia. Splnenie uprednostňujúcich podmienok potvrdzuje domácnosť čestným vyhlásením, 

ktoré je súčasťou zmluvy medzi SIEA a domácnosťou.  

Domácnosť podpisom  zmluvy, ktorú dostane spolu s poukážkou, vyjadruje súhlas  s výkonom 

kontroly. V prípade zistenia predloženia nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho čestného 

vyhlásenia sa domácnosť dopustí porušenia základných podmienok zmluvy o poskytnutí 

príspevku a užívaní zariadenia. 

UPOZORNENIE: Údaje v tejto 4. časti formulára „Splnenie podmienok“ je možné po registrácii 

žiadosti o vydanie poukážky upravovať, ale len dovtedy, kým žiadosť čaká na vydanie 

poukážky.  
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7 Výpočet hodnoty poukážky 
Okno výpočet hodnoty poukážky zobrazí údaje o zvolenom zariadení a hodnotu poukážky, ktorá 

je vypočítaná z inštalovaného výkonu zariadenia a sadzby určenej pre konkrétny druh 

zariadenia. 

 

Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na 

poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až 

z konkrétnej faktúry za inštaláciu. 

Zobrazená hodnota poukážky sa môže zmeniť v tom prípade, že poukážka nebude vydaná počas 

rovnakého oprávneného obdobia, ako bola zaregistrovaná. Hodnota poukážky bude prepočítaná 

podľa všeobecných podmienok platných v čase vydávania poukážky. 

Pre pokračovanie je potrebné kliknúť na tlačidlo „Požiadať o poukážku“. 
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8 Informácia o registrácii žiadosti 
Po úspešnom vyplnení formulára žiadosti o poukážku bude zobrazená informácia o registrácii 

žiadosti aj s číslom žiadosti, ktoré je zároveň číslom poukážky. Zobrazená informácia 

o registrácii žiadosti neznamená, že podávanie žiadosti je ukončené. Pre ukončenie žiadosti je 

potrebné postupovať podľa inštrukcií a potvrdiť záujem o vydanie poukážky. 

 

Uvedené číslo žiadosti nie je číslom, podľa ktorého bude žiadosť zaradená do poradia pri 

vydávaní poukážok. Číslo žiadosti odzrkadľuje počet všetkých predchádzajúcich pokusov o 

získanie poukážky od 1. kola pilotného projektu Zelená domácnostiam. Pri vydávaní nových 

poukážok je nevyhnutné overovať, či pre zadané miesto inštalácie a zariadenie nebola uhradená 

poukážka v minulosti. Pri splnení podmienok oprávnenosti môže totiž domácnosť pre miesto 

inštalácie získať poukážku na každé zo štyroch druhov podporovaných zariadení iba jedenkrát.  
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9 Potvrdenie záujmu o vydanie poukážky 
Na e-mailovú adresu zadanú v kontaktných údajoch bude zaslaná výzva na potvrdenie záujmu 

o vydanie poukážky, ktorá obsahuje aktívny odkaz. Aby mohla byť žiadosť o poukážku 

dokončená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz v e-mailovej 

správe ihneď po doručení. Až po kliknutí bude vaša žiadosť ukončená a zaradená do poradia pri 

vydávaní poukážok. Podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude informačný systém vašu žiadosť 

posudzovať. V prípade, že odkaz „POTVRDIŤ“ nefunguje, skopírujte text aktívneho odkazu do 

prehliadača a prejdite na adresu. 

 

Zelenou farbou sú orámované údaje, ktoré je možné meniť počas toho, keď žiadosť čaká na 

vydanie poukážky. Údaje v červenom rámiku nie je možné dodatočne upraviť. 

Informačný systém, ktorý slúži na prijímanie žiadostí o vydanie poukážky, pracuje 

automaticky. Po vyplnení formulára žiadosti v informačnom systéme obratom odosiela správu 

s výzvou a aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu na e-mailovú adresu, ktorú uvedie 

záujemca v žiadosti. V prípade, že správa s výzvou nie je doručená do priečinka doručenej pošty 

v krátkom čase, a e-mailová adresa bola vyplnená správne, je potrebné skontrolovať aj priečinok 

nevyžiadanej pošty – spam. 

Umiestnenie správy do priečinka spam alebo dlhší interval doručenia správy zvyčajne súvisí  

s individuálnym nastavením na strane príjemcu a poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí majú 

rôzne pravidlá doručovania a vyhodnocovania zasielaných správ.  

UPOZORNENIE: Systém vám umožní vypísať opakovane žiadosť pre rovnaký druh zariadenia 

na tom istom mieste inštalácie s uvedením rovnakej e-mailovej adresy. Opakovaná žiadosť 

však prepíše pôvodnú žiadosť, čím sa zmení poradie žiadosti pri vydávaní poukážky. Pre 

stanovenie poradia  bude rozhodujúci čas potvrdenia záujmu o druhú žiadosť.  
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V prípade, že ste v údajoch týkajúcich sa miesta inštalácie spravili chybu, žiadosť nepotvrdzujte, 

ale zadajte ju znova. Nepotvrdená žiadosť sa zo systému vymaže do 24 hodín.  

Ak žiadosť potvrdíte a až následne zistíte, že ste urobili chybu v údajoch týkajúcich sa miesta 

inštalácie, vyplňte novú žiadosť. Pôvodnú žiadosť s nesprávne uvedenými údajmi o mieste 

inštalácie čím skôr zrušte, aby zbytočne neblokovala prostriedky, ktoré by mohli využiť iní 

záujemcovia. 

Ak ste nesprávne uviedli špecifikáciu zariadenia, výrobcu zariadenia alebo výrobný typ 

zariadenia, žiadosť nerušte. Tieto údaje je možné v žiadostiach, ktoré čakajú na vydanie 

poukážky, upraviť. Podrobnosti sú uvedené v časti 10. Úprava a zrušenie žiadosti. 

Po úspešnom potvrdení, sa vám zobrazí potvrdenie prijatia žiadosti. 

 

Zároveň bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná správa, ktorá obsahuje link na úpravu žiadosti 

čakajúcej na vydanie poukážky, číslo žiadosti a zvolené alebo generované heslo na úpravu 

žiadosti. 
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10 Úprava a zrušenie žiadosti  
 
Systém umožňuje žiadateľovi upraviť alebo úplne zrušiť žiadosť, ktorá čaká na vydanie poukážky. 
Poukážky k podaným žiadostiam sa vydávajú v pracovných dňoch o 11.00 h. v prípade, že 
vyčlenená suma nie je vyčerpaná. 
 
Pre úpravu žiadosti je nutné sa prihlásiť do informačného systému v časti určenej pre 
domácnosti. Odkaz na prihlásenie sa do systému je zverejnený na stránke projektu Zelená 
domácnostiam v časti Žiadosti o poukážku - Upraviť žiadosť v zásobníku.  
 

  
 
Po kliknutí na odkaz „Upraviť žiadosť“ je užívateľ presmerovaný na stránku umožňujúcu vstup  
do informačného systému. Na úvodnej obrazovke zadá číslo žiadosti a heslo, ktoré si zvolil počas 
vypĺňania žiadosti o vydanie poukážky. Číslo žiadosti aj heslo boli žiadateľovi zaslané e-mailom 
na registrovanú e-mailovú adresu. 
 

  

https://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadosti-o-poukazku/
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V prípade, že heslo zabudnete, kliknite na odkaz „Zabudnuté heslo“ a postupujte podľa pokynov 
na obrazovke.  
 

 
 
Na obrazovke Zabudnuté heslo, vyplníte číslo žiadosti o vydanie poukážky, ktoré vám bolo 
doručené e-mailom na e-mailovú adresu. Pre overenie je potrebné zadať tiež e-mailovú adresu, 
ktorú ste použili pri registrácií žiadosti o vydanie poukážky. 
 

 
 

Po zadaní čísla žiadosti a  e-mailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácií žiadosti o vydanie 
poukážky, vám bude  zaslané nové heslo. 
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Po prihlásení do konta na úpravu žiadosti, ktorá čaká na vydanie poukážky, má žiadateľ 
k dispozícii informáciu o aktuálnom poradí žiadosti.  
 

 
 
Postupným prechádzaním jednotlivých krokov, je možné upraviť všetky údaje s výnimkou 
údajov o mieste inštalácie a registrovanej e-mailovej adresy. Úprava poukážky je rozdelená na 
rovnaké časti, ako žiadosť o poukážku. Posledná stránka obsahuje tlačidlo „Uložiť zmeny“. 
 
Po uložení zmien sa zobrazí potvrdenie a na registrovanú e-mailovú adresu bude odoslaná 
správa s potvrdením zmenených údajov. 
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Po prihlásení do konta na úpravu žiadosti, ktorá čaká v zásobníku, je možné prostredníctvom 
odkazu „Zrušiť žiadosť o poukážku“ v pravej časti obrazovky, žiadosť zrušiť.  
 

 
 
Po kliknutí na odkaz, sa zobrazí obrazovka pre zrušenie žiadosti o poukážku. Žiadosť bude 
zrušená po vložení hesla, ktoré ste zadali v registračnom formulári. Zrušenie žiadosti je 
nezvratné. 
 

 
 
Systém zašle žiadateľovi na registrovanú e-mailovú adresu informáciu o úplnom zrušení 
poukážky. 
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11 Vydanie poukážky 
 

Ak sú splnené podmienky na vydanie poukážok vydávanie sa spustí v pracovné dni o 11.00 h. 

O vydaní poukážky je domácnosť informovaná e-mailovou správou.  

 

 

12 Predčasné zrušenie vydanej poukážky 
 

Poukážku je platná 8 mesiacov od jej vydania, ak ju do 60 dní od vydania zarezervuje zhotoviteľ 

v informačnom systéme.   

UPOZORNENIE: Ak je poukážka vydaná, ale nemôžete ju využiť a budete chcieť požiadať 

o novú na ten istý druh zariadenia v lehote 60 dní od jej vydania, informačný systém vám 

neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. O zrušenie poukážky počas lehoty 

60 dní od vydania je nutné požiadať SIEA.  

Vydanú poukážku je možné zrušiť zaslaním e-mailovej správy so žiadosťou o predčasné 

ukončenie platnosti pôvodnej poukážky zaslaním správy z tej istej adresy, ktorá bola uvedená 

ako kontaktný e-mail v žiadosti o vydanie poukážky. Žiadosť je potrebné SIEA doručiť 

elektronicky na e-mailovú adresu zelenadomacnostiam@siea.gov.sk. V žiadosti je nutné 

uviesť  odôvodnenie, číslo poukážky a telefonický kontakt na domácnosť, ktorá o poukážku 

žiadala. Vaše žiadosti budú vybavované priebežne v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h., 

v deň otvorenia podávania žiadostí do 18.00 h. Novú žiadosť môžete samozrejme podať iba 

vtedy, keď je podávanie žiadostí pre vybraných druh zariadenia otvorené. 
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