
 
Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do 

roku 2007 

Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 
Čl. 1  

(1) Členská základňa základných kolektívov 

Do bodového hodnotenia budú započítaní členovia do veku 26 rokov vrátane, pracujúci 
v základných kolektívoch, ktorých činnosť bola uznaná podľa týchto bodových normatívov, 
ktorých združenie eviduje k 31. decembru  2005 a u ktorých združenie preukáže zaplatenie 
členského poplatku v tomto roku. Členskú základňu združenie preukáže podľa článku 11 
podmienok finančnej podpory.  
Za každých 100 členov združenia 1 bod. 

(2) Ostatní členovia 
Do bodového hodnotenia budú započítaní členovia do veku 26 rokov vrátane, ktorých združenie 
eviduje k 31. decembru  2005, u ktorých združenie preukáže zaplatenie členského poplatku 
v tomto roku a ktorí neboli započítaní do bodového hodnotenia podľa ods. 1. Členskú základňu 
združenie preukáže podľa článku 11 podmienok finančnej podpory.  
Za každých 200 členov  združenia 1 bod. 

(3) Členstvo znevýhodnených detí a mládeže (podľa článku 6 ods. 3 podmienok finančnej 
podpory)  

Pri hodnotení sa posudzuje zastúpenie znevýhodnených detí a mládeže v členskej základni, 
ktorých združenie eviduje k 31. decembru  2005. Do bodového hodnotenia budú započítaní iba tí 
členovia, u ktorých združenie preukáže zaradenie člena medzi znevýhodnené deti a mládež spolu 
so súhlasom dotknutej osoby (v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. g) podmienok finančnej 
podpory), že jej osobné údaje môžu byť predložené členom komisie za účelom overenia splnenia 
podmienok.  

Za každých 100 členov 4 body. 
(4) Veková štruktúra združenia  

Pri hodnotení sa posudzuje zastúpenie detí v združení vo veku do 15 rokov vrátane. Do bodového 
hodnotenia budú započítané deti vo veku do 15 rokov vrátane, u ktorých organizácia preukáže, že 
k 31. decembru  2005, uhradili členský poplatok. 
Za každých 100 členov 1 bod. 

(5) Geografické rozšírenie  
Do bodového hodnotenia budú započítané okresy, v ktorých združenie preukáže svoju činnosť 
prostredníctvom svojich základných kolektívoch, ktoré v nich majú svoje sídlo a v nich pracujú 
(podľa článku 6 ods. 1 podmienok finančnej podpory) a ktoré boli uznané do bodového 
hodnotenia. 
Za každý okres 1 bod 

(6) Odvodený právny subjekt 
K hodnoteniu je potrebné predložiť kópiu potvrdenia zo Štatistického úradu SR o pridelení 
identifikátora, resp. kópiu dokladu o pridelení IČO odvodeného právneho subjektu, ktorý je 
súčasťou združenia, má rovnaké stanovy a pôsobí na regionálnej úrovni. 

Za každý subjekt 1 bod. 
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(7) Základný kolektív  
Do bodového hodnotenia bude započítaný taký základný kolektív, ktorý preukáže svoju existenciu 
informačným listom, písomnou správou o činnosti základného kolektívu a menným zoznamom 
členov základného kolektívu a ktorý splnil všetky podmienky článku 6 ods. 1 podmienok finančnej 
podpory.  
Za každý preukázaný základný kolektív 1 bod. 

(8) Pravidelná klubová a krúžková činnosť (podľa článku 6 ods. 1 podmienok finančnej podpory)  
Hodnotí sa počet stretnutí základného kolektívu združenia, pričom za stretnutie základného 
kolektívu sa považuje každé stretnutie, na ktoré je pripravený program pre členov pod vedením 
vedúceho základného kolektívu alebo ním poverenej osoby. Za stretnutie základného kolektívu sa 
nepovažujú náhodné či súkromné stretnutia členov základného kolektívu alebo doučovanie – 
príprava na vyučovanie členov, prípravy a plánovanie programu, zasadania redakčných rád 
časopisov, zasadanie orgánov združenia. Pravidelná klubová a krúžková činnosť základného 
kolektívu sa hodnotí na základe predloženej správy o činnosti základného kolektívu.  

Za každých 50 stretnutí základných kolektívov 1 bod. 

Čl. 2  

(1) Do bodového hodnotenia budú započítané aktivity združenia (podľa článku 6 podmienok 
finančnej podpory),  

a) ktoré združenie zrealizovalo v hodnotenom období a túto skutočnosť  preukáže prezenčnou 
listinou a správou z podujatia.  

b) Prezenčná listina účastníkov podujatia obsahuje meno, priezvisko, obec trvalého pobytu 
(v prípade použitia skratiek miest alebo obcí je potrebné, aby na tom istom zozname boli 
vysvetlené alebo združenie priloží samostatný zoznam použitých skratiek), rok narodenia 
a podpis účastníka. Prezenčná listina zahraničných účastníkov obsahuje aj číslo pasu alebo 
číslo národnej identifikačnej karty. Na prezenčnej listine je uvedený názov žiadateľa, názov 
a dátum podujatia, meno a priezvisko zodpovedného realizátora a jeho podpis.  

Správa z podujatia obsahuje vyhodnotenie cieľa podujatia a realizácie plánovaného 
programu. Okrem toho obsahuje údaje o počte účastníkov, miesta realizácie podujatia 
a meno a priezvisko zodpovedného realizátora. Ak podujatie organizujú viacerí 
organizátori, je to uvedené v správe spolu s počtom účastníkov z každej príslušnej 
organizácie. 

(2) Realizácia podujatí bude overená v databáze podujatí (článok 14 ods. 3 podmienok finančnej 
podpory). Žiadateľ vo vlastnom záujme preverí, či databáze má nahlásené všetky zrealizované 
aktivity podľa svojich nahlásení a prípadné nezrovnalosti odkonzultuje so správcom databázy 
podujatí (Rada mládeže Slovenska). Žiadateľ môže ku každému podujatiu priložiť výpis 
z databázy alebo predloží oznámenie o nepredkladaní výpisov z databázy podujatí. 

(3) Za podujatie so zahraničnou účasťou, ktoré sa realizujú na území Slovenskej republiky sa 
považuje také podujatie, kde minimálne 1/3 účastníkov je zo zahraničia. 

(4) Ak žiadateľ preukáže, že na ním zorganizovanej aktivite sa zúčastnia deti a mládež, ktorým 
bol pridelený preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, počet osobodní za týchto 
jednotlivcov sa zdvojnásobí. Organizátor do prezenčnej listiny uvedie číslo preukazov. Kópie 
preukazov sú pre prípadnú kontrolu archivované v združení.  

(5) Účasť na podujatiach organizovaných iným subjektom žiadateľ preukáže dokladom o účasti 
na danom podujatí a hodnotiacou správou účastníka, pričom podujatie musí byť nahlásené 
v internetovej databáze podujatí.  
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(6) Do bodového hodnotenia nie je možné započítať: 
a) jazykové kurzy, 

b) aktivity súvisiace s Európskou dobrovoľníckou službou. 
(7) Bodové hodnotenie aktivít združenia 

a) jednodňové podujatia trvajúce viac ako 3 hodiny (podľa článku 6 ods. 6 písm. a) 
podmienok finančnej podpory - za každých 200 osobodní 1 bod,  

b) viacdňové podujatia (podľa článku 6 ods. 6 písm. b) podmienok finančnej podpory) – za 
každých 150 osobodní 1 bod, 

c) pobytové podujatia  
1. realizácia pobytových podujatí na Slovensku bez zahraničnej účasti – za každých 100 

osobodní 1 bod,  
2. realizácia pobytových podujatí na Slovensku so zahraničnou účasťou – za každých 100 

osobodní 2 body, 
3. účasť na pobytovom podujatí organizovaných zahraničným subjektom v zahraničí – za 

každých 100 osobodní 2 body; 
d) podujatia vzdelávacieho charakteru (podľa článku 6 ods. 11 podmienok finančnej 

podpory).  
Pri hodnotení podujatí vzdelávacieho charakteru sa vychádza z počtu vzdelávacích podujatí pre 
dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou, ktoré zorganizoval žiadateľ v hodnotenom období, 
resp. z počtu účastníkov vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnili jeho členovia. Pri 
hodnotení zahraničných vzdelávacích aktivít (seminárov, konferencií, prednášok, študijných 
pobytov, školení v zahraničí alebo na Slovensku so zahraničnou účasťou) sa vychádza z počtu 
zúčastnených členov združenia na podujatí v zahraničí.  

1. realizácia vzdelávacích aktivít na Slovensku – za 100 osobodní 5 bodov, 

2. realizácia vzdelávacích aktivít na Slovensku so zahraničnou účasťou – za každých  100 
osobodní 10 bodov, 

3. účasť na vzdelávacích  aktivitách organizovaných iným subjektom na Slovensku – za 
každých 100 osobodní 3 body, 

4. účasť na vzdelávacích aktivitách organizovaných zahraničným subjektom v zahraničí  – 
za každých 100 osobodní 15 bodov. 

e) Medzinárodné aktivity združenia (podľa článku 6 ods. 10 podmienok finančnej podpory)  
Pri hodnotení medzinárodných aktivít sa vychádza z počtu zúčastnených členov združenia na 
podujatí v zahraničí;  
za účasť na zasadnutí – za každých 100 osobodní 50 bodov. 

Čl. 3  

(1) Spolupráca s miestnou samosprávou (podľa článku 6 ods. 13 podmienok finančnej podpory) 

Žiadateľ predkladá na hodnotenie potvrdenie o spolupráci medzi základným kolektívom združenia 
a miestnou samosprávou a doklad o realizácii spolupráce v roku 2005 (zmluva, dohoda, doklad 
o prevode finančných prostriedkov, plagát alebo publikácia z realizácie spoločného podujatia 
a pod.). Ak žiadateľ realizuje spoluprácu s miestnou samosprávou podľa článku 6 ods. 13 písm. c) 
podmienok finančnej podpory, k bodovému hodnoteniu je potrebné predložiť dokumentáciu 
o realizácii minimálne troch aktivít v roku 2005.  

Splnenie aspoň jedného z kritérií článku 6 ods. 13 podmienok finančnej podpory (za spoluprácu 
s jednou miestnou samosprávou) 3 body. 
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(2) Vydávanie publikácií (v súlade s článkom 6 ods. 14 podmienok finančnej podpory)  
Pri hodnotení budú uznané body za pôvodné publikácie v plnej výške a za ostatné publikácie vo 
výške 50 % z bodového hodnotenia pôvodných publikácií. Celkový náklad žiadateľ preukáže 
kópiou dodacieho listu, faktúry alebo iného dôveryhodného dokladu a k bodovému hodnoteniu 
priloží publikáciu. Žiadateľ za bodové hodnotenie publikácií podľa tohto odseku môže získať 
maximálne 500 bodov.  

a) Informačná brožúra o združení (podľa článku 6 ods. 14 písm. a) bod 2 podmienok 
finančnej podpory)  

Body budú pridelené iba za tlačenú, viacfarebnú, nekopírovanú informačnú brožúru o združení 
a jeho činnosti. 

Počet výtlačkov do 10 strán vrátane: od 11 strán vrátane: 
od 50 do 499 vrátane 1 bod 2 body 
od 500 do 999 vrátane 2 body 3 body 
od 1000 za každých i začatých 1000 (max. však za 5000 ks) sa pripočíta 1 bod 

b) Brožúra, časopis (podľa článku 6 ods. 14 písm. a) bod 1 a 3 podmienok finančnej podpory)  
1. do  20 strán vrátane:  

Počet výtlačkov 1 – 2 farebné obálka plná farebná, 
vnútro 1 – 2 farebné 

plnofarebné 

od 50 do 499 vrátane 1 bod 2 body 3 body 
od 500 do 999 vrátane 2 body 3 body 4 body 
od 1000 za každých i začatých 1000 (max. však za 5000 ks) sa pripočíta 1 bod 

    
2. od 21 strán: 

Počet výtlačkov 1 – 2 farebné obálka plná farebná, 
vnútro 1 – 2 farebné 

plnofarebné 

od 50 do 499 vrátane 2 body 3 body 4 body 
od 500 do 999 vrátane 3 body 4 body 5 bodov 
od 1000 za každých i začatých 1000 (max. však za 5000 ks) sa pripočíta 1 bod 

 
c) Knižná publikácia (podľa článku 6 ods. 14 písm. a) bod 4 podmienok finančnej podpory) 

1. od 49 strán vrátane: 
Počet výtlačkov 1 – 2 farebné obálka plná farebná, 

vnútro 1 – 2 farebné 
plnofarebné 

do 499 vrátane 4 bodov 5 bodov 6 bodov 
od 500 do 999 vrátane 5 bodov 6 bodov 7 bodov 
od 1000 za každých i začatých 1000 (max. však za 5000 ks) sa pripočíta 1 bod 

 
d) Za každú publikáciu, ktorá má pridelené ISBN alebo ISSN sa pripočítajú ďalšie 2 body. 

e) CD alebo DVD nosič (podľa článku 6 ods. 14 písm. a) bod 5 podmienok finančnej 
podpory)  

Pri hodnotení sa započítajú body len za také CD resp. DVD nosiče, ktoré boli vydané ako 
metodický materiál pre potreby združenia a majú pridelené ISBN. 

Počet výtlačkov Počet bodov 
od 40 do 199 vrátane 2 body, 
od 200 do 499  vrátane 4 body, 
od 500  do 999 vrátane 6 bodov, 
za každých i začatých 1000 (maximálne však za 5000) sa pripočíta 1 bod. 
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(3) Webové domény združenia  
Pri hodnotení budú uznané body za každú samostatnú, na minimálne 4 podstránky členenú 
webovú doménu (webovú stránku) združenia, ktorej obsah je samostatný a preukázateľne 
súvisí s činnosťou združenia. Webové domény, ktoré majú zhodný obsah a odlišujú sa len 
názvom domény, sa hodnotia iba raz. 
Za každú webovú doménu – 2 body. 

Čl. 4  
Zasadnutie najvyššieho orgánu združenia  

Na hodnotenie je potrebné predložiť kópiu prezenčnej listiny a uznesenia alebo závery zo 
zasadnutia, pričom do bodového hodnotenia v hodnotenom období (1.9.2005 až 31.8.2006) sa 
započítajú najviac 2 zasadnutia najvyššieho orgánu. 
Prezenčná listina účastníkov podujatia obsahuje meno, priezvisko, obec trvalého pobytu, rok 
narodenia a podpis účastníka. Prezenčná listina zahraničných účastníkov obsahuje aj číslo pasu 
alebo číslo národnej identifikačnej karty. Na prezenčnej listine je uvedený názov žiadateľa, názov 
a dátum podujatia, meno a priezvisko zodpovedného realizátora a jeho podpis.  
Hodnotenie zasadnutia najvyššieho orgánu: 

Počet účastníkov Počet bodov 
od 20 do 50 5 bodov, 
od 51 do 100 10 bodov, 
od 101 osôb do 200 15 bodov, 
od 201 20 bodov. 
  

Čl. 5  
Členstvo v medzinárodnej organizácii  

Členstvo v medzinárodnej organizácii sa preukazuje písomným potvrdením medzinárodného 
subjektu o členstve a aktivitách združenia v medzinárodnej organizácii v roku 2005 a predložením 
kópie platných stanov tejto medzinárodnej organizácie: 

 európska svetová 
1 organizácia 5 bodov 10 bodov 
2 organizácie 12 bodov 18 bodov 
3 organizácie 17 bodov 27 bodov 

 
 

 
 


