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Príloha č. 3 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 
2007 
 

Podmienky a kritériá použitia dotácie poskytnutej podľa programu 
podpory občianskych združení detí a mládeže v roku 2007 

Čl. 1  
Všeobecné ustanovenia 

(1) Prijímateľ dotácie použije dotáciu v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý je súčasťou zmluvy 
uzatvorenej s ministerstvom školstva, v súlade so smernicou č. 3/2007 – RI z 15. februára 2007 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky a v zmysle čl. 13 
podmienok finančnej podpory na priamu prácu s deťmi a mládežou do roku 2007 a na zabezpečenie 
chodu ústredia a mzdové náklady. 

(2) Na zabezpečenie stravy a občerstvenia prijímateľ dotácie použije dotáciu výnimočne, pričom 
výška nesmie prekročiť limity uvedené v zákone o cestovných náhradách1). 

Čl. 2  
Priama práca s deťmi a mládežou  

(1) Prijímateľ dotácie podľa článku 13 ods. 4 podmienok finančnej podpory na priamu prácu 
s mládežou použije najmenej 65 % finančných prostriedkov z celkového objemu poskytnutej dotácie, 
t.j. prijímateľ dotácie použije dotáciu na zabezpečenie 

a) pravidelnej a systematickej práce s mládežou v svojich základných kolektívoch, 
b) realizácie a účasti na aktivitách pre mládež na Slovensku aj v zahraničí, 

c) realizácie a účasti na vzdelávacích aktivitách pre pracovníkov s mládežou na Slovensku aj 
v zahraničí. 

(2) Činnosť základných kolektívov  
Dotácia sa môže použiť na prevádzkové náklady, prenájmy priestorov a na zabezpečenie činnosti 
základných kolektívov, na služby a nákup materiálu pre potreby základných kolektívov.  

Čl. 3  
Chod ústredia a mzdové prostriedky 

(1) Prijímateľ dotácie môže z celkového objemu poskytnutej dotácie použiť najviac 35 % na  
a) chod ústredia prijímateľa dotácie, 

b) mzdové náklady, 
c) svoje aktivity, ktoré nie je možné zaradiť ani do jednej z aktivít uvedených v článku 13 ods. 4 

podmienok finančnej podpory. 
(2) Dotácia na chod ústredia môže byť použitá na zabezpečenie chodu prijímateľa dotácie, ktorý 
nesúvisí s priamou prácou s deťmi a mládežou a na mzdy pracovníkov pri dodržaní podmienok 
poskytnutia dotácií.  
(3) Prijímateľ dotácie môže na zabezpečenie svojej činnosti použiť dotáciu na mzdové náklady 
s odvodmi, na odmeny s odvodmi a na dohody mimopracovného pomeru maximálne 20 % 
z celkového objemu poskytnutej dotácie. 

                                                
1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
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Čl. 4  
Aktivity prijímateľa dotácie 

Dotáciu môže prijímateľ dotácie použiť na svoje aktivity, ktoré realizuje v súlade s predmetom 
činnosti uvedeným v jeho stanovách. 
(1) Podujatia (podľa článku 6 ods.  6 podmienok finančnej podpory) 

Dotácia sa môže použiť na realizáciu podujatí združením. Pri organizovaní takýchto podujatí je 
potrebné vyhotoviť prezenčnú listinu účastníkov a správu z podujatia.  

Čerpanie dotácie je podmienené účasťou minimálne 5 osôb, pričom najmenej 80 % osôb musí byť do 
veku 26 rokov vrátane. Ak sa na podujatí z celkového počtu účastníkov zúčastní viac ako 40 % 
zdravotne postihnutej mládeže, čerpanie dotácie je podmienené účasťou minimálne 5 osôb, pričom 
najmenej 65 % osôb musí byť do veku 26 rokov vrátane.  

Ak sa podujatí zúčastnia deti a mládež, ktorým bol pridelený preukaz občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím, organizátor do prezenčnej listiny uvedie číslo preukazov a kópie preukazov sú 
archivované v združení. Prijímateľ dotácie môže na zabezpečenie účasti tejto skupiny detí a mládeže 
použiť dvojnásobok stanovenej výšky dotácie.  

Ak sa na podujatí zúčastnia znevýhodnené deti a mládež, pre týchto jednotlivcov môže na účasť na 
podujatí prijímateľ dotácie použiť 1,5 násobok stanovenej výšky dotácie. Kópie potvrdení o zaradení 
mládeže medzi znevýhodnené deti a mládež sú súčasťou evidencie prijímateľa dotácie.  Prijímateľ 
dotácie v prezenčnej listine jasne vyznačí túto skupinu detí a mládeže.  

Dotáciu je možné použiť na úhradu nákladov priamo súvisiacich s realizáciou podujatia za týchto 
podmienok: 

a) na jednodňové podujatie je možné použiť dotáciu maximálne 90,– Sk na osobu a deň; medzi 
jednodňové podujatia patrí prímestský tábor, pričom prezenčnú listinu a správu prijímateľ 
dotácie vyhodnotí za každý deň jeho trvania samostatne; 

b) na viacdňové podujatie je možné použiť dotáciu maximálne 150,– Sk na osobu a deň.; 

c) na akcie a podujatia základných kolektívov prijímateľa dotácie, ktoré sú súčasťou celoštátnych 
vyvrcholení postupových súťaží a podujatí prijímateľa dotácie (alebo do nich vyústia), je 
možné poskytnúť dotáciu maximálne 70 % z celkových nákladov na podujatie; 

d) na akcie, ktoré majú charakter celoštátnych vyvrcholení postupových súťaží a podujatí 
prijímateľa dotácie, je možné poskytnúť dotáciu maximálne 70 % z celkových nákladov na 
podujatie; 

e) na pobytové podujatia je možné použiť dotáciu maximálne  vo výške 150,– Sk na osobu a deň. 
Ministerstvo si vyhradzuje právo dotovať len také pobytové podujatia, ktorých zodpovední 
vedúci budú spĺňať niektoré z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov:  
1. SŠ, VŠ pedagogického smeru, 

2. SŠ, VŠ sociálna práca,  
3. pedagogické minimum,  

4. absolvovanie kurzu prípravy vedúcich organizované združením alebo inou organizáciou, 
pričom školiteľ vystaví absolventom kurzu potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Doklady o splnení kvalifikačného predpokladu vedúcich budú počas pobytu k dispozícii 
prípadnej kontrole a následne uložené u organizátora. 
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(2) Podujatia vzdelávacieho charakteru (podľa článku 6 ods. 11 podmienok finančnej podpory) 
Dotáciu je možné použiť na vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou v oblastiach, ktoré súvisia 
s predmetom činnosti prijímateľa dotácie uvedeným v jeho stanovách. Podujatia vzdelávacieho 
charakteru sa realizujú na Slovensku alebo v zahraničí, prijímateľ dotácie ich organizuje alebo sa na 
nich zúčastňuje.  
Pri organizovaní vzdelávacích aktivít prijímateľom dotácie je potrebné vyhotoviť prezenčnú listinu 
účastníkov a správu z podujatia. Účasť na vzdelávacích podujatiach organizovaných iným subjektom  
prijímateľ dotácie preukáže dokladom o účasti na vzdelávacom podujatí a hodnotiacou správou 
účastníka. 
Pri účasti na vzdelávacích podujatiach organizovaných zahraničným subjektom v zahraničí je dotáciu 
možné použiť na zabezpečenie účasti členov prijímateľa dotácie na týchto aktivitách. Účasť je 
potrebné preukázať dokladom o účasti na vzdelávacom podujatí a hodnotiacou správou účastníka. 
Pri realizácii vzdelávacích podujatí na Slovensku je možné dotáciu použiť na úhradu vzdelávacích 
aktivít vo výške maximálne 550,– Sk na osobu a deň. Dotáciu je možné použiť aj na: 

a) spracovanie, tlač a distribúciu učebných textov základnej a odbornej výchovy alebo príručiek 
vedúceho maximálne do výšky 80 % celkových nákladov. Kompletný výtlačok je súčasťou 
vyúčtovania dotácie; 

b) realizáciu, resp. na krytie nákladov na účasť na seminároch, prednáškach, konferenciách a 
zasadnutiach pracovných skupín vytvorených na riešenie spoločenských problémov na úrovni 
obce, okresu, kraja alebo štátu. Realizáciu takýchto podujatí je potrebné doložiť prezenčnou 
listinou (pri účasti potvrdením o absolvovaní), pozvánkou a správou z podujatia. Čerpanie 
dotácie je podmienené účasťou minimálne 60 % osôb do veku 26 rokov vrátane. 

(3) Medzinárodné výmeny a iné medzinárodné podujatia (podľa článku 6 ods.  9 a 10 podmienok 
finančnej podpory) 

Dotácie sú určené na zlepšenie možností a dostupnosť stretávania mládeže, na rozvoj a podporu 
medzinárodných kontaktov.  

Medzinárodné podujatia sú určené mládeži vo veku od 7 do 26 rokov. Podmienkou je členstvo v 
združení, ktoré je prijímateľom dotácie a ktoré realizuje výmenu. Dotáciu pre nečlenov je možné 
použiť len vtedy, ak ide o výmenu, na ktorej sa zúčastní znevýhodnená mládež.  
Pri realizácii medzinárodných výmenných pobytov je potrebné vyhotoviť prezenčnú listinu účastníkov 
a správu z podujatia. Pri účasti na podujatiach organizovaných iným subjektom prijímateľ 
k hodnotiacej správe účastníka podujatia priloží potvrdenie organizátora o účasti na podujatí.  

Použitie dotácie sa vzťahuje aj na 1 vedúceho vo veku nad 26 rokov vrátane, na každú i len začatú 
skupinu 12 účastníkov vo veku do 18 rokov. Pri medzinárodných podujatiach konaných na území 
Slovenskej republiky je použitie dotácie podmienené účasťou aspoň 1/3 účastníkov zo zahraničia. 
Dotáciu je možné použiť: 

a) na úhradu maximálne 60 % nákladov na dopravu účastníkov výmenných pobytov (podľa 
článku 6 ods.  9 podmienok finančnej podpory), 

b) na úhradu ubytovania, stravného a miestnej prepravy (na časť výmenného pobytu na území 
SR), vždy však pri dodržiavaní pravidla hospodárneho využitia finančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu, a to maximálne 350,– Sk na osobu a deň (na každého účastníka), 

c) pre pracovníkov s mládežou, ktorí sa zúčastnia na zasadnutiach orgánov medzinárodných 
organizácií, ktorých je prijímateľ dotácie členom, 

d) pre členov prijímateľa dotácie, ktorí sa zúčastnia v zahraničí na zasadnutiach pracovných 
skupín vytvorených na riešenie celospoločenských problémov s cieľom posilniť účasť detí 
a mládeže na spolurozhodovaní a ich participácii na spoločenskom živote. 

(4) Iné aktivity prijímateľa dotácie 



 4 

Dotácia je určená na realizáciu aktivít prijímateľa dotácie zameraných na podchytenie záujmu a 
posilnenie účasti detí a mládeže na spolurozhodovaní a participácii na spoločenskom živote 
a demokratizácii spoločnosti. Dotáciu je možné použiť maximálne do výšky 50 % z celkových 
nákladov na podujatie. Dotáciu je možné použiť na: 

a) realizáciu spoločenských kampaní priamo súvisiacich s problematikou mládeže. Pri takýchto 
podujatiach je potrebné vyhotoviť správu z podujatia. K správe je potrebné doložiť 
fotodokumentáciu, plagát, príp. tlačovú správu; 

b) realizáciu otvorených podujatí. Pri takýchto podujatiach je potrebné  vyhotoviť správu 
z podujatia. K správe je potrebné doložiť fotodokumentáciu, plagát, príp. tlačovú správu. 

 
 
Bratislava 20. marca 2007 
 

Ing. Róbert Eisner 
riaditeľ odboru detí a mládeže 

 


