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Záverečný protokol  
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2007 podľa programu podpory 

občianskych združení detí a mládeže podmienok finančnej podpory práce 
s deťmi a mládežou na do roku 2007  

 
1. K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o finančnú podporu na rok 2007 programu 

podpory občianskych združení detí a mládeže podmienok finančnej podpory práce s deťmi 
a mládežou na do roku 2007 (ďalej len „podmienky“) ministerstvo školstva zaregistrovalo 42 
žiadostí o dotáciu.  

 
2. Odbor detí a mládeže podľa článku 12 ods. 2 podmienok posúdil, či žiadateľ splnil základné 

kritériá poskytnutia dotácie. Predkladatelia 36 žiadostí splnili všetky základné kritériá 
poskytnutia dotácie a odbor detí a mládeže ich žiadosti postúpil na ďalšie hodnotenie príslušnej 
komisii pre hodnotenie žiadostí o dotáciu podľa podmienok (ďalej len „komisia“). Žiadateľom, 
ktorí nesplnili všetky základné kritériá poskytnutia dotácie, bol doručený návrh hodnotenia. 
Štyria z nich využili možnosť vysloviť výhrady voči návrhu na zamietnutie žiadosti. Odbor 
detí a mládeže po ich posúdení a preverení nezmenil svoje stanovisko, nakoľko podľa článku 2 
ods. 5 smernice č. 3/2007-RI o poskytovaní dotácie v pôsobnosti Ministerstva školstva SR 
žiadosť, ktorá neobsahuje predpísané náležitosti ministerstvo nebude akceptovať. 

 
3. Dokumentáciu k bodovému hodnoteniu združení posudzovali a preverovali štyri komisie, ktoré 

svoju činnosť začali spoločným stretnutím s odborom detí a mládeže dňa 1. februára 2007 
a ukončili posledným zasadnutím jednej z komisií, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. apríla 2007.  

 
4. Komisie posúdili a preverili predloženú dokumentáciu a žiadateľom zaslali návrh hodnotenia. 

Jedenásti z nich v zmysle článku 12 ods. 3 písm. e) podmienok doručili na odbor detí 
a mládeže námietky voči návrhu na hodnotenie ich združenia. Komisie  na svojom ďalšom 
rokovaní posúdili námietky k hodnoteniu združenia za účasti pracovníčky odboru detí 
a mládeže Ing. Kataríny Haršányiovovej, ktorá na rokovaní zastupovala riaditeľa odboru detí 
a mládeže. Rokovania komisií k odvolaniam združení  boli ukončené 13. apríla 2007. 

 
5. Na základe záverečných protokolov z jednotlivých hodnotení vydávam nasledovné rozhodnutie  
 

a) Žiadosti nasledovných žiadateľov sú zamietnuté:  
 

č. žiadateľ dôvod zamietnutia žiadosti 

1 Dram Art Štúdio 
žiadosť nemá všetky náležitosti podľa článku 9 
podmienok 

2 Jednota slovenskej mládeže 
žiadosť nemá všetky náležitosti podľa článku 9 
podmienok 

3 Mladí sociálni demokrati 
žiadosť nemá všetky náležitosti podľa článku 9 
podmienok 

4 TAHAMATAM 
žiadosť nemá všetky náležitosti podľa článku 9 
podmienok 

5 Slovenská debatná asociácia 
žiadosť nemá všetky náležitosti podľa článku 9 
podmienok 

6 Študentský parlament UKF Nitra 
žiadosť nemá všetky náležitosti podľa článku 9 
podmienok 

7 Únia slovenskej mládeže 
nesplnenie článku 6 ods. 1 podmienok - po preskúmaní 
dokumentácie všetky základné kolektívy boli vylúčené  
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b) Žiadosti nasledovných združení sú akceptované a po posúdení ich dokumentácie sú 
im priznané nasledovné počty bodov:   

 
1. celoštátne združenia 

č. žiadateľ počet bodov 
1 Amavet 1 076,75 
2 eRko - HKSD 1 856,75 
3 Slovenský skauting 3 112,82 
4 Úsmev ako dar 1 163,17 
5 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 3 902,80 

 
2. nadregionálne združenia 

č. žiadateľ počet bodov 
6 Domka    2 195,47     
7 Fénix       938,49     
8 Spoločenstvo evanjelickej mládeže       474,44     
9 Združenie mariánskej mládeže       308,55     

 
3. regionálne združenia 

č. žiadateľ počet bodov 
10 Aiesec Slovensko 732,08 
11 Centrum mladých 84,61 
12 Detská misia na Slovensku 323,90 
13 Detská organizácia Frigo 292,72 
14 Dúha 241,76 
15 Ideálna mládežnícka aktivita  602,54 
16 Inex Slovakia 291,30 
17 Klub Prieskumník - Pathfinder 397,00 
18 Laura 699,29 
19 NODAM 166,10 
20 OZ Krok za krokom 43,72 
21 Občiansko-demokratická mládež 235,22 
22 Strom života 250,28 
23 YMCA na Slovensku 281,20 
24 Zväz skautov maďarskej národnosti 668,90 
25 Zväz telesne postihnutej mládeže 488,52 

 
4. miestne združenia 

č. žiadateľ počet bodov 
26 106 Zálesák 51,76 
27 Astronomický klub Juraja Bárdyho 13,00 
28 Cesty 21,70 
29 EFFETA 107,33 
30 Keramiklub 33,05 
31 Mládežnícka organizácia Päť Pé 70,41 
32 OZ pre púchovskú mládež 43,76 
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33 OZ pre zdravý život 43,35 
34 Spoločenstvo Hrubáci 27,13 
35 TIK TAK 50,02 

 
Celkový počet pridelených bodov je:        21 289,89      
 
 
 
 
V Bratislave dňa 27. apríla 2007  
 
 
 

Ján Mikolaj 
minister školstva 

 
 


