
Program finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007  

  
Program podpory činnosti regionálnych rád mládeže 

Čl. 28 
Cieľ programu podpory činnosti regionálnych rád mládeže 

(1) Cieľom programu podpory činnosti regionálnych rád mládeže je inštitucionálna podpora 
regionálnych rád mládeže ako formy participácie mladých ľudí na živote spoločnosti.  
(2) Regionálna rada mládeže reprezentuje a presadzuje záujmy detí a mládeže, umožňuje rozvoj 
a zvyšovanie participácie základných článkov organizácií a lokálnych organizácií pri tvorbe 
a realizácii štátnej politiky detí a mládeže na regionálnej úrovni. Na území dnešných krajov pôsobí 
osem regionálnych rád: 
a) Rada mládeže Bratislavského kraja, 

b) Rada mládeže Trnavského kraja, 
c) Rada mládeže Trenčianskeho kraja, 

d) Rada mládeže Žilinského kraja, 
e) Rada mládeže Nitrianskeho kraja, 

f) Rada mládeže Banskobystrického kraja, 
g) Rada mládeže Košického kraja, 

h) Rada mládeže Prešovského kraja. 

Čl. 29 
Predkladanie a posudzovanie žiadostí o dotáciu na podporu činnosti regionálnych rád 

mládeže 

(1) Žiadateľ sa uchádza o dotáciu predložením písomnej žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu na 
ministerstvo podľa § 3 výnosu najneskôr do 15. januára kalendárneho roka, na ktorý žiadateľ žiada 
dotáciu.  
(2) Žiadateľ v súlade s § 3 výnosu spolu so žiadosťou predkladá: 

a) kópiu dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (stanovy),  
b) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za 

predchádzajúci rozpočtový rok, 
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu nie je 

vedené exekučné konanie,  
d) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania;2) ak ide o 

žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce8),   
e) riadnu účtovnú závierku  k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia,  

f) rozpočet príjmov a výdavkov, z toho sumu požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie 
výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady, (formuláre zverejnení 
ministerstvo na svojej internetovej stránke najneskôr 30 dní pred termínom predkladania 
žiadostí), 



g) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie: 
1. kópiu dokladu o pridelení IČO, 

2. kópiu originálu zápisnice z rokovania najvyššieho orgánu, na ktorom boli schválené 
dokumenty pre potreby programu podpory činnosti regionálnych rád mládeže, 

3. originál správy o činnosti regionálnej rady mládeže za bezprostredne predchádzajúci 
kalendárny rok schválenú najvyšším orgánom. V prípade, že najvyšší orgán nezasadá 
v období od 1. do 31. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom prijímateľ dotácie 
získal dotáciu, zúčtovanie prerokuje a schváli orgán, ktorý je v základných dokumentoch 
(stanovách) alebo najvyšším orgánom v tomto období poverený výkonom niektorých 
právomocí najvyššieho orgánu. 

4. zoznam členských združení k 31. decembra roka predchádzajúceho roku, v ktorom 
žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu (zoznam obsahuje názov a adresu sídla členského 
združenia, počet členov do 26 rokov a nad 26 rokov, počet krajov a počet okresov 
v jednotlivých krajov, kontaktné adresy a telefónne čísla vedúcich základných 
kolektívov). 

(3) Žiadosť regionálnej rady mládeže posudzuje odbor detí a mládeže v spolupráci s národnou 
radou mládeže. 
(4) Regionálna rada mládeže je financovaná na základe rozpočtu schváleného jej najvyšším 
orgánom a na základe rozsahu plánovaných úloh dohodnutého s odborom detí a mládeže 
a s národnou radou mládeže. 

Čl. 30 
Ekonomické zásady použitia dotácie na podporu činnosti regionálnych rád mládeže 

(1) Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie upravuje článok 4 týchto podmienok finančnej 
podpory. 
(2) Dotácia zo štátneho rozpočtu (t.j. aj od iných orgánov štátnej správy) nesmie presiahnuť 90 % 
celkových plánovaných (rozpočtovaných) výdavkov na realizáciu činnosti regionálnej rady mládeže. 
Ak budú dosiahnuté príjmy nižšie, ako boli plánované, nesmie byť použitá dotácia vyššia, ako je 90 
% skutočných výdavkov. V prípade, že podiel štátnej dotácie bude vyšší ako 90 %, finančné 
prostriedky prevyšujúce tento podiel prijímateľ dotácie bezodkladne vráti späť do štátneho rozpočtu. 

(3) Dotácia sa môže použiť na bežné výdavky1), a to najmä na: 
a) zabezpečenie aktívnej činnosti  regionálnej rady mládeže a jej ďalší rozvoj, 

b) zabezpečenie aktivít regionálnej rady mládeže smerujúcich k participácii mladých na živote 
spoločnosti, 

c) zabezpečenie medzinárodných aktivít a výmenných pobytov v oblasti politiky mládeže, 
d) aktivity smerujúce do oblasti zvýšenia informovanosti o činnosti združení a organizácií, 

e) zvýšenie odbornosti pracovníkov a dobrovoľníkov regionálnej rady mládeže. 
(4) Zmenu účelu čerpania dotácie povoľuje ministerstvo len výnimočne v odôvodnených 
prípadoch na základe písomnej žiadosti, ktorú prijímateľ dotácie predloží na ministerstvo najneskôr 
do 1. novembra roka, na ktorý prijímateľ dotácie získal dotáciu. Povolenie zmeny účelu sa uskutoční 
formu dodatku k uzatvorenému zmluvnému dokumentu.   
(5) Vyúčtovanie dotácie, ktoré regionálna rada predkladá na ministerstvo podľa článku 4 ods. 6, je 
schválené jej najvyšším orgánom. V prípade, že najvyšší orgán nezasadá v období od 1. do 31. 
januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom prijímateľ dotácie získal dotáciu, zúčtovanie 



prerokuje a schváli orgán, ktorý je v základných dokumentoch (stanovách) alebo najvyšším orgánom 
v tomto období poverený výkonom niektorých právomocí najvyššieho orgánu. 

 


