Program podpory participácie mladých ľudí na živote obce
v roku 2007
Ministerstvo školstva SR (ďalej „ministerstvo“) v súlade s výnosom Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. CD2004-4824/9567-1:sekr. z 29. marca 2004 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „výnos“) a smernicou č.
13/2004-I z 25. mája 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR (ďalej len
„smernica č. 13/2004-I“) za účelom realizácie Rezolúcie o spoločných cieľoch v oblasti participácie
a informovanosti mladých ľudí číslo 14353/03 schválených Radou EÚ pre vzdelávanie, mládež
a kultúru dňa 25.11.2003, vyhlasuje program podpory participácie mladých ľudí na živote obce
v roku 2007.
Čl. 1
Ciele programu
Cieľom programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007 je:
(1) vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi obecnými zastupiteľstvami a zástupcami mládeže
na úrovni obce (mesta) a regiónu,
(2) vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým ľuďom v obciach a mestách aktívne sa podieľať na
verejnom živote,
(3) vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi obecnými zastupiteľstvami a mladými ľuďmi za
účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v obci (meste),
(4) zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického občianskeho
života v obci (meste).
Čl. 2
Vymedzenie použitých pojmov
Na účely tohto programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007 sa rozumie:
(1)Participácia mládeže je zapojenie a spoluúčasť mladých ľudí v procese plánovania, rozhodovania
a realizácie aktivít a projektov, týkajúcich sa verejného života a verejného rozhodovania.
(2)Verejné rozhodovanie je rozhodovanie s verejnými dôsledkami, dôsledky takéhoto rozhodnutia
ovplyvnia širšiu verejnosť.
(3)Cieľová skupina je špecifikovaná skupina ľudí, ktorí majú úžitok z aktivít projektu, ktorých sa
zúčastňujú. Cieľovou skupinou definovanou pre účely tohto programu sú mladí ľudia (mládež) vo
veku od 14 do 26 rokov života, ktorí sú obyvateľmi danej obce s trvalým alebo prechodným
pobytom v obci.
(5)Neformálna skupina mládeže je skupina mladých ľudí vo veku 14 až 26 rokov. Skupina
pozostáva z minimálne štyroch jednotlivcov, z ktorých jeden preberá zodpovednosť za realizáciu
projektu.
(6)Obecná rada mladých pozostáva z mladých ľudí a prípadne starostu a osoby zodpovednej za
problematiku mládeže v danej obci. Jej členom sa môže stať každý mladý človek, ktorý má
prechodné alebo trvalé bydlisko v danej obci. Úlohou obecnej rady mladých je zisťovať potreby,
túžby, problémy mladých v obci a navrhovať riešenia, podieľať sa na realizácií projektov a ich
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vyhodnocovaní a aktívne spolupracovať so samosprávou. Môže mať vlastné volené orgány,
podmienkou je demokratická voľba rovesníkmi a zadefinovaná rola a úlohy orgánu.
(7)(Študentský) parlament mladých je zložený z delegátov mladých ľudí z miestnych škôl,
mládežníckych organizácií a iných zariadení, funguje ako poradný orgán primátorov a starostov
a predstavuje diskusné fórum, kde mladí ľudia verejne diskutujú o problémoch a o svojich
predstavách o ich riešení. Jeho úlohou je zisťovať potreby, túžby, problémy mladých v obci/meste
a navrhovať riešenia, podieľať sa na realizácií projektov a ich vyhodnocovaní, aktívne
spolupracovať so samosprávou. Cieľom je sprostredkovať mladým ľuďom skúsenosti, ktoré im
umožnia aktívne sa zapájať do rozvoja a riešenia problémov v ich domovských komunitách.
(8)Žiacka školská rada je volený orgán žiackej samosprávy, ktorého úlohou je reprezentovať názory
žiakov voči riaditeľovi a vedeniu školy, podieľať sa na základných otázkach výchovnovzdelávacieho procesu na stredných školách a zastupovať žiakov navonok.
(9)Lokálna politika mládeže je komplex aktivít, ktorých základným cieľom je zapojenie mladých
ľudí do konzultácii o všetkých témach života obce, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú života
mladých ľudí. Je to proces vytvárania podmienok, ktoré zabezpečujú efektívnu spoluúčasť mladých
ľudí na chode obce a vytvárajú istoty pre ich rozvoj. Cieľom politiky mládeže je podpora
samostatnosti mladých ľudí, ktorá je nevyhnutnou podmienkou ich efektívnej participácie na
rozhodovacích procesoch. Formulovanie lokálnej politiky mládeže stimuluje rozvoj mládežníckych
spolkov a dobrovoľnícku prácu, informovanosť mladých ľudí a poradenské služby a podporuje
miestne iniciatívy na podporu zamestnanosti. Lokálna politika mládeže má komplexný charakter
a zahŕňa väčšinu sektorových politík (sociálne zabezpečenie, zamestnanosť, vzdelávanie, voľný čas
a kultúra, bývanie, životné prostredie, zdravie a životný štýl mladých ľudí, mobilita mládeže
a ďalšie). Efektívna a reálna politika mládeže na úrovni obce sa nedá sformulovať bez zapojenia
mladých ľudí do procesu jej tvorby a realizácie.
(10) Vylúčené skupiny tvoria mladí. ľudia s nedostatkom príležitostí, pričom táto skupina je
definovaná na základe znevýhodnení, ktoré sťažujú alebo znemožňujú mladým ľuďom prístup
k formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu, k nadnárodnej mobilite, k aktívnemu občianstvu, ako aj
ich inklúziu do spoločnosti vo všeobecnosti. Môžu byť znevýhodnení:
•
•
•
•
•
•
•

Geograficky - mladí ľudia z odľahlých, vidieckych alebo hornatých oblastí, z odľahlých
regiónoch, mladí ľudia z problematických mestských častí, mladí ľudia pochádzajúci
z oblastí z nedostatočnými službami a pod.
Sociálne - mladí ľudia, ktorí čelia diskriminácii (na základe ich národnosti, sexuálnej
orientácie, vierovyznania a pod.), mladí ľudia s nedostatočnými sociálnymi zručnosťami
alebo antisociálnym správaním, delikventi, siroty, drogovo závislí a pod.
Na základe vzdelania - mladí ľudia s problémami učenia, s neukončeným vzdelaním, bez
kvalifikácie a pod.
Ekonomicky - mladí ľudia zo sociálne slabého prostredia, dlhodobo nezamestnaní, mladí
ľudia bez bydliska a pod.
Na základe príslušnosti k určitej kultúre - mladí imigranti alebo utečenci alebo potomkovia
imigrantov a utečencov, mladí ľudia z národných alebo etnických menšín a pod.
Zdravotne - mladí ľudia s chronickými zdravotnými problémami, s psychickými poruchami
a pod.
Na základe postihnutia - mladí ľudia s mentálnym, zrakovým postihnutím, telesným,
sluchovým postihnutím a pod.
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Čl. 3
Podmienky poskytnutia dotácie
(1) Ministerstvo v rámci programu podpory a rozvoj participácie mladých na živote obce v roku
2007 vyhlasuje tieto oblasti podpory:
a) vznik obecných rád mládeže a parlamentov mladých a rozvoj ich aktivít (ods.2 písmeno a)
až l)),
b) vznik a rozvoj aktivít žiackych školských rád smerom ku komunite, kde škola pôsobí
a riešenie problémov týkajúcich sa oblasti mládeže (ods.2 písmeno a) až l)),
c) tvorba politiky mládeže a realizácia plánov práce s mládežou na lokálnej úrovni v úzkej
súčinnosti rôznych mimovládnych organizácií a ostatných inštitúcií ktoré pôsobia na úrovni
obce (ods.2 písmeno a) až l)),
d) príprava a implementácia trvalého systému získavania kompetencií pre aktívnu participáciu
mladých ľudí (ods.2 písmeno i)),
e) aktivity na zapojenie vylúčených skupín mladých ľudí do procesu verejného rozhodovania
a tvorby lokálnej mládežníckej politiky (ods.2 písmeno a) až l)).
(2) V rámci oblastí podpory uvedených v ods. 1 bude podporované najmä:
a) inovatívne riešenie problémov mladých ľudí v obci za ich aktívnej účasti,
b) vytvorenie podmienok pre pravidelné rokovania medzi predstaviteľmi
a predstaviteľmi mládeže, pre stretávanie sa a vzájomnú výmenu skúseností,

obce

c) zlepšenie informovanosti mladých ľudí o veciach verejných,
d) zapájanie vylúčených skupín mladých ľudí do verejného života a rozhodovacích procesov,
e) realizovanie participatívnych aktivít mladými ľuďmi v prospech komunity, alebo jej členov,
f) zmapovanie potrieb mladých ľudí v obci za ich aktívnej účasti,
g) zapojenie mladých ľudí do médií,
h) vytvorenie segmentu pre deti a mladých ľudí na internetovej web stránke obce či mesta
s cieľom posilniť ich kompetencie v poskytovaní a prijímaní informácií,
i) vzdelávacie aktivity smerujúce k získavaniu zručností dôležitých pre aktívne zapojenie
mladých ľudí do komunitného života a procesu verejného rozhodovania
j) vytvorenie schém podpory projektov a iniciatív mladých ľudí a organizácií, ktoré v ich
prospech pracujú,
k) pripravovanie podkladov prípadne aktívna účasť mladých ľudí na procese tvorby plánov
komunitného rozvoja,
l) aktivity smerujúce k participatívnemu zadefinovaniu lokálnej politiky mládeže za účasti
relevantných cieľových skupín a v náväznosti na iné, už definované politiky.
(3) O dotáciu môže požiadať:
a) občianske združenie1) alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby2) (ďalej len „mimovládna organizácia“), ktorá v spolupráci s obcou (mestom),
v ktorej vykonáva svoju činnosť, vypracuje a predloží žiadosť o dotáciu na projekt podľa
programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007,

1)

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov
2)
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b) obec (mesto), ktorá v spolupráci s mimovládnou organizáciou, centrom voľného času alebo
so zástupcami neformálnych skupín mládeže, ktoré v nej pôsobia, vypracuje a predloží
žiadosť na projekt podľa programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce
v roku 2007,
c) fyzická osoba staršia ako 18 rokov zastupujúca neformálnu skupinu mladých ľudí, ktorá
v spolupráci s obcou (mestom), v ktorej pôsobí, vypracuje a predloží žiadosť na projekt
podľa programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007.
(4) Na dotáciu podľa tohto programu finančnej podpory nie je právny nárok.
Čl. 4
Predkladanie žiadostí
(1) Žiadateľ sa uchádza o dotáciu doručením žiadosti o dotáciu v písomnej aj v elektronickej
podobe (na diskete, CD alebo na e-mailovú adresu kralikova@iuventa.sk) do 15. mája 2007
(rozhodujúca je poštová pečiatka) na adresu administrátora.
(2) Žiadateľ predloží iba jednu žiadosť, a to v jednej z piatich oblastí podpory (a), b), c), d) alebo
e)) uvedených v článku 3 ods. 1.
(3) Ak je žiadateľom obec (mesto), žiadateľ predkladá:
a) vyplnený formulár žiadosti o dotáciu, ktorý ministerstvo zverejní na svojej internetovej
stránke,
b) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorú žiada dotáciu,
s jasne vyznačenou sumou požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných
prostriedkov požadovaná na mzdové náklady,
c) slovný komentár k rozpočtu, ktorý obsahuje aj podrobnú kalkuláciu jednotlivých výdavkov,
d) kópiu dokladu o pridelení IČO,
e) v prípade, že partnerom obce (mesta) je neformálna skupina, prílohou žiadosti je zoznam
členov neformálnej skupiny, v ktorom je uvedené meno a priezvisko, rok narodenia, adresa
trvalého alebo prechodného bydliska každého jej člena spolu s ich podpismi.
(4)Ak je žiadateľom mimovládna organizácia, žiadateľ predkladá:
a) vyplnený formulár žiadosti o dotáciu, ktorý ministerstvo zverejní na svojej internetovej
stránke,
b) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorú žiada dotáciu,
z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov
požadovaná na mzdové náklady,
c) slovný komentár k rozpočtu, ktorý obsahuje aj podrobnú kalkuláciu jednotlivých výdavkov,
d) kópiu dokladu o pridelení IČO,
e) kópiu platného dokladu o registrácii,
f) riadnu účtovnú závierku k 31.12.2006,
g) správu o činnosti žiadateľa v roku 2006,
h) uznesenie zastupiteľstva obce alebo úradu samosprávneho kraja o partnerstve pri realizácii
projektu, ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
(5)Ak žiadateľom je fyzická osoba, predkladá:
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a) vyplnený formulár žiadosti o dotáciu, ktorý ministerstvo zverejní na svojej internetovej
stránke,
b) rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorú žiada dotáciu,
z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov
požadovaná na mzdové náklady,
c) slovný komentár k rozpočtu, ktorý obsahuje aj podrobnú kalkuláciu jednotlivých výdavkov,
d) výpis z registra trestov žiadateľa – fyzickej osoby, nie starší ako tri mesiace,
e) zoznam členov neformálnej skupiny, v ktorom je uvedené meno a priezvisko, rok narodenia,
adresa trvalého alebo prechodného bydliska každého jej člena spolu s ich podpismi.
f) potvrdenie vedenia školy o ustanovení žiackej školskej rady prípade, že fyzická osoba
zastupuje žiacku školskú radu.
Čl. 5
Posudzovanie žiadostí
(1) Žiadosti posudzuje v rámci výberového konania odbor detí a mládeže a výberová komisia
menovaná ministrom školstva (ďalej len „komisia“). Návrh na členov komisie predkladá na
schválenie ministrovi školstva odbor detí a mládeže.
(2) Komisia
a) má najmenej päť a najviac deväť členov, ktorí majú právo hlasovať a tajomníka bez
hlasovacieho práva,
b) má právo kontrolovať a preverovať pravdivosť údajov uvádzaných žiadateľom
v žiadosti,
c) je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie, ak počas
rokovania komisie poklesne počet prítomných pod polovicu, predseda preruší
zasadnutie,
d) v súčinnosti s odborom detí a mládeže predkladá ministrovi návrh výšky dotácie pre
jednotlivých žiadateľov alebo návrh na zamietnutie žiadosti, ktorý je odporúčaním
pre rozhodnutie ministra.
(3) Z každého rokovania pripravuje tajomník zápis, ktorý podpíše predseda komisie a tajomník.
V zápise sú uvedené všetky dôležité rozhodnutia komisie.
(4) Odbor detí a mládeže preverí, či žiadateľ splnil základné podmienky pre získanie dotácie
podľa podmienok podpory v programe podpory participácie mladých ľudí na živote obce
v roku 2007. Ak žiadateľ:
a) splnil všetky podmienky podľa článkov 3 a 4, postúpi jeho žiadosť na ďalšie hodnotenie
komisii,
b) nesplnil podmienky uvedené v článkoch 3 a 4 ministrovi školstva predloží návrh na
zamietnutie žiadosti.
(5) V prípade nejasností v obsahu projektu bude žiadateľ kontaktovaný s doplňujúcimi otázkami
a termínom doplnenia informácií.
(6) Komisia posúdi predložené žiadosti a ministrovi predloží návrh výšky dotácie, resp. návrh na
zamietnutie žiadosti.
(7) Žiadosť bude zamietnutá:
a) ak žiadateľ nespadá medzi prípustných žiadateľov (čl. 3),
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b) ak projekt nesúvisí s cieľmi uvedenými v článku 1,
c) pre nízku kvalitu spracovania projektu (nejasné ciele, program, metódy),
d) z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,
(8) Žiadateľovi bude doručené záverečné písomné rozhodnutie ministra.

Čl. 6
Ekonomické zásady použitia dotácie
(1) Dotácia zo štátneho rozpočtu (t.j. aj od iných orgánov štátnej správy) nesmie presiahnuť 95 %
celkových plánovaných (rozpočtovaných) výdavkov na projekt, na ktorý prijímateľ dotácie získal
finančné prostriedky v rámci programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku
2007. Ak budú dosiahnuté príjmy nižšie, ako boli plánované, nesmie byť použitá dotácia vyššia, ako
je 95 % skutočných výdavkov. V prípade, že podiel štátnej dotácie bude vyšší ako 95 %, finančné
prostriedky prevyšujúce tento podiel prijímateľ dotácie bezodkladne vráti späť do štátneho rozpočtu.
(2) Dotácia sa môže použiť na bežné výdavky3) súvisiace s realizáciou projektu a to predovšetkým
na:
a) vytváranie podmienok na participáciu mladých ľudí na živote obcí a regiónov, ako aj na
riadení žiadateľa,
b) zabezpečenie zberu, triedenia a spracovania získaných informácií o situácii mladých ľudí
v obci alebo regióne,
c) úhradu spotrebného materiálu a prevádzkových nákladov činnosti obecnej rady mladých
alebo parlamentu mladých,
d) náklady na odborné školenia pre mladých ľudí zamerané na zlepšenie informovanosti
o veciach verejných a smerujúce k získavaniu zručností dôležitých pre aktívne zapojenie
mladých ľudí do komunitného života,
e) úhradu mzdových nákladov, odvodov a ostatných osobných nákladov pracovníkov priamo
súvisiacich s realizáciou projektu maximálne 20 % z celkového objemu poskytnutej dotácie
na projekt pri dodržaní podmienok poskytnutia dotácií,
f) náklady súvisiace s účasťou na konzultačných
s administrátorom alebo odborom detí a mládeže.

stretnutiach

k realizácii

projektu

(3) Dotáciu nie je možné použiť:
a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,
b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) žiadateľovi, ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
e) na kapitálové výdavky,
f) na financovanie podnikateľských aktivít a zárobkovú činnosť prijímateľa dotácie,
g) na úhradu členských poplatkov iným organizáciám pôsobiacim v SR,
h) na propagáciu aktivít smerujúcich k potláčaniu ľudských práv, podnecovaniu k národnostnej,
náboženskej a rasovej neznášanlivosti a pod.
(4) Podstatnou súčasťou vyúčtovania dotácie je aj podrobná záverečná správa o realizácii cieľov
projektu. Metodika a usmernenie na spracovanie záverečnej správy realizácie projektu budú
zverejnené na internetovej stránke ministerstva najneskôr do 30. júna 2007.
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Čl. 7
Záverečné ustanovenie
Administrátorom programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007 je
IUVENTA, Karloveská 64, 842 58 Bratislava IV., www.iuventa.sk, kontakt: Mgr. Nadežda
Králiková, 02/59296316, kralikova@iuventa.sk.

V Bratislave, marec 2007

Jozef Habánik
štátny tajomník
Ministerstva školstva SR
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