
             

 
 
 
 
 
 
 

Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 

v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020  / program KOMUNITA mladých 

(Výzva č.: KOMUNITA II/D/1/2017) 
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
zaregistrovalo k predkladaciemu termínu 19. 7. 2017 predloženie 3 žiadostí o dotáciu v rámci výzvy 
č. KOMUNITA II/D/1/2017, ktorá sleduje ciele programu KOMUNITA mladých (ďalej len 
„program“). Uvedený program je súčasťou grantovej schémy ministerstva v oblasti podpory práce 
s mládežou „Programy pre mládež na roky 2014 - 2020“. 
 
Administrátor programu organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil kontrolu 
splnenia formálnych požiadaviek zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu 
a vypracovanie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle 
podmienok programu. 
 
Kritériá na posudzovanie žiadosti o dotáciu boli nasledovné: celkový súlad cieľov projektu  
s cieľmi výzvy, prepojenie východiskovej situácie a cieľov aktivít projektu, metodika a inovácia 
navrhnutých aktivít, efektivita rozpočtu vzhľadom na povahu a množstvo plánovaných aktivít, 
sieťovanie a spolupráca rôznych subjektov mládežníckej politiky a práce s mládežou v rámci 
pôsobenia žiadateľa, komplexnosť a pravidelnosť hodnotenia aktivít, projekt (alebo jeho časť) ako 
príklad dobrej praxe. 
 
Následne bola žiadosť o dotáciu s projektom a s vypracovanými odbornými posudkami predložená 
na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov  ministerstva a zástupcu organizácie 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
 
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 
21. augusta  2017 a odporučila ministerstvu, ako vyhlasovateľovi výzvy, udeliť, resp. neudeliť 
finančnú podporu vybraným žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov.  
 
Odbor mládeže vzal do úvahy odborné posudky a stanovisko komisie a po vylúčení duplicity 
financovania z iných programov pre mládež pripravil návrh na udelenie dotácie pre rok 2017 
v tomto programe. 
 
 
  



Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o poskytnutí dotácie na 
zabezpečenie nasledujúcich 3 projektov: 

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

KOMUNITA-II-
2017/1/002/D 

Rada mládeže Žilinského kraja Žilina 7 860,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt Vidiecka mládež je 2. fázou projektu realizovaného v rámci výzvy KOMUNITA/D/1/2016,  
v rámci ktorého žiadateľ v spolupráci so zapojenými obcami rozvíjal strategický pohľad na prácu 
s mládežou v regióne Bielej Oravy. Projekt logicky i obsahovo vychádza z vypracovanej analýzy 
stavu miestnej mládežníckej politiky v obciach: ORAVSKÁ POLHORA, ZUBROHLAVA, ORAVSKÉ 
VESELÉ a BEŇADOVO. Ciele projektu sa dostatočne prepájajú na danú výzvu. Sú zamerané na 
definovanie kľúčových aktérov lokálnej mládežníckej politiky na vidieku, participatívne 
vytvorenie vízie strategického dokumentu, definovanie stromu problémov a z neho vyplývajúce 
strategické ciele, vytvorenie akčného plánu a príslušných opatrení, vypracovanie, 
odkonzultovanie a prijatie strategického dokumentu pre mládež na úrovni miestnych vidieckych 
samospráv.  Hlavným očakávaným výsledkom projektu v každej zo 4 zapojených obcí je 
schválená Koncepcia práce s mládežou v obci, ako strategický dokument. Aktivity podporujú 
dosiahnutie stanovených špecifických cieľov a prispievajú k naplneniu všeobecného cieľa 
projektu. 

KOMUNITA-II-
2017/1/005/D 

Mládež ulice Bratislava 8 000,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu Zaujíma nás život mladých II. je pomenovať kľúčové zmeny, ktoré by zlepšili 
život mladých v mestskej časti Bratislava-Rača a vytvárať potenciál pre modernú prácu s 
mládežou. Predložený projekt nadväzuje na analýzu vypracovanú v prvej fáze projektu, v ktorej 
sú pomenované potreby mladých.  Druhá fáza projektu je zameraná na vytváranie akčného 
plánu so zadefinovaním takých priorít a opatrení, ktoré by zlepšili život mladých ľudí v Rači a 
zároveň by vytvorili predpoklad pre kvalitnú prácu s mládežou v súlade s programom Komunita 
II. Výstupy projektu chce žiadateľ spracovať primárne do vizuálnej formy v spolupráci s mladými 
ľuďmi, so zástupcami subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou, ako aj  s osobami 
zodpovednými za vykonávanie mládežníckej politiky mestskej časti.  Všetci kľúčoví aktéri, 
vrátane verejnosti, budú tak môcť sledovať stav realizácie pomenovaných priorít, resp. oblastí 
zmien, a to i po ukončení projektu. 

KOMUNITA-II-
2017/1/007/D 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj 
mládeže 

Trstená 8 000,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je vytvoriť strategický plán pre oblasť mládeže s opatreniami, ktoré vychádzajú 
z definovanej aktuálnej situácie a analýzy potrieb mladých ľudí. Plán má prispieť ku zlepšeniu 
života mladých ľudí v Trstenej, ako aj v jej spádovej oblasti. Aktivitami projektu sa žiadateľ snaží 
o zmenu v miestnej mládežníckej politike v regióne Hornej Oravy a zmenu začína "zdola". Do 
tvorby strategického plánu zapája členov miestnej samosprávy, mladých vedúcich, 
mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, lídrov neformálnych skupín a priamo mladých 
ľudí, ktorí budú mať možnosť vyberať priority, hlasovať o návrhoch a participovať na projekte 
v rámci podujatí, webovej stránky, súťaží a pod. Zámer projektu je v  súlade s cieľmi výzvy 
programu Komunita II. Projekt má potenciál na jeho udržateľnosť práve vďaka participatívnemu 
modelu a vďaka spolupráci s partnerom projektu.  

 
Celková dotácia poskytnutá žiadateľom na zabezpečenie cieľov výzvy č. KOMUNITA II/D/1/2017 
predstavuje čiastku 23 860, 00 €  (slovom dvadsaťtritisíc osemstošesťdesiat eur). 
 
V Bratislave, dňa 14. septembra 2017  
 

Martina Lubyová 
ministerka školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 


