
Výzva 
 

na predloženie žiadosti záujemcu – odborníka o členstvo v komisii 
Ministerstva školstva SR pre Program podpory participácie mladých ľudí na 

živote obce v roku 2007 
 
 

 
Ministerstvo školstva SR, odbor detí a mládeže týmto vyzýva záujemcov o odbornú 

činnosť vo výberovej komisii, menovanej ministrom školstva na posudzovanie žiadostí 
Programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce v roku 2007 (ďalej len „program 
participácie“). Program participácie vyhlásilo MŠ SR 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 a smernicou č. 13/2004-I 
z 25. mája 2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR 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. 

 
Cieľom programu participácie je: 

• vytvoriť podmienky pre aktívny vzťah medzi obecnými zastupiteľstvami a zástupcami 
mládeže na úrovni obce (mesta) a regiónu, 

•     vytvoriť štruktúry, ktoré umožnia mladým ľuďom v obciach a mestách aktívne sa 
podieľať na verejnom živote, 

•     vytvoriť aktívne demokratické vzťahy medzi obecnými zastupiteľstvami a mladými 
ľuďmi za účelom riešenia otázok dotýkajúcich sa života mládeže v obci (meste),  

•     zapojiť mladých ľudí vo veku od 14 do 26 rokov do aktívneho demokratického 
občianskeho života v obci (meste). 

O dotáciu môžu požiadať na predpísanom formulári žiadosti do 15. mája 2007: 
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,  

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.  

                                                
1) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov  
2) Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
neskorších predpisov 



Podľa počtu prihlásených žiadostí bude ministrovi školstva predložený návrh na najmenej 5 
alebo najviac 9 členov komisie. Komisia posúdi v priebehu júna 2007, v súlade s vyhláseným 
programom participácie, predložené žiadosti a ministrovi  odporučí návrh výšky dotácie, resp. 
návrh na zamietnutie žiadosti. 
 

       Záujemca o členstvo v komisii musí  mať najmenej 18 rokov a na adresu: 
 
Ministerstvo školstva SR 
Odbor detí a mládeže 
Stromová 1 
813 30 Bratislava 

 
najneskôr do 18. mája 2007 zaslať podpísaný motivačný list a štruktúrovaný životopis, 
čím bude deklarovať svoj záujem a odbornú prípravu, resp. získané skúsenosti 
v predmetnej oblasti, ktoré vyžaduje odborné posúdenie žiadostí v programe 
participácie.  

       
 
 

 
Bratislava 23. apríla 2007 

                                                              
Róbert Eisner 

riaditeľ 
                 odbor detí a mládeže   

 
 

 


