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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
 

VYHLASUJE 
 

VÝZVU NA DOTÁCIU PRE ŽIADATEĽOV 
 

V TEMATICKEJ OBLASTI AKTUÁLNE PRIORITY V PRÁCI S MLÁDEŽOU 
Číslo: 2022/12899:7-A2200 

Referenčné číslo 
výzvy 

AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/1 

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s 
mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce 
s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými 
dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na 
dotáciu pre žiadateľov v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce 
s mládežou v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. 

Cieľ výzvy Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov v tematickej 
oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. 

Účel výzvy Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré sa venujú nasledovným 
témam:  
 
A. Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-
patologickými javmi  

 vytvárať podmienky pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času 
neorganizovanej mládeže s dôrazom na mládež v lokalitách s 
nedostatočnou voľnočasovou infraštruktúrou na sídliskách i na 
vidieku (mládežnícke kluby, nízkoprahové centrá a pod.); 

 realizovať aktivity a programy ktoré zasiahnu mladých ľudí v ich 
prirodzenom prostredí, vtiahnu ich do zmysluplného využívania 
voľného času v bezpečnom prostredí, ukážu im možnosti pre ich 
osobnostný a sociálny rozvoj, participáciu v živote miestnej komunity 
a organizovaných voľnočasových aktivít;  

 poskytnúť mládeži z málo podnetného a finančne nízko príjmového 
prostredia aktivity a programy vo voľnom čase, ktoré im pomôžu 
rozvíjať svoje kompetencie prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania a vytvoria príležitosti pre ich väčšie sociálne začlenenie. 

 
B. Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením  

 vytvárať podmienky pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času 
mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, zvlášť na ich inklúziu 
prostredníctvom spoločných aktivít mladých ľudí s a bez zdravotného 
znevýhodnenia; 

 realizovať aktivity a programy ktoré zasiahnu mladých ľudí v ich 
prirodzenom prostredí, vtiahnu ich do zmysluplného využívania 
voľného času v bezpečnom prostredí, ukážu im možnosti pre ich 
osobnostný a sociálny rozvoj, participáciu v živote miestnej komunity 
a organizovaných voľnočasových aktivít;  

 poskytnúť mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením aktivity a 
programy vo voľnom čase, ktoré im pomôžu rozvíjať ich kompetencie 
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prostredníctvom neformálneho vzdelávania a vytvoria príležitosti pre 
ich väčšie začlenenie. 

 
C. Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou  

 realizovať ucelené krátkodobé a strednodobé rozvojové programy pre 
mladých ľudí na rozvoj ich charakteru, osobnostných, sociálnych a 
profesijných kompetencií, angažovania sa v miestnej komunite;  

 realizovať ucelené krátkodobé a strednodobé rozvojové programy pre 
prácu s mládežou zamerané na získavanie vedomostí a praktických 
zručností v oblasti práce s mládežou s dôrazom na fundamenty z 
pedagogiky a psychológie ako aj nové trendy v životoch mladých ľudí 
a prístupy v ich napĺňaní (napr. dobrodružstvo, online priestor);  

 spolupracovať pri realizácii rozvojových programov pre mládež a 
prácu s mládežou s partnermi z rôznych sektorov a oblastí (verejná 
správa a samospráva, mimovládne organizácie, podnikatelia) a 
využívať prvky mentoringu;  

 budovať alumni siete absolventov rozvojových programov pre mládež 
a prácu s mládežou a poskytovať jej členom ďalšie rozvojové 
možnosti. 

 
D. Informačné a poradenské služby pre mládež  

 poskytovať všestranné informácie, poradenstvo a pomoc pre mladých 
ľudí o príležitostiach, možnostiach, ponukách, ktoré môžu využívať na 
rozvoj svojej osobnosti, zručností, zapojenia sa o života v miestnej 
komunite, ako aj v oblasti kariérneho poradenstva; 

 prevádzkovať linky pomoci a online systémy pre mladých ľudí v 
ťažkých životných krízových situáciách zamerané na psychologickú a 
sociálnu pomoc;  

 realizovať osvetové a informačné kampane a aktivity, ktoré priblížia 
mladým ľuďom dostupnosť a možnosti poradenstva, podpory a 
pomoci pre zvládanie záťažových životných situácií ako aj 
destigmatizovať potrebu aktívne požiadať o pomoc. 

 
E. Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a 
spoločnosti  

 podporovať vznik, rozvoj, činnosť a aktivity zastupiteľských štruktúr 
mládeže na úrovni školy, samosprávy a spoločnosti (žiacke školské 
rady, mládežnícke parlamenty, mládežnícke organizácie a pod.);  

 podporovať rozvoj dobrovoľníckych aktivít mládeže v škole, komunite 
a spoločnosti, ktoré vychádzajú z motivácie mladých ľudí pomáhať a 
realizovať sa, a ktoré reagujú na skutočné odôvodnené potreby 
druhých;  

 podporovať dobrovoľnícke a komunitné aktivity a projekty mládeže, 
ktoré reagujú na súčasné klimatické zmeny a snažia sa o ich riešenie a 
minimalizáciu. 

 
F. Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže 

 aktivity ktoré mladým ľuďom pomôžu pri zmierňovaní dôsledkov 
pandémie ako napr. začlenenie sa do práce s mládežou, 
voľnočasových aktivít, neformálneho vzdelávania; 
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 aktivity zamerané na zvyšovanie duševného zdravia mladých ľudí a ich 
odolnosti (reziliencie) voči stresu a záťažovým situáciám; 

 aktivity zamerané na sociálnu reintegráciu mládeže v rámci 
vyrovnávania sa so sociálnou izoláciou ako následok 
protipandemických opatrení; 

 aktivity zamerané na znižovanie zdravotných rizík mladých ľudí 
zapríčinených pandemickou situáciou a ako následok 
protipandemických opatrení, zvlášť v oblasti zdravého stravovania, 
zdravého pohybu a fyzickej aktivity.   

 
G. Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií  

 programy a aktivity, ktoré učia mladých ľudí analýze informácií 
a informačných zdrojov, ich kritickému zhodnoteniu, argumentácii, 
vyjednávaniu, riešeniu problémov, rozpoznaniu manipulácií 
v komunikácii a správach a pod. a programy a aktivity, ktoré učia 
osoby pracujúce s mládežou rozvíjať tieto schopnosti a zručnosti 
u mladých ľudí, 

 programy a aktivity pre mladých ľudí a osoby pracujúce s mládežou 
zamerané na vyhľadávanie a rozpoznanie dezinformácií, hoaxov, ich 
nahlasovanie a vyvracanie pomocou kritickej analýzy a argumentácie,  

 rozvoj mediálnej gramotnosti v oblasti práce s mládežou 
a neformálneho vzdelávania, znižovanie predsudkov a nenávistných 
prejavov v bežnom živote a v online priestore.  

 
H. Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany 
 

 aktivity pre zvýšenie informovanosti a rozvoj nástrojov pre prácu s 
mládežou v oblasti zvyšovania odolnosti voči prírodným a 
technologickým katastrofám, humanitárnym krízam a negatívnym 
dopadom zmeny klímy, technologického vývoja, urbanizácie, či 
pandemických a iných mimoriadnych situácií a udalostí. 

 aktivity na podporu záujmu mládeže pre lepšie pochopenie moderných 
technológií, vedy a výskumu a ich previazanosť na zvýšenie odolnosti a 
zníženie zraniteľnosti komunity a modernej spoločnosti. 

 aktivity pre rozvoj schopnosti mládeže rozumieť, angažovať sa, 
participovať a šíriť ďalej osvetu ohľadom prírodných a technologických 
nebezpečenstiev a hrozieb, ktoré vplývajú na rozvoj modernej 
spoločnosti. 

 vzdelávacie aktivity v oblasti poskytovania prvej pomoci, vrátane 
zážitkových foriem výučby prvej pomoci a simulácie mimoriadnych 
a kritických udalostí s cieľom pripraviť mladých ľudí na ich pohotové 
zvládanie.  

 
I. Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na 
Ukrajine 

 dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí pri prijímaní utečencov na 
hraniciach a ďalších podporných aktivitách v súvislosti s poskytnutím 
bezpečného útočiska na Slovensku a v iných krajinách ako napr. 
sprevádzanie, informovanie, organizovanie pomoci. 
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 dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí pri zabezpečovaní materiálnej 
a finančnej pomoci, ako napr. finančné zbierky, zbierky potravín, 
oblečenia a pod.  

 začleňovanie mladých ľudí na úteku (z Ukrajiny, ale aj iných krajín) do 
práce s mládežou a neformálneho vzdelávania vo voľnom čase ako aj 
v čase letných prázdnin (výlety, denné a pobytové tábory).  

 aktivity mierového vzdelávania, prevencie a znižovania konfliktov 
s mladými ľuďmi.  

 

ŽIADATEĽ SI V RÁMCI SVOJHO PROJEKTU VYBERÁ LEN JEDEN Z VYŠSIE 
UVEDENÝCH ÚČELOV VÝZVY. 
 
ŽIADATEĽ MÔŽE V RÁMCI VÝZVY PODAŤ LEN JEDNU PROJEKTOVÚ ŽIADOSŤ. 

Cieľové skupiny Cieľovou skupinou aktivít sú: 
a) mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s 

nedostatkom príležitostí, mládež so znevýhodnením a zo 
znevýhodňujúceho prostredia, neorganizovaná mládež,  

b) mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a 
koordinátori práce s mládežou, 

c) zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie 
mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej, národnej 
i medzinárodnej úrovni,  

d) široká verejnosť – účastníci informačných aktivít. 

Oprávnené 
aktivity 

Žiadateľ zdôvodní výber aktivít, ich súvislosť s cieľmi výzvy a uvedie aj 
metodický postup k ich zabezpečeniu v projektovom zámere, ktorý je 
súčasťou žiadosti o dotáciu. Medzi oprávnené aktivity môžu patriť:  

a) advokačné, vzdelávacie a projektové aktivity zamerané na napĺňanie 
špecifických cieľov výzvy,  

b) aktivity zabezpečujúce klubovú činnosť a možnosť stretávania sa 
mladých ľudí v bezpečnom priestore,  

c) implementácia nástrojov a programov pre konkrétne skupiny 
mládeže,  

d) aktivity neformálneho vzdelávania podporujúce nadobúdanie 
kľúčových kompetencií v súlade s cieľmi tieto výzvy,  

e) školenia, workshopy, simulácie, kampane, informačné dni, diskusie, 
semináre, 

f) letné tábory a pobytové podujatia pre mládež na území Slovenskej 
republiky, avšak zmyslom celého projektu nemôže byť len 
zabezpečenie letného tábora či pobytovej aktivity – takéto aktivity 
musia byť zasadené do širšieho konceptu projektu a aktivít práce 
s mládežou a ich neformálneho vzdelávania,  

g) vzdelávacie aktivity pre osoby pracujúce s mládežou v špecifických 
oblastiach výzvy, 

h) a iné aktivity v súlade s cieľmi tejto výzvy. 

Oprávnený 
žiadateľ 

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou 
uvedené § 15 ods. 2, body a) až g) zákona č. 282/2008 o podpore práce 
s mládežou, konkrétne: 

a) obec; 
b) vyšší územný celok; 
c) občianske združenie; 
d) nadácia; 
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e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; 
f) registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť; 
g) centrum voľného času. 

 
O dotáciu v rámci tejto výzvy sa NEMÔŽU uchádzať subjekty, ktoré sú 
zapísané do zoznamu oprávnených žiadateľov (registrovaní) v nasledovných 
tematických oblastiach: 

 celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou 
nadregionálneho charakteru,  

 zastupiteľské štruktúry pre participáciu mládeže,  

 dobrovoľnícke príležitosti pre mládež,  

 informačné služby a poradenské služby pre mládež,  

 linky pomoci,  

 nízkoprahové programy pre mládež. 

Finančné 
vymedzenie 

Dotácia sa poskytne úspešnému žiadateľovi maximálne do výšky 15 000 EUR. 
Žiadateľ preukazuje, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 
10 % nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce 
vyjadrenej za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo 
výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu alebo minimálneho mzdového 
nároku za hodinu (metodiku na výpočet hodnoty dobrovoľníckej práce 
nájdete tu). 

Oprávnené 
výdavky 

Dotácia v rámci tohto programu sa poskytne za podmienok podľa § 16 zákona 
č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou. Za oprávnené výdavky sa 
považujú tie, ktoré preukázateľne súvisia s dosahovaním cieľov a 
zabezpečovaním aktivít uvedených v žiadosti a vzniknú v období od 1.1.2022 
do 31.12.2022. 
Oprávnené výdavky sú:  

a) Mzdy zamestnancov žiadateľa a/alebo zamestnancov partnerov 
žiadateľa vrátane povinných odvodov zamestnávateľa, ktorí sa 
zúčastňujú na zabezpečovaní aktivít uvedených v žiadosti, a to v 
rozsahu, v ktorom zabezpečovanie týchto aktivít zasahuje do ich 
riadneho pracovného času. Odmeny pre osoby, ktoré zabezpečujú 
aktivity projektu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru. Celková výška týchto výdavkov môže tvoriť 
maximálne 70 % z poskytnutej dotácie.  

b) Náhrady preukázaných cestovných výdavkov (v zmysle Zákona č. 
283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov). 

c) Sumy stravného pre organizátorov a účastníkov aktivít uvedených v 
žiadosti, ktoré sú odvodené v závislosti od času trvania aktivity. Čas 
trvania aktivity je rozdelený na časové pásma: 5 až 12 hodín, nad 12 
hodín až 18 hodín, nad 18 hodín (v zmysle Opatrenia Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách 
stravného č.176/2019). 

d) Preukázané skutočné výdavky za dodanie tovarov a služieb, ktoré 
priamo súvisia so zabezpečením aktivít uvedených v žiadosti, pričom: 

 maximálne 20 % preukázaných výdavkov z celkovej sumy 
poskytnutej dotácie môže byť použitých na nájmom 
administratívnych priestorov žiadateľa, vrátane všetkých 
druhov energií a vody; 

https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/aktivity/vypocet-ekonomickej-hodnoty-dobrovolnictva
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 maximálne 20 % preukázaných výdavkov z celkovej sumy 
poskytnutej dotácie môže byť použitých na telekomunikačné 
služby a komunikačnú infraštruktúru. 

V prípade poskytnutia dotácie bude žiadateľ povinný v záverečnom 
vyúčtovaní zdôvodniť účelnosť a hospodárnosť všetkých výdavkov. 

Neoprávnené 
výdavky 

a) Výdavky, ktoré vznikli pred alebo po plánovanom období 
zabezpečovania aktivít uvedených v žiadosti.  

b) Výdavky, ktoré nesúvisia so zabezpečením aktivít uvedených v 
žiadosti.  

c) Výdavky nad rozsah uvedený v bodoch a) až d) oprávnených 
výdavkov.  

d) Kapitálové výdavky, pokiaľ nie sú súčasťou zmluvy o poskytnutí 
dotácie. 

e) Výdavky na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a 
pôžičiek.  

f) Výdavky na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov. 
g) Výdavky na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich 

rozpočtových rokoch. 

Dátum 
zverejnenia výzvy 

11.3.2022 

Dátum 
uzatvorenia 
výzvy 

11.4.2022 

Vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Implementačný 
orgán 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Karloveská 64, 842 58 Bratislava 

Posudzovanie 
žiadostí 

Po doručení žiadosti o dotáciu implementačný orgán predloženú žiadosť 
zaeviduje a formálne skontroluje jej obsah a úplnosť v súlade s výzvou. 
Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené výzvou, budú postúpené 
na odborné posúdenie. 
Každú žiadosť vyhodnocujú spravidla dvaja odborní hodnotitelia so 
zodpovedajúcim odborným profilom, ktorí so žiadateľom nie sú v konflikte 
záujmov. Hodnotitelia vypracujú k žiadosti nezávisle od seba písomný 
odborný posudok, ktorý je podkladom pre odporúčanie odbornej komisie. Tá 
na základe odborných posudkov hodnotiteľov odporučí, resp. neodporučí 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„minister“) udeliť žiadateľovi dotáciu.  

Konflikt záujmov Konfliktom záujmov sa rozumie situácia, kedy z dôvodov osobných alebo 
iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je narušený alebo ohrozený 
záujem na nestrannom a objektívnom výkone tých verejných funkcií, ktoré 
súvisia s prípravou a implementáciou výziev na podávanie žiadostí v rámci 
tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou 
nadregionálneho charakteru, s ich hodnotením a odporúčaním na schválenie.  
Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová 
spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný s 
verejným záujmom nesúvisiaci záujem, zdieľaný so žiadateľom o dotáciu z 
verejných zdrojov. V záujme predísť konfliktu záujmov hodnotitelia a členovia 
odbornej komisie:  

a) nemôžu byť členmi štatutárnych, riadiacich, kontrolných alebo 
dozorných orgánov žiadateľa, ani blízkymi osobami členov týchto 
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orgánov žiadateľa, ani byť so žiadateľom v pracovnom pomere alebo 
inom pracovnom vzťahu alebo v záväzkovom vzťahu podľa osobitných 
predpisov (Napr. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník); 

b) nemôžu vyhodnocovať žiadosť v rámci tejto výzvy, ak je dôvod 
pochybovať o ich nezaujatosti voči žiadateľovi.  

Kritériá 
obsahového 
posudzovania 

V rámci obsahového posudzovania žiadosti budú sledované nasledovné 
oblasti: 

a) aktuálnosť a úplnosť popisu východiskovej situácie pre stanovenie 
potrieb, cieľovej skupiny, cieľov a aktivít projektu7 (0 – 20 bodov),  

b) definícia cieľov projektu (0 – 25 bodov),  
c) úroveň popisu aktivít projektu, ich súvislosť s cieľmi projektového 

zámeru, ako aj s cieľmi výzvy, zdôvodnenie výberu aktivít a použitej 
metodiky (0 – 25 bodov),  

d) dopad a multiplikačný efekt projektu a jeho udržateľnosť (0 – 20 
bodov),  

e) súvislosť rozpočtu s cieľmi a aktivitami projektu (položky rozpočtu 
zodpovedajú popísaným aktivitám v projektovom zámere), úspornosť 
a efektivita pri plánovaní výdavkovej časti rozpočtu a spôsobilosť 
žiadateľa zabezpečiť spolufinancovanie z iných zdrojov, akými sú 
sponzori, partneri, mesto a pod. (0 – 10 bodov). 

 
Za všetky oblasti posudzovania môže organizácia získať od každého z 2 
hodnotiteľov maximálne 100 bodov.  
 
Na odporúčanie pre pridelenie dotácie pre organizáciu v rámci dotačnej 
schémy je potrebné splnenie dvoch podmienok:   

1. Naplnenie formálnych podmienok. 
2. V rámci kritérií obsahového posudzovania celkovo získať minimálne 

60% bodového hodnotenia od každého hodnotiteľa. 
 
Na pridelenie dotácie nejestvuje právny nárok. Dotácia bude pridelená 
najlepšie hodnoteným projektom do vyčerpania alokovanej sumy. Zároveň sa 
bude prihliadať na pokrytie všetkých uvedených tém kvalitnými projektmi. 

Podmienky pre 
akceptovanie 
žiadosti o dotáciu 

a) Žiadateľ vyplní žiadosť o dotáciu v elektronickom systéme 
https://dotacie.iuventa.sk/  v slovenskom jazyku.  

b) Pri vypĺňaní žiadosti je žiadateľ povinný dodržať predpísaný formát 
žiadosti vrátane príloh a postupovať podľa pokynov zverejnených 
v tejto výzve. 

c) Žiadosť musí byť vyplnená úplne (vo všetkých bodoch), presne, 
jednoznačne a zrozumiteľne.  

d) Súčasťou elektronickej aj písomnej žiadosti musia byť aj všetky 
povinné prílohy uvedené nižšie.  

e) Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom organizácie 
žiadateľa, ktorý je uvedený v žiadosti a ktorý je osobou spôsobilou na 
vykonávanie týchto právnych úkonov v mene organizácie. V prípade, 
ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe 
splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa, spolu so žiadosťou je 
potrebné doložiť splnomocnenie na podpis žiadosti. 

f) Pri predkladaní žiadosti a povinných príloh žiadateľ je povinný použiť 
formuláre zverejnené v rámci výzvy.  

https://dotacie.iuventa.sk/
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g) Ak sa žiadateľ v žiadosti odvoláva na informácie a dokumenty 
prostredníctvom internetového odkazu/linky, preberá zodpovednosť 
za ich funkčnosť min. počas doby posudzovania žiadosti.  

h) Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej 
vyhlasovateľom a implementačným orgánom. V prípade, ak žiadateľ 
nepredloží žiadosť riadne, včas a v určenej forme, posudzovanie 
žiadosti bude zastavené. 

Spôsob, termín 
a miesto 
doručenia 

a) Žiadosť sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronického 
systému do 11.4.2022 do 12:00 hod.  

b) Písomná forma žiadosti sa zasiela najneskôr 11.4.2022 na adresu: 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 
Bratislava 4.  

c) Žiadosť je možné doručiť aj osobne na vyššie uvedenú adresu, 
najneskôr však v deň uzávierky do 14:00 hod.  

d) Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum 
poštovej pečiatky na listovej obálke.  

e) Žiadosť musí byť odovzdaná v hrebeňovej väzbe, v jednom uzavretom 
a nepriehľadnom obale. Na listovej zásielke musí byť uvedený názov a 
úplná adresa žiadateľa a označenie: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu – 
AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/1 

Kontaktné údaje, 
spôsob 
komunikácie a 
konzultácie 

Konzultácie k výzve poskytuje:  
 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,  
Karloveská 64, SK – 842 58 Bratislava 4 
Mgr. Mária Medvecová  
e-mail: maria.medvecova@iuventa.sk  
tel.: +421 908 678 811  
 
Ústne a telefonicky poskytnuté odpovede nie sú záväzné a nie je možné sa na 
ne odvolávať. Záväzné sú len odpovede poskytnuté písomne (listom, e-
mailom). Posledný termín na konzultácie je 4.4.2022. 
 
Na poskytnutie doplnkových informácií k výzvam bude MŠVVaŠSR a IUVENTA 
– Slovenský inštitút mládeže po vyhlásení výzvy realizovať informačné 
semináre/webináre pre potenciálnych žiadateľov. Čas ich konania a možnosť 
účasti budú zverejnené na webovom sídle IUVENTY: www.iuventa.sk a na jej 
sociálnych sieťach.  

Formulár žiadosti Žiadosť a s ňou súvisiace ďalšie formuláre (napr. čestné vyhlásenie) sú 
sprístupnené v elektronickom dotačnom systéme po zaregistrovaní a 
prihlásení cez webovú stránku: https://dotacie.iuventa.sk/.  
Upozorňujeme organizácie, ktoré už elektronický dotačný systém využívajú, 
aby si aktualizovali informácie vo všeobecnom profile organizácie ako napr. 
štatutár, kontaktné údaje, číslo bankového účtu, ktorý bude využívaný 
výlučne pre dotáciu v prípade jej udelenia.  

Dôležité 
upozornenie 

Žiadateľ musí preukázať splnenie všetkých zákonom stanovených náležitostí 
pre udelenie dotácie ako:  

a) nebyť dlžníkom na daniach;  
b) mať vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci 

rozpočtový rok;  
c) nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;  
d) nebyť dlžníkom poistného na sociálnom poistení;  

mailto:maria.medvecova@iuventa.sk
http://www.iuventa.sk/
https://dotacie.iuventa.sk/
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e) nebyť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní, nebyť v 
konkurze, v reštrukturalizácii;  

f) nebyť v procese vedenia výkonu rozhodnutia;  
g) neporušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;  
h) byť finančne spôsobilý spolufinancovať projekt. 

 

V zmysle znižovania byrokracie overuje implementačný orgán a ministerstvo 
niektoré skutočnosti v dostupných registroch a nie je potrebné ich 
samostatne dokladovať. Žiadateľ však zodpovedá za to, že má splnené všetky 
zákonom stanovené náležitosti pre udelenie dotácie, čo potvrdí aj čestným 
prehlásením (formulár je súčasťou žiadosti o dotáciu a je dostupný na 
stiahnutie v elektronickom dotačnom systéme). Tie dokumenty, ktoré je 
potrebné k žiadosti priložiť, sú uvedené nižšie v zozname povinných príloh 
výzvy.  

Povinné prílohy 
výzvy 

a) Ak je žiadateľom obec/VÚC, k žiadosti musí priložiť:  
1. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz 

nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu – v zmysle 
Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 
Z. z. (nie staršie ako tri mesiace, originál, resp. overená kópia);  

2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení všetkých ďalších náležitostí 
nevyhnutných pre udelenie dotácie (tieto sú vymenované vo výzve v 
časti “Dôležité upozornenie” a uvedené vo formulári na stiahnutie 
v elektronickom dotačnom systéme). 

 
b) Ak je žiadateľom občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná cirkev alebo 
náboženská spoločnosť k žiadosti musí priložiť:  

1. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku (nie staršie ako tri mesiace; originál, resp. 
overená kópia);  

2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu – v zmysle 
Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 
Z. z. (nie staršie ako tri mesiace; originál, resp. overená kópia);  

3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení všetkých ďalších náležitostí 
nevyhnutných pre udelenie dotácie (tieto sú vymenované vo výzve v 
časti “Dôležité upozornenie” a uvedené vo formulári na stiahnutie 
v elektronickom dotačnom systéme); 

4. Stanovy žiadateľa (kópia);  
5. Výročná správa žiadateľa za predchádzajúci rok, resp. dokument 

popisujúci činnosť žiadateľa v oblasti práce s mládežou v 
predchádzajúcom období. 

 
c) Ak je žiadateľom centrum voľného času, k žiadosti musí priložiť:  

1. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a 
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
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nedostatok majetku (nie staršie ako tri mesiace; originál, resp. 
overená kópia);  

2. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu – v zmysle 
Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 
Z. z. (nie staršie ako tri mesiace; originál, resp. overená kópia);  

3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení všetkých ďalších náležitostí 
nevyhnutných pre udelenie dotácie (tieto sú vymenované vo výzve v 
časti “Dôležité upozornenie” a uvedené vo formulári na stiahnutie 
v elektronickom dotačnom systéme); 

4. Zriaďovacia listina (kópia);  
5. Menovací dekrét riaditeľa CVČ (kópia);  
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach v šk. roku 2020/2021. 
 
d) Ak je žiadateľom fyzická osoba, k žiadosti musí priložiť:  

1. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu (v prípade, ak je FO 
zároveň podnikateľom), že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku 
(nie staršie ako tri mesiace; originál, resp. overená kópia);  

2. Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení všetkých ďalších náležitostí 
nevyhnutných pre udelenie dotácie (tieto sú vymenované vo výzve v 
časti “Dôležité upozornenie” a uvedené vo formulári na stiahnutie 
v elektronickom dotačnom systéme); 

3. Údaje žiadateľa o dotáciu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 
trestov;  

4. Výročná správa alebo podobný dokument preukazujúci minulú 
činnosť žiadateľa v oblasti práce s mládežou. 

 
Formulár tlačiva Čestné vyhlásenie žiadateľa je vytvorený v elektronickom 
systéme na dotácie. Žiadateľ je povinný si ho stiahnuť a vyplnený a podpísaný 
priložiť k žiadosti o dotáciu. 
 

V prípade, že do termínu podania žiadosti neboli žiadateľovi doručené 
príslušné potvrdenia od zodpovedajúcich úradov, je potrebné vydať čestné 
prehlásenie o tom, že o dané potvrdenie žiadateľ zažiadal, nebolo mu do 
termínu uzávierky doručené a po jeho doručení ho obratom zašle 
implementačnému orgánu. V prípade udelenia dotácie je doručenie všetkých 
potvrdení nevyhnutnou podmienkou pre finálne podpísanie zmluvy.  

Slovník 
základných 
pojmov 

Deti a mladí ľudia – podľa §2 písm. a) zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore 
práce s mládežou je mládežník osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov.  
 
Deti a mladí ľudia s menej príležitosťami – sú deti a mladí ľudia, ktorí z 
rôznych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako 
väčšina detí a mládeže v spoločnosti. Nedostatok príležitostí môže byť 
spôsobený vzdelanostným, sociálnym, kultúrnym, zdravotným, ekonomickým, 
geografickým alebo iným znevýhodnením.  
 
Dobrovoľník je osoba, ktorá vykonáva slobodne zvolenú činnosť v prospech 
iných bez nároku na finančnú odmenu.  
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Dobrovoľníctvo v práci s mládežou je slobodne zvolená činnosť mladých ľudí 
alebo dospelých v prospech iných bez nároku na finančnú odmenu, ktorá 
pozitívnym spôsobom formuje osobnosť človeka vykonávajúceho túto službu 
a pomáha ľuďom alebo skupinám, na ktorých je zameraná.  
 
Ďalší dobrovoľník – dobrovoľník, ktorý nie je vedúci základného kolektívu 
(ďalej len „ZK“). 
 
Dopad je reálna zmena, ktorá sa s odstupom času udeje v komunite alebo na 
danom mieste na základe projektu alebo vzdelávania. Dopad môže byť cielený 
na rôzne úrovne (individuálnu, miestnu, organizačnú skupinu odborníkov 
alebo účastníkov a pod.). Na dopad sa môžeme pozerať po každej medzifáze, 
vyhodnotiť, čo sa zmenilo a porovnať s východiskovou situáciou. Dopad nie je 
výstup. 
 
Kompetencie predstavujú súbor vedomostí, zručností a postojov 
Kompetencie môžu byť usporiadané podľa niektorej z taxonómií, napríklad 
podľa Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o 
kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES), 
Bloomovej taxonómie, zručnosti do roku 2025 definované Svetovým 
ekonomickým fórom alebo inej klasifikácie. 
 
Kompetenčný profil obsahuje popis vedomostí, zručností, postojov, ako aj ich 
úrovní.  
 
Meranie dopadu je systematické kvantitatívne alebo kvalitatívne zisťovanie 
dopadu. 
 
Mládežnícka politika je politika štátu, vyššieho územného celku, mesta alebo 
obce, ktorá sa zameriava na mládež a prijíma opatrenia týkajúce sa rôznych 
oblastí života mládeže.  
 
Neformálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré prebieha mimo formálnych 
vzdelávacích osnov. Uskutočňuje sa na dobrovoľnom základe, má 
participatívny prístup zameraný na učiaceho sa a je úzko prepojené s jeho 
potrebami, cieľmi a záujmami. Neformálne vzdelávanie je cielené, 
štruktúrované a vedené tak, aby rozvíjalo osobnostné, sociálne a 
profesionálne zručnosti.  
 
Participácia (spoluúčasť) je aktívne zapojenie mladých ľudí a organizácií 
pôsobiacich v oblasti práce s mládežou do dialógu, ovplyvňovania a 
spolurozhodovania o veciach, ktoré sa týkajú života mladých ľudí na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni.  
 
Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých 
ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe 
dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. 
Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a 
sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne 
pripravovaní na túto činnosť. 
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Reprezentácia mládeže je zastupovanie mládeže s cieľom hájiť záujmy 
mladých ľudí a presadzovať opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia ich život, či 
už prostredníctvom organizácií pracujúcich s mládežou alebo aktívnych 
jednotlivcov.  
 
Výchovno-vzdelávacia kampaň je súbor krátkodobých aktivít, zameraný na 
prevenciu voči sociálno-patologickým javom, negatívnym životným štýlom a 
pod. alebo zameraný na mobilizáciu mládeže k participácii na určitej veci 
alebo zvyšovanie povedomia (napr. zvyšovanie povedomia o fair trade, 
senzibilizácia voči utečencom...). 
 
Výstup je hmatateľný produkt, ktorý bol vyrobený v danom projekte a ktorý 
možno kvantifikovať; výstupmi môžu byť dostupné produkty, ako sú správy, 
štúdie, materiály, audiovizuálne diela, publikácie, podujatia, stretnutia alebo 
webové stránky.  
 
Výsledok je nehmatateľná pridaná hodnota dosiahnutá prostredníctvom 
splnenia cieľov projektu. Takáto pridaná hodnota sa spravidla nedá 
kvantifikovať, či už sa týka konkrétnych podujatí a akcií, ako je odborná 
príprava, platformy, obsah alebo metodika vzdelávania, alebo abstraktnejších 
výsledkov, akými sú: 1. zvýšenie povedomia, 2. zlepšenie zručností alebo 
schopností, 3. vedomosti a 4. skúsenosti, ktoré získali účastníci, partneri a iní 
zainteresovaní aktéri zapojení do projektu. 
 
Vzdelávacie podujatie je organizovaná vzdelávacia činnosť pozostávajúca z 
viacerých aktivít. Stretnutie ZK nie je vzdelávacie podujatie.   
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