
             
 

 

 
Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 

v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program HLAS mladých 

(Výzva č. HLAS-2015/1/T/D) 

 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2015 (19. január 2015) 
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program HLAS mladých (ďalej len „program“) 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo  
10 žiadostí o dotáciu. 
 
Administrátor programu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil kontrolu splnenia 
formálnych požiadaviek, zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu 
a vyhotovenie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle 
podmienok programu.  
 
Kritériá na posudzovanie žiadostí 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 boli všetky predložené žiadosti o dotáciu, projekty a posudky k nim vypracované, 
predložené na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov z odboru mládeže 
ministerstva a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. 
 
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí 
v IUVENTE dňa 06. mája 2015 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 programu SLUŽBY mladým pripravil návrh na udelenie resp. neudelenie 
dotácie pre rok 2015. 
 
 



 
Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o: 
• poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledovných 10 projektov  
 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

HLAS-2015/1/005-
T/D 

Regionálna rada mládeže Prešovského 
kraja 

Prešov 22 500 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reflektuje ciele zadefinované vo výzve a má potenciál 
prostredníctvom zadefinovaných aktivít vychovávať mladých 
vedúcich, posilniť postavenie žiackych školských rád, zvýšiť 
participáciu mladých ľudí a zohľadniť ich potreby v regionálnej 
politike.  

HLAS-2015/1/010-T/D Asociácia krajských rád mládeže Slovensko 35 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Prostredníctvom projektu účastníci nadobudnú vedomosti  
a zručnosti potrebné pre aktívnu participáciu. Projekt umožní zber 
dát o súčasnom stave participácie v žiackych školských radách, 
obecných a mestských parlamentoch na Slovensku ako základ pre 
vznik advokačného materiálu na podporu tvorby krajských alebo 
samosprávnych stratégií pre mládež.  

HLAS-2015/1/002-T/D Rada mládeže Košického kraja Košice 14 700 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je vypracovaný na kvalitnej úrovni a reaguje na ciele 
zadefinované vo výzve. Východisková situácia a potreby sú popísané 
na dostatočnej úrovni. Aktivity sú opísané podrobne a nadväzujú na 
ciele projektu. 

HLAS-2015/1/004-T/D Rada mládeže Trenčianskeho kraja Trenčín 10 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na ciele zadefinované vo výzve. Projekt zvýši úroveň 
participácie mladých ľudí v regióne na verejnom dianí a podieľaní sa 
na aktívnom občianstve prostredníctvom využitia viacerých 
nástrojov pri rešpektovaní požiadaviek a záujmov mladých  
a mládežníckych organizácií v Trenčianskom kraji.  

HLAS-2015/1/008-T/D Rada mládeže Žilinského kraja Žilina 17 500 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predložený projekt vychádza z jasne definovanej východiskovej 
situácie. Ciele projektu sa odrážajú v naplánovaných aktivitách. 
Merateľné ukazovatele projektu sú reálne.  

HLAS-2015/1/012-T/D Európske hlavné mesto mládeže Bratislava Bratislava 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na ciele zadefinované vo výzve. Projekt reaguje na 
potrebu aktivizácie školských rád a miestnych zastupiteľských 
štruktúr mládeže v Bratislavskom samosprávnom kraji. Jeho cieľom 
je posilniť reprezentáciu mladých ľudí v rámci kraja prostredníctvom 
vytvárania partnerstiev, spustenia inovatívneho komunikačného 
programu a dialógu s mladými ľuďmi.  

  



HLAS-2015/1/006-T/D 
Združenie mladých podnikateľov 
Slovenska 

Slovensko 40 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na ciele zadefinované vo výzve. Aktivity žiadateľa sú 
v súlade so Stratégiou SR pre mládež v téme podpory podnikavosti a 
tvorivosti mládeže, najmä v rovine advokácie potrieb mladých 
podnikateľov.  

HLAS-2015/1/003-T/D Rada mládeže Trnavského kraja Trnava 10 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na ciele zadefinované vo výzve. Zvyšuje úroveň 
advokácie záujmov mladých ľudí, vytvára podmienky na vypočutie 
názorov zástupcov mládeže v oblastiach, ktoré sa týkajú kvality ich 
života. Projekt zabezpečí realizáciu dialógu medzi mladými ľuďmi  
a osobami zodpovednými za politiku mládeže. 

HLAS-2015/1/011-T/D Rada mládeže Slovenska Slovensko 35 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na ciele zadefinované vo výzve. Vytvára zázemie pre 
zastupovanie mládežníckeho sektora v témach vzdelávanie, práca s 
mládežou, dobrovoľníctvo a participácia. Zároveň má ambíciu 
zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na celoštátnej úrovni. 

HLAS-2015/1/009-T/D Rada mládeže Nitrianskeho kraja Nitra 10 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reflektuje ciele výzvy. Základnou myšlienkou je prispieť  
k vytvoreniu regionálnej politiky vo vzťahu k mládeži v Nitrianskom 
kraji prostredníctvom stretnutí mladých ľudí s tvorcami opatrení, 
okrúhlych stolov, účasťou vo výboroch a komisiách. Projekt 
zabezpečí aj zapojenie mladých ľudí do štruktúrovaného dialógu.  

 
Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou 
v rámci programu SLUŽBY mladým pre rok 2015 predstavuje čiastku 209 700 € (slovom 
dvestodeväťtisícsedemsto eur). 
 
 
V Bratislave, dňa 15. 05. 2015 
 
 
 

 Juraj Draxler, MA 
 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 


