
             
 

 

 
Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2015 

v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program PRIORITY mládežníckej politiky 

(Výzva č. PRIORITY-2015/2/D) 

 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2015 (31. august 2015) 
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program PRIORITY mládežníckej politiky (ďalej 
len „program“) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) 
zaregistrovalo 26 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 30. septembra 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 programov PODPORA mládežníckych organizácií, HLAS mladých a 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 

PRIORITY-
2015/2/024/D 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum Bratislava 20 856,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt svojimi aktivitami zvyšuje kvalitu práce s mládežou prostredníctvom 
zabezpečenia dôkazov o prínose práce s mládežou k rozvoju talentu  
a tvorivému potenciálu mladých ľudí. Nesie v sebe aj zviditeľnenie témy 
Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ (ďalej „SK PRES“)- rozvoj 
talentu ako jedného z viacerých pozitívnych aspektov dobrovoľníctva.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/025/D 

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

Námestovo 16 800,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt svojim zameraním prispieva k riešeniu prioritných oblastí Stratégie 
Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014-2020. Primárne je zameraný 
na zbieranie dôkazov o prínosoch práce s mládežou k rozvoju talentu, ale aj 
na propagáciu témy SK PRES.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/029/D 

Rada mládeže Žilinského kraja Žilina 9 070,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je primárne orientovaný na cieľovú skupinu mládežníckych vedúcich  
a pracovníkov s mládežou. Smeruje k rozvoju kompetencií mládežníckych 
vedúcich a pracovníkov s mládežou zo Žilinského kraja v oblasti boja proti 
extrémizmu a radikalizácii mládeže.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/016/D 

KASPIAN Bratislava 28 793,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reflektuje ciele výzvy, najmä v rozvoji kompetencií mladých 
vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti boja 
proti extrémizmu a radikalizácii mládeže a zisťovanie dôkazov o prínosoch 
práce s mládežou k rozvoju talentu a tvorivého potenciálu mladých ľudí. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/022/D 

Rada mládeže Slovenska Slovensko 32 000,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reflektuje dva ciele v rámci výzvy:  vytváranie partnerstiev s cieľom 
zviditeľniť tému SK PRES, ako aj hľadanie dôkazov o prínosoch atraktívnej 
práce s mládežou.  

 



  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/032/D 

RADA MLÁDEŽE KOŠICKÉHO KRAJA Košice 11 700,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predložený projekt vytvára príležitosti pre zapájanie rôznych subjektov do 
napĺňania Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 
čím podporuje budovanie medzi sektorovej spolupráce v téme Práca  
s mládežou.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/040/D 

Asociácia CVČ SR 
Banská 
Bystrica 

15 300,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt napĺňa cieľ výzvy, ktorý súvisí so zabezpečením dôkazov o práci  
s mládežou k rozvoju talentu, tvorivého potenciálu mladých ľudí v prostredí 
aktivít centier voľného času.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/005/D 

Slovenská debatná asociácia Bratislava 8 000,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt poskytuje vzdelávanie zamerané na rozvoj kompetencií v boji proti 
extrémizmu a radikalizácii mládeže.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/023/D 

Nadácia pre deti Slovenska Bratislava 7 610,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadateľ plánuje dosiahnuť vytvorenie dôkazov o prínosoch práce 
s mládežou natočením 10 videí a následne ich propagovať v periodikách, 
internetových médiách a na sociálnych sieťach. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/020/D 

Mládež ulice Bratislava 5 450,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný na vzdelávanie v téme radikalizácia a extrémizmus  
v práci s mládežou prostredníctvom pilotného vzdelávacieho programu. 
Súčasťou projektu sú aj individuálne rozhovory s mládežou a okrúhle stoly.   

  

  



• nepodporen í  nasledovných 16 projektov z dôvodu nesplnenia  
kvalitatívnych kritéri í  

 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/008/D 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Ciele projektu nekorešpondujú s cieľmi výzvy. Napriek tomu, že žiadateľ 
uvádza 6 vzniknutých partnerstiev na podporu SK PRES, partnerov iba 
vymenoval bez detailnejšieho opisu ich zapojenia do projektu. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/033/D 

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar 

Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt dostatočne nespĺňa obsahové kritéria výzvy a chýba mu jasná 
metodika, ktorá je potrebná pri zapracovaní cieľov a vytvorení aktivít, ktoré 
dokážu priniesť a šíriť povedomie boja proti extrémizmu a radikalizácii 
mládeže. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/021/D 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open 
Society Foundation 

Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt nesúvisí s cieľmi výzvy, keďže sa nezameriava na zber a spracovanie 
dôkazov o prínose práce s mládežou. Dopad a udržateľnosť projektu sú 
slabé, v projekte nie sú uvedené konkrétne následné aktivity na šírenie 
výsledkov.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/018/D 

TENENET o.z. Senec 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Nastavené ciele projektu korešpondujú s cieľmi výzvy, avšak vzhľadom  
k dobe trvania projektu sú dosť ambiciózne. Metodika je rozpracovaná len 
čiastkovo. Špecifické ciele projektu sú skôr všeobecnejšieho charakteru. Na 
realizáciu videí je predimenzovaný rozpočet.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/027/D 

Mesto Čadca - Mestská polícia Čadca Čadca 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadateľ jasne definuje všeobecné ciele, ale nedostatočne opisuje aktivity  
a metódy akými ich chce dosiahnuť. Z projektu nevyplynuli merateľné 
ukazovatele a výstupy projektu neboli zadefinované.  

  



  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/017/D 

Súkromné centrum voľného času Detva 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladaný projekt navrhujem nepodporiť, z dôvodu nesúladu s cieľmi  
a prioritami výzvy. Aktuálne neexistujú žiadne konkrétne príklady príspevku 
práce s mládežou, ktoré by sa projektom už iba transformovali do obsahovo 
a vizuálne atraktívnej formy, ale sa budú ešte len vytvárať.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/028/D 

Združenie Informačných a 
poradenských centier mladých v SR 

Prievidza 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je písaný vo veľmi všeobecnej rovine, definuje príliš veľa cieľov, 
ktoré nie sú v danom časovom rozmedzí naplniteľné. Chýbajú tiež 
detailnejšie informácie o kľúčových aktivitách. Projekt neponúka informácie 
ani o obsahu, ani o metodike a didaktickom spracovaní metodického 
materiálu. V projekte je nedostatočne opísaný dopad projektu, 
udržateľnosť a úlohy jednotlivých aktérov.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/039/D 

Stredoškolská študentská únia 
Slovenska 

Šúrovce 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt nenapĺňa ciele výzvy, pretože z projektu nie je jasné, čo bude 
obsahom videí, ktoré žiadateľ uvádza ako dôkaz o práci s mládežou  
k podpore talentu. Projekt je popísaný stručne, nie je známy obsah 
workshopov a ich kvalita. Ciele projektu si zamieňa s aktivitami projektu, 
chýba ich metodicko – obsahový opis. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/038/D 

František Küffer Prievidza 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt nespĺňa ciele výzvy. Hmatateľnými výstupmi by mali byť: brožúrka  
o fungovaní študentských a žiackych samospráv na SŠ a ZŠ a výsledky 
ankety z konkrétneho podujatia , čo nie sú relevantné a očakávané výstupy 
v rámci výzvy. Projekt je vzhľadom na jeho očakávaný prínos a výstupy 
výrazne finančne nadhodnotený. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/043/D 

Rada mládeže Trnavského kraja Trnava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Ciele projektu nie sú jasne zadefinované. Aktivity sú opísané povrchne  
a obmedzujú sa na tvorbu webovej stránky a časopisu. Úplne chýbajú 
hodnotiace aktivity a aktivity na vyhľadávanie a spoluprácu s partnermi, 
podporu či prácu s talentami. Dopady sú len veľmi ťažko merateľné.  



  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/041/D 

PS Care - psychologicko - sociálna 
starostlivosť 

Prievidza 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Ciele projektu nie sú v súlade s výzvou a nesmerujú v dostatočnej miere ani  
k rozvoju talentu mladých ľudí, nevytvárajú sa v rámci neho žiadne 
partnerstvá súvisiace s témou SK PRES a ani v rámci neho nie sú 
naplánované žiadne vzdelávacie aktivity súvisiace s radikalizáciou mládeže.  

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/019/D 

Nitrianska komunitná nadácia Nitra 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projektu neodráža ciele výzvy a programu. Hlavný cieľ je veľmi všeobecný  
a čiastočne kopíruje formuláciu cieľa výzvy. Špecifické ciele sú 
nekonzistentné a nesprávne naformulované. Aktivity sú slabo popísané  
a čiastkové. Sledované ukazovatele nie sú v projekte čitateľné a podložené 
faktami. Dopad a multiplikačný efekt nie je naplánovaný a je popísaný len  
v čisto hypotetickej rovine. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/012/D 

Detská organizácia FÉNIX, o.z. Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt nereflektuje hlavné témy výzvy, ktorými sú rozvoj talentu  
a tvorivého potenciálu mladých ľudí, zviditeľňovanie trvale udržateľných 
partnerstiev práce s mládežou prostredníctvom IKT. Projekt sa tiež vôbec 
nevenuje  téme radikalizácie mládeže. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/045/D 

Slovenský Červený kríž územný spolok 
Spišská Nová Ves 

Spišská Nová 
Ves 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu je realizácia bežných aktivít SČK so zapojením mladých 
dobrovoľníkov. Kým dobrovoľnícka práca vo všeobecnosti prispieva  
k rozvoju kompetencií mladých ľudí, projekt neprináša výsledky a dopady 
požadované v aktuálnej výzve programu. 

  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/011/D 

Asociácia supervízorov a sociálnych 
poradcov 

Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt nesplnil formálne kritériá (odoslaný poštou po predkladacom 
termíne). 

  



  REGISTRAČNÉ ČÍSLO NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 

VÝŠKA 
DOTÁCIE 

PRIORITY-
2015/2/044/D 

ŠRVŠ občianske združenie Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt nesplnil formálne kritériá (odoslaný poštou po predkladacom 
termíne). 

 
 
Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov v rámci programu PRIORITY 
mládežníckej politiky pre rok 2015 predstavuje čiastku 155 579 € (slovom 
jednostopäťdesiatpäťtisícpäťstosedemdesiatdeväť eur). 
 
 
V Bratislave, dňa 14. 10. 2015 
 
 
 
 

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


