
             

 
 
 
 
 
 

Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 

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

(Výzva č. PRIORITY/D/1/2016) 

 
 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2016 (18. december 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 31 
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 dňa 29. januára 
2016 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 resp. neudelenie dotácie 
pre rok 2016. 
 
 
  



Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie: 
a)  o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledovných 7 projektov:  
 

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

PRIORITY-
2016/1/002/D 

Rada mládeže Žilinského kraja Žilina 30 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa venuje propagácii a šíreniu témy SK PRES (priority v oblasti mládeže v rámci 
Predsedníctva SR v Rade EÚ). V spolupráci s partnerskými krajskými radami v Trnavskom, 
Trenčianskom a Banskobystrickom kraji chce žiadateľ realizovať aktivity podporujúce rozvoj 
talentu a jeho odhaľovanie. Súčasťou projektu je aj realizácia kreatívnej mládežníckej 
konferencie so slovenskými účastníkmi prepojenej telemostom s Európskou konferenciou pre 
mládež v Košiciach. 

PRIORITY-
2016/1/005/D 

Divé maky Bratislava 30 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt prináša nový prístup v práci s mládežou v záujme rozvoja potenciálu talentovaných 
mladých ľudí z ohrozených skupín a ich začlenenia do spoločnosti.  Mladí lídri budú vďaka 
projektu využívať pri práci s mládežou svoj talent a umenie ako základný komunikačný nástroj 
advokačných a aktivizačných aktivít.  

PRIORITY-
2016/1/008/D 

Rada mládeže Slovenska Bratislava 66 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Navrhovaný projekt sa zameriava na dve základné oblasti v súlade s aktuálnou výzvou. Prvou 
oblasťou je propagácia a šírenie témy SK PRES - témy talentu a práce s mládežou 
prostredníctvom internetovej kampane a prepojenie na štruktúrovaný dialóg. Druhou oblasťou 
projektu je odborný výskum zameraný na zavádzanie systémov kvality práce s mládežou do 
mládežníckych organizácií. 

PRIORITY-
2016/1/022/D 

Projekt Fórum Bratislava 20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava sa na odkrytie tvorivého potenciálu mládeže z rómskych komunít. Je 
založený na prenose metodiky práce so znevýhodnenou mládežou z Rakúska. Cieľom je 
zbližovanie rómskeho a nerómskeho obyvateľstva a  o spoluprácu medzi rôznorodými 
partnermi.  

PRIORITY-
2016/1/024/D 

Inštitút neformálneho vzdelávania Bratislava 17 925 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa venuje sa  oblasti rozvoja kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a 
pracovníkov s mládežou v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže. Plánované 
aktivity podporujú rozvoj kritického myslenia mladých ľudí a znižovanie frekvencie 
nenávistných prejavov.  

PRIORITY-
2016/1/030/D 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society 
Foundation 

Bratislava 17 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Plánované aktivity projektu majú za cieľ budovanie kultúry ľudských práv v kontexte aktuálnych 
spoločenských výziev jednotlivých cieľových skupín, podnecovanie rozvoja kritického myslenia 
mladých ľudí ako aj znižovanie frekvencie nenávistných prejavov, zvlášť v priestore internetu  
a sociálnych médií.  

  



  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

PRIORITY-
2016/1/047/D 

Rada mládeže Košického kraja Košice 24 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projektom “NeuzaTVOR sa!” chce žiadateľ podnietiť záujem mládeže pôsobiacich v Košickom  
a Prešovskom kraji o aktívne zapájanie sa do dobrovoľníckych príprav na Európsku konferenciu 
pre mládež v Košiciach. Realizácia projektu prispeje k lepšej organizácii tejto konferencie, ale aj 
k šíreniu tematickej priority SK PRESS 2016.   

 
 
b)  o nepodporení 23 projektov z dôvodu vyčerpania prerozdeľovaných finančných 

prostriedkov alebo nesplnenia kvalitatívnych kritérií  
 

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

PRIORITY-
2016/1/006/D 

Slovenská debatná asociácia Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Hoci projekt reaguje na aktuálne potreby mladých ľudí, ich apatiu z verejného diania  
a neschopnosť orientovať sa v informáciách dostupných na internete, ciele projektu nie sú 
nedostatočne definované. Chýba bližšie obsahové vymedzenie a špecifikácia. Aktivity 
nekorešpondujú jednoznačne s nastavenými cieľmi projektu a sú predimenzované.  

PRIORITY-
2016/1/014/D 

Informačné centrum mladých Banská Bystrica 
Banská 
Bystrica 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na preventívne pôsobenie v oblasti rizikových javov u mladých ľudí 
(extrémizmus, radikalizácia a pod.) prostredníctvom tvorby nástrojov podporujúcich prácu 
s mládežou (audiovizuálne študijné materiály). Projekt má však niekoľko nedostatkov  
v realizačnej fáze a  v metodike sledovania a naplnenia ukazovateľov projektu. Časť cieľovej 
skupiny – učitelia ZŠ a SŠ nie sú oprávnenou cieľovej skupiny programu.  

PRIORITY-
2016/1/016/D 

Centrum voľného času Kežmarok 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predložený projekt, ktorým chce žiadateľ cez organizovanie workshopov objavovať a rozvíjať 
talent u mladých ľudí z neformálnych skupín a  z mládežníckych parlamentov na SK, je veľmi 
všeobecne popísaný. Aktivity projektu nepreukazujú dostatočnú súvislosť so stanovenými 
cieľmi projektu.  

PRIORITY-
2016/1/019/D 

Občianske združenie OPEN Púchov 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projektový zámer, ktorým chce žiadateľ pracovať s objavovaním a rozvíjaním talentu mladých 
ľudí v danom regióne,  nie je vo všetkých aktivitách prepojený s  výzvou programu Priority.  
Projekt nepočíta so žiadnymi následnými aktivitami vzhľadom k udržateľnosti projektu.  

PRIORITY-
2016/1/025/D 

Informačné centrum mladých Partizánske Partizánske 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predložený projekt nie je dostatočne obsahovo vypracovaný. Niektoré aktivity sú veľmi stručne 
spomenuté, chýba prehľad rozpočtu projektu. Hoci sa hlási k témam programu Priority, 
aktivitami sa k nim vôbec nepribližuje. Chýba bližšia špecifikácia zapojenia cieľovej skupiny do 
projektových aktivít. Žiadateľ nešpecifikoval dopad projektu pre celkové pochopenie 
smerovania projektu. 

  



  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

PRIORITY-
2016/1/026/D 

Centrum voľného času Štúrovo Štúrovo 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projektový zámer nie je v súlade s projektovým cyklom, nie sú definované merateľné ciele, 
výsledky ani kvalitatívne dopady. Projekt nereflektuje na program výzvy ani na ciele, ktoré si 
žiadateľ sám určil. Aktivity projektu, metodiky a  spolupráca s partnermi sú nedostatočne 
rozpísané.  

PRIORITY-
2016/1/028/D 

Nadácia pre deti Slovenska Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na potrebu dokumentovania a propagácie prínosu práce s mládežou a na 
existujúcu urgentnú potrebu skvalitnenia vzdelávania mladých ľudí na Slovensku. Žiadateľ sa 
odvoláva na svoj výskum na Slovensku, chýba však jasnejšie prepojenie projektu na výstupy 
výskumu. Nie je zdôvodnené, prečo nie sú postačujúce existujúce metodické materiály pre 
oblasť mediálnej výchovy a prečo je potrebné vytvárať ďalšie.  

PRIORITY-
2016/1/029/D 

Animátori Dona Bosca Komárno 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Hlavný cieľ projektu je prepojený s účelom výzvy programu PRIORITY, ale v predloženom 
projektovom zámere výrazne absentuje logika projektového cyklu. Chýba opis aktuálnych 
potrieb cieľovej skupiny.  Žiadateľ veľmi slabo definoval, aké kvalitatívne zmeny nastanú po 
realizácií projektu.  

PRIORITY-
2016/1/031/D 

KASPIAN Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projektom chce žiadateľ rozšíriť kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych 
vedúcich pri zavádzaní inovácií a zabezpečiť tak vyššiu kvalitu neformálneho vzdelávania v práci 
s mládežou.  Projekt nebol podporený z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov pre tento 
program.  

PRIORITY-
2016/1/032/D 

Vedomostná platforma o politike, n. o. Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadateľ chce projektom riešiť nezáujem mladých ľudí o verejnú politiku a ich nedostatočnú 
participáciu prostredníctvom vzdelávania cieľovej skupiny pre oblasť pôsobnosti vo verejnej 
správe.  Projekt nedostatočne napĺňa ciele  aktuálnej výzvy v programe Priority.  

PRIORITY-
2016/1/033/D 

Súkromné centrum voľného času Detva 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladaný projekt sa venuje budovaniu systému kvality práce s mládežou a zabezpečeniu 
dôkazov o prínose a dopadoch práce s mládežou. V projekte nie je zdôvodnené, prečo je 
potrebné opakovať a znovu financovať niektoré aktivity z projektu, ktorý bol podporený minulý 
rok v rámci tohto programu.  

PRIORITY-
2016/1/034/D 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt inovatívnym spôsobom zavádza do práce s mládežou a vzdelávania pracovníkov s 
mládežou progresívne metódy, ktorým rozumie najmä mladá generácia. Otázna je efektivita 
navrhovaného rozpočtu (technika a tvorba e-kurzov za veľmi vysoké ceny). Projekt nebol 
podporený z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov pre tento program. 

  



  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

PRIORITY-
2016/1/035/D 

Centrum voľného času 
Stará 
Ľubovňa 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladaný projekt prináša zaujímavé prepojenie formálneho a neformálneho systému 
vzdelávania. Avšak projekt je zameraný na tému zamestnateľnosť mladých a nesúvisí priamo 
s aktuálnou výzvou v programe Priority.  

PRIORITY-
2016/1/027/D 

Nadácia Milana Šimečku Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný na rozvoj kritického myslenia, ale aj angažovanosť študentov a prepájanie 
formálneho a neformálneho vzdelávania. Absentuje premyslená udržateľnosť projektu. Projekt 
nebol podporený z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov pre tento program.  

PRIORITY-
2016/1/040/D 

MVO PROXIMA 
Spišská 
Nová Ves 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt má  nedostatočne popísanú východiskovú situáciu aj potreby cieľovej skupiny (nie je 
jasné, aké problémy cieľovej skupiny projekt rieši). Aktivity majú jednorazový charakter. 
Žiadateľ neplánuje žiadne následné aktivity ani nepopisuje, ako zabezpečí udržateľnosť 
projektu.  

PRIORITY-
2016/1/043/D 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa venuje aktuálnej téme,  vyvíja nové ukazovatele kvality práce s mládežou a zvýšenie 
kompetencií mladých ľudí prostredníctvom lepšej odbornosti pracovníkov s mládežou a 
mládežníckych vedúcich z organizácií. Dopad projektu a šírenie výsledkov nie sú dostatočne 
popísané.  

PRIORITY-
2016/1/044/D 

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj 
kariéry 

Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný na oblasť kariérového poradenstva a prispieva k podpore, rozvoju 
talentov, tvorivého potenciálu a osobnostnému rozvoju mladých ľudí. Opis cieľovej skupiny je 
však veľmi všeobecný a nešpecifický. Projekt má príliš ambiciózne zadefinované aktivity 
vzhľadom na ich nastavenie, časový rámec a nedostatočné skúsenosti v oblasti práce 
s mládežou.  

PRIORITY-
2016/1/045/D 

Martin Brestovanský Trnava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Na základe veľmi všeobecného popisu aktivít projektu nie je možné určiť, akou formou majú 
byť realizované a aký špecifický cieľ sledujú. Projektu chýba priame prepojenie na sledované 
ciele výzvy programu Priority. 

PRIORITY-
2016/1/046/D 

Saplinq 
Zlaté 
Moravce 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa snaží riešiť situáciu LGBTI mladých ľudí.  Projekt priamo nenadväzuje na ciele výzvy 
v programe Priority. Jednotlivé aktivity nesmerujú k uvádzaným cieľom ani k riešeniu potrieb 
mladých ľudí. Nie je dostatočne popísaný dopad ani udržateľnosť projektu po skončení jeho 
financovania. 

  



  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

PRIORITY-
2016/1/049/D 

NO MANTINELS Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt chce zvýšiť povedomie mladých ľudí, mladých lídrov a pracovníkov s mládežou o 
probléme homofóbie, transfóbie a ďalších formách diskriminácie a nenávistných prejavov voči 
LGBTI menšine na Slovensku cez vzdelávacie a osvetovo-kultúrne aktivity. Projekt nebol 
podporený z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov pre tento program. 

PRIORITY-
2016/1/050/D 

Informačné centrum mladých Prievidza Prievidza 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladaný projektový zámer reflektuje obsah Parížskej deklarácie - v oblasti boja proti 
extrémizmu a radikalizácii mládeže. Z projektového zámeru nie je jasný dopad ani kvalitatívny 
výstup projektu. Ciele projektu sú definované všeobecne a abstraktne bez prepojenosti na 
merateľné výsledky projektu. 

PRIORITY-
2016/1/054/D 

Šedý medveď, občianske združenie Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na podporu talentovanej mládeže a propagáciu témy SK PRES 2016. 
Definícia potrieb je na deklaratívnej úrovni, chýba hlbšie poznanie a popísanie problematiky. 
Rozpočet nie je dostatočne prepracovaný a zdôvodnený. Príliš vysoké sumy spolufinancovania 
nie sú vysvetlené. 

PRIORITY-
2016/1/055/D 

Kreatívna brána 
Banská 
Bystrica 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadosť o dotáciu projektu je vypracovaná v nedostatočnej kvalite. Nie je jasné, aké sú ciele 
projektu.  Cieľové skupiny ani aktivity projektu nie sú vhodne zadefinované. Žiadosť nesplnila 
ani formálne kritéria, keďže neboli priložené všetky povinné prílohy. 

 
Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou 
v rámci programu PRIORITY mládežníckej politiky pre rok 2016 predstavuje čiastku 204 925 € 
(slovom dvestoštyritisícdeväťstodvadsaťpäť eur). 
 
 
V Bratislave, dňa 15. februára 2016 
 
 
 

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


