
             

 
 
 
 
 
 

Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 

v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program SLUŽBY mladým 
(Výzva č. SLUZBY/D/1/2016) 

 
 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2016 (18. december 2015)  v rámci 
Programov pre mládež na roky 2014-2020 – program SLUŽBY mladým (ďalej len „program“) 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo  
21 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 Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 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 pripravil návrh na udelenie resp. neudelenie dotácie pre rok 2016. 
 
  



Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie: 
a)  o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledovných 16 projektov:  
 

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

SLUZBY-
2016/1/001/D 

INEX Slovakia - občianske združenie Bratislava 45 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladaný projekt kladie dôraz na osobnostný rozvoj dobrovoľníkov. Organizácia 
reflektuje aktuálne potreby a záujmy mladých ľudí. Východisková situácia je 
spracovaná na nadštandardnej úrovni. Projekt môže slúžiť ako príklad dobrej praxe 
aj pre iné organizácie zaoberajúce sa dobrovoľníctvom a prácou s mládežou. 

SLUZBY-
2016/1/002/D 

Centrum dobrovoľníctva 
Banská 
Bystrica 

20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zapájanie mládeže do dobrovoľníckych aktivít  
v Banskobystrickom kraji. Projekt sa zameriava komplexne na rôzne fázy 
dobrovoľníckej práce. Obsahuje viacero inovatívnych prístupov. Za prínosné sú 
považované plánované konzultácie a vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou  
v manažmente dobrovoľníctva, aby vo svojich organizáciách vedeli lepšie viesť 
dobrovoľníkov a tým skvalitniť ponuku dobrovoľníckych príležitostí.  

SLUZBY-
2016/1/004/D 

Mladiinfo Slovensko Bratislava 20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projektom chce predkladateľ zjednodušiť mladým prístup k informáciám  
o možnostiach zapojenia sa do lokálnych, regionálnych, národných  
a medzinárodných aktivít. Informácie adresované mladým ľuďom majú byť 
prezentované cez existujúce kanály Mladiinfo. 

SLUZBY-
2016/1/006/D 

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o. z. Trenčín 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt prepája dobrovoľníctvo a kariérne poradenstvo inovatívnym spôsobom. 
Počas projektu má byť okrem informačných aktivít vytvorené aj memorandum 
spolupráci 20 organizácií v Trenčianskom kraji, ktoré bude základom systematickej 
podpory mládeže so znevýhodnením na regionálnej úrovni.  

SLUZBY-
2016/1/011/D 

Informačné centrum mladých Topoľčany Topoľčany 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je posilnenie postavenia mládeže v Nitrianskom kraji, zvýšenie jej 
záujmu o participáciu na občianskom živote, zvýšenie angažovanosti mladých ľudí  
v systéme zastupiteľskej demokracie na lokálnej a regionálnej úrovni 
prostredníctvom štruktúrovaného dialógu.    

SLUZBY-
2016/1/013/D 

Informačné centrum mladých, n. o. Martin 10 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom predkladaného projektu je informovať a pripraviť mladých ľudí z regiónu 
na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ a na Európsku konferenciu mládeže. Vďaka 
aktivitám projektu s vhodne navrhovanou metodikou majú mladí ľudia príležitosť 
zapájať sa do štruktúrovaného dialógu na miestnej úrovni v regióne ŽSK. 

  



  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

SLUZBY-
2016/1/015/D 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená 20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný na zvýšenie záujmu a zapájanie sa mladých ľudí s nedostatkom 
príležitostí do dobrovoľníckych aktivít, ktoré im zabezpečia kompetencie potrebné 
pre ich úspešné uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom živote. Nosnou aktivitou 
je zriadenie a prevádzkovanie Žilinského dobrovoľníckeho centra – ŽDC.  

SLUZBY-
2016/1/016/D 

Združenie Informačných a poradenských centier 
mladých v SR 

Prievidza 20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na šírenie informácií o možnostiach aktivizácie mládeže, ako 
aj  na informovanie verejnosti o prínose práce s mládežou. Umožní budovanie 
funkčných partnerstiev subjektov, ktoré sa zameriavajú na tvorbu a zabezpečenie 
opatrení pre mládež.  

SLUZBY-
2016/1/020/D 

Informačné centrum mladých Banská Bystrica 
Banská 
Bystrica 

10 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu  je zvýšiť záujem mládeže o verejné dianie a ich participáciu na 
občianskom živote tak, aby boli schopní vytvárať pre seba podmienky na aktívny 
život v obci/meste, podmienky pre zvýšenie schopnosti uplatniť sa na trhu práce. 
Projekt je prínosný z pohľadu aktivizácie mládeže a budovania systému politiky 
mládeže v regióne.  

SLUZBY-
2016/1/022/D 

Prešovské dobrovoľnícke centrum Prešov 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt poskytne informačné a poradenské služby v oblasti dobrovoľníctva. Cieľom 
projektu je zvyšovať vedomosti a zručnosti mládeže prostredníctvom dobrovoľníctva 
ako aj odbornosť práce pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich formou 
zavádzania štandardov práce s dobrovoľníkmi do praxe a následne overovania ich 
funkčnosti. 

SLUZBY-
2016/1/023/D 

Občianske združenie Pre mládež Púchov 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je vytvoriť a overiť inovatívny systém poskytovania informácií  
a poradenstva pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím v Trenčianskom kraji  
a podporiť ich začleňovanie do pracovného života a spoločnosti. Projekt môže byť po 
overení jeho účelovosti a funkčnosti príkladom dobrej praxe pre ostatné organizácie 
a vytvorená metodika pomôže k multiplikovaniu výsledkov projektu.  

SLUZBY-
2016/1/027/D 

Informačné centrum mladých Hanušovce nad Topľou 
Hanušovce 
nad Topľou 

5 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu je vytvoriť mladým ľuďom v mestách Prešovského kraja priestor 
na prezentáciu svojich požiadaviek, zvýšiť ich záujem o participáciu na občianskom 
živote, napomôcť vzájomnému dialógu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík 
(štruktúrovaný dialóg). 

SLUZBY-
2016/1/030/D 

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Stupava 20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je priniesť zlepšenie kvality práce s mladými ľuďmi v oblasti 
dobrovoľníctva na celom Slovensku prostredníctvom zavádzania postupných 
systematických zmien. Platforma chce projektom podporovať ďalšie využívanie 
štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v organizáciách 
pracujúcich s mladými dobrovoľníkmi.  

  



  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

SLUZBY-
2016/1/031/D 

Združenie mladých podnikateľov Slovenska Bratislava 20 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt, opierajúci sa o relevantné výskumy a prieskumy, navrhuje konkrétne 
opatrenia pre podporu mladých podnikateľov. Pomáha im k väčšej samostatnosti  
a k zapojeniu sa do verejného života, keďže aj oni prezentujú dôležitý hlas mladých 
ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať.  

SLUZBY-
2016/1/032/D 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum Bratislava 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt prispieva k skvalitneniu služieb v oblasti dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji. 
Zameriava sa najmä na vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí  
s nedostatkom príležitostí. Potenciál projektu na multiplikáciu je najmä  
v dobrovoľníckom programe "Som tu pre teba".  

SLUZBY-
2016/1/034/D 

Informačné centrum mladých Prievidza Prievidza 5 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladateľ v rámci projektu zabezpečí tvorbu metodiky práce s mladými ľuďmi, 
ktorá sa následne bude implementovať na úrovni každého okresného mesta v kraji. 
Projekt je kvôli niektorým nezrovnalostiam v oblasti prepojenosti a projektovej 
logiky podporený len čiastočne. 

 
b) o nepodporení 5 projektov z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych resp. 
formálnych kritérií :  
 

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

SLUZBY-
2016/1/005/D 

KERIC Čadca 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt zameraný na zvýšenie informovanosti mladých, ich vzdelávanie, zapájanie do 
medzinárodných výmen a do dobrovoľníckej služby je slabo rozpracovaný. Aktivity 
projektu sú nedostatočne špecifikované. Projekt nereflektuje dostatočne 
východiskovú situáciu svojich cieľových skupín a nie je plne v súlade s očakávanými 
dopadmi programu Služby.  

SLUZBY-
2016/1/010/D 

Združenie mladých Rómov 
Banská 
Bystrica 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Navrhovaný projekt  sa zameriava na edukáciu a poskytovanie metodickej pomoci 
terénnym pracovníkom s mládežou s nedostatkom príležitostí. V projekte absentuje 
jasný opis potrieb, formulácia cieľov v navrhovaných aktivitách. Chýba aj  konkrétny 
spôsob spolupráce prizvaných odborníkov. V kľúčových oblastiach je projekt príliš 
všeobecný a neposkytuje informácie o partnerských subjektoch. 

SLUZBY-
2016/1/019/D 

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja Košice 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nedodržania formálnych kritérií (nedodanie 
povinných príloh). 

  



SLUZBY-
2016/1/035/D 

Šedý medveď, občianske združenie Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je napísaný v nízkej kvalite. Prepojenosť rozpočtu, dopadu projektu, 
projektových aktivít na ciele projektu je nedostatočná. Kvalita a dopad 
navrhovaných aktivít sú len okrajovo v súlade s cieľmi programu SLUŽBY.  

SLUZBY-
2016/1/036/D 

AIESEC Slovensko Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií mladých ľudí pri ich príprave na 
zamestnanie, podnikanie alebo politiku. Projekt má však svoje negatíva v  slabom 
opise aktivít, dopadov projektu, východiskovej situácie a udržateľnosti.  

 
 
Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou 
v rámci programu SLUŽBY mladým pre rok 2016 predstavuje čiastku 270 000 € (slovom 
dvestosedemdesiattisíc eur). 
 
 
V Bratislave, dňa 24. februára 2016 
 
 
 
 Juraj Draxler, MA 
 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 


