
             

 
 
 
 
 
 

 

Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 

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

(Výzva č. HLAS/D/1/2017) 

 
 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2017 (16. december 2016) v rámci 
Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 – program HLAS mladých (ďalej len „program“) 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo 13 
žiadostí o dotáciu. 
 
Administrátor programu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil ku každej                                  
z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle podmienok programu: kontrolu splnenia formálnych 
požiadaviek zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu a vyhotovenie odborných 
posudkov minimálne dvoch nezávislých hodnotiteľov so zodpovedajúcim odborným profilom, ktorí 
so žiadateľom nie sú v konflikte záujmov. 
 
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 z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
 
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 24. januára 
2017 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 na rok 2017. 
 
  



Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie: 

a)  o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasled ujúcich 7 projektov:  

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

HLAS-
2017/1/001/D 

Rada mládeže Žilinského kraja Žilina 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na riešenie nízkej mediálnej gramotnosti mladých ľudí a na podporu 
kritického myslenia. Má za cieľ zvýšiť záujem mladých ľudí o aktívne občianstvo, posilniť 
odbornosť mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti 
participácie a zvýšiť úroveň implementácie Stratégie SR pre mládež v Žilinskom kraji. Projekt je 
jasne a zrozumiteľne popísaný, má dobre definovanú projektovú logiku.  

HLAS-
2017/1/003/D 

Rada mládeže Prešovského kraja Prešov 13 750 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predkladateľ žiadosti reaguje projektom na aktuálne trendy a potreby mladých ľudí v PSK a snaží 
sa zaviesť nové metódy práce s mládežou,  systematicky vzdelávať mladých lídrov a podporovať 
ich v osobnostnom rozvoji ako aj v kritickom myslení v súlade s výzvou. Zameriava sa aj na tvorbu 
akčných plánov schválenej Stratégie PSK. Projekt je svojimi aktivitami primárne zameraný                      
pre mládež vo veku od 13 do 17 rokov pôsobiacu v žiackych školských radách, obecných radách 
mládeže a mestských parlamentoch mládeže, ale aj na neorganizovanú a nepodchytenú mládež.  

HLAS-
2017/1/005/D 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja Trenčín 15 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný nielen na aktívnu mládež, ale aj na podporu a motiváciu neorganizovanej 
mládeže v regióne k väčšej angažovanosti a participácii na školskej, miestnej a regionálnej úrovni.  
Projekt prispieva k zvýšeniu úrovne kritického myslenia u mladých, schopnosti argumentácie                   
a presadzovania svojich podnetov. Aktivity projektu sú zamerané aj na implementáciu aktuálne 
prijatej Koncepcie rozvoja práce s mládežou v TN kraji. 

HLAS-
2017/1/008/D 

Rada mládeže Košického kraja Košice 13 750 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadateľ chce aktivitami projektu zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí v KE kraji pri tvorbe 
a podpore mládežníckej politiky na regionálnej úrovni.  Projekt sa zameriava na zber podnetov             
a názorov mladých ľudí v oblasti práce s mládežou, na identifikovanie mládežníckych lídrov                    
a občianskych aktivistov v kraji, na ich vzdelávanie a sieťovanie, ako aj na zvýšenie atraktivity 
žiackych školských rád, obecných rád mládeže a mestských parlamentov mládeže.  

HLAS-
2017/1/009/D 

Rada mládeže Slovenska Slovensko 45 000 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na zvyšovanie kompetencií mládežníckych organizácií, na ich prepájanie                  
s aktérmi vo verejnej sfére, s mladými ľuďmi mimo organizácií a s verejnosťou za účelom 
presadzovania záujmov mladých. Predložený projekt má 3 hlavné piliere svojej realizácie:  
zastupovanie a obhajoba záujmov mladých ľudí; podpora štruktúrovaného dialógu a participácia 
mladých ľudí na tvorbe politík cez  tzv. "Panel mladých"; systematickejšie informovanie verejnosti 
o práci mládežníckych organizácií, o hodnote a prínose práce s mládežou a sieťovanie organizácií.  

HLAS-
2017/1/011/D 

Rada mládeže Banskobystrického kraja 
Banská 
Bystrica 

11 760 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na nepriaznivú situáciu v mládežníckej politike na úrovni kraja a predstavuje 
štartovaciu líniu pre Radu mládeže v BB kraji pre produktívnejšiu prácu s mladými a pre mladých 
ľudí. Zámerom projektu je zlepšiť kompetencie aktívnych mladých vedúcich, mládežníckych 
vedúcich a pracovníkov s mládežou v oblasti kritického myslenia, argumentácie, advokácie, 
komunikácie, mediálnej a finančnej gramotnosti,  plánovania a  organizačných zručností a najmä 
zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí v BB kraji organizovaním štruktúrovaného dialógu                         
za pomoci ambasádorov. 



HLAS-
2017/1/014/D 

Asociácia krajských rád mládeže Slovensko 32 500 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt sa zameriava na zvýšenie efektívnosti fungovania krajských rád mládeže, skvalitnenie ich 
vzájomnej komunikácie s krajskými samosprávami, posilnenie štruktúrovaného dialógu ako 
nástroja pre zvýšenie záujmu o participáciu mládeže, na budovanie partnerstiev s ďalšími 
aktérmi mládežnícke politiky v krajoch. Súčasťou projektu ja aj aktivizácia mládeže k účasti                     
na voľbách do VÚC, ako aj zozbieranie príkladov dobrej praxe v oblasti  participácie mladých ľudí 
na Slovensku a v Českej republike.  

 

b)  o nepodporení 6 projektov z  dôvodu nesplnenia kval itatívnych ,  resp.                 
formálnych kritéri í :  

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

HLAS-
2017/1/002/D 

Rada mládeže Trnavského kraja Trnava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie a záujem mladých ľudí v TT kraji o oblasť participácie, 
dobrovoľníctva a práce s mládežou. Zámerom je aj  vytvorenie a prijatie krajskej stratégie                       
pre mládež. Deklarovaný dôraz na prácu s mládežou s nedostatkom príležitostí nie je v žiadosti 
obhájený. Projekt je málo inovatívny. Pomenúva rozličné ambiciózne ciele a aktivity, ktoré však 
nemajú konzistentný smer.  

HLAS-
2017/1/006/D 

Rada mládeže Bratislavského kraja Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt simuluje študentské župné voľby 2017 v rámci SK. Projekt však neprináša dlhodobý 
celoročný plán, ako chce žiadateľ systematicky zastupovať záujmy mladých ľudí v kraji. 
Prepojenie medzi cieľmi, aktivitami, výsledkami a dopadmi nie je dostatočne vysvetlené. Chýbajú 
opatrenia na zlepšenie udržateľnosti výsledkov a podporu následných aktivít. 

HLAS-
2017/1/007/D 

OZ Vidiecky parlament na Slovensku 
Banská 
Bystrica 

0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu je budovať záujem u mladých ľudí o základné hodnoty demokracie, 
pluralizmu, solidarity a participácie. Žiadateľ chce podniknúť kroky na vytvorenie Mládežníckeho 
vidieckeho parlamentu na Slovensku. SK. Východisková situácia je popísaná všeobecne,                          
bez identifikácie špecifického problému. Nie je jasné, ako sa podarí naplniť základný zámer 
projektu. Ciele a aktivity projektu sú formulované nejasne, bez uvedenia konkrétnych 
ukazovateľov, výstupov a výsledkov. Udržateľnosť projektu nie je takmer vôbec naplánovaná.  

HLAS-
2017/1/012/D 

Rada mládeže Nitrianskeho kraja Nitra 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Predloženým projektom chce žiadateľ zvyšovať úroveň participácie mladých ľudí a kvalitu 
mládežníckej politiky v kraji. Východisková situácia však neobsahuje analýzu, ktorá by následne 
umožňovala nastavenie relevantných cieľov projektu. Tie nie sú dostatočne špecifické                            
ani merateľné. Aktivity sú koncentrované najmä do mesta Topoľčany a čiastočne do Nitry a Levíc, 
chýba celoregionálny charakter. Väčšina položiek rozpočtu nie je dostatočne zdôvodnená. 

HLAS-
2017/1/016/D 

Únia materských centier Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt si dáva za cieľ  zlepšenie kompetencií líderiek materských center. Obmedzuje sa však  
výlučne na kompetencie   potrebné na  lepšie riadenie a advokáciu záujmov materských center. 
Projekt si nedáva za cieľ zber potrieb matiek a otcov na rodičovskej dovolenke  ako takých,                  
ani neplánuje zapájať otcov na rodičovských dovolenkách do aktivít a nevenuje sa neorganizo-
vanej mládeži.  Žiadosť  nie je v súlade s prioritami programu. Nie sú plánované aktivity po 
ukončení projektu na jeho ďalšiu udržateľnosť. Náklady na nájomné sú neadekvátne k nákladom 
na aktivity projektu. Sledované ukazovatele nie sú prepojené s aktivitami projektu. 



HLAS-
2017/1/017/D 

ID Space Team Bratislava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Žiadateľ chce prostredníctvom projektu rozšíriť služby internetovej poradne pre mladých 
(online helplinky ) na iné internetové platformy. Tie chce využiť na zber podnetov od mladých 
ľudí.  Projekt je zameraný predovšetkým na neorganizovanú mládež s nedostatkom príležitostí 
vo veku 13 - 17 r. z BA kraja.  Projekt však nenapĺňa jednoznačne niektoré z cieľov výzvy. Nie je 
jednoznačný ani v popise cieľov a aktivít. Chýbajú tiež ukazovatele a výstupy, ktoré chce žiadateľ 
prostredníctvom projektu dosiahnuť. Rozpočet je nekonzistentný, nejednoznačný, položky nie sú 
zdôvodnené. 

 
Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou 
v rámci programu HLAS mladých v roku 2017 predstavuje čiastku 146 760 € (slovom 
jednostoštyridsaťšesťtisíc sedemstošesťdesiat eur). 
 
 
V Bratislave, dňa 08.02.2017 
 
 
 
                                                                                                  prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 


