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Metodika hodnotenia projektových žiadostí podaných v rámci výziev 
z grantovej schémy PROGRAM PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 

 
 
Táto metodika popisuje postup pri hodnotení projektových žiadostí, ktoré predkladajú žiadatelia o dotáciu 
v rámci výziev z grantovej schémy MŠVVaŠ SR  Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 (ďalej len 
Programy), zameranej na podporu práce s mládežou.  
Táto metodika je vypracovaná za účelom realizácie zásad v zmysle Štatútu odbornej komisie Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu na výber žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci programov pre mládež na 
roky 2014-2020 ev. č. 2017-9581/27 104:1-83AA zo dňa 12.6.2017, ďalej príkazu ministra č. 54/2013 zo dňa 
10. 10. 2013, ako aj príslušných Kontraktov týkajúcich sa grantových programov pre mládež v intenciách 
príslušných ustanovení zákona č. 282/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
  
 

A. Tím odborných hodnotiteľov  
 
1. Odborných hodnotiteľov vyberá IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len „IUVENTA“) ako  

implementačný orgán Programov z radov odborníkov na oblasť mládeže, mládežníckej politiky, 
projektového manažmentu a neformálneho vzdelávania, a to na základe výzvy zverejnenej na portáli  
IUVENTY najmenej 15 dní, ak to neupravuje vnútorná smernica organizácie IUVENTA inak. 

2. Posúdenie kvalifikácie a výber odborných hodnotiteľov z prihlásených uchádzačov realizujú členovia 
výberovej komisie podľa kritérií uvedených aj v prílohe príkazu ministra č.54/2013 pre poskytovanie 
dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou. Komisiu tvoria najmenej traja odborní 
zamestnanci organizácie IUVENTA poverení riaditeľom odboru podpory práce s mládežou a aspoň jeden 
zástupca MŠVVaŠ SR (ďalej aj ako „ministerstvo“). 

3. Vybraní odborní hodnotitelia sú zaškolení v oblasti všeobecného hodnotenia a posudzovania 
kvalitatívnych ukazovateľov projektov predložených v rámci jednotlivých výziev Programov. 

4. IUVENTA musí zabezpečiť pre potreby hodnotenia žiadostí najmenej 18 produktívnych1 odborných 
hodnotiteľov z dôvodu zabezpečenia objektivity a vyváženosti hodnotiaceho procesu.  

5. Maximálny počet členov tímu hodnotiteľov nie je obmedzený. Ak však počet produktívnych 
hodnotiteľov klesne pod 18, Iuventa musí vyhlásiť nové doplňujúce výberové konanie.  

 
 

B. Príjem žiadostí o dotácie 
 
1. IUVENTA zabezpečuje prijímanie žiadostí o dotáciu v súlade s výzvami konkrétnych Programov, ktoré 

pripravuje a vyhlasuje ministerstvo – odbor mládeže najneskôr 30 dní pred predkladacím termínom. 
2. Každá žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť vyplnená žiadateľom v stanovenom 

elektronickom systéme. 
3. Žiadosť musí byť vyplnená úplne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne, zrozumiteľne a v 

slovenskom jazyku. 
4. Žiadateľ je povinný dodržať predpísaný formát žiadosti, postupovať podľa pokynov vo formulári 

a nahrať do systému všetky povinné prílohy uvedené vo výzve. 
5. Žiadosť musí byť predložená elektronicky v systéme do 14:30 hod. v stanovenom predkladacom 

termíne. 

                                                             
1 Za neproduktívneho hodnotiteľa sa podľa tejto metodiky pokladá ten hodnotiteľ, ktorý 3 krát po sebe odmietne hodnotiť žiadosť. 
Taký hodnotiteľ je automaticky vylúčený z tímu odborných hodnotiteľov. 
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6. Žiadosť musí byť následne vytlačená a podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa. Týmto podpisom 
žiadateľ v čestnom  vyhlásení potvrdzuje správnosť všetkých údajov. 

7. Vytlačená forma žiadosti aj s prílohami musí byť odoslaná najneskôr v deň predkladacieho termínu na 
adresu:  IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava 4.   

8. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke. 
9. Žiadosť je možné doručiť aj osobne na adrese organizácie IUVENTA cez podateľňu, najneskôr však v deň 

uzávierky do 14:30 hod. 
10. Žiadosť musí byť zviazaná v pevnej alebo hrebeňovej väzbe a odovzdaná v jednom uzavretom a 

nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne:  „NEOTVÁRAŤ!  Žiadosť o dotáciu (číslo 
výzvy)“. Na obálke musí byť uvedený aj názov a úplná adresa žiadateľa (ako odosielateľa). 

11. Žiadosti odoslané v elektronickom systéme po stanovenom termíne, ako aj žiadosti doručené poštou 
alebo na podateľni s neskoršou dátumovou pečiatkou, resp. doručené na inú adresu nemôžu byť 
akceptované. 

 
 

C. Kontrola formálnej správnosti a úplnosti žiadostí 
 
1. Kontrolu formálnej správnosti a úplnosti žiadostí zabezpečuje IUVENTA, Odbor podpory práce 

s mládežou. 
2. Cieľom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí je zistiť, či každá žiadosť spĺňa formálne kritériá 

- jednotlivé podmienky uvedené v danej výzve.  
3. Výsledkom kontroly je zoznam žiadostí, ktoré budú zaradené do kvalitatívneho hodnotenia a zoznam 

žiadostí, ktoré budú zamietnuté z formálnych dôvodov (vyradenie žiadostí).  
4. Projekt bude vyradený z formálnych dôvodov, ak: 

a. žiadosť v tlačenej alebo/aj elektronickej verzii je predložená po stanovenom predkladacom 
termíne, 

b. žiadosť v tlačenej verzii nezodpovedá žiadosti v elektronickej verzii, 
c. zámer projektovej žiadosti nie je v súlade s cieľom výzvy resp. nezodpovedá cieľom daného 

programu, v ktorom bol podaný, 
d. žiadateľ nie je oprávneným žiadateľom v zmysle zákona 282/2008 Z. z., resp. nespĺňa ďalšie 

kritéria oprávnenosti žiadateľa uvedené vo výzve (napr. žiadateľ podľa svojho štatútu / stanov 
nepôsobí v oblasti práce s mládežou, aktívne nepôsobí aspoň 1 rok a pod.), 

e. organizácia nemá vo svojich zriaďovacích dokumentoch zakotvenú prácu s deťmi a mládežou ako 
jednu z hlavných činností, 

f. tlačená verzia žiadosti nie je odoslaná na správnu adresu, 
g. tlačená verzia žiadosti nie je podpísaná štatutárom (ak je štatutárnych zástupcov viac, stačí 1 

podpis), 
h. tlačená verzia žiadosti je neúplná,  
i. v žiadosti chýbajú povinné prílohy alebo nie sú predložené v origináli ak je to žiadúce, alebo chýba 

čestné vyhlásenie o dodatočnom doplnení niektorej z príloh, ktoré si vyžadujú dodanie úradmi 
v 30 dňovej zákonnej lehote, 

j. žiadateľ v predchádzajúcich rokoch nepredložil záverečnú správu s vyúčtovaním (v prípade, ak 
získal dotáciu v rámci Programov alebo Erasmus+ v predchádzajúcich 5 rokoch alebo nemá 
vysporiadané finančné náležitosti z predchádzajúcich dotácií), 

k. ak hodnotenie predchádzajúcej záverečnej alebo monitorovacej správy bolo horšie ako 60 %. 
5. Žiadosť bude vrátená žiadateľovi na doplnenie v prípade, ak žiadosť neobsahuje potvrdenia2 zo 

Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a miestne príslušného správcu dane požadované v príslušnej 
výzve. 

                                                             
2 Nie staršie ako 3 mesiace k predkladaciemu termínu, resp. k termínu ukončenia výzvy. 
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6. 0 tom, či žiadosť prešla alebo neprešla formálnou kontrolou, sú žiadatelia informovaní zmenou statusu 
na „akceptovaná“, resp. „zamietnutá“  v elektronickom systéme. 
 

 
D. Posúdenie kvality žiadostí 

 
1. Všetky žiadosti, ktoré splnili formálne požiadavky, sú pridelené v elektronickom systéme vybraným 

odborným hodnotiteľom k obsahovému posúdeniu kvality projektovej žiadosti. 
2. Každú žiadosť posudzujú dvaja hodnotitelia, ktorí nie sú v konflikte záujmov so žiadateľom. Potvrdia to 

aj svojim podpisom dokumentu Vyhlásenie o predchádzaní konfliktu záujmov a zverejňovaní informácií, 
ktoré zozbiera a archivuje Iuventa (OPPM). 

3. Hodnotitelia posudzujú kvalitu spracovania projektového zámeru v žiadosti podľa všeobecných 
pravidiel projektového cyklu a kritérií uvedených vo výzve, prideľujú jednotlivým hodnoteným kritériám 
body a pripájajú slovné komentáre: 
a. aktuálnosť a úplnosť popisu východiskovej situácie pre stanovenie potrieb cieľovej skupiny,  cieľov 

a aktivít projektu3 (0 – 20 bodov): 

kvalita popisu východiskovej situácie (jasná definícia súčasného stavu, definícia 
problémových oblastí, opis cieľovej skupiny z pohľadu počtu, charakteristiky, ich stavu, 
miesta kde sa vyskytuje) 

0 - 5 

definícia potrieb (akým problémom a výzvam čelia cieľové skupiny, ktoré sú 
najvýraznejšie, aké je všeobecné zameranie projektu, všeobecný cieľ k čomu chce 
projekt prispieť) 

0 - 5 

súvis východiskovej situácie a zámeru projektu s očakávanými dopadmi 0 - 5 

súvis zámeru projektu s cieľmi výzvy a programu 0 - 5 

 
b. definícia cieľov projektu4 (0 – 25 bodov): 

súvis definovaných cieľov s cieľmi programov/podmienkami výzvy 0 - 5 

nadväznosť cieľov na popísanú východiskovú situáciu (ako naplnenie cieľov pomôže 
k riešeniu problémov a výziev pomenovaných vo východiskovej situácii) 

0 - 5 

jasná a zrozumiteľná formulácia cieľov podľa metodiky SMART (špecifický, merateľný, 
dosiahnuteľný, zmysluplný a časovo vymedzený), resp. podľa inej obdobnej metodiky 

0 - 5 

prepojenie na očakávané výsledky programu (s tým, že výpočet príkladov 
v sprievodcovi nie je konečný a očakávajú sa zadefinované aj ďalšie výsledky v súvislosti 
s cieľmi programu) 

0 - 10 

 
c. úroveň popisu aktivít projektu, ich súvislosť s cieľmi projektového zámeru, ako aj s cieľmi programu, 

zdôvodnenie výberu aktivít a použitej metodiky (0 – 25 bodov): 

súvis navrhnutých aktivít s cieľmi projektu (nakoľko navrhované aktivity napĺňajú 
stanovené ciele) 

0 - 5 

vhodnosť použitých aktivít a v nich využívanej metodiky (s ohľadom na cieľovú 
skupinu, či žiadateľ zvolil efektívne aktivity na dosiahnutie cieľa) 

0 - 5 

kvalita popisu aktivít (nakoľko je jednoznačné a jasné, s ktorými cieľmi súvisia, aká je 
zvolená metodika, aký je ich zámer a podobne) 

0 - 5 

adekvátnosť navrhovaných aktivít vzhľadom na kapacity žiadateľa a partnerov 
projektu (či nie je žiadateľ príliš ambiciózny) 

0 - 5 

                                                             
3 Vzhľadom na očakávané dopady, výsledky a výstupy programu  
4 Pri formulovaní cieľov sa odporúča využiť niektorú z metodík tvorby cieľov (napríklad SMART, podľa ktorej má byť cieľ špecifický, 
merateľný, dosiahnuteľný, zmysluplný a časovo vymedzený) a s prihliadnutím na očakávané dopady, výsledky a výstupy programu  
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súvis aktivít s očakávanými výstupmi programu ako aj so očakávanými merateľnými 
ukazovateľmi (nakoľko je reálne, že aktivity zabezpečia aby žiadateľ dospel 
k očakávaným merateľným ukazovateľom a výstupom) 

0 - 5 

 
d. dopad a multiplikačný efekt projektu a jeho udržateľnosť (0 – 20 bodov): 

potenciál projektu na jeho šírenie a multiplikáciu ako dobrej praxe v podmienkach 
iných organizácií 

0 - 5 

udržateľnosť projektu po ukončení financovania (aké nosné aktivity budú pokračovať 
aj po oficiálnom skončení projektu) 

0 - 5 

kvalita a potenciál plánovaných následných aktivít, ktoré budú rozvíjať výsledky 
a výstupy projektu 

0 - 5 

reálnosť navrhovaných dopadov v praxi 0 - 5 

  
e. súvislosť rozpočtu s cieľmi a aktivitami projektu, úspornosť a efektivita pri plánovaní výdavkovej 

časti rozpočtu a spôsobilosť žiadateľa zabezpečiť spolufinancovanie z iných zdrojov (0 – 10 bodov).  

súvis rozpočtu s aktivitami projektu (položky rozpočtu zodpovedajú popísaným 
aktivitám v projekte) a ich úspornosť a efektivita 

0 - 5 

zabezpečenie spolufinancovania z ďalších zdrojov (sponzori, partneri, mesto, 
nefinančné dary, 2% z daní, a pod.) 

0 - 5 

 
4. Celkový maximálny počet bodov, ktorý hodnotiteľ môže prideliť danej žiadosti, je 100. 
5. Ak hodnotiteľ pridelí žiadosti menej ako 60 bodov, znamená to, že odporúča žiadosť nepodporiť. Ak jej 

pridelí 60 a viac bodov, odporúča žiadosť podporiť. 
6. V závere svojho posudku hodnotiteľ zhrnie:  silné a slabé stránky projektu,  odporúčania pre žiadateľa a 

pre komisiu. 
7. Na základe posúdenia predpísaných kvalitatívnych kritérií môže hodnotiteľ navrhnúť krátenie výšky 

požadovanej sumy, ak sa uzná konkrétne položky v rozpočte za neopodstatnené alebo na položku 
upozorní a ponechá krátenie na zváženie komisie. Pri návrhu krátenia je potrebné brať do úvahy, aby 
skrátenie neznemožnilo alebo výrazne neohrozilo zmysluplnú a kvalitnú realizáciu projektu. Preto je 
vhodné, aby projekty boli krátené v nízkej sume a v prípade návrhu na výrazné krátenie bol projekt skôr 
nepodporený. 

8. Bodové ohodnotenie žiadostí od oboch hodnotiteľov sa spočítava. 
9. V prípade, že sa bodové hodnotenie oboch hodnotiteľov líši o viac ako 20 bodov, pridelí sa žiadosť na 

posúdenie tretiemu hodnotiteľovi. Ten ju nezávisle ohodnotí bez vedomosti o počte pridelených bodov 
ostatných hodnotiteľov. Ďalej sú hodnotitelia označovaní aj skratkami H1, H2, H3 vo forme vzorcov. 

10. Bodové hodnotenie tretieho hodnotiteľa nahradí hodnotenie toho z hodnotiteľov, ktorý sa viac líšil v 
predchádzajúcom hodnotení podľa vzorcov: 

a. ak rozdiel medzi H1 a H3 je menší ako rozdiel medzi H2 a H3, potom hodnotenie H3 nahrádza 
hodnotenie H2, 

b. ak rozdiel medzi H1 a H3 je väčší ako rozdiel medzi H2 a H3, potom hodnotenie H3 nahrádza 
hodnotenie H1, 

c. ak rozdiel medzi H1 a H3 je rovný rozdielu medzi H2 a H3, potom hodnotenie H3 nahrádza obe 
hodnotenia a násobí sa dvomi, 

d. ak rozdiel medzi H1 a H2 je menší ako rozdiel medzi H1 a H3 alebo H2 a H3, potom sa berú do 
úvahy pôvodné hodnotenia H1 a H2. 

Príklad:  
1. hodnotiteľ (H1) - 79 bodov, 2. hodnotiteľ (H2) - 45 bodov, 3. dodatočný hodnotiteľ (H3) - 68 bodov. Hodnotenie 
2. hodnotiteľa je nahradené hodnotením H3. Výsledný počet bodov projektu je 79 + 68 = 147. 
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E. Odborná komisia5 
 
1. Cieľom odbornej komisie je zostaviť zoznam projektov, ktoré majú byť podporené, zamietnuté, resp. 

považované za zálohu pre prípad, že by niektorý z podporených žiadateľov podporu z akýchkoľvek 
dôvodov odmietol prijať (viď nižšie). 

2. Odborná komisia a jej zasadnutia sa riadia Štatútom odbornej komisie, ktorý schválil minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 

3. Pred zasadnutím odbornej komisie potvrdia všetci prítomní členovia komisie svojím podpisom, že nie sú 
v konflikte záujmu a že nevyzradia žiadne informácie týkajúce sa hodnotenia žiadostí. 

4. Tajomník komisie informuje všetkých členov odbornej komisie o termíne a mieste konania zasadnutia 
komisie, ktoré stanovil predseda komisie, najneskôr 4 týždne po predkladacom termíne. 

5. Hodnotitelia vypracujú a odovzdajú tajomníkovi komisie svoje odborné posudky s bodovým aj slovným 
hodnotením k všetkým žiadostiam najneskôr 7 pracovných dní pred zasadnutím odbornej  komisie.  

6. Žiadosti, pri ktorých bodový rozdiel posudkov je vyšší ako 20 bodov, prepošle tajomník na posúdenie 
tretiemu hodnotiteľovi.  

7. Zasadnutie komisie sa koná najneskôr do 6 týždňov po predkladacom termíne. 
8. Pri zasadnutí komisie tajomník informuje členov komisie o výsledkoch kontroly formálnej správnosti a 

úplnosti žiadostí. Potom predstaví predbežné poradie žiadostí na základe súčtu bodov udelených 
hodnotiteľmi. Komisia sa na svojom zasadnutí zaoberá len žiadosťami, ktorých súčet bodov udelených 
hodnotiteľmi je rovný alebo vyšší ako 120 bodov. 

9. Predseda komisie predstaví výšku celkovej dotácie vyčlenenej zo štátneho rozpočtu pre danú výzvu 
v rámci Programov a následne začne diskusiu nad žiadosťami, kde bola aspoň jedným z hodnotiteľov 
navrhnutá redukcia rozpočtu. Po diskusii komisia hlasuje o redukciách rozpočtov. 

10. Pokiaľ bude celková výška požadovanej finančnej podpory v žiadostiach zaradených do zoznamu 
podporených projektov väčší, než je objem disponibilných prostriedkov, rozhoduje výška bodového 
ohodnotenia jednotlivých projektov, zostavených do poradia. 

11. Pri rokovaní komisie sa môžu zohľadniť aj ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na celkové hodnotenie 
projektu a pridelenú čiastku, napr. nižšie hodnotenie záverečných, resp. monitorovacích správ a pod. 

12. V niektorých prípadoch môže byť žiadateľ na základe rozhodnutia komisie vyzvaný tajomníkom komisie, 
aby predložil upravený rozpočet, prípadne upravil iné položky projektu a to do 5 pracovných dní od 
vyzvania. 

13. Výstupom zasadnutia komisie je zoznam podporených žiadostí, zamietnutých žiadostí, resp. záložný 
zoznam v protokole o hlasovaní a v zápisnici s uvedením mena žiadateľa, názvu projektu a výšky 
odporúčanej dotácie. Každý člen komisie protokol s uvedeným zoznam odsúhlasí svojím podpisom. 

 
 

F. Rozhodnutie o pridelení dotácie a oznámenie výsledkov žiadateľom 
 
1. Zápisnicu zo zasadnutia komisie spolu s podpísaným protokolom o hlasovaní komisie vrátane 

záverečného protokolu o posúdení žiadostí o dotáciu predloží riaditeľ odboru mládeže alebo ním 
poverený pracovník do 10 pracovných dní od zasadnutia komisie ministrovi na schválenie. 

2. Záverečný protokol s rozhodnutím ministra o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie je bezprostredne 
po schválení a podpísaní ministrom zverejnený na webových portáloch ministerstva a organizácie 
IUVENTA a musí byť archivovaný po dobu najmenej piatich rokov. 

3. O rozhodnutí ministra informuje tajomník komisie žiadateľov o dotáciu elektronicky do 5 pracovných 
dní a písomne do 15 dní s uvedením odôvodnenia. 

                                                             
5 V zmysle Štatútu odbornej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na výber žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci 
programov pre mládež na roky 2014-2020 ev. č. 2017-9581/27 104:1-83AA zo dňa 12.6.2017, 
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4. V prípade, že jedna alebo viac žiadostí zaradených na záložnú listinu bude môcť byť podporená v 
dôsledku toho, že sa jeden alebo viac úspešných žiadateľov vzdal pridelenej dotácie, informuje tajomník 
komisie  dotknutých žiadateľov o  možnosti podpory ich projektu. 

5. Táto metodika podrobnejšie špecifikuje výberový režim uchádzačov o dotácie v zmysle podľa Štatútu 
odbornej komisie MŠVVaŠ SR na výber žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Programov pre mládež na 
roky 2014-2020. 

6. Táto metodika sa môže operatívne meniť v súlade s novými podmienkami v dotačnej praxi podľa 
aktuálnych právnych predpisov SR. 

7. Táto metodika nadobúda účinnosť dňom jej schválenia. 
 
Metodika hodnotenia projektových žiadostí bola schválená riaditeľom odboru mládeže MŠVVaŠ SR 
a generálnou riaditeľkou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
 
 
dňa ....................... , v ...................................   
 
 
 
 
               PhDr. Ivan Hromada, PhD.                                                                 PaedDr. Alena Minns, PhD. 
                riaditeľ odboru mládeže                                                                         generálna riaditeľka 
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