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10:30 - 11:00      Registrácia účastníkov

11:00 - 11:15    Otvorenie informačného seminára

11:15 - 13:00    Program PRIORITY mládežníckej politiky

Obsahové zameranie a tematické priority pre rok 2016

Formálne náležitosti a finančné pravidlá

Otázky a odpovede

13:00 - 13:30      Prestávka, občerstvenie

13:30 - 14:15    Program SLUŽBY mladým

Obsahové zameranie a tematické priority pre rok 2016

Formálne náležitosti a finančné pravidlá

Otázky a odpovede
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informačného seminára 

k aktuálnym výzvam 
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Bratislava 

30.11.2015
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14:15 - 15:00     Program HLAS mladých

Obsahové zameranie a tematické priority pre rok 2016   

Formálne náležitosti a finančné pravidlá

Otázky a odpovede

15:00 - 16:00     Metodické usmernenie pre hodnotiteľov programov

16:00 - 16:10       Ukončenie a záver informačného seminára
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 priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR - plní úlohy na základe 
kontraktov s MŠVVaŠ SR

 napĺňa štátnu politiku vo vzťahu k deťom a mládeži

 koordinátor predmetových olympiád a postupových súťaží

 výskumné a vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s deťmi a mládežou

 je národnou agentúrou Programu EÚ Erasmus+ 

 národným partnerom európskej informačnej siete Eurodesk

 bola realizátorom národných projektov (KomPrax a PRAKTIK)

 administruje Programy pre mládež na roky 2014 – 2020 MŠVVaŠ SR

Niečo o nás ...



Misia 

IUVENTY



Mladí ľudia 

na SLOVENSKU

 37,4 % populácie Slovenska

 cca 2 000 000 mladých ľudí do 30 rokov

 skupina so špecifickými potrebami

 príprava mladých ľudí pre život a trh práce 

 nástroj:  PROGRAMY pre MLÁDEŽ



štruktúrovaná
systematická

prispievajú
k získavaniu

a rozvoju  
KOMPETENCIÍ

plnohodnotný 
spoločenský 

a pracovný život ML

2014 – 2020

PODPORA  AKTIVÍT 

MLÁDEŽE

Programy pre mládež

... predtým

... aktuálne



VÝCHODISKÁ

Odbor mládeže

vyhlasovateľ  PPM

implementačný 
orgán

Odbor 

národnej spolupráce

ŠTÁTNA 
POLITIKA 
MLÁDEŽE

Programy pre mládež



• PPM vychádzajú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. platný od 1.9.2008

• mladí ľudia - do 30 rokov

• definícia terminológie (mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s 

mládežou)

• zodpovednosť za PSM na rozličných úrovniach (rozdelenie      

kompetencií na národnej, regionálnej, lokálnej úrovni)

• neformálne vzdelávanie v PSM ako súčasť celoživotného vzdelávania

• mechanizmy financovania práce s deťmi a mládežou

• informovanosť o deťoch a mládeži a informácie pre deti a mládež

• definícia mládežníckeho dobrovoľníka

Zákon o podpore práce s mládežou

ŠTÁTNA 
POLITIKA 
MLÁDEŽE

Programy pre mládež



Stratégia SR pre mládež  
na roky 2014 - 2020

VÝCHODISKÁ PRE STRATÉGIU

PILIERE STRATÉGIE

• Investícia do mládeže

• Posilnenie postavenia mládeže

HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA STRATÉGIE

1. Medzirezortný prístup

2. Participácia

3. Inkluzívnosť

4. Medzigeneračná solidarita

5. Orientácia na skutočné potreby

Programy pre mládež
ŠTÁTNA 

POLITIKA 
MLÁDEŽEPPM sú nástrojom ministerstva na plnenie cieľov aktuálnych 

a pripravovaných strategických dokumentov Vlády SR



Stratégia SR pre mládež  
na roky 2014 – 2020

1. vzdelávanie
• priechodnosť systémov vzdelávania

2. zamestnanosť
• orientácia na trhu práce

• verejné služby zamestnanosti

• dôraz na odborné vzdelávanie

• motivácia zamestnávateľov

3. tvorivosť a podnikavosť
• informácie o možnostiach

• podnikateľská gramotnosť

• podnikanie pre budúcnosť

• spolupráca s podnikateľmi

4. participácia
• participácia moderne

• rešpekt k mladým

• participácia kvalitne

• slovo mladým

• participácia on-line

5. mládež a svet
1. motivácia pre globálne témy

2. uznávanie prínosu mobility

6. zdravie a zdravý životný štýl
1. vzdelávanie v oblasti zdravia

2. spolupráca v zdraví

7. sociálne začlenenie
• mapovanie

• prevencia

• nové služby

8. dobrovoľníctvo
• mladí v dobrovoľníctve

9. práca s mládežou
• hodnota práce s mládežou

• PSM pri riešení výziev

• spoločenský dopad

9 oblasti 

stratégií 

a cieľov 
na roky 

2014 – 2020



ÚLOHY IMPLEMENTAČNÝCH ŠTRUKTÚR STRATÉGIE

• Ministerstvo školstva (MŠVVaŠ SR)

• Ostatné ministerstvá a orgány štátnej správy, poradné orgány vlády a 

výbory

• Samosprávny kraj

• Obec

• Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia

• Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

VYKONÁVANIE A HODNOTENIE STRATÉGIE organizáciam

V nadväznosti na politický rámec spolupráce v oblasti mládeže 

v EÚ programy podporujú ciele dokumentu 

„Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a 

posilnenie postavenia mládeže“,
ktorý  Rada EÚ prijala dňa 27. 4. 2009. 

Stratégia SR pre mládež  
na roky 2014 - 2020

ŠTÁTNA 
POLITIKA 
MLÁDEŽE



SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 

V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016

 Sektor mládeže vytvoril úspešnú inicatívu predsedníctiev 

v oblasti štruktúrovaného dialógu medzi mladými ľuďmi 

a štruktúrami zodpovednými za oblasť mládeže. 

 Všobecnou tematickou prioritou pre európsku spoluprácu 

v rámci štruktúrovaného dialógu v oblasti mládeže v 

termíne 1. januára 2016 až 31. júna 2017 bude:

“Umožniť mladým ľuďom angažovať sa 

v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe –

Pripravení pre život, pripravení do spoločnosti”. 

 Táto téma bude spoločnou prioritou, ktorá umožní zabezpečiť 

kontinuitu a konzistenciu práce v rámci troch Predsedníctiev 

rešpektujúc Pracovný plán EÚ pre mládež 2016 – 2018.

SK PRES

TRIO 

ROKOVANIA                

S KOMISIOU 

O TÉME 

ŠTRUKTÚROVANÉHO 

DIALÓGU



SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 

V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016

 Chceme, aby všetci mladí ľudia vyrástli ako aktívni, šťastní 

a sebavedomí občania, ktorí sa cítia doma v demokratickej, 

multikultúrnej, sociálne a ekonomicky inkluzívnej Európe.

 Táto téma bude skúmať, ako môžu byť

SK PRES

TRIO 

ROKOVANIA                

S KOMISIOU 

O TÉME 

ŠTRUKTÚROVANÉHO 

DIALÓGU

všetci mladí ľudia
vrátane tých, ktorí sú 

ohrození marginalizáciou,

mladí ľudia v kategórii NEET, 

mladí migrant a utečenci

a mladí ľudia so psychickými 

problémami

v oblasti: 

• občianstva

• mediálnej

• adigitálnej gramotnosti

• kritického myslenia

• interkultúrneho porozumenia. 

boli zapojení 

a podporení 

v rozvíjaní 

potrebných 

životných 

zručností 



SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 

V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016

 Všeobecná politická priorita                         

v oblasti školstva, mládeže a športu:

 Špecifická priorita v oblasti mládeže:

SK PRES

Slovensko bude klásť dôraz na 

• význam odhaľovania a rozvíjania nadania 

a kreativity ML prostredníctvom atraktívnych 

prístupov v PSM, ktorá by mala reagovať na ich aktuálne 

problémy a potreby a splniť ich očakávania; 

• Atraktívne vzdelávacie prostredie v PSM prispieva k 

zlepšeniu kvality života ML a ich zručností potrebných pre 

život v neustále sa meniacom prostredí.. 

Rozvoj 

talentu

POLITICKÁ PRIORITA - SLOVENSKO JÚL – DECEMBER 2016



SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 

V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016

Pripravovaný 

legislatívny dokument -

Odporúčania Rady EÚ

SK PRES

Dokument vyzdvihne nové, moderné spôsoby PSM vrátane

digitálnej práce s mládežou s cieľom reagovať na nové trendy v 

živote ML a zapojiť do aktivít s mládežou čo najväčší počet ML. 

Takýmto spôsobom bude možné odhaľovať skrytý potenciál ML

a otvárať im nové možnosti prostredníctvom nefomrálneho

vzdelávania.

Nové prístupy
v PSM v záujme

rozvoja potenciálu ML 

a ich začlenenia do 

spoločnosti.

SK PRES V PRACOVNOM PLÁNE NA ÚROVNI EÚ



Programy pre mládež

PODPORA
mládežníckych organizácií

2014 – 2020

ŠTRUKTÚRA  PPM – jednotlivé programy:

PRIORITY
mládežníckej politiky

HLAS
mladých

SLUŽBY
pre mladých

KOMUNITA
mladým

DÔKAZY
o mladých



Programy pre mládež 2014 – 2020

Všeobecné 
ciele 

programov 

1. zvýšiť kompetencie (vedomostí, zručností a 

postojob) ML pri príprave na ich spoločenský a 

pracovný život

2. posilniť postavenie ML v spoločnosti

3. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020

podporou mladej generácie ako základu modernej, 

vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti

4. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež,   

a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, 

zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a 

dobrovoľníctvo.

5. prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie SR pre 

mládež na roky 2014 – 2020

6. prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady            

z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, 

a to najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

7. prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu 

„Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: 

AGENDA 2020“, a to najmä cez rozvoj M-politiky, 

PSM a výskum v oblasti mládeže. 



Programy pre mládež 2014 – 2020

Špecifické 
ciele 

programov 

1. rozvíjať kvalitu v PSM cez podporu    

národných a nadregionálnych 

mládežníckych organizácií (na členskom 

princípe; systematická a pravidelná PSM) 

2. napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie 

pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti,

3. rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a 

reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na 

celoštátnej úrovni,

4. rozvíjať činnosť servisných a klientsky 

orientovaných organizácií v oblasti PSM na 

nadregionálnej a celoštátnej úrovni,

5. zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke 

politiky a PSM na miestnej a regionálnej úrovni,

6. zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje 

a názory) = podklady pre tvorbu modernej 

mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej 

realizácie.



HLAS

/D/1/2016HLAS mladých

Cieľom programu (na úrovni samosprávnych krajov aj na celoštátnej úrovni):

zohľadniť potreby a záujmy ML v rôznych regionálnych a národných politikách

zvýšiť úroveň participácie ML a povedomia o aktívnom občianstve

posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni  regiónov / SR

posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých ML

zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu 

regionálnej, národnej a Európskej M-politiky

vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami 

zastupujúcimi mládežnícke organizácie a ML

zvyšovať kvalitu M-politiky na úrovni regiónov / SR

posilniť postavenie mládežníckych organizácií, ŽŠR, parlamentov mládeže

identifikovať a vychovávať mladých vedúcich a iných aktivistov



Cieľ

výzvy

Podpora činnosti 

mimovládnych štruktúr, 

ktoré zastupujú záujmy ML

na úrovni:

samosprávnych krajov

celoštátnej

HLAS mladých
HLAS

/D/1/2016



Účel

výzvy
(zameranie)

podpora činnosti mimovládnych 

štruktúr, ktoré 

 zabezpečujú reflexiu potrieb ML 

v politikách, 

 zvyšujú úroveň participácie ML,

 posilňujú ich reprezentáciu

 a zabezpečujú zber podnetov pre 

tvorbu mládežníckej politiky, 

k čomu vytvárajú partnerstvá.

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých



Oprávnení žiadatelia

Občianske 

združenia, 

nadácie, 

neziskové 

organizácie

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých

nepôsobia v kultúre, 

telovýchove a športe a 

nevykonávajú činnosť 

iba podľa osobitného 

predpisu Subjekty podľa 

§ 15 ods. 2 písm. c), e) a 

j) zákona o podpore 

práce s mládežou



• mladí ľudia ... špeciálna pozornosť sa venuje 

mládeži vo veku od  13 do 17 rokov  a mládeži 

s nedostatkom príležitostí

• mladí vedúci

• mládežnícki vedúci

• pracovníci s mládežou

• zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby 

a implementácie mládežníckej politiky na regionálnej 

a národnej úrovni

• široká verejnosť – pri informačných aktivitách

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých

Oprávnená 

cieľová skupina 



Oprávnené aktivity 

 pracovné stretnutia 

a rokovania, 

 semináre, konferencie,

 informačné dni a verejné 

diskusie,

 tvorba komunikačných a 

propagačných nástrojov, 

 iné. 

v projektovom 

zámere zdôvodniť 

výber aktivity, 

jej súvislosť s cieľmi 

programu a uviesť aj 

metodický prístup 

k jej zabezpečeniu

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých



Finančné vymedzenie

 Maximálna suma dotácie je 80 % z oprávnených nákladov. 

 Maximálna suma dotácie pre žiadateľa na úrovni 

samosprávneho kraja je 25 000 EUR. 

 Maximálna suma dotácie pre žiadateľa na celoštátnej úrovni 

je 50 000 EUR. 

 Dotácia sa poskytne najviac jednému žiadateľovi na úrovni 

každého samosprávneho kraja, ktorý dosiahne najlepšie 

hodnotenie svojej žiadosti. 

 Dotácia sa poskytne najviac trom žiadateľom na celoštátnej 

úrovni, ktorí dosiahnu najlepšie hodnotenia svojich žiadostí. 

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých



Oprávnenosť výdavkov

oprávnené neoprávnené

mzdy zamestnancov + odmeny pre 

osoby na DVP zabezpečujúce aktivity projektu

– max. 50 % z dotácie 

(viď zákonník práce § 223 a nasl. )

pred  / po plánovanom 

období zabezpečovania 

aktivít
(pred schválením P / po 31.12.2016)

povinné odvody zamestnávateľov 

zo mzdových nákladov

nesúvisia so zabezpečením 

aktivít

náhrady cestovných výdavkov 
Náhrada za použitie auta len do výšky ceny cestovného lístka 

pravidelnej verejnej dopravy... Viď Zákon č. 283/2002 o CN

nad rozsah položiek 1 - 4 

oprávnených výdavkov

stravné pre organizátorov 

a účastníkov aktivít projektu
...závisí od času trvania aktivity:  5 až 12 h., nad 12 - 18 h.; nad 18 h. 

Viď Zákon č. 248/2012 a predpis č. 296/2014 Z. z.

kapitálové výdavky, pokiaľ 

nie sú súčasťou zmluvy 

o poskytnutí dotácie

za dodanie materiálu a služieb, 
ktoré priamo súvisia so zabezpečením aktivít projektu

V zmysle § 16 zákona o podpore práce s mládežou

HLAS

/D/1/2016



Posudzovanie žiadostí

kritériá max.

aktuálnosť a úplnosť popisu východiskovej situácie 
pre stanovenie potrieb cieľovej skupiny,  cieľov a aktivít projektu 20

definícia cieľov projektu  
(špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, zmysluplný a časovo vymedzený) 25

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

výberu aktivít a použitej metodiky
25

dopad a multiplikačný efekt projektu a jeho udržateľnosť 20

súvislosť rozpočtu s cieľmi a aktivitami projektu
úspornosť a efektivita pri plánovaní výdavkovej časti rozpočtu;

spôsobilosť žiadateľa zabezpečiť spolufinancovanie z iných zdrojov
10

podľa všeobecných pravidiel projektového cyklu

2 hodnotitelia ....  Odborná komisia  .... Minister 



Očakávané výstupy 

a výsledky

Podpísané memorandum o spolupráci  so samosprávnym krajom 
(deklarácia/zmluva) = oblasti spolupráce, jej ciele, zodpovednosti partnerov, časový plán 

spoločných aktivít, ich finančné krytie + možnosť vyjadrovať sa k opatreniam úradu 

Podpísané memorandum o spolupráci  so štátnou inštitúciou / 

verejnou správou / MVO (deklarácia/zmluva) = oblasti spolupráce, jej ciele, 

zodpovednosti partnerov, časový plán spoločných aktivít, ich finančné krytie a pod. Žiadateľ 

uvedené partnerstvá vytvoril za účelom napĺňania cieľov tohto programu. 

zabezpečuje opatrenia, aby sa aktuálna národná stratégia pre mládež vykonávala na 

úrovni samosprávneho kraja so zohľadnením jeho špecifík, pričom preukáže 

partnerstvo s relevantnými štruktúrami z rôznych sektorov a zapojenie aspoň 40 

zástupcov mládeže a 40 MV, MlV, PsM do prípravy týchto opatrení. 

vytvoril udržateľný systém konzultácií s mládežou, pričom zabezpečuje konzultácie 

s aspoň 200 zástupcami rôznych skupín mládeže vo väčšine okresov samosprávneho 

kraja, a to vhodnými nástrojmi zohľadňujúcimi špecifiká cieľových skupín a so 

zabezpečením spätnej väzby pre účastníkov konzultácií.  Takýto systém konzultácií 

zahŕňa aspoň 50 P sM / MlV, MV.

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých

Žiadateľ



Očakávaný dopad (1)
Cieľová 

skupina/ oblasť 

Očakávaný dopad po úspešnej realizácii projektu

Mládež • advokácia záujmov mladých ľudí sa zvýšila;

• boli vytvorené podmienky na vypočutie názorov zástupcov 

mládeže v oblastiach, ktoré sa týkajú kvality ich života;

• prebieha dialóg medzi ML a osobami zodpovednými za M-

politiku;

• prostredníctvom dialógu medzi ML a inými generáciami sa 

podporuje ich pozitívny vzťah; 

• pocit dôležitosti ML pre spoločnosť sa zvýšil

MV / MlV / PsM • rozvinuli sa ich kompetencie v oblasti zastupovania ML, 

prezentácie ich názorov a potrieb, ako aj ich schopnosti 

argumentovať a zabezpečovať advokáciu v prospech mládeže;

• lepšie poznajú skutočné potreby ML a ich názory na kvalitu ich 

života;

• lepšie poznajú oblasti M-politiky a viac sa orientujú v súvisiacich 

právnych predpisoch.

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých



Očakávaný 

dopad  (2)

Cieľová 

skupina/ oblasť 

Očakávaný dopad po úspešnej realizácii projektu

Subjekty aktívne 
v PSM

• zvýšila sa ich profesionalita v oblasti advokácie záujmov 

mládeže;

• posilnilo sa ich postavenie ako dôležitého prvku v tvorbe politiky 

voči mládeži; 

• zlepšila sa kvalita aktivít zameraných na aktívne občianstvo 

a participáciu;

• posilnili sa ich vzťahy so štruktúrami verejnej a štátnej správy.

Práca s mládežou 
a mládežnícka 
politika 

• verejnosť lepšie pozná prínosy PSM;

• postavenie ML ako aktérov pri tvorbe politiky, ktorá zohľadňuje 

ich názory a potreby sa zlepšilo;

• spolupráca medzi rôznymi sektormi pri tvorbe M-politiky, 

založenej na skutočných potrebách ML, sa zlepšila.

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých



Sledované ukazovatele ... POČET: 

zástupcov mládeže vo výboroch, pracovných skupinách a poradných 

orgánoch na regionálnej a národnej úrovni

prijatých opatrení, na ktorých tvorbe sa zúčastnili zástupcovia 

mládeže

vytvorených partnerstiev

ML, ktorí sa zapojili do tvorby dokumentov, týkajúcich sa mládeže

ML, ktorí sa zapojili do konzultácií s cieľom zisťovať ich potreby 

a názory

vytvorených obecných rád mládeže a mestských parlamentov 

mládeže ako výstup aktivít žiadateľa.

HLAS

/D/1/2016HLAS mladých



Podporené a nepodporené žiadosti

 protokoly

https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Zaverecne-protokoly.alej


1. Projekt nesplnil formálne kritériá

2. Projekt nespĺňa nasledujúce obsahové kritériá:

3. Výberová komisia sa zhodla na tom, že Váš projekt si 

vyžaduje dôkladnejšiu prípravu,                  

ale po dôkladnom rozpracovaní odporúča predložiť projekt  

k nasledujúcemu termínu.

4. Iné

Dôvody nepodpory projektových 

žiadostí



Dôvody nepodpory projektových 

žiadostí – obsahové kritériá:

východisková situácia

zámer projektu

navrhnuté aktivity

očakávané  dopady výzvy

stanovené ciele

programu a výzvy

zvolená metodika

udržateľnosť projektu

riešenie problémov

úspornosť 

a efektivita

jednotlivé položky rozpočtu

kvalita popisu 

aktivít 



Kde nájdete formuláre k novým 

výzvam PPM?

 nové výzvy

https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej


Povinné prílohy k žiadosti

Menný zoznam zamestnancov na TPP + zoznam osôb, 

ktorí budú zabezpečovať činnosti uvedené v žiadosti na 

základe DVP ...

...že voči žiadateľovi neevidujú žiadne nedoplatky

... nie staršie ako 3 mesiace !!!

Kópia dokladu 

o pridelení IČO 

organizácie

Kópia stanov žiadateľa 

a menovanie štatutár. 

zástupcu

Potvrdenie 

zo Sociálnej 

poisťovne

Potvrdenie 

zo Zdravotnej 

poisťovne

Potvrdenie 

od príslušného 

správcu dane

Účtovná závierka 
za posledné ukončené 

účtovné obdobie (r. 2014)

Výročná správa žiadateľa za rok 

2014, resp. jej podobný dokument 

popisujúci minulú činnosť žiadateľa.



Spôsob a termín doručenia 

žiadosti

 Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON 

do 18. decembra 2015 do 12:00 hod.

 Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 18.12. 2015 

na adresu: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,

Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava 4

 Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum

poštovej pečiatky.

 Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, 

najneskôr však v deň uzávierky do 12:00 hod. 

 Žiadosť musí byť odovzdaná v jednom uzavretom a 

nepriehľadnom obale, ktorý musí byť označený nasledovne: 

„Žiadosť o dotáciu HLAS/D/1/2016“
názov a úplná adresa žiadateľa.



Podmienky pre akceptovanie  

žiadostí NELSON

B - Predložiť žiadosť aj v písomnej forme (a odoslať poštou):

1.v 1 originálnom vyhotovení

2.priložiť originály všetkých povinných príloh
3.podpísať štatutárnym zástupcom žiadateľa

A – Vyplniť  Žiadosť o dotáciu 
elektronicky - cez el. systém NELSON 
registrácia tu: 

https://adam.iuventa.sk/nelson/home

/registration
1.dodržať predpísaný formát žiadosti
2.nahrať všetky požadované prílohy
3.odoslať

C - Pre obe formy žiadosti platí:
•vyplniť úplne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne
•postupovať podľa pokynov v systéme
•písať v slovenskom jazyku
•odovzdať v termíne

https://adam.iuventa.sk/nelson/home/registration


Kontakty

konzultácie

Obsahové konzultácie:

Mgr. Rastislav Haľko

mobil: +421 917 40 25 22

email: rastislav.halko@iuventa.sk

Technické konzultácie (NELSON):

Mgr. Peter Kupec

tel. +421 2 59 29 62 55 

mobil: +421 908 67 88 16

email: peter.kupec@iuventa.sk

Odbor 

národnej spolupráce

Odpovede do 5 prac. dní,  max. do 11.12.2015

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FOSaJt-TWRIJQM&tbnid=c11qDi-PRGlztM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.msdn.com%2Fb%2Fwilly-peter_schaub%2Farchive%2F2012%2F04%2F10%2Ftfs-integration-tools-vc-conflict-a-namespace-conflict-has-been-detected-what-now.aspx&ei=41puUYS4C5HntQaMm4EQ&psig=AFQjCNE0UgMWK9utUX_q4SnMhaxc8iEZqQ&ust=1366273092436784
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FOSaJt-TWRIJQM&tbnid=c11qDi-PRGlztM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblogs.msdn.com%2Fb%2Fwilly-peter_schaub%2Farchive%2F2012%2F04%2F10%2Ftfs-integration-tools-vc-conflict-a-namespace-conflict-has-been-detected-what-now.aspx&ei=41puUYS4C5HntQaMm4EQ&psig=AFQjCNE0UgMWK9utUX_q4SnMhaxc8iEZqQ&ust=1366273092436784


www.iuventa.sk

Ďakujeme za pozornosť!

Vypracoval: 

Rastislav Haľko


