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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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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



 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

Mladí ľudia 

na SLOVENSKU



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.



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Tento program sa zameriava na:

aktívne zapojenie sa rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej národnej 

stratégie pre mládež

posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, proti jej spoločenskému 

vylúčeniu, aj k rozvoju aktívneho občianstva ML

získavanie kompetencií u ML pre ich osobný rozvoja s dôrazom na 

možnosti ich zamestnania sa

posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania 

uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, 

posilnenie autonómie mládeže a podporu podnikavosti 

zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí PSM pre 

aktívny spoločenský a pracovný život

rozšírenie kompetencií PsM, MV a MlV pri zavádzaní inovácií a 

zabezpečovaní vyššej kvality NFV v PSM podľa tematic. priority programu

spolupráca medzi rezortmi a sektormi (subjektmi štátneho sektora, 

samospráv, MVO a podnikateľského sektora) pri príprave aktivít NFV v 

PSM s ohľadom na aktuálne potreby ML



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Cieľ

výzvy

Podpora aktivít zameraných 

na:

1. napĺňanie cieľov aktuálnej 

národnej stratégie pre mládež

2. na tematické zameranie počas 

predsedníctva SR v Rade EÚ 

2016

3. na ciele mládežníckej politiky 

podľa Stratégie SR pre 

mládež na roky 2014 – 2020.



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Účel

výzvy
(zameranie)

1. zviditeľnenie tematickej priority 

v oblasti mládeže v rámci SR 

PRES 2016 (rozvoj talentu ML)

2. podpora základných hodnôt EÚ 

u mladých ľudí v kontexte 

aktuálnych spoločenských výziev

3. budovanie systému kvality PSM

a zabezpečenie dôkazov 

o prínose a dopadoch PSM



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Očakávané zameranie projektov

atraktívne prístupy a inovatívne metódy pre odhaľovanie a rozvíjanie talentu 

a tvorivosti ML 

podnetné vzdelávacie aktivity k zlepšeniu kvality života ML a ich zvýšeniu ich 

zručností pre život

vytváranie partnerstiev v tejto oblasti a organizovanie aktivít pre propagáciu 

témy SK PRES 2016 medzi ML

rozvoj rešpektu u ML k základným hodnotám EÚ 

aktivity posilňujúce kritické myslenie, zvlášť v kontexte internetu a 

sociálnych médií, ... rozoznať propagandu a odolať nenávistným prejavom

vytvorenie pilotného systému kvality PSM vo vnútri organizácií a na úrovni 

všetkých jej zložiek

aktivity na podporu získavania a prezentovania dôkazov o dopade PSM a jej 

prínose pre ML, komunitu a spoločnosť



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Oprávnení žiadatelia

Občianske združenia, neziskové organizácie 

a centrá voľného času, ktoré:

• preukázateľne uskutočňujú aktivity v oblasti 

mládeže so zameraním na rozvoj mladých ľudí 

• 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



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Oprávnená cieľová skupina 

• mladí ľudia

• mladí vedúci

• mládežnícki vedúci

• pracovníci s mládežou

• zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti PSM

• odborníci, ktorých expertíza súvisí s obsahom 

projektu a cieľmi výzvy

• široká verejnosť 
(viď. § 2 písm. c), d) a e) zákona o podpore PSM)



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Oprávnené aktivity 

• pracovné stretnutia a rokovania, 

• aktivity na objavovanie a rozvíjanie 

potenciálu mladých ľudí v oblasti PSM, 

• testovanie, zbieranie údajov 

a spracovávanie výsledkov,

• konzultácie so zainteresovanými 

stranami,

• tvorba informačných materiálov, 

príručiek, metodických materiálov 

a propagačných nástrojov,

• školenia, semináre, workshopy,

• kampane,

• iné.

v projektovom 

zámere zdôvodniť 

výber aktivity, 

jej súvislosť s cieľmi 

programu a uviesť aj 

metodický prístup 

k jej zabezpečeniu



Finančné vymedzenie

 Maximálna suma dotácie je 80 % z oprávnených 

nákladov. 

 Maximálna suma dotácie pre žiadateľa v tomto 

programe nie je vymedzená ! 

 Dotácia sa poskytne najlepším žiadateľom na 

celoštátnej úrovni (počet podporených projektov nie je 

stanovený)

 Rozhoduje kvalita projektu, inovatívnosť, efektívnosť, 

úspornosť atď. 

 Regionálne hľadisko je tu druhoradé.

PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky



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

PRIORITY

/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 

PRIORITY

/D/1/2016



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Očakávané výstupy a výsledky

organizácia podujatí v mládežníckom sektore, ktoré sú obsahovo zamerané na 

politické priority SK PRESS 2016 (= podpora a rozvoj talentu a potenciálu ML + 

propagáciu SK PRESS medzi ML);

vytváranie partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti PSM a mládežníckej 

politiky s cieľom zviditeľniť a propagovať tému SK PRESS 2016

realizovanie aktivít pre budovaniu kultúry ľudských práv v kontexte aktuálnych 

spoločenských výziev

realizovanie aktivít pre rozvoj kritického myslenia mladých ľudí a znižovania 

frekvencie nenávistných prejavov, zvlášť v kontexte internetu a sociálnych 

médií,

implementácia nástrojov na podporu kvality práce s mládežou do činnosti 

organizácií (pilotovanie systému);

realizovanie štúdií dokumentujúcich prínos a dopad PSM na mladého človeka, 

komunitu a spoločnosť a prezentovanie zistení



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Očakávaný dopad (1)
Cieľová 

skupina/ oblasť 

Očakávaný dopad po úspešnej realizácii projektu

Mládež • mala možnosť zapojiť sa do programov PSM, kde mohla objaviť a rozvíjať 

svoj talent a potenciál v súlade s modernými trendmi, rozvíjať 

kompetencie napomáhajúcich dodržiavaniu ľudských práv a zamedzovaniu 

nenávistných prejavov

• lepšie vníma osobný prínos PSM, čo v nej môžu získať

MV / MlV / PsM • zvýšila sa ich odbornosť v oblasti objavovania a rozvíjania talentu 

a potenciálu mládeže + v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam

• zlepšilo sa porozumenie, čím PSM a NFV prispieva k rozvoju osobnosti ML 

cez objavovanie ich prirodzeného potenciálu

Subjekty aktívne 
v PSM

• zlepšila sa kvalita aktivít v PSM a zaviedol sa systém jej zabezpečenia

• existujú inovatívne nástroje na objavovanie a rozvíjanie talentu 

a prirodzeného potenciálu mladých ľudí v PSM

• posilnilo sa povedomie a propagácia PSM ako priestoru na rozvoj 

potenciálu ML

• zvýšilo sa reflektovanie problematiky výchovy a vzdelávania k ľudským 

právam v PSM



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Očakávaný 

dopad  (2)

Cieľová 

skupina/ oblasť 

Očakávaný dopad po úspešnej realizácii projektu

PSM a 

mládežnícka 

politika 

• zvýšilo sa povedomie o politickej téme a obsahovom zameraní SK PRES 

2016 v oblasti mládeže

• zlepšilo sa povedomie o dopadoch a vplyvoch PSM na rozvoj ML

• implementovali sa závery Parížskej deklarácie do PSM

Široká 

verejnosť 

• zvýšilo sa povedomie o politickej téme a obsahovom zameraní SK PRES 

2016 v oblasti mládeže

• zlepšilo sa povedomie o dopadoch a vplyvoch PSM na rozvoj mladého 

človeka

• zvýšilo sa povedomie o kritickom zhodnocovaní informácií a znížili sa 

nenávistné prejavy



PRIORITY

/D/1/2016PRIORITY mládežníckej politiky

Sledované ukazovatele

počet aktivít a podujatí zameraných na objavovanie a rozvíjanie talentu ML v prostredí PSM ako aj 

jeho propagáciu

počet zapojených ML, MlV a PsM do aktivít a podujatí na objavovanie a rozvíjanie talentu mladých 

ľudí 

počet vytvorených partnerstiev (partnerov) pre propagáciu témy SK PRESS 2016 a napĺňanie jeho 

politických priorít

počet aktivít a podujatí zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam

počet zapojených ML, MlV a PsM do aktivít výchovy a vzdelávania k ľudským právam

počet aktivít zameraných na propagáciu témy a politických priorít SK PRESS 2016

počet aktivít zameraných na znižovanie nenávistných prejavov a rozvoja kritického myslenia

počet ľudí zasiahnutých propagačnými aktivitami v súlade s cieľmi výzvy

počet opatrení pre zavedenie pilotného systému rozvoja kvality práce s mládežou vo vnútri 

organizácie

počet nástrojov dokumentujúcich a propagujúcich dopad a prínos PSM



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 PRIORITY/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


