
FAQ - Často kladené otázky k aktuálnym výzvam PPM 
 
Informačný seminár, Bratislava, 30.11.2015 
 
VŠEOBECNÉ 
 
1. Partnerstvá boli pre podávané žiadosti v r. 2015 podmienkou, ako je to v r. 2016? Je to nevyhnutné? 

Sú partnerstvá v rámci jednotlivých okresov pozitívom alebo negatívom pre navrhovaný projekt?   
Funkčné Partnerstvá v projektoch sú vítané a bonusom, nie sú však podmienkou.  
 

2. V akej sume sú oprávnené výdavky na stravné, keďže v sprievodcovi sa uvádza odvolávka na starý 
zákon z r. 2012? 
V sprievodcovi sa oprávnenosť výdavkov na stravné pre organizátorov a účastníkov aktivít projektu 
odvoláva na zákon z r. 2012. Avšak k  tomuto zákonu už existuje predpis č. 296/2014 Z. z., ktorý 
upravuje výšku stravného pre časové pásma takto: 

a. 4,20 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 
b. 6,30 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
c. 9,80 € pre časové pásmo nad 18 hodín. 

 
3. Môžu aj živnostníci resp. SZČO byť v rámci projektu zamestnaní na DVP (dohodu o vykonaní práce)? 

Môžu, avšak pozor na to, že osoba, ktorá má na danú činnosť SŽČO, nemôže mať na tú istú činnosť 
vykonávať na DVP (= prekrývanie výdavkov), napr. lektorské služby a pod. 
 

4. Medzi povinnými prílohami, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti, sú aj potvrdenia z poisťovní 
a daňového úradu. Čo ak žiadateľovi tieto inštitúcie nestihnú poslať požadované potvrdenia včas? - 
V takomto prípade je potrebné napísať čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ o tieto potvrdenia 
príslušné úrady požiadal, no neboli mu v čase uzávierky výzvy doručené a že ich doručí obratom ako mu 
prídu.  

5. Aké sú požiadavky na aktuálnosť povinných príloh? - Všetky požadované potvrdenia nesmú byť staršie 
ako 3 mesiace k predkladaciemu termínu žiadosti. 
 

6. Čo znamená skratka SK PRES, ktorú používate v prezentácii? - Skratka SK PRES označuje  
predsedníctvo Slovenskej Republiky v Rade Európskej Únie v druhej polovici r. 2016. 
 

7. Kedy budú podpísané zmluvy pre úspešných žiadateľov?  - Dotácie by mali byť podpísané čo najskôr. 
Predpokladáme, že na konci februára 2016 by mali byť zmluvy pripravené.  
 

8. Musí aj CVČ dokladať všetky povinné prílohy k žiadosti? - Áno, musí. 
 

9. Musia partneri projektu prikladať doklady tak, ako žiadateľ?  - Nie. 
 

10. Ako je to s delením financií, dohodou o vykonaní práce alebo fakturáciou služby v prípade funkčného 
partnerstva? - Všetky financie vykazuje a vyúčtuje žiadateľ grantu. Vzťahy a podmienky ohľadom 
„regrantovaných“ financií z rozpočtu partnerovi projektu si žiadateľ grantu upraví v partnerskej zmluve. 
Plnú zodpovednosť za všetky financie má žiadateľ. 
 

11. Ak je definovaná prioritná cieľová skupina v rámci jedného okresu žiadateľa, sú oprávnenou aj 
cieľové skupiny partnerov, ktorí sú v inom okrese? - Áno, sú oprávnené. 
 

12. Aktuálne sú 3 výzvy na 3 programy. Dá sa žiadať na viac výziev súčasne? - Áno, dá sa za podmienky, že 
nejde o prekrývanie sa a kofinancovanie tých istých aktivít v inej žiadosti a ide o odlišný projekt, ktorý 
reflektuje ciele výzvy. Ale odporúčame žiadateľom vybrať si len jednu výzvu, ktorej podmienkam 
žiadateľ vyhovuje a vypracovať k nej kvalitný projekt.  



13. Ak organizácia vznikla len tento rok, môže žiadať o grant? - Môže žiadať len v programe PRIORITY 
mládežníckej politiky. 
 

14. Balík peňazí bude rovnaký na každý program? - Suma vyčlenená na prerozdelenie v jednotlivých 
programoch je v kompetencii komisie, ktorá žiadosti schvaľuje. Nám táto suma nie je známa. Určujúca 
je kvalita projektov. Vyčlenenie financií na jednotlivé programy nie sú v rovnakom objeme. 
 

15. Aký je celkový finančný rozpočet pre program PRIORITY mládežníckej politiky a koľko projektov sa 
odhaduje podporiť? - Nevieme presne odhadnúť celkový rozpočet podporených projektov pre tento 
program. Závisí to od počtu projektov odobrených v programoch HLAS mladých a SLUŽBY mladým. 
Prioritným kritériom je kvalita projektov. Preto počet podporených projektov v programe PRIORITY 
mládežníckej politiky nie je relevantný ani predpovedateľný. 
 

16. Je potrebné odovzdať žiadosť s prílohami v hrebeňovej väzbe?  - Je žiadúce, aby žiadosť s prílohami 
bola zaslaná v pevnej väzbe, aby sa predišlo prípadným stratám dokladov k jednotlivým žiadostiam. 
 

17. Podali sme projekt v minulom predkladacom období (2015). Je možné pokračovať naďalej 
v aktivitách v ďalšom roku (predložiť žiadosť aj pre rok 2016)? - Je to možné. V žiadosti pre rok  2016 
je potrebné uviesť  informáciu vo východiskovom stave, že  organizácia pokračujete v aktivitách 
z predchádzajúceho obdobia. Avšak "opätovné" schválenie projektu / žiadosti nezaručujeme! 
 

18. Ak ma organizácia záujem podať viacero projektov, ale do rozličných programov, je potrebné pri 
každom projekte predkladať originály alebo overené kópie dokumentov, alebo postačuje dodať 
povinne prílohy v origináli (resp. overenej kópii) k jednému projektu a odkázať na neho v tých 
ostatných? Ak áno, akou formou je potrebné tak urobiť? - Ak organizácie žiada vo viacerých 
programoch naraz, originály potvrdení stačí predložiť pri jednom programe. V ostatných programoch je 
potrebné na kópiách potvrdení uviesť, pri ktorom programe boli predložené originály potvrdení. 

 
19. Vzťahuje sa na žiadateľov o grant zákon o verejnom obstarávaní? -Áno, vzťahuje sa zákon o VO, 

nakoľko dotácia je poskytovaná zo zdrojov štátneho rozpočte. Teda sú to verejné zdroje, na ktoré sa 
tento zákon vzťahuje. 
 

20. Je možné v rámci 20% spolufinancovania prispieť aj vlastným nefinančným  vkladom? Ak áno, z 
celkovej 20 % spoluúčasti do akej výšky v % vyjadrení, a akým prepočtom?  Napr., ak si niekto nebude 
v rámci školenia požadovať plat, akou celkovou výškou by to bolo možné  ošetriť?. Resp. čo sa 
nedá do tejto spoluúčasti zahrnúť? Môže byť jedným z nefinančných partnerov aj CVTI SR či SAV ?  Je 
potrebne, aby tieto vklady boli predmetom fakturácie, resp. vzájomného zápočtu na základe zmluvy 
o sponzorstve/spolupráci? - V rámci spolufinancovania je možné prispieť aj nefinančným vkladom, 
ktorý však musí byť riadne vyčíslený. Najlepšie zmluvou o sponzorstve, alebo darovacou zmluvou. 
Nevyplatená mzdu za nefinančný vklad nepovažujeme. 
 

21. Dá sa do rozpočtu dať ako kofinancovanie aj dobrovoľnícka práca? Ak áno, do akej pomernej časti 
kofinancovania, napr. 5-10% ? ako sa má prepočítavať   napr. hodinová sadzba? Z minimálnej 
mzdy...? Zatiaľ dobrovoľnícka činnosť nemôže byť zahrnutá do spolufinancovania. Nie je to zatiaľ 
možné. Nie sú legislatívne určené limity na preplácanie vreckového, výška náhrad na materiál pri ich 
činnosti a pod. Nie je ani určená výška ich hodinovej činnosti.   
 

22. Je možné Preplácanie náhrad dobrovoľníkom (stravné a cestovné)?  Do akej výšky? Preplácanie 
cestovných a stravných náhrad dobrovoľníkom  sa realizuje podľa zákona o cestovných náhradách. 

 

23. Ak žiadateľ (OZ) chce v rámci partnerskej zmluvy spolupracovať napr. s Mládežníckymi 
parlamentami, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu, teda nemajú IČO, DIČ..., môže partnerskú 
zmluvu s nimi vôbec podpisovať?  Partnerskú zmluvu v tomto prípade je potrebné podpisovať so 
zriaďovateľom Mládežníckeho parlamentu – teda mestom, obcou, školou. 



 

24. Ak žiadateľ (n.o.) nie je platcom DPH, ako sa má vyjadriť výška požadovanej dotácie v rozpočte? 
V prípade všetkých finančných údajov (očakávaných príjmov aj výdavkov) sa sumy v rozpočte uvádzajú 
s DPH. 

 

25. Realizujeme komplexný informačno-edukativno-osvetový projekt, ktorý zahŕňa viaceré podprojekty. 
Je možné v rámci jednej žiadosti pokryť konkrétne aktivity v roku 2016 viacerých podprojektov? V 
rámci vášho projektu podaného ako žiadosť o dotáciu v Programoch pre mládež môžete prepojiť 
viaceré aktivity, ktoré organizujete pod rozličnými už rozbehnutými projektmi. Dôležité však je, aby 
vaša žiadosť bola kompaktným / uceleným a zmysluplným projektom, o podporu ktorého sa uchádzate, 
nielen súborom rôznych aktivít, ktorých podporenie by malo pomôcť spolufinancovať iné projekty. Vo 
finančnej oblasti je v tomto prípade dôležité vyvarovať sa kríženiu výdavkov a pracovných výkazov. 

 

26. Kde v dotazníku uvádzate množstvo participujúcich organizácií a škôl? V časti "Sledované 
ukazovatele" programu PRIORITY mládežníckej politiky nie sú uvedené počty spolupracujúcich inštitúcií. 
Túto informáciu môžete uviesť pri popise aktivít tam, kde to bude relevantné. V prípade programu 
HLAS mladých môžete túto informáciu uviesť  v časti "Očakávané merateľné ukazovatele" ako počet 
vytvorených partnerstiev ale aj / alebo pri popise jednotlivých aktivít.  

 

27. V žiadosti požadujete uviesť adresy, kde sa budú konať jednotlivé aktivity. Ak plánujeme sériu 
seminárov v krajských a okresných mestách, stačí uviesť mestá, alebo presné adresy miest konania? - 
Stačí uviesť mestá. Ide o prehľad bez adries, ktorý má ukázať, že máte jasnú predstavu o realizácii 
projektu a taktiež umožňujúci skontrolovať, do akej miery je projekt regionálny, nadregionálny alebo 
celoslovenský. 

 

28. Čo sú akceptovateľné položky pre Materiál? – Len taký materiál, ktorý je potrebný pre úspešné 
zrealizovanie projektu. Ak ide o finančne náročnejší materiál ako bežný kancelársky materiál, je 
potrebné detailné zdôvodnenie jeho nevyhnutnosti pre úspešnú realizáciu projektu a finančnej 
efektívnosti. 

 

29. Čo sú akceptovateľné položky pre „Iné služby“? – Sem môžete zahrnúť akékoľvek iné výdavky za služby 
(spojené s úspešnou realizáciou projektu) ako uvedené v presne definovanej časti rozpočtu. Jednotlivé 
sumy za služby je potrebné do tabuľky zlúčiť, následne ich detailne popísať v časti komentár k rozpočtu. 
Sem patria aj napríklad výdavky za grafické a tlačiarenské služby. 

 

30. Sú určené finančné limity pre položky ako programátorské práce, produkčné práce, propagácia 
projektu, tlačová konferencia, technické zabezpečenie, tvorba modulov pre edukačný proces, tvorba 
e-lerningu atd. , pod ktorý „šuplík“ spadajú? - Tieto položky môžete v tabuľke uviesť buď v časti "Iné 
služby" alebo v časti "Iné výdavky". V komentári k rozpočtu je potrebné ich podrobne rozpísať. 

 

31. Je možné ako položku uviesť nákup mediálneho priestoru? - Nákup mediálneho priestoru je možné 
uviesť v rozpočte, avšak za podmienky, že je to dostatočne odôvodnené,  efektívne a hospodárne. Pri 
vyčíslení položky je potrebné orientovať sa podľa prieskumu trhu a zároveň je potrené postupovať 
podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 

32. Pokrýva položka „Nájomné“ aj ubytovanie alebo je ubytovanie pod inou položkou? Sú pre 
ubytovanie stanovene presné limity? - Ubytovanie uvádzate do položky "iné služby", kde to 
špecifikujete. Limity na ubytovania nie sú dané, ale limitované sú zákonom o V.O., efektívnosťou, 
hospodárnosťou a odôvodnenosťou v zmysle stanovených cieľov projektu.  

 

 

 



33. Môžu byt práce riešené subdodávkou na základe faktúry? Alebo to musí byť výhradne Dohoda 
o vykonaní prace? - Práce môžu byť vykonané buď na pracovnú zmluvu, DVP alebo ako dodanie služby 
na faktúru. V prípade dodania služby na faktúru je potrebné sa riadiť príslušnou legislatívou (zákon o 
verejnom obstarávaní). 

 

34. Doklady je potrebne dodať v notársky overenej kópii alebo stačí obyčajná kópia? - K projektu je 
potrebné priložiť originál potvrdenia resp. notárky overenú kópiu. Ak však žiadate vo viacerých 
programoch naraz, originál resp. notársky overenú kópiu stačí priložiť k jednej žiadosti a k druhej len 
kópiu, pričom sa uvedie, že originál, resp. notársky overená kópia je súčasťou inej žiadosti (aj s presným 
určením ktorého programu). 

 

35. Nikde nie je uvedená požiadavka na referencie či odborné posudky. Stačí výročná správa? - 
Referencie sa nevyžadujú, výročná správa je povinná príloha. 

 

36. V sprievodcovi na str. 6 sú uvedené  3 ciele programu, ktoré nezodpovedajú cieľom uvedeným vo 
formulári na str. 3. Ako máme postupovať? - Žiaľ vo formulári systému Nelson je chyba, kde zobrazuje 
bod č. 3 z výzvy priority na r. 2015.  Pre všetkých žiadateľov je záväzným aktuálna výzva a sprievodca k 
výzve programu Priority 2016, preto v bode č. 3 označte ten cieľ,  ku ktorému sa Váš projekt najviac 
približuje (hoci formulácia cieľov je v aktuálnej výzve iná) a v bode 11 už uvádzajte hlavný cieľ projektu a 
špecifické ciele v súlade s aktuálnou výzvou. 

 

37. Ako sa uvádzajú v rozpočte odmeny pre zamestnancov a dohodárov a odvody pre nich? Vyčísluje sa 
netto vyplatená suma, keďže samostatná položka sú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne?  - 
Odmeny pre zamestnancov - rozdeliť do položiek takto:  Mzdy zamestnancov v pracovnom pomere 
(610) - uvádzate len mzdy v brutto. Odmeny na základe dohôd o prácach, vykonávaných mimo 
pracovného pomeru (637027) - uvádzate len výplaty v brutto.  Odvody na zdravotné a sociálne 
poistenie zamestnancov (620) - uvádzate plnú výšku odvodov, ktoré ako zamestnávateľ z platov 
zamestnancov a DVP-čkárov odvádzate. 

 
 
PROGRAM PRIORITY MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY 
 

38. Dá sa v rámci programu Priorít  implementovať nastavený systém kvality PSM v organizácii ako 
príklad dobrej prace pre iné organizácie?  - Áno, dá sa. 
 

39. Môžu byť aktivity projektu zamerané v rámci propagácie témy predsedníctva SR v EÚ, t.j. podpory 
talentu mladých ľudí? - Áno, sú vítané. 
 

40. Môžu byť aktivity projektu zamerané aj na zakladanie mládežníckeho parlamentu na regionálnej  
úrovni ? - Áno, v rámci témy štruktúrovaného dialógu ako súčasti SK PRES 2016.  
 

41. O akú výšku dotácie je možné žiadať v prípade výzvy PRIORITY mládežníckej politiky?  
Limity v tohtoročnej výzve na program Priority 2016 nie sú striktne zadané. Každý projekt sa bude 
posudzovať individuálne, najmä na základe jeho kvality, originálneho riešenia cieľov výzvy, inovatívnych 
prístupov v PSM a efektívneho využitia finančných prostriedkov. Za minulé roky sa rozpočty 
predkladaných žiadostí  v programe Priority pohybovali v rozmedzí 5 000  – 15 000 €, niektoré mali 
uvedené aj vyššie sumy. 
 

42. Bude vybraný len jeden najlepší projekt na 1 kraj pre program PRIORITY mládežníckej politiky? 
Nie, pre výber najúspešnejších žiadostí (projektov) je rozhodujúca kvalita projektov. Kritérium 
regionálnosti je sekundárne v tomto programe. Teda môže sa stať, že v rámci niektorých krajov budú 
úspešné viaceré projekty. 

 



PROGRAM SLUŽBY MLADÝM 
 

43. Chápe sa finančné vymedzenie v rámci programu SLŽBY mladým ako duálne, teda sú tu dve dotácie, 
na poradenské služby a na oblasť dobrovoľníctva? - Program služby je program „2v1“. To znamená, že 
obsahuje dve témy (2 ciele), a to:  informačno-poradenské služby a dobrovoľnícke aktivity. V žiadosti 
treba jasne uviesť, na ktorú z tém sa činnosti projektu viažu.  
 

44. Aký je rozdiel medzi programom PRIORITY mládežníckej politiky a SLUŽBY mladým? - Je tu základný 
rozdiel: Priority sú na ročnej ad hoc báze, trvajúce max. na 1 rok. Programy Podpora, Hlas a Služby sú 
zamerané na organizácie, ktoré v danej oblasti pracujú systematicky a dlhodobo. O podporu žiadajú 
ročne, ale obsah činností, ktoré vykonávajú, sú založené na dlhoročnom pôsobení. 
 

45. Môžeme pokračovať v projektoch v rámci výzvy SLUŽBY mladým v tej istej línií, nemusíme vytvárať 
niečo nové? - Áno, je možné v cieľoch a aktivitách pokračovať. 
 

46. Musíme činnosti v organizácii vykonávať systematicky min. jeden rok? - Áno, v programoch SLUŽBY 
mladým je to podmienkou. 
 

47. Ak chceme začať s novými činnosťami v OZ, ktoré doposiaľ nerobíme systematicky, mali by sme 
najskôr reagovať na výzvu v oblasti programu Priority a potom sa uchádzať o iné programy? - Áno, 
toto je ideálna cesta postupnosti využívania Programov pre mládež.  

 
 
PROGRAM HLAS MLADÝCH 
 

48. Môže byť účasť v medzirezortnej pracovnej skupine na úrovni samosprávneho kraja chápaná ako 
nepísané memorandum o spolupráci? - Ideálne je mať „papierovú formu“ memoranda, kde je 
definovaný spôsob, účel spolupráce  a pod. Je to konkrétny výstup z projektu a dá sa na toto 
memorandum odvolávať aj do budúcej spolupráce v prípade zmeny vedenia VÚC. 
 

49. Reflektuje program aj tému národného projektu podaného Úradom splnomocnenca vlády SR pre 
rozvoj občianskej spoločnosti?  (NP „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi 
a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík“ ) - Program HLAS mladých je vystavaný na podobných 
princípoch ako národný projekt Úradu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ide však o dva odlišné 
projekty. Prepojenosť resp. nadväznosť projektov nie je problémom, je však potrebné si dať pozor na 
oddelené financovanie aktivít, resp. jasne preukázateľné spolufinancovanie. 

 

 

Poznámka: 

Všetky otázky ekonomického charakteru budú riešené na informačnom seminári v priebehu februára-marca 
2016, ktorý budeme organizovať pre tých, ktorým  žiadosti komisia schváli a ktorým Minister školstva 
podpíše zmluvu. 


