
             

 
 
 
 
 
 
 

Záver ečný protokol  

o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017 

v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020  / program KOMUNITA mladých 

(Výzva č. KOMUNITA I/D/2/2017) 

 
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
zaregistrovalo k predkladaciemu termínu  4. 8. 2017 predloženie 7 žiadostí o dotáciu v rámci výzvy 
č. KOMUNITA I/D/2/2017, ktorá sleduje ciele programu KOMUNITA mladých (ďalej len „program“). 
Uvedený program je súčasťou grantovej schémy ministerstva v oblasti podpory práce s mládežou 
„Programy pre mládež na roky 2014 - 2020“. 
 
Administrátor programu organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečil kontrolu 
splnenia formálnych požiadaviek zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu 
a vypracovanie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle 
podmienok programu. 
 
Kritériá na posudzovanie žiadosti 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 bola žiadosť o dotáciu s projektom a s vypracovanými odbornými posudkami predložená 
na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov  ministerstva a zástupcu organizácie 
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
 
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 
21. augusta 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 pre mládež pripravil návrh na udelenie dotácie pre rok 2017 
v tomto programe. 
 



Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie 

a)  o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledujúcich 5 projektov:  

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

KOMUNITA-
2017/2/001/D  Rada mládeže Trenčianskeho kraja 

Považská 
Bystrica 

7 229,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu je získať všetky relevantné údaje, informácie a podklady pre spracovanie 
komplexnej analýzy života mládeže v meste Považská Bystrica a v oblasti práce s mládežou na 
miestnej úrovni. Tento expertný dokument založený na dôkazoch má byť podkladom na 
prijímanie ďalších koncepčných dokumentov v oblasti práce s mládežou na úrovni samosprávy. 
Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s 
mládežou, ktorí pôsobia v rámci mesta, ale aj ďalší aktéri zodpovední za tvorbu a vykonávanie 
mládežníckej politiky v meste, mládežnícke organizácie, zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti 
práce s mládežou a odborníci, ktorí prispejú k dosiahnutiu stanovených cieľov.  Súčasťou popisu 
východiskovej situácie sú jasne definované oblasti a relevantné subjekty v nich, pre ktoré má 
projekt slúžiť.  Špecifické ciele projektu sú prepojené s konkrétnymi aktivitami projektu a v 
žiadosti je možné priamo sledovať naplnenie týchto potrieb. Zistené výsledky o stave mládeže 
budú porovnávané s národnými a európskymi strategickými dokumentami.  Priame zapojenie 
mládeže nie je len do definovania potrieb, ale aj odporúčaní.  

KOMUNITA-
2017/2/002/D 

Mesto Nové Zámky 
Nové 

Zámky 
3 760,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je zisťovať a analyzovať potreby mladých ľudí v meste Nové Zámky s využitím 
informácií od mladých, ako aj od tých, ktorí s nimi pracujú. Na zisťovanie potrieb  jednotlivých 
vekových skupín mládeže sa v projekte využíva metodika Nadácie pre deti Slovenska. Analýza 
zistených údajov bude podkladom na hľadanie efektívnych riešení a tvorbu akčného plánu na 
riešenie zistených problémov a naplnenie potrieb mladých. Východisková situácia je popísaná 
zrozumiteľne s jasnou analýzou problému mesta, v rámci ktorého sa má projekt realizovať.  Sú 
identifikované všetky cieľové skupiny relevantné pre výzvu,  okrem školopovinnej mládeže aj 
mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov.  Cieľ projektu a  navrhnuté aktivity sú v súlade s cieľmi 
programu, sú realistické a dosiahnuteľné.  Žiadateľ nadväzuje na predchádzajúce realizované 
projekty a využíva expertízu skúsenej organizácie v oblasti práce s mládežou akou je NDS a ďalších 
miestnych partnerov pôsobiacich v oblasti mládežníckej politiky. 

KOMUNITA-
2017/2/004/D 

Rada mládeže Žilinského kraja Žilina 4 150,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt reaguje na potrebu koncepčnej a systematickej mládežníckej politiky na miestnej úrovni 
založenej na dôkazoch a dôslednej analýze a na ďalšie problémy cieľových skupín (mladých ľudí, 
zástupcov samosprávy, pracovníkov s mládežou).  Projekt je realizovaný v rámci partnerstva s 
mestom Liptovský Hrádok.  Výstupom projektu bude analýza potrieb mladých ľudí a analýza 
prijatých opatrení v oblasti mládežníckej politiky. Analyticko-expertný dokument, zahrňujúci  
porovnanie výstupov s národnými i európskymi dokumentami,   bude podkladom na prijímanie 
ďalších koncepčných dokumentov v meste.  Projekt má dobre popísanú východiskovú situáciu, 
stanovené ciele a navrhnuté aktivity. Predkladateľ vzhľadom na bohaté skúsenosti v oblasti práce 
s mládežou má kapacity projekt zrealizovať úspešne a dosiahnuť sledované ukazovatele.  

KOMUNITA-
2017/2/005/D 

Dedinská únia heľpianskych aktivistov Heľpa 10 000,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Cieľom projektu je v súlade s cieľom výzvy vytvoriť komunitu, ktorá zohľadňuje aktuálne potreby 
detí a mládeže, zaujíma sa o ich názory, akceptuje ich a dáva im reálny priestor na spolupodieľanie 
sa pri plánovaní a realizovaní aktivít v meste. Žiadateľ chce projektom prispieť k zvýšeniu 
kompetencií u mladých ľudí, a to prostredníctvom aktívneho zapájania sa do rozhodovacích 
procesov na miestnej úrovni.  Informácie o potrebách mladých ľudí sa v projekte získavajú aj 
priamo od mladých.  Ciele sú priamo prepojené s pomenovanými výsledkami projektu. Aktivity 
projektu sú adekvátne a realizovateľné. Navrhované dopady sú reálne. Projekt má potenciál na 
šírenie  príkladu dobrej praxe. 



KOMUNITA-
2017/2/009/D 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená 10 000,00 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Zámerom projektu je zmapovať aktuálnu situáciu práce s mládežou,  potreby mladých ľudí 
v  Poprade a  vytvoriť Správu o živote mládeže v meste, ktorá bude expertným dokumentom 
založeným na dôkazoch.  Vytvorená správa má nielen pomenovať najväčšie problémy a výzvy, 
ktorým mladí ľudia čelia, ale má aj pozitívne ovplyvniť prácu s mládežou na miestnej úrovni a byť 
podkladom pre jednotnú stratégiu pri riešení situácie mladých ľudí v meste. Žiadateľ sieťuje a 
zapája do aktivít projektu všetkých relevantných aktérov mládežníckej politiky: mládežnícke 
organizácie, zamestnancov samosprávy a škôl, zamestnávateľov, odborníkov a priamo mladých 
ľudí. Výstupom projektu bude aj Sprievodca pre mladých, ktorý sa bude opierať o výsledky správy. 
Dopady na cieľové skupiny sú reálne dosiahnuteľné a konkrétne. Žiadateľ je z hľadiska 
rôznorodých skúseností v práci s mládežou a participácie na úrovni miestnej samosprávy zárukou 
kvalitnej realizácie predloženého projektového zámeru.  

 
 
b)  o nepodporení 2 projektov z  dôvodu nesplnenia kvalitat ívnych resp. formálnych 

kritéri í :  
 

  REGISTRAČNÉ 
ČÍSLO 

NÁZOV ŽIADATEĽA 
SÍDLO 

ŽIADATEĽA 
VÝŠKA DOTÁCIE 

Komunita-
2017/2/O10/D 

Rada mládeže Trnavského kraja Trnava 0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Projekt je zameraný na identifikovanie najzávažnejších problémov a výziev, ktorým čelia mladí v 
samosprávach na Žitnom ostrove a na mapovanie stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni 
zameraných na mladých ľudí, vrátane súvisiacich politík a strategických dokumentov. Popis 
východiskovej situácie je však nedostatočný a neprehľadný. Potreby cieľových skupín nie sú 
v projekte dostatočne definované. Nie je zdôvodnený výber oblasti (obcí a mesta), v ktorej sa 
bude projekt realizovať. Kvalita popisu aktivít je nedostatočná (málo špecifická). Získavané 
informácie nie sú v súlade so stanovenými oblasťami analýzy. Z charakteru aktivít nie je zrejmé, 
ako sa podarí predkladateľovi naplniť potrebu implementácie odporúčaní do lokálnych politík 
samospráv. Nie sú jasne pomenovaní partneri, ktorí by mali na tomto procese 
participovať. Popísané očakávané dopady projektu nie sú v súlade s plánovanými dopadmi 
programu. Následné aktivity projektu nie sú špecifikované. Rozpočet projektu je výrazne 
nadhodnotený s ohľadom na rozsah aktivít a kapacity žiadateľa. 

KOMUNITA-
2017/2/011/D 

Saplinq 
Zlaté 

Moravce 
0 € 

ODÔVODNENIE 
ROZHODNUTIA 

Vylúčenie na základe nedodržania podmienok výzvy v rámci kontroly formálnej správnosti 
a úplnosti žiadosti. 

 
 
Celková dotácia poskytnutá žiadateľom v bode a) na zabezpečenie cieľov výzvy č. KOMUNITA 
I/D/2/2017 predstavuje čiastku 35 139,00 €  (slovom tridsaťpäťtisíc sto tridsaťdeväť eur). 
 
 
V Bratislave, dňa 14. septembra 2017  

 
 

Martina Lubyová 
ministerka školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 


