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Hodnotiaca správa o doterajšom priebehu realizácie 

Programov pre mládež na roky 2014 – 2020 
 

Táto správa predkladá zistenia z hodnotenia dotačnej schémy MŠVVaŠ SR  Programy pre mládež na 

roky 2014 – 2020 v polovici jej implementácie,1 a to k 31.10.2017.  Hlavným zámerom hodnotenia bolo 

zistiť možné dopady na príjemcov, zrealizované aktivity a výstupy, počet zapojených žiadateľov a 

podaných žiadostí v jednotlivých rokoch implementácie. Hodnotiaca správa zahŕňa údaje získané z 

elektonického systému Nelson a od podporených žiadateľov za roky 2014 až 2017.  

 

Programy pre mládež na roky 2014 – 20202 sú nástrojom dotačnej politiky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť práce s mládežou na roky 2014 až 2020 (ďalej len 

„Programy“) v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Programy sa zameriavajú najmä na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou 

a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Programy sú nástrojom na zvyšovanie kompetencií 

(vedomostí, zručností a postojov) mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život a na posilnenie ich 

postavenia v spoločnosti.  

  

Ciele a druhy Programov 
Všeobecné ciele programov sú:  

a) zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život,  

b) posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti,  

c) prispievať k napĺňaniu cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,3  

d) prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 20204 podporou mladej generácie ako základu modernej, 

vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti,  

e) prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež5, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, 

zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo,   

f) prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých6, a to 

najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania,   

g) prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy: AGENDA 

20207, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a výskumu v 

oblasti mládeže.    

  

Špecifické ciele programov sú:   

a) rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných a nadregionálnych 

občianskych združení detí a mládeže (ďalej len „mládežnícke organizácie“), ktoré pracujú na 

členskom princípe a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou,  

b) napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej činnosti,  

                                                           
1 Príloha k príkazu ministra č. 54/2013 pre poskytovanie dotácií zo Štátneho rozpočtu v oblasti práce 
s mládežou, článok 15, bod 2 
2 http://www.minedu.sk/data/files/3120.pdf 
3 Aktuálna národná stratégia je dokument Stratégia SR pre mládež je na roky 2014 - 2020    
4 EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu  
5 Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže na roky 2010 – 2018  
6 Úradný vestník Európskej únie C 120/1 zo dňa 26.4.2013  
7 Deklarácia 8. Konferencie ministrov Rady Európy zodpovedných za mládež, Kyjev, Ukrajina, Október 2008  
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c) rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a  

na celoštátnej úrovni,  

d) rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou na 

nadregionálnej a celoštátnej úrovni,  

e) zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej 

úrovni,  

f) zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady pre 

tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie.  

 

 
 

1. Program PODPORA mládežníckych organizácií 
 

Program PODPORA mládežníckych organizácií rozvíja činnosť mládežníckych organizácií, ktoré pracujú 
na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou. Cieľom programu je 
posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií a napĺňanie cieľov aktuálnej národnej 
stratégie pre mládež. Program sa zameriava na cieľavedomý a systematický rozvoj kľúčových 
kompetencií mladých ľudí, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Medzi oprávnených 
žiadateľov o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu patria občianske združenia detí a mládeže, ktoré 
svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov, majú viac ako 
300 registrovaných členov, činnosť vykonávajú systematicky viac ako jeden rok a mládež tvorí aspoň 
75 percent z celkového počtu členov organizácie.  
 
Ciele programu PODPORA mládežníckych organizácií 
 
Program PODPORA mládežníckych organizácií je zameraný na:  
a) zvyšovanie kvality práce s mládežou prostredníctvom podpory rozvoja činnosti mládežníckych 

organizácií, ktoré pracujú na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu 
s mládežou,  

b) posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií ako dôležitého aktéra systému práce 
s mládežou a mládežníckej politiky,  

c) vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie mládežníckych organizácií na napĺňanie cieľov 
aktuálnej národnej stratégie pre mládež,  

d) vytvorenie podmienok na cieľavedomý a systematický rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí 
v prostredí mimo školy a rodiny prostredníctvom špecifických činností mládežníckych organizácií,  

e) rozvoj kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,  
f) vytváranie príležitostí pre dobrovoľnícke aktivity (najmä aktivity mladých vedúcich a 

mládežníckych vedúcich).  
 
Štandardy programu PODPORA mládežníckych organizácií 
Oprávnený žiadateľ predložil svoju žiadosť o registráciu pre možnosť získať dotáciu zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ  SR, pričom sám určil, či požiada o registráciu pri splnení len 
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základného štandardu programu, alebo sa rozhodne úplne alebo len čiastočne napĺňať vyšší štandard 
programu (2014). Pri registrácii organizácií na trojročné programové obdobie v roku 2015 sa mohli 
organizácie dobrovoľne zaviazať aj k aktívnemu napĺňaniu strategických cieľov uvedených 
v Stratégii SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Splnenie všetkých kritérií základného štandardu bolo 
podmienkou úspešnej registrácie. Napĺňanie vyššieho štandardu, resp. napĺňanie strategických cieľov 
uvedených v Stratégii SR pre mládež na roky 2014 - 2020 bolo pre žiadateľov príležitosťou zvyšovať 
kvalitu svojej činnosti, a to aj prostredníctvom cieľavedomého prepájania aktivít s národnými, či 
európskymi stratégiami v oblasti mládeže.  
 
Oprávnení žiadatelia 
Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu sú občianske združenia v zmysle 
§15 ods. 2, písm. c) zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré: 

1. svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov, 
2. majú viac ako 300 registrovaných členov, 
3. vznikli v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb., 
4. svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a preukážu ju formou správy o činnosti  

za predchádzajúce obdobie schválenej najvyšším orgánom občianskeho združenia, resp. 
orgánom, ktorý je v základných dokumentoch poverený výkonom niektorých právomocí medzi 
dvoma zasadnutiami najvyššieho orgánu, 

5. majú jasne zadefinovanú mládež ako hlavnú cieľovú skupinu, ktorej sa venujú, 
6. majú jednoznačne identifikovateľných členov (fyzické osoby) mládež vo veku do 30 rokov, 

pričom mládež tvorí aspoň 75 % z celkového počtu členov organizácie, 
7. preukážu demokratické fungovanie, formou dokumentácie o existencii rozhodovacích 

a kontrolných štruktúr, 
8. majú transparentný systém využívania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 
9. nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť iba podľa osobitného 

predpisu8. 
 
Očakávaný dopad programu na cieľovú skupinu mládeže 
Vytvorenie podmienok pre cieľavedomý a systematický rozvoj kľúčových kompetencií (s dôrazom na 
občianske a sociálne kompetencie) mladých ľudí v prostredí mimo školy a rodiny prostredníctvom 
špecifických činností mládežníckych organizácií. 
 
Očakávaný dopad na cieľovú skupinu pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich 
Rozvoj kompetencií tých, ktorí sa venujú skupinám detí a mládeže v rámci štruktúr oprávnených 
žiadateľov.9 Vytvorenie príležitostí pre dobrovoľnícke aktivity, a to najmä pre mladých vedúcich  
a mládežníckych vedúcich.  
 
Očakávaný dopad na subjekty v práci s mládežou (občianske združenia, školské zariadenia, centrá 
mládeže a i.) 
Vytvorenie podmienok pre strategický rozvoj mládežníckych organizácií a rozvoj kvality ich činnosti.  

 
 

Očakávaný dopad na prácu s mládežou a mládežnícku politiku 
  
Zvyšovanie kvality práce s mládežou a strategický rozvoj dôležitého aktéra mládežníckej politiky.  

                                                           
8 Zákon č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
9Pozri Kompetenčný profil pracovníka s mládežou, mládežníckeho vedúceho a mladého vedúceho na 
https://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/metodick%C3%A9%20materi%C3%A1ly/particip%C3%A1cia/zs_
pracovnik%20s%20mladezou.pdf 

file:///C:/Users/jana.mihalikova/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.iuventa.sk
file:///C:/Users/jana.mihalikova/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.iuventa.sk
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 Tab.1 Štatistické informácie o organizáciách v programe PODPORA mládežníckych organizácií    

2014 – 2017 

 

  

  

Tab. 2 Počet zaregistrovaných organizácií v programe PODPORA mládežníckych organizácií vo 

vzťahu k rozsahu ich pôsobnosti 

 

1.1. Podpora mládežníckych organizácií 2014 

Do systému sa zaregistrovalo 28 organizácií, 1 žiadateľ registráciu rozpísal, ale nedokončil. Ďalší 
6 žiadatelia (Centrum pre rodinu Nitra – registrovali sa 2x, Združenie mladých Rómov,  Zväz telesne 
postihnutej mládeže,  Informačné centrum mladých v Humennom, Detská misia, Centrum pre 
európske záležitosti) sa iba registrovali do systému, ale v žiadosti ďalej nepokračovali, 1 žiadateľovi 
nebola registrácia schválená (YMCA na Slovensku),.  
Z výsledného počtu 19 registrovaných organizácií, iba 2 organizácie sa registrovali v základnom 
štandarde, ostatných 17 sa registrovalo aj vo vyššom štandarde.  
 

                                                           
10 V roku 2014 nemali možnosť registrované organizácie uchádzať sa o body za realizáciu tém Stratégie SR pre mládež na 
2014 – 2020. 
 

Počet 

(v syst. NELSON) 

PODPORA 

- 

registrácia 

2014 

PODPORA - registrácia 2014 PODPORA 
registrácia 

2015 - 
2017 

 

PODPORA - registrácia  
2015 - 2017 

Základný 
štandard 

Vyšší 
štandard 

Stratégia10 Základný 
štandard 

Vyšší 
štandard 

Stratégia 

Celkový počet 

registrovaných 

žiadateľov v syst. 

28 2 24 X 26 2 19 19 

Počet 

neschválených 

žiadostí 

1 0 1 X 0 0 0 0 

Počet 

schválených 

žiadostí 

19 2 17 X 19 2 17 17 

Počet žiadateľov, 

ktorí sa 

opakovane 

registrujú * 

X 18 2 16 16 

Počet žiadateľov, 

ktorí sú 

opakovane 

neschválení 

X 0 0 0 0 

Počet opakovane 

schválených 

žiadateľov 
X 16 2 14 14 

Počet projektov PODPORA MO 

registrácia 2014 

PODPORA MO 
registrácia 2015 - 2017 

na regionálnej úrovni 5 4 

na národnej úrovni 14 15 
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Maximálna suma dotácie pre žiadateľa sa vypočítala ako súčin počtu jeho členov a schválenej výšky 
dotácie na člena. Výška dotácie na člena sa určila ako súčet výšky dotácie na člena za splnenie 
základného štandardu a výšky dotácie na člena za napĺňanie kritérií vyššieho štandardu.  Pomer medzi 
základným a vyšším štandardom v roku 2014 bol 100 : 5211. V takomto pomere sa určila  aj výška 
dotácie na člena v základnom a vyššom štandarde.  
 
Výška dotácie na člena v základnom štandarde sa určila ako podiel pomeru sumy určenej na dotácie 
v tomto programe v základnom štandarde a celkového počtu členov všetkých žiadateľov, ktorí splnili 
podmienky základného štandardu (počet členov všetkých žiadateľov)12.  
 
Výška dotácie na člena vo vyššom štandarde sa určila nasledovne:  (pomer sumy určenej na dotácie 
v tomto programe vo vyššom štandarde / počet členov všetkých žiadateľov) x % naplnenia kritérií 
vyššieho štandardu13.  
 
V súvislosti s napĺňaním cieľov programu a monitorovaním využitia finančných prostriedkov  
sa sledovali v programe PODPORA mládežníckych organizácií 2014  nižšie uvedené ukazovatele (všetky 
uvádzané hodnoty v tabuľke 3 sú kumulatívne). 
 
Tab. 3 Sledované ukazovatele programu podpora v roku 2014 

A) VEĽKOSŤ A PÔSOBENIE ŽIADATEĽOV 
Počet 

 

Dosiahnuté hodnoty 67 490 

z 
toho 

- vo veku do 14 rokov vrátane 37 555 

- vo veku 15 – 17 rokov vrátane 13 589 

- vo veku 18 – 26 rokov vrátane 13 452 

- vo veku 27 – 30 rokov vrátane 2 777 

Počet členov s nedostatkom príležitostí celkom 16 017 

z 
toho 

- sociálne a kultúrne prekážky 7 146 

- ekonomické prekážky 5 134 

- zdravotné prekážky 2 582 

- vzdelanostné prekážky 3 082 

- geografické prekážky 4 000 

Počet mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov vrátane, ktorí sa zúčastňujú na 
organizovaní aktivít pre deti a mládež 

4 694 

Počet mládežníckych vedúcich vo veku nad 18 rokov vrátane, ktorí organizujú aktivity 
pre deti a mládež 

8 364 

Počet pracovníkov s mládežou vo veku nad 18 rokov vrátane, ktorí organizujú aktivity 
pre deti a mládež 

1 802 

Počet okresov, v ktorých pôsobia nižšie organizačné zložky žiadateľov 542 

                                                           
11 Ak by na tento program bol vyčlenený napríklad 1 mil. EUR,  v rámci základného štandardu by sa rozdeľovalo 

657 895 € a v rámci vyššieho štandardu 342 105 €. 
12 Ak napríklad všetci žiadatelia, ktorí splnia kritériá základného štandardu budú mať spolu 60 tisíc členov, výška 

dotácie na jedného člena bude 657 895 / 60 000 = 10,96 EUR.  
13 Vo vyššom štandarde môže žiadateľ dosiahnuť hodnotenie maximálne 52 bodov. V takom prípade by sa výška 

dotácie za splnenie kritérií vyššieho štandardu dostala na úroveň sumy (342 105 / 60 000) x 100 % = 5,70 EUR. 
Ak by však žiadateľ naplnil požiadavky vyššieho štandardu len na polovicu, t.j. 26 bodov, výška dotácie by bola 
len polovica zo sumy 5,70 EUR, t.j. 2,85 EUR.  
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Počet základných organizačných zložiek žiadateľov 2 323 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľov, ktorých členovia sú členmi komisií, 
výborov, prípadne iných poradných orgánov mesta/obce na miestnej úrovni 

268 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľov, ktorých členovia sa pravidelne 
stretávajú so zástupcami samosprávy za účelom spolupráce v oblasti mládeže 

695 

Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti 146 696 

Počet členov nad 30 rokov 400 

 

B)  AKTIVITY ŽIADATEĽOV (kumulatívne) Počet 
podujatí 

Počet 
účastníkov 

Vzdelávacie podujatia pre radových členov žiadateľov 999 24 716 

Vzdelávacie podujatia pre vedúcich základných zložiek 
žiadateľov 

278 5512 

Vzdelávacie podujatia pre pracovníkov/dobrovoľníkov 763 19492 

Jednodňové podujatia pre deti a mládež 20 198 320 243 

Viacdňové podujatia pre deti a mládež 1 606 60 676 

Pobytové 
podujatia 

- realizované v SR bez zahraničnej účasti 557 20 179 

- realizované v SR so zahraničnou účasťou 45 3 222 

- realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 151 5 154 

Aktivity v rámci programu Program Mládež v akcii/Erasmus+ 31 687 

Informačné aktivity (kampane, festivaly aktivít a pod.) 264 15 118 

Iné (popíšte) medzinárodné aktivity, pracovné stretnutia, 
brigády 

454 54 531 

 
Na základe hodnotení záverečných správ ich hodnotitelia navrhli ako príklady dobrej praxe nasledovné 
organizácie: 
 
Detská organizácia FÉNIX, o.z. 
Detská organizácia Fénix, o.z. je veľmi kvalitnou organizáciou s nadštandardnou úspešnosťou projektu  
z kvantitatívneho hľadiska i kvalitatívneho. Napĺňanie strategických cieľov je nastavené v organizácii 
od roku 2014 do roku 2019. Ciele boli napĺňané pomocou pravidelných aktivít, domácich 
a zahraničných projektov. V roku 2014 to bolo konkrétne 7 cieľov. Hlavnými partnermi pre Fénix v roku 
2014 bolo MŠVVaŠ SR a IUVENTA. Okrem toho Detská organizácia Fénix spolupracuje s rôznymi 
partnermi. Záber je celoslovenský a v rôznych poliach pôsobenia.  
 
Spoločenstvo evanjelickej mládeže 
Organizácia si v roku 2014 vytýčila 13 obsahových cieľov, pričom má vypracovaný systém hodnotenia 
úspešnosti ich realizácie. Organizácia tiež zodpovedne pristupuje k napĺňaniu jednotlivých základných 
princípov a využíva nástroj spätnej väzby, vďaka ktorému má kvalitatívny výstup od cieľových skupín, 
aj na základe ktorých si sleduje, či uvedené princípy napĺňa. Svoju pôsobnosť má rozdelenú  
do oblastných centier na území Slovenskej republiky, snaží sa o čo najširšie zapojenie cieľovej skupiny. 
Organizácia realizuje aktivity a podujatia smerované mládeži (radovým členom organizácie), tento 
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okruh aktivít je rôznorodý - športové aktivity, umelecké aktivity, dobrovoľnícke aktivity, výchova 
a vzdelávanie, pomoc miestnym združeniam. V roku 2014, organizácia realizovala tri typy aktivít pre 
svoje cieľové skupiny. 
 
Klub Prieskumník – Pathfinder 
Organizácia počas roka 2014 splnila väčšinu z naplánovaných aktivít, či opatrení. Aktívne pôsobila  

na sociálnych sieťach s cieľom informovať čo najširšiu verejnosť o svojich aktivitách. Systematicky 

prispievala k rozvoju mládeže ako radových členov organizácie,  realizovala pravidelnú klubovú činnosť, 

sobotné školy, výchovno-vzdelávacie aktivity, venovala sa dobrovoľníkom. Aktivitu s názvom Dotkni sa 

neba prevýšila o 12 % oproti plánovanému zapojeniu. Aktivity boli celonárodného charakteru, 

rozdelené do rôznych tematických oblastí, čím sa pokryla veľká časť potrieb jednotlivých cieľových 

skupín. Za prínosnú sa považuje spolupráca organizácie s organizáciami z ČR.  

Strom života 
Organizácii sa plán činnosti pre rok 2014 daril napĺňať s miernymi modifikáciami pre niektoré aktivity. 
Výrazným posunom organizácie je schválenie projektu v programe Erasmus+, ktorý je zameraný najmä 
na pracovníkov s mládežou. Organizácia spolupracuje s medzinárodnými sieťami.  
 
Stredoškolská študentská únia Slovenska 
Miera napĺňania strategického plánu tejto organizácie je veľmi dobrá. Ide o pomerne mladú 
organizáciu, ktorá bola v čase hodnotenia v rastovom móde. Organizácia má jasne zadefinované ciele 
a reportované ukazovatele ich napĺňania nasvedčujú tomu, že organizácia je v progrese. Organizácia 
realizuje jednodňové i viacdňové, najmä vzdelávacie a plánovacie aktivity pre svojich členov. Vzhľadom 
na štádium vývoja organizácie je tento systém dobre prepracovaný a plný zmysluplných aktivít. 
Organizácia spolupracuje s dvomi medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v rovnakej oblasti 
činnosti. Oceňujeme, že ide o v Európe renomované organizácie. 
 
 
1.1.  Problémy organizácií pri realizácii svojej činnosti v roku 2014 

Vo svojich záverečných správach za rok 2014 podporené organizácie uvádzali viaceré skutočnosti, ktoré 

museli riešiť alebo ovplyvnili ich činnosť. Medzi týmito organizáciami uvádzanými prekážkami  sa 

častejšie vyskytlo upozornenie, že zlá ekonomická situácia cieľových skupín viedla ku organizovaniu 

podujatí a aktivít, ktoré nevyžadujú veľké finančné príspevky zo strany organizácií.  

Tiež ľudské zdroje organizácií sú obmedzené kapacitami dobrovoľníkov, keďže činnosť organizácií je 

často založená práve na princípe dobrovoľníckej práce (dobrovoľníci si potrebujú zarobiť alebo získať 

skúsenosti v odbore, ktorý od nich očakávajú budúci zamestnávatelia). 

 
Organizácie zhodnotili, že sa zvyšuje počet mladých ľudí v programe PODPORA, ale zároveň sa zmenšil 
celkový objem prerozdelených financií, finančné prostriedky z dotácie prichádzajú neskôr, a tak prvé 
mesiace roka sú náročné z hľadiska zabezpečenia aktivít, materiálu aj chodu organizácií. Preklenovacie 
jednoročné obdobie (program ADAM - program PODPORA) bolo náročné z hľadiska administratívy aj 
kvôli neistote plánovať systematickú činnosť na dlhšie obdobie.  
 

Mnohé organizácie poukázali na problémy so systémom VIVANT (nefunguje efektívne, boli 

nedostatočne komunikované zmeny v systéme). Ako problém sa javilo informovanie nižších zložiek 

o zmenách v systéme Vivant s prípadným zaškolením na prácu v systéme. 

 

Požiadavkou zo strany organizácií je vytvorenie príručky pre používateľov a/alebo aktívna IT podpora, 

ako aj zosúladenie  štatistických výstupov zo systému VIVANTt s požiadavkami vo výzvach v systéme 

NELSON a vytvorenie jasného, zrozumiteľného a prehľadného materiálu, ktorý by obsahoval 

jednoduché vysvetlivky k vyúčtovaniu dotácie. 
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Organizácie tiež navrhovali zjednodušenie administratívy a práce so žiadosťou i so záverečnou správou 
a skrátenie doby od vyhlásenia výsledkov schvaľovania žiadostí o registráciu v programe a prevedenie 
dotácie z MŠVVaŠ SR na účet združenia v skoršom termíne v rámci kalendárneho roka a skoré 
zverejňovanie zmien v systéme PODPORA, aby organizácie  o nich mohli v dostatočnom predstihu 
informovať členov a dobrovoľníkov.  
 

Vysoko bol zo strany organizácií hodnotený a oceňovaný prístup IUVENTY. Zamestnanci boli ústretoví, 

ochotní vždy pomôcť a poradiť, na otázky a požiadavky bezodkladne reagovali.  

 

1.2. Podpora mládežníckych organizácií 2015 - 2017 
V roku 2015 sa do systému NELSON registrovalo spolu 26 občianskych združení, no žiadosť dokončilo 
a v termíne odovzdalo iba 19 z nich. Zvyšných 7 žiadateľov ponechalo žiadosť o registráciu v rôznych 
štádiách rozpracovanosti. Z predložených 19 žiadostí o registráciu boli všetky po uzavretí hodnotiaceho 
procesu schválené a Odborná komisia následne odporučila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, aby vydal rozhodnutie o  maximálnych sumách dotácií pre jednotlivých žiadateľov pre rok 2015.  
V programe PODPORA nastali v období rokov 2015 – 2017 zmena. Úspešne zaregistrovaní žiadatelia 

získali nárok o uchádzanie sa o finančnú dotáciu v rámci programu PODPORA nie na jeden rok, ale 

na 3 roky. 

 
Celkový pomer základného štandardu, vyššieho štandardu a napĺňania Stratégie bol 25 : 60 : 1514. Suma 
alokovaná na základný a vyšší štandard bola v plnej výške určená na prerozdelenie medzi žiadateľov.  
Výška dotácie na člena v napĺňaní Stratégie sa určila ako podiel pomeru sumy určenej na dotácie 
v tomto programe na napĺňanie Stratégie a celkového počtu členov všetkých žiadateľov, ktorí splnili 
podmienky základného štandardu vynásobeného mierou naplnenia kritérií v rámci napĺňania 
Stratégie15. 
 
Graf. 1 Celkový pomer Základného štandardu, Vyššieho štandardu a napĺňania Stratégie 

 

 

                                                           
14 Ak by na tento program bol vyčlenený napríklad 1 mil. EUR,  v rámci základného štandardu by sa rozdeľovalo 250 000 €, v rámci vyššieho 

štandardu 600 000 € a na napĺňanie Stratégie by bolo k dispozícii 150 000 €. 
15 Ak napríklad všetci žiadatelia, ktorí splnia kritériá základného štandardu budú mať spolu 60 tisíc členov, maximálna výška dotácie na 
jedného člena pri napĺňaní Stratégie bude 150 000 / 60 000 = 2,5 EUR vynásobená mierou napĺňania kritérií. Ak organizácia v časti napĺňania 
Stratégie dosiahla napríklad 6 z 16 možných bodov, naplnila Stratégiu na 37,5%, v tom prípade na člena bude vychádzať dotácia 0,9375 € 

25%

60%

15%

Základný štandard. Pri výpočte výšky
dotácie sa berie do úvahy počet členov
organizácie

Vyšší štandard. Výška dotácie sa
vypočíta podľa počtu členov
organizácie a % naplnenia kritérií
vyššieho štandardu

Stratégia pre mládež. Výška dotácie pri
napĺňaní cieľov Stratégie SR pre
mládež sa určí podľa počtu členov
organizácie a % napĺňania
kvalitatívnych kritérií Startégie SR
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V súvislosti s napĺňaním cieľov programu a monitorovaním využitia finančných prostriedkov  
sa sledovali nižšie uvedené ukazovatele (všetky hodnoty sledovaných ukazovateľov sú kumulatívne): 
 
Tab. 4 Sledované ukazovatele programu podpora v rokoch 2015 – 2017 

A) VEĽKOSŤ A PÔSOBENIE ŽIADATEĽOV 
Počet Počet 

2015 2016 

Dosiahnuté hodnoty 69 831 68 006 

z 
toho 

- vo veku do 14 rokov vrátane 37 497 36 170 

- vo veku 15 – 17 rokov vrátane 14 239 14 081 

- vo veku 18 – 26 rokov vrátane 15 252 14 924 

- vo veku 27 – 30 rokov vrátane 3 113 2 837 

Počet členov s nedostatkom príležitostí celkom 16 743 18 913 

z 
toho 

- sociálne a kultúrne prekážky 5 805 5 710 

- ekonomické prekážky 5 024 5 265 

- zdravotné prekážky 1 958 1 766 

- vzdelanostné prekážky 3 017 2 606 

- geografické prekážky 4 361 5 573 

Počet mladých vedúcich vo veku 15 – 17 rokov vrátane, ktorí sa 
zúčastňujú na organizovaní aktivít pre deti a mládež 

4 292 3291 

Počet mládežníckych vedúcich vo veku nad 18 rokov vrátane, ktorí 
organizujú aktivity pre deti a mládež 

8 011 6 276 

Počet pracovníkov s mládežou vo veku nad 18 rokov vrátane, ktorí 
organizujú aktivity pre deti a mládež 

2 786 2 024 

Počet okresov, v ktorých pôsobia nižšie organizačné zložky žiadateľov 
(kumulatívne) 

625 629 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľov 2 698 2 544 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľov, ktorých členovia 
sú členmi komisií, výborov, prípadne iných poradných orgánov 
mesta/obce na miestnej úrovni 

321 308 

Počet základných organizačných zložiek žiadateľov, ktorých členovia 
sa pravidelne stretávajú so zástupcami samosprávy za účelom 
spolupráce v oblasti mládeže 

720 739 

Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti 147 501 140 453 

počet členov nad 30 rokov 55 416 41 523 

 

B)  AKTIVITY ŽIADATEĽOV (kumulatívne) 
Počet 

podujatí 
Počet 

účastníkov 
Počet 

podujatí 
Počet 

účastníkov 

2015 2016 

Vzdelávacie podujatia pre radových členov 
žiadateľov 

2 938 38 967 3 152 36 782 

Vzdelávacie podujatia pre vedúcich 
základných zložiek žiadateľov 

338 6 823 360 6 588 

Vzdelávacie podujatia pre 
pracovníkov/dobrovoľníkov 

586 13 827 658 17 661 

Jednodňové podujatia pre deti a mládež 10 347 352 231 10 255 371 421 

Viacdňové podujatia pre deti a mládež 1 486 55 746 1 413 52 380 
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Pobytové 
podujatia 

- realizované v SR bez 
zahraničnej účasti 

580 21 378 555 21 335 

- realizované v SR so 
zahraničnou účasťou 

38 3 190 59 4 362 

- realizované v zahraniční 
(účastníci zo SR) 

116 3 366 237 4 086 

Aktivity v rámci programu Program Mládež 
v akcii/Erasmus+ 

72 1 496 52 1 827 

Informačné aktivity (kampane, festivaly 
aktivít a pod.) 

633 31 215 324 26 028 

Iné 
(popíšte) 

medzinárodné aktivity, 
pracovné stretnutia, brigády 

767 37 167 533 37 854 

 

1.2.1. Plnenie Stratégie v podmienkach programu PODPORA mládežníckych organizácií v rokoch 
2015 – 2016 
Zo spolu 19 úspešných žiadateľov o registráciu sa iba 2 organizácie registrovali v základnom štandarde 

(Stredoškolská študentská únia Slovenska, Združenie mariánskej mládeže), ostatné organizácie sa 

registrovali vo vyššom štandarde a zároveň sa zaviazali  napĺňať témy Stratégie SR pre mládež 2014 – 

2020. Týchto 17 organizácií kumulatívne pracuje na plnení 93 cieľov. Plnenie týchto 93 cieľov možno 

hodnotiť nasledovne16: 

 2 ciele boli plnené nad rámec projektu, 

 2 ciele boli plnené v predstihu oproti projektu, 

 44 cieľov bolo plnených v súlade s harmonogramom, 

 19 cieľov nemalo preukázaný súlad s opatreniami Stratégie, z toho najviac v téme PARTICIPÁCIA, 

 Podanie informácií o 8 cieľoch, organizácie zabudli spomenúť v odpočtoch, z toho najviac v téme 
SOCIÁLNE ZAČLENENIE, 

 9 cieľov bolo realizovaných s oneskorením oproti projeku, 

 9 cieľov bolo realizovaných s výrazným oneskorením, z toho najviac v téme PARTICIPÁCIA. 
 
Z pohľadu pokrytia tém Stratégie a miery úspechu ich napĺňania možno uviesť nasledovné členenie: 
Nadpriemerne pokryté témy: DOBROVOĽNÍCTVO, MLÁDEŽ A SVET. 
Priemerne pokryté témy: PARTICIPÁCIA, PRÁCA S MLÁDEŽOU. 
Podpriemerne pokryté témy: ZDRAVIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL, SOCIÁLNE ZAČLENENIE, VZDELÁVANIE. 
Kriticky nepokryté témy: TVORIVOSŤ A PODNIKAVOSŤ, ZAMESTNANOSŤ. 
 
Z pohľadu efektivity vynaložených prostriedkov štátu a úspešnosti plnenia možno uviesť nasledovné: 

 Príjemcovia s excelentným plnení: eRko, NODAM, SDA, Strom života, Slovenský skauting. 

 Príjemcovia s priemerným plnením: ZKSM, YMCA, ZSMN, AMAVET. 

 Príjemcovia s podpriemerným plnením: DO FÉNIX, DO ZÁHORÁCKY FÉNIX, Domka, Prieskumník -
Pathfinder. 

 Príjemcovia s kritickým plnením: IMA, SPDDD Úsmev ako dar, Laura, SEM. 
 
Pri vyššie uvedenom  hodnotení je potrebné poukázať na jeho nereprezentatívnosť, nakoľko tento 
prehľad vypovedá najmä o (nízkej) schopnosti organizácií odhadnúť svoje možnosti, keďže v prípade 
označenia vyššieho počtu cieľov a ich následného nesplnenia sa organizácia rýchlejšie dostáva do nižšej 
kategórie, než organizácia, ktorá si vyberie napr. 3 ciele spadajúce do jadra svojej činnosti. 

                                                           
16 Dean Reš, Správa o plnení Stratégie pre mládež 2014 - 2020 v podmienkach programu podpora 2016. Bratislava: Iuventa - 

Inštitút pre mládež. 
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1.2.2. Závery vzťahujúce sa k napĺňaniu 9 tém Stratégie spolu s najzaujímavejšími zisteniami 
a odporúčaniami 
 
Vzdelávanie 
Viaceré organizácie mylne pracovali na prepojení formálneho a neformálneho vzdelávania cez cieľ 
REŠPEKT K MLADÝM, pričom však ich partnerstvo neprebiehalo so žiackymi školskými radami, ale 
s pedagogickými zamestnancami. V sektore nebol identifikovaný projekt so systémovým dopadom, 
resp. ambíciou vytvorenia platformy na vytvorenie národnej platformy pre spoluprácu a partnerstvo 
vo vzdelávaní. Príkladom dobrej praxe môže byť v tejto oblasti AMAVET. 
 
Zamestnanosť 
Téma predstavovala výrazný rastový potenciál pre tretí sektor, najmä pre možnosť iniciovania medzi 
sektorových partnerstiev a financovanie aktívnych opatrení cez schémy de minimis ÚPSVaR. Iba 
s poľutovaním možno konštatovať, že ani jedna organizácia nevyvíja aktivity k tejto téme. 
 
Tvorivosť a podnikavosť 
Aj táto téma sa ocitla na konci rebríčka priorít. Jedinou v tomto smere aktívnou organizáciou 
s celoslovenským pokrytím je Slovenský skauting, ktorá síce umožňuje členom rozvíjať 
podnikateľského ducha, ale podpora podnikateľskej gramotnosti je pre Slovenský skauting iba 
okrajovou záležitosťou z hľadiska zamerania organizácie (t.j. hovoríme o rádovo desiatkach 
preškolených mladých ľudí ročne nad rámec projektového zámeru Slovenského skautingu) 
 
Participácia 
V predmetnej téme pracovalo všetkých 17 príjemcov, ktorí vykazovali kumulatívnu aktivitu 
v 45 cieľoch. Stav je nasledovný: 12 organizácií pri 18 cieľoch vykazuje hodnotenie „nepreukázaný 
súlad“. Najčastejšie ide o cieľ SLOVO MLADÝM (8), nasleduje PARTICIPÁCIA ON-LINE a RESPEKT 
K MLADÝM. V piatich prípadoch bolo priradené hodnotenie „s výrazným oneskorením“ a v 6 prípadoch 
„s oneskorením“. Tzn., že iba v 31 % strategických cieľov bolo plnenie v súlade s harmonogramom. Stav 
bol výsledkom snahy organizácií za každú cenu splniť kritérium aj pri žiadateľoch, ktorí v téme 
PARTICIPÁCIA predtým nepracovali.  
Za príklady dobrej praxe možno označiť projekt ZKSM „Kresťan v politike“, projekty eRko „Detský čin 
pomoci“ a „Voda, prírodné dedičstvo“, či iniciatívy SDA „Rozumne o migrácii“, „Hrozby  
pre demokraciu“. Za inovatívny možno označiť aj projekt Stromu života „Bioprofily miest a obcí“. 
 
Mládež a svet 
Túto tému je možné považovať za bezproblémovú, najmä vďaka využívaniu synergií s programom 
Erasmus+ (s osobitným dôrazom na KA2 – strategické partnerstvá a KA1 – Európsku dobrovoľnícku 
službu). Organizácie sú etablovanými členmi svojich svetových sietí, čo umožňuje efektívne využívať 
knowledge spillover. Partnerské projekty majú silný nadregionálny dopad. 
 
Zdravie a zdravý životný štýl 
Príjemcovia  v tejto téme pokryli široké spektrum tém s pozitívnym presahom na aktivity prevencie 
kriminality kofinancované MV SR. Za negatívum možno považovať pretrvávajúce spoločenské tabu 
problémov vzťahujúcich sa ku sexualite. Najviac boli zastúpené osvetové a výchovné kampane 
a aspekty výchovy ku zdraviu vrátane prevencie. 
 
Sociálne začlenenie 
Navrhované ciele a opatrenia boli v Stratégii kategorizované do troch základných oblastí, ktoré sa 
týkajú potrieb mladých ľudí zasiahnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, služieb zameraných 
na odstránenie alebo predchádzanie vzniku sociálneho vylúčenia a poskytovateľov služieb. 
Téme sa venuje iba jedna organizácia (YMCA). Tu môže byť príkladom dobrej praxe prevádzka 
niekoľkých komunitných a nízkoprahových centier a projekt Cesta muža. 
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Dobrovoľníctvo 
Všetkým 17 prijímateľom sa darí napĺňať ciele, ktoré si vytýčili v rámci tejto témy. Je možné 
konštatovať, že Dobrovoľníctvo je najrozsiahlejšie pokrytá téma Stratégie s výraznejším dopadom 
a spoločenskou viditeľnosťou. Zo strany štátu je možné pokračovať a pozitívne vplývať na uznávanie 
zručností, keďže po získaní značiek kvality v oblasti dobrovoľníctva je sektor pripravený na ďalší stupeň 
smerom k validácii a uznaniu. 
 
Práca s mládežou 
Niekoľko organizácií (aj s dostatočným vplyvom na iniciovanie systémových zmien) malo ambíciu 
venovať sa tejto téme, avšak predbežné výsledky neuspokojujú. Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže deklarovalo zámer vytvoriť študijné materiály pre poslucháčov VŠ a následne spolupracovať 
s univerzitami na ich využití. Tento zámer sa zatiaľ neuskutočnil. Ani Domka nerealizovala vedeckú 
štúdiu na overenie vytvoreného zoznamu potrieb mladých. Úspešne však podporovala kvalitu 
a zvyšovanie dôveryhodnosti v očiach verejnosti.  
 
Príkladom dobrej praxe môže byť Slovenská debatná asociácia a ich projekt merania dopadu aktivít na 
mladých ľudí (metodika sledovala zmeny v postojoch aj zručnostiach). Dlhodobo nepokryté sú 
opatrenia na zvýšenie povedomia o hodnote a prínose práce s mládežou, začlenenie obsahu práce 
s mládežou do vzdelávania na VŠ, mapovanie potrieb mládeže a sieťovanie mimo afiliovaných štruktúr. 
 
 
1.2.3. Problémy organizácií pri realizácii svojej činnosti v roku 2015 
Organizácie by boli uvítali väčší záujem o ich činnosť a aktivity zo strany ostatných aktérov v sektore 
(MŠVVaŠ SR, IUVENTA), a to v oblasti podpory činnosti, pomoci pri riešení bežného fungovania 
organizácií aj metodickú podporu a školenia v rôznych oblastiach.  
 

Organizáciám chýbalo praktické usmernenie v oblasti akreditácie vzdelávacích programov (napr. 

metodické školenia zo strany Iuventy alebo samotnej akreditačnej komisie, ktoré by boli zamerané  

na neformálne vzdelávanie – s vysvetlením a usmernením ako robiť kvalitné neformálne vzdelávanie, 

popis štandardov neformálneho vzdelávania a pod.), tiež by boli uvítali metodickú príručku 

k zúčtovaniu dotácie  s uvedením prehľadných pravidiel s nakladaním s finančnými prostriedkami.  

 

Viaceré organizácie uviedli, že finančné prostriedky z dotácie prichádzajú neskôr, a tak prvé mesiace 

roka sú pre organizácie náročné z hľadiska zabezpečenia aktivít, materiálu a chodu organizácie. Tiež  

viaceré organizácie uviedli, že neočakávané zníženie dotácie spôsobilo, že nemohli uskutočniť 

plánované aktivity a činnosť uskutočniť v takom rozsahu, v akom  bola pôvodne plánovaná.  

Pri pokračovaní tohto trendu (poklese dotácie) môže dôjsť ku strate personálnych kapacít na miestnej 

aj celoslovenskej úrovni, čo môže znamenať aj stratu zamestnancov, ktorí sa venujú metodickému 

riadeniu (vzdelávaniu, facilitácii, organizácia celoslovenských podujatí), redukciu projektov, alebo 

redukciu rozsahu projektov. Na druhej strane zníženie dotácie bola výzva z hľadiska diverzifikácie 

zdrojov, teda viedla ku hľadaniu nových finančných možností ako vylepšiť nepriaznivú finančnú 

bilanciu.  

 

Opätovne organizácie uvádzali problémy s elektronickým systémom VIVANT (napr. nemožnosť 

zobrazenia členov spoločenstva ako aj exportu členov do registračného hárku podľa abecedy, - 

nefunkčné vyhľadávanie člena v rámci spoločenstva, pri úprave/odstránení člena/kolektívu/podujatia 

a vrátení sa na zoznam sa systém nevráti na stranu, ale opäť na prvú atď). K pozitívnym hodnoteniam 

organizácií možno uviesť, že monitorovacia návšteva z IUVENTY povzbudila niektoré organizácie k 

akreditácii vzdelávacích programov. 

 

1.2.4. Problémy organizácií pri realizácii ich činnosti v roku 2016 
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Mnohé organizácie poukázali vo svojich hodnoteniach na náročné fungovanie v rámci zníženej dotácie 

v programe PODPORA oproti minulým rokom. To prinieslo redukciu rozsahu projektov. Zároveň to 

prinieslo výzvu v hľadaní nových finančných zdrojov, písaní projektov a oslovovaní možných 

podporovateľov. Vzhľadom na pokles financií v programe PODPORA mládežníckych organizácií, 

organizácie uvádzajú obavu z udržania kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií kladených na 

mládežnícke organizácie. Pri ďalšom poklese dotácie tlak zo strany základných organizačných jednotiek 

združení môže rásť a spôsobiť tak stratu personálnych kapacít na miestnej aj celoslovenskej úrovni, to 

môže znamenať stratu zamestnancov – metodikov aj riadiacich pracovníkov. To môže následne 

priniesť postupný zánik systematickej práce s mládežou. Tiež odchod časti základných organizačných 

jednotiek združení, môže ohroziť kvalitatívny rast až funkčnosť organizácií.  

 

Organizácie poukazujú aj na fakt, že finančné prostriedky z dotácie prichádzajú až v druhom kvartáli 

kalendárneho roka, a tak prvé mesiace roka sú pre organizácie náročné z hľadiska zabezpečenia aktivít, 

materiálu a chodu organizácií.  

 

Jednoznačným odporúčaním pre kompetentné orgány je pracovať na tom, aby finančná podpora pre 

organizácie, ktoré sa chcú rozvíjať, značne stúpla a tak sa predchádzalo veľkým výkyvom, ako sa to 

udialo v roku 2016.  Organizácie tiež uvádzajú ako problém vysoké administratívne zaťaženie - 

administratívne práce si vyžadujú veľa energie a času od pracovníkov ústredia organizácie.  

Stredne veľké organizácie, ktoré sa snažia získať finančné prostriedky prostredníctvom projektov majú 

problém so zabezpečením nevyhnutného počtu administratívnych pracovníkov na zvládnutie všetkých 

administratívnych povinností. Aj v roku 2016 naďalej pretrvávali problémy so systémom Vivant a tiež, 

že počas prípravy priebežnej správy sa v systéme Nelson vyskytol technický problém s nahrávaním 

počtov a názvov publikácii.  

 

Organizácie konštatovali, že je potrebné neustále nachádzať nové spôsoby motivácie mladých ľudí, 
ktorí v dnešnej dobe sú menej ochotní venovať svoj voľný čas pre dobro iných nezištne. Jedna 
z podporených organizácií tiež poukázala na nedostatočný prístup k výstupom Štruktúrovaného 
dialógu (jeho koordinátorom je Rada mládeže Slovenska). V hodnoteniach sa tiež vyskytlo poukázanie 
na vysokú fluktuáciu zamestnancov Iuventy, ktorú organizácie vyhodnotili ako jednu z prekážok pri ich 
činnosti, keďže je pre nich sťažená komunikácia a riešenie vzniknutých problémov s administrátorom 
programov v rámci grantovej schémy, čo sa týka aj programu PODPORA mládežníckych organizácií. 
 
 
1.2.5. Vplyv výšky dotácie na činnosť organizácií 
Na záver je potrebné konštatovať, že podpora systematickej práce s mládežou na Slovensku počas 

posledných 10 rokov klesá. Dotácia na člena mládežníckej organizácie v programe Podpora 

mládežníckych organizácií sa postupne znížila: 
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Graf.2  Priemerný príspevok na člena ml. organizácie v rámci programu Podpora ml. organizácií 

 

Štátny príspevok mládežníckym organizáciám sa postupne znížil priemerne z 36,06 € na člena v roku 

2009 na 22,39 € na člena v roku 2016, teda o cca 40 %. Znižovanie štátneho príspevku v takomto 

rozsahu sa samozrejme prejavilo na fungovaní jednotlivých organizácií.  

V priebehu apríla a mája 2016 Rada mládeže Slovenska vykonala výskum dopadov tohto znižovania, 

ktorého sa zúčastnila väčšina veľkých mládežníckych organizácií pôsobiacich na Slovensku.17   

 
Výskum potvrdil, že program PODPORA mládežníckych organizácií predstavuje kľúčový zdroj 
financovania pre organizácie zastrešujúce 74 045 detí a mladých ľudí (za rok 2016) a jeho znižovanie 
vážne ohrozuje chod mládežníckych organizácií a budúcnosť práce s mládežou na Slovensku. 
Organizácie zapojené do prieskumu sa nezávisle na sebe jednomyseľne zhodli, že znižovanie 
prostriedkov negatívne zasiahlo najmä tieto oblasti:  
  

1. Kvalita práce s mládežou  
 Organizácie bojujúce so zmenšujúcimi sa zdrojmi:  

 radikálne znížili svoje školiace a metodologické kapacity,  

 prepúšťali ľudí zodpovedných za vzdelávanie,  

 kvôli nedostatku ľudských zdrojov prestali aktualizovať svoje metodologické postupy,  

 obmedzili prácu na zlepšovaní obsahu a kvality svojich služieb a svoje akreditované vzdelávanie,  

 zmenšili rozsah aktivít zameraných na rozvoj a vzdelávanie svojich dobrovoľníkov.  

  

Dôsledkom šetrenia na metodike a kvalite vzdelávania je absencia rozvoja. Organizácie využívajú 

metodologické postupy, ktoré so zmenami v spoločnosti rýchlo zastarávajú, ale nemajú možnosti 

a kapacitu ich aktualizovať. Ich dobrovoľníci nedostávajú takú obsahovú a metodologickú podporu, 

                                                           
17 V abecednom poradí: AIESEC Slovensko; Detská organizácia FÉNIX, DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže; eRko - 

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí; Inex Slovakia; Laura, združenie mladých; Slovenská debatná asociácia; Slovenský 

skauting; Spoločenstvo Evanjelickej mládeže; Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti; 

Združenie mariánskej mládeže  
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aby mohli svoju činnosť vykonávať stále lepšie. Sektor ako celok preto napriek obrovskej snahe 

organizácií čelí veľkému riziku postupnej erózie štandardov kvality práce s mládežou.  

  

2. Rozvoj organizácií a ich potenciál na ďalší rast  

Obmedzovanie finančných prostriedkov znamenalo, že organizácie boli nútené sústrediť sa len 

na niektoré aspekty svojej činnosti a obmedziť ostatné aktivity. To znamenalo: 

 zánik miestnych organizačných jednotiek viacerých organizácií, 

 redukciu počtu podujatí organizovaných pre nečlenov, 

 obmedzenia pri rozširovaní činnosti.   

  

Následkom vzniknutej situácie sú nevyužité možnosti rozvoja mládežníckych organizácií. Napriek 

tomu, že mládežnícke organizácie majú potenciál výrazne rozširovať svoju členskú základňu a pôsobiť  

aj  na svojich nečlenov a ich okolie, súčasné podmienky financovania im to neumožňujú.  

  

3. Začlenenie detí zo sociálne slabšieho prostredia  

Snahou všetkých mládežníckych organizácií je čo najväčšia otvorenosť, a to hlavne smerom k deťom zo 

sociálne slabšieho prostredia. Znižovanie štátneho financovania znamenalo, že táto otvorenosť často 

nie je možná. Mládežnícke organizácie sú kvôli vlastnej finančnej situácii nútené vyberať stále vyššie 

finančné poplatky a obmedzovať možnosti ich zníženia či odpustenia v prípade, že si to dané dieťa 

nemôže dovoliť. To znamená že deti zo znevýhodneného prostredia, teda práve tie, ktorým dobrá 

práca s mládežou môže pomôcť najviac, k nej majú obmedzený prístup.   

 

 

2. Program KOMUNITA mladým 
 
Program KOMUNITA mladým sa zameria na tvorbu takých opatrení, ktoré sú predpokladom  
pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej a regionálnej úrovni, zavádzanie nových 
trendov  v práci s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni, tvorbu medzisektorovej politiky vo vzťahu 
k mládeži na miestnej a regionálnej úrovni, posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých 
zainteresovaných strán aktívnych v oblasti starostlivosti o mládež na miestnej a regionálnej úrovni, 
posilnenie validácie a uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania na miestnej 
a regionálnej úrovni, rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku 
politiku a zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej a regionálnej úrovni.   
  

Z hľadiska vyššie uvedeného zamerania, program KOMUNITA mladým podporuje nasledovné oblasti 

činností organizácií:  

  
Fáza I 
Zber údajov a ich analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch  
Tvorba mládežníckej politiky založenej na dôkazoch predpokladá dôkladnú analýzu aktuálneho stavu 
existujúcich opatrení zameraných na mladých ľudí, zisťovanie a analýzu chýbajúcich údajov, 
identifikáciu výziev, ktorým mladí ľudia čelia v rámci daného mesta či obce, a to pri zohľadnení 
dostupných informácií a údajov, získaných výskumnou činnosťou na európskej, národnej či regionálnej 
úrovni.   
 
Fáza II 
Tvorba strategického dokumentu pre oblasť mládeže  
Moderná mládežnícka politika musí byť vytváraná s využitím relevantných a aktuálnych údajov, 
participatívne a s využitím potenciálu všetkých aktérov, ktorí vykonávajú činnosti v prospech mladých 
ľudí v danom meste či obci. To predpokladá poznanie relevantných kľúčových aktérov, ich zapojenie 
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do procesu definovania priorít a stanovenia strategických cieľov zameraných na mladých ľudí, vrátane 
priorít a cieľov v oblasti práce s mládežou, ako aj systematickú spoluprácu pri napĺňaní definovaných 
cieľov.   
 
Fáza II 
Napĺňane strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s mládežou  
Pri práci s mládežou je nevyhnutné identifikovať moderné a efektívne formy činností, ktoré zohľadňujú 
špecifiká a rýchlo sa meniace potreby mladých ľudí a aktívne ich do prípravy i realizácie rôznych činností  
zapájajú. Takého činnosti v práci s mládežou majú prispievať k napĺňaniu cieľov mládežníckej politiky.     
(Výzva k fáze III nebola vyhlásená.) 
 
Zameranie programu 2016 – 2017  

Program KOMUNITA bol pilotne spustený v roku 2016. V súlade s cieľmi Stratégie SR pre mládež na 
roky 2014 – 2020, sa program KOMUNITA v rokoch 2016 a 2017 zameria na zber údajov a ich analýzu  
pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch, a to najmä:   

 na analýzu aktuálneho stavu existujúcich opatrení na miestnej úrovni zameraných na mladých 
ľudí, vrátane súvisiacich politík a strategických dokumentov,  

 na zisťovanie a analýzu potrieb mladých ľudí žijúcich na území daného mesta/obce priamo  
od mladých ľudí i od tých, čo s nimi pracujú, ako aj triedenie zistených údajov podľa 
stanovených vekových skupín mládeže,  

 na identifikovanie najzávažnejších problémov a výziev, ktorým čelia mladí obyvatelia daného 
mesta/obce,  

 na porovnanie zistení s informáciami a  údajmi, ktoré uvádzajú  iné výskumy na európskej, 
národnej alebo regionálnej úrovni.   

 
Oprávnení žiadatelia  
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore 
práce s mládežou, ktoré zároveň:   

 preukázateľne uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou 
na miestnej úrovni  aspoň 2 roky,   

 disponujú príslušnou odbornou kapacitou na zabezpečenie analytických a expertných činností 
uvedených vo výzve,   

 nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť iba podľa osobitného 
predpisu. 18   

 
Tab. 5 Štatistické informácie o organizáciách v programe KOMUNITA mladým 2014 - 2017 

Počet 

(v systéme NELSON) 

KOMUNITA-

2016/1 

KOMUNITA-

2017/2 

KOMUNITA 

II-2017/1 

Celkovo 

Počet registrovaných žiadateľov  17 11 6 34 

Počet neschválených žiadostí 4 2 0 6 

Počet schválených žiadostí 5 5 3 13 

Počet žiadateľov, ktorí sa 

opakovane registrujú 

- 4 - 4 

Počet žiadateľov, ktorí sú 

opakovane neschválení 

- 1 - 1 

Počet opakovane schválených 

žiadateľov 

- 0 - 3 

                                                           
18 Zákon č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/59
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/59
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Vo Výzve KOMUNITA/2016/1 zo 17 registrovaných žiadateľov 5 z nich nezačalo pripravovať žiadosť, 

3 žiadatelia rozpísanú žiadosť nedokončili z dôvodov chýbajúcich príloh, chýbajúcich podkladov 

k obsahu žiadosti, jedného žiadateľa sa nepodarilo kontaktovať a zistiť jeho príčiny. Z registrovaných 

žiadateľov 9 podalo žiadosť, z nich 5 bolo schválených a 4 zamietnutí. Dôvody zamietnutia boli 

nesprávne nastavené ciele, nesúlad s prioritami výzvy, nevhodne zvolená metodika, nízky potenciál 

prijatia výstupov projektu zo strany samosprávy, aktivity projektu nesmerujú k naplneniu cieľov, slabo 

popísaná diseminácia, slabé až žiadne vytvorené partnerstvá.  

Vo Výzve KOMUNITA/2017/2 z 11 registrovaných žiadateľov 1 nezačal pripravovať žiadosť, neuvádza 

na seba ani kontakty, 3 rozpísanú žiadosť nedokončili. Z nich si jeden pomýlil výzvu s Výzvou  

na KOMUNITA II. 2017, s jedným žiadateľom sa nepodarilo skontaktovať a zistiť jeho príčiny, jeden 

žiadateľ v rozpracovanej žiadosti ani neuviedol kontakty. Celkovo boli 2 neschválené žiadosti, k jednej 

nie sú v systéme NELSON priradené posudky, preto sa nedá špecifikovať, prečo nebola schválená. 

Druhá neschválená žiadosť vykazuje nedostatky v popise východiskovej situácie, má nesprávne 

nastavené ciele, ktoré navyše vykazujú pochybnosti ohľadne ich naplnenia, nesprávne nastavený 

rozpočet a pod.  

Vo Výzve KOMUNITA II/2017, ktorá bola prvýkrát otvorená v roku 2017 bolo registrovaných 
6 žiadateľov. Nakoľko ide o prvú výzvu z KOMUNITY II, žiaden žiadateľ nebol opakovane registrovaný, 
opakovane neschválený, či opakovane schválený. Z nich 1 nezačal pripravovať žiadosť, 2 rozpísanú 
žiadosť nedokončili – 1 ani neuviedol svoje kontaktné údaje, v druhom prípade došlo k omylu, kedy 
žiadateľ chcel reagovať na Výzvu KOMUNITA/2017/2, kde napokon úspešne podal žiadosť. Úspešne 
boli podané a schválené 3 žiadosti organizácií, ktoré boli úspešné vo Výzve KOMUNITA/2016/1.  

 
Tab. 6. Počty organizácií v programe KOMUNITA mladým vo vzťahu k rozsahu ich pôsobnosti 

Počet projektov KOMUNITA-
2016/1 

KOMUNITA-
2017/2 

KOMUNITA II-
2017/1 

Celkovo 

Na lokálnej úrovni 3 5 1 9 

Na regionálnej úrovni 2 0 2 4 

Na národnej úrovni 0 0 0 0 

 
Sledované ukazovatele (zo sprievodcu programom) 

A. počet mladých ľudí, ktorí sa zapojili do konzultácií s cieľom zisťovať ich potreby a názory (podľa 

vekových skupín), 

B. počet aktérov mládežníckej politiky, pracovníkov s mládežou a iných odborníkov zapojených 
do konzultácií, rozhovorov, okrúhlych stolov, do prieskumu za účelom zisťovania stavu 
existujúcich opatrení vo vzťahu k mládeži na komunálnej úrovni,  

C. počet aktérov mládežníckej politiky, pracovníkov s mládežou a iných odborníkov zapojených 
do konzultácií, rozhovorov, okrúhlych stolov, do prieskumu za účelom zisťovania problémov 
a výziev mladých ľudí, ktoré neriešia aktuálne existujúce opatrenia mesta/obce, 

D. počet analyzovaných a porovnávaných dokumentov z európskej, národnej či regionálnej 
úrovne so zisteniami z miestnej úrovne.   

 

Tab. 7 Sledované ukazovatele v programe Komunita mladým 

Počet KOMUNITA-2016/1 KOMUNITA-

2017/2 

KOMUNITA II-

2017/1 

A 3 000 v procese v procese 

B 152 

C 265 

D 30 

https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/59
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/59
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/59
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/59
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iné Správa o mládeži v BB, Príručka pre tvorbu 

mládežníckej politiky na lokálnej úrovni, webový 

portál, návšteva iných miest. 

 
Príklady dobrej praxe  KOMUNITA-2016/1 

 
Centrum dobrovoľníctva, Banská Bystrica komplexne spracovalo problematiku zapojením všetkých 

relevantných sektorov, s využitím vhodných výskumných metód a štatisticky signifikantným zapojením 

mladých ľudí.  Vypracovaná analýza stavu mládeže v meste Banská Bystrica a vypracovaná metodika 

pre tvorbu mládežníckej politiky je prenositeľná aj na iné mestá 

 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Horná Orava. Ide o prvý krok v systematickej práci 

s potrebami mladých ľudí a s hľadaním riešení ich potrieb a problémov v regióne Hornej Oravy. Projekt 

je príkladom komplexnej analýzy stavu a navrhovania riešení vo vybranom území so zapojením 

všetkých sektorov, ktoré majú dopad na život mladých ľudí. Rieši situáciu v náročnej vidieckej oblasti, 

čím sa stáva vzorom aj pre ďalšie vidiecke oblasti na Slovensku.  

 

Aj ostatné podporené a zrealizované projekty je možné zužitkovať ako príklady dobrej praxe a 

so subjektami, ktoré ich podali, naďalej dlhodobo pracovať. To sa odzrkadlilo aj v tom, že pokračovali 

prípravou žiadostí do Výzvy KOMUNITA II. 2017. Aplikáciou a multiplikáciou ich výstupov je možné 

v horizonte 2-3 rokov na Slovensku zaznamenať viditeľný posun v práci s mládežou hlavne na lokálnej 

úrovni.  

  

Ukončené sú iba projekty schválené v roku 2016. Tých je 5, no prinášajú novú kvalitu do práce 

s mládežou aj lokálnej a regionálnej mládežníckej politiky na Slovensku.  

Svojou existenciou potvrdzujú východiská aj smerovanie aktivít aj medzinárodných európskych 

projektov – napr. Europe goes local – Zvyšovanie kvality práce s mládežou na lokálnej úrovni.  

Slúžia ako príklady dobrej praxe na Slovensku a reprezentujú spôsoby, o ktoré sa práca s mládežou 

a tvorba mládežníckej politiky na regionálnej a lokálnej úrovni môže opierať.  

 

Do budúcnosti by sa žiadala väčšia miera propagácie a vysvetľovania programu KOMUNITA medzi 

potenciálnymi žiadateľmi. V mesiacoch jún – september 2017 sa niektoré oslovené nové subjekty 

vyjadrili, že nemajú potrebné personálne kapacity na zostavenie žiadosti, nemajú dostatočné 

vedomosti a skúsenosti so zostavovaním žiadostí. Často sa opakoval dôvod, či skôr obava, že 

v programe je málo finančných prostriedkov a tým pádom je podľa nich nízka pravdepodobnosť, že 

dotáciu získajú. Preto do prípravy žiadosti neboli ochotní investovať čas.  

 

 

3. Program HLAS mladých 
 

Všeobecné ciele programu: 

a. zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách,  

b. zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, 

c. posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a 

na celoštátnej úrovni,  

d. posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí,  

e. zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej 

a Európskej mládežníckej politiky,  

https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/44
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f. vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi 

mládežnícke organizácie a mladých ľudí,  

g. zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni,  

h. posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže 

a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach a v mládežníckej politike na národnej 

úrovni,  

i. identifikovať a vychovávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych 

krajov a na celoštátnej úrovni, 

 
Ciele programu 2014 - 2017 
Ciele programu v rokoch 2014 - 2016:  

a. zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách,  

b. zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, 

c. posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a 

na celoštátnej úrovni,  

d. posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí,  

e. zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej 

a Európskej mládežníckej politiky,  

f. vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi 

mládežnícke organizácie a mladých ľudí,  

g. zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni,  

h. posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže 

a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach a v mládežníckej politike na národnej 

úrovni,  

i. identifikovať a vychovávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych 

krajov a na celoštátnej úrovni, 

j. podporovať komunikáciu s mladými ľuďmi, ktorá je založená na transparentných a nezávislých 

informáciách podporujúcich mediálnu gramotnosť, kritické a analytické myslenie. 

Z vyššie uvedených informácií na základe porovnania výziev vyhlásených v rokoch 2014 – 2017 v rámci 

programu HLAS mladých vyplýva, že ciele programu ostali po celé doterajšie programové obdobie 

konštantné v súlade s cieľmi Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 202019 a zamerané na podporu 

cieľov „Stratégie EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže“, ktorý Rada EÚ prijala 

dňa 27. 4. 200920 

V rámci vývoja cieľov v programe Hlas mladých môžeme za sledované obdobie 2014 – 2017 sledovať 

v roku 2017 pribudnutie cieľa „j) podporovať komunikáciu s mladými ľuďmi, ktorá je založená 

na transparentných a nezávislých informáciách podporujúcich mediálnu gramotnosť, kritické a 

analytické myslenie.“ ,  ktorý je reakciou na spoločenský vývoj v Slovenskej republike po voľbách v roku 

2016.   

Oprávnení žiadatelia 
Oprávnenými žiadateľmi v roku 2017 podľa Sprievodcu žiadateľov21 sú subjekty uvedené v paragrafe 

15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou, ktoré zároveň:  

                                                           
19 https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf 
20 https://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2010_2018_strategia_eu_spoluprace_v_oblasti_mladeze.pdf 
21 https://www.minedu.sk/data/files/6684_hlas-2017_sprievodca.pdf 
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a) preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže, resp. uskutočňujú aktivity 

v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na úrovni samosprávnych krajov 

alebo na celoštátnej úrovni,  

b) nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu. 

Oprávnenými žiadateľmi v rokoch 2014 – 2016 boli podľa Sprievodcu žiadateľov22: 
Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, ktoré nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe 
a nevykonávajú činnosť iba podľa osobitného predpisu. 
A teda na základe vyššie uvedeného môžeme zhodnotiť, že došlo k úprave kategórie oprávnených 
žiadateľov smerom k špecifikácii preukázania ich činnosti vedúcemu k reálnemu napĺňaniu cieľov 
Stratégie SR pre mládež v oblasti mládežníckej politiky.  
 
Tab. 8 Štatistické informácie o organizáciách v programe HLAS mladých 

* prieskumom zistiť, prečo nedokončili projekt 

** menovite žiadatelia, ktorí sú opakovane úspešní 

Oproti roku 2013 boli v roku 2014 opakovane podporené tieto organizácie: 

 Rada mládeže Prešovského kraja, 

 Rada mládeže Košického kraja,  

 Rada mládeže Trnavského kraja, 

 Rada mládeže Žilinského kraja, 

 Rada mládeže Slovenska. 

 

V roku 2015 boli opakovane podporené tieto organizácie 

 Rada mládeže Prešovského kraja, 

 Rada mládeže Košického kraja,  

 Rada mládeže Trnavského kraja, 

 Rada mládeže Žilinského kraja, 

 Rada mládeže Slovenska. 

 

V roku 2016 boli opakovane podporené tieto organizácie 

 Rada mládeže Prešovského kraja, 

 Rada mládeže Košického kraja,  

 Rada mládeže Trnavského kraja, 

 Rada mládeže Trenčianskeho kraja, 

 Rada mládeže Žilinského kraja, 

 Rada mládeže Slovenska, 

 Asociácia Krajských rád mládeže. 

 

 

                                                           
22 https://www.minedu.sk/data/files/3284_hlas_sprievodca__final.pdf 

Systém Nelson 2014 2015 2016 2017 

Počet registrovaných žiadateľov  27 13 20 17 

Počet zaslaných žiadostí 14 10 9 13 

Počet nechválených žiadostí 9 0 0 6 

Počet schválených žiadostí 5 10 9 7 

Počet žiadateľov, ktorí sa opakovane registrujú  11 

Počet žiadateľov, ktorí sú projekt nepodali * 13 3 11 4 

Počet opakovane schválených žiadateľov ** 5 5 7 6 
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V roku 2017 boli opakovane podporené tieto organizácie 

 Rada mládeže Prešovského kraja, 

 Rada mládeže Košického kraja,  

 Rada mládeže Trenčianskeho kraja, 

 Rada mládeže Žilinského kraja, 

 Rada mládeže Slovenska, 

 Asociácia Krajských rád mládeže. 

 

Sledované  ukazovatele v programe HLAS mladých (zo sprievodcu programom) 
A. počet zástupcov mládeže vo výboroch, pracovných skupinách a poradných orgánoch  

na regionálnej a národnej úrovni,  
B. počet prijatých opatrení, na ktorých tvorbe sa zúčastnili zástupcovia mládeže, 
C. počet vytvorených partnerstiev, počet udržiavaných partnerstiev, počet oslovených mladých 

ľudí v kampaniach a mediálnych projektoch  
D. počet mladých ľudí, ktorí sa zapojili do tvorby dokumentov, týkajúcich sa mládeže,  
E. počet mladých ľudí, ktorí sa zapojili do konzultácií s cieľom zisťovať ich potreby a názory,  
F. počet vytvorených obecných rád mládeže a mestských parlamentov mládeže  
G. iné. 

 
Tab. 9  Sledované  ukazovatele v programe HLAS mladých 

Počet Hlas 2014/1 Hlas 2015/1 Hlas 2016/1 Hlas 2017/1 Spolu 

A 38 137 94 nerelevantné 269 

B 8 46 24 nerelevantné 78 

C 35 84 44 nerelevantné 163 

D 1 011 1 312 688 nerelevantné 3 011 

E 1 794 7 948  2 008 nerelevantné 11 750 

F 8 49  9 nerelevantné 66 

G - - - - - 

 

3.1. Témy/oblasti/zameranie  projektov v jednotlivých rokoch, ako sa vyvíjali výzvy a témy 

v projektoch 

Zameranie projektov v roku 2014: 

 RMPK – zvýšenie úrovne participácie mládeže a miestnej a regionálnej úrovni a povedomia 

o aktívnom občianstve prostredníctvom podieľania sa na tvorbe Koncepcie mládežníckej 

politiky cez okrúhle stoly, workshopy a prieskumu ich potrieb, 

 zvýšenie kvality participácie a aktívneho občianstva na regionálnej úrovni prostredníctvom 

vytvárania strategických partnerstiev s kľúčovými hráčmi, 

 zvýšenie participácie mladých ľudí, 

 zvýšenie participácie mladých ľudí na tvorbe mládežníckej politiky na regionálnej úrovni, 

 ovplyvňovanie procesov tvorby verejnej politiky zameranej na deti a mládež a popularizácia 

práce s mládežou a občianskych aktivít mladých ľudí smerom k verejnosti. 

 

Zameranie projektov v roku 2015: 

 zvýšenie participácie mladých ľudí na tvorbe a podobe mládežníckej politiky na regionálnej 

úrovni,  

 presadzovanie záujmov detských a mládežníckych združení vo vzťahu k samosprávnym 

orgánom,  

 zvyšovanie kompetencií koordinátorov a členov žiackych školských rád a mládežníckych 

parlamentov, 
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 rozvoj dobrovoľníctva a povedomia o dobrovoľníctve, 

 príprava a výchova mladých lídrov zo žiackych školských rád a mestských mládežníckych 

parlamentov, ktorí budú reprezentovať, obhajovať a presadzovať záujmy mladých ľudí, 

 participácia mladých podnikateľov do 30 rokov a potencionálnych podnikateľov na tvorbe 

legislatívy a opatrení na podporu podnikania na národnej ale i regionálnej úrovni, 

 zvýšene aktívneho občianstva mladých ľudí prostredníctvom zefektívnenia fungovania 

žiackych školských a mestských mládežníckych parlamentov, 

 posilnenie postavenia mládežníckych organizácií, parlamentov mládeže, žiackych školských 

rád v rámci regionálnej politiky, 

 zvýšenie úrovne participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, 

miestnej a regionálnej úrovni, 

 prispievanie k zastupovaniu a rozvoju sektora práce s mládežou na Slovensku. 

 

Zameranie projektov v roku 2016:  

 zvýšenie aktívneho občianstva mladých ľudí, efektívnosti fungovania žiackych školských 

a mestských mládežníckych parlamentov, zvýšenie participácie mládežníckych vedúcich 

a pracovníkov s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni, 

 podieľanie sa mladých ľudí  na tvorbe a podobe mládežníckej politiky na regionálnej úrovni, 

 identifikácia a vychováva mládežníckych lídrov a občianskych aktivistov, 

 zastupovanie a obhajoba záujmov mladých ľudí reprezentáciou vo verejných orgánoch 

tvoriacich mládežnícku politiku, 

 štruktúrovaný dialóg a participácia mladých ľudí na tvorbe politík, 

 posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti,  ich participácie a motivácie na zapájanie sa 

do tvorby dokumentov týkajúcich sa života mladých ľudí a rozhodovania o nich, 

 zvýšenie úrovne participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve, 

 posilnenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti, zvýšenie kompetencie mladých ľudí pri 

príprave na ich spoločenský a pracovný život. 

 

Zameranie projektov v roku 2017: 

 zvýšenie mediálnej gramotnosti mladých ľudí a podpora kritického myslenia, 

 systematické vzdelávanie mladých lídrov a podpora ich  osobnostného rozvoja, kritického 

myslenia , 

 podpora a motivácia mladých ľudí v regióne k zvýšeniu angažovanosti sa vo veciach verejných 

a zapojenia sa do procesu rozhodovania na škole alebo v obci / meste / samosprávnom kraji, 

 zastupovanie a obhajoba záujmov mladých ľudí prostredníctvom ich reprezentácie  

vo verejných orgánoch tvoriacich mládežnícku politiku, 

 štruktúrovaný dialóg a participácia mladých ľudí na tvorbe politík, 

 podpora kritického myslenia a argumentácie pri obhajovaní potrieb mladých ľudí, 

 zvýšenie efektívnosti fungovania krajských rád mládeže, s následným dopadom na zvýšenie 

aktívneho občianstva mladých ľudí,  

 zvýšenie participácie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou na úrovni krajských 

samospráv. 
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Príklady dobrej praxe 

 

Rada mládeže Košického kraja projekt s názvom „Hlas mladých 2015“ 

Zámerom projektu bolo zvýšiť participáciu mladých ľudí na tvorbe a podobe mládežníckej politiky  

na regionálnej úrovni v Košickom kraji,  motivácia mladých ľudí k zvýšeniu záujmu o oblasti, ktoré sa 

ich priamo týkajú, vo všeobecnosti o veci verejné a princípy zastupiteľskej demokracie 

 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja s názvom projektu „NOVÁ GENERÁCIA - NOVÍ LÍDRI“ 

Projekt sa zameral na  zapojenie mladých ľudí do zozbierania pozitívnych príkladov z oblasti 

dobrovoľníctva, mládežníckej participácie, kreativity v pôsobnosti kraja a tvorby mládežníckej politiky 

s dopadom na kvalitu života mladých ľudí. 

 

Rada mládeže Žilinského kraja projekt s názvom  „Hlas mladých v Žilinskom kraji 2016“ 

Projekt sa zameriaval zvýšenie aktívneho občianstva mladých ľudí, zvýšenie efektívnosti fungovania 

žiackych školských a mestských mládežníckych parlamentov, zvýšenie participácie mládežníckych 

vedúcich a pracovníkov s mládežou na miestnej a regionálnej úrovni a prispievaniu k tvorbe opatrení 

prijímaných na regionálnej úrovni, ktoré zohľadňujú reálne potreby mladých ľudí. 

 

Rada mládeže Košického kraja projekt s názvom „Hlas mladých 2016“ 

Projekt sa zameral na motiváciu mladých ľudí z Košického kraja do väčšej angažovanosti pri podieľaní 

sa na tvorbe opatrení v oblastiach mládežníckej politiky Košického kraja. Zároveň realizáciou aktivít 

zvýšil informovanosť mladých ľudí o ich možnostiach participácie na miestnej či regionálnej úrovni, 

vytvoril priestor na zvyšovanie kompetencií a zručností mladých a mládežníckych vedúcich 

prostredníctvom (workshopov, školení, konferencií) 

 

Rada mládeže Slovenska projekt s názvom „Odborne o mládežníckej politike“ 

Projekt sa zameral na zastupovanie a obhajobu záujmov mladých ľudí reprezentáciou vo verejných 

orgánoch tvoriacich mládežnícku politiku, na štruktúrovaný dialóg a participácia mladých ľudí  

na tvorbe politík a na informovanie o práci mládežníckych organizácií a sieťovanie organizácií v 

projekte s cieľom  budovať povedomie širokej a odbornej verejnosti o práci v mládežníckych 

organizáciách 

 

Rada mládeže Trenčianskeho kraja projekt s názvom „Trenčiansky kraj - miesto pre mladých“ 

Zámerom projektu bolo zapojenie mladých ľudí a aktérov miestnej a regionálnej politiky do spoločného 

dialógu. Tieto stretnutia sa pretavili do hmatateľného materiálu a to tvorby Koncepcie TSK. 

 

Rada mládeže Prešovského kraja projekt s názvom „Mysli, tvor, prejav sa!“  

Hlavnou myšlienkou projektu "Mysli, tvor, prejav sa!" bolo napĺňanie cieľov a priorít prijatej Stratégie 
PSK pre mládež na roky 2015 - 2020, tvorba akčných plánov pre ich lepšiu implementáciu v praxi, ako 
živý nástroj posilnenia kvality života mladých ľudí v regióne. Prostredníctvom nosných aktivít sme 
žiadateľ  snažil o zvyšovanie úrovne participácie mladých ľudí, podporu ich práva byť vypočutý 
a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. 
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4. Program SLUŽBY pre mladých 
 
Program SLUŽBY pre mladých podporuje činnosť klientsky orientovaných organizácií v nasledovných 
oblastiach23: 

A.  informačné a poradenské služby pre mládež, 
B.  služby v oblasti dobrovoľníctva mládeže. 

 
Služby sa poskytujú  

a. na území samosprávneho kraja (ďalej len „regionálna úroveň“),  
b.  na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (ďalej len „nadregionálna úroveň“). 

 
Program SLUŽBY pre mladých je zameraný na podporu: 

a. tvorby systémov poskytovania informácií a poradenstva a overovanie ich funkčnosti, 
b. tvorby informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mládeže, vrátane zabezpečenia ich 

propagácie a dostupnosti, 
c. komunikácie s mladými ľuďmi, ktorá je založená na transparentných a nezávislých 

informáciách podporujúcich mediálnu gramotnosť, kritické a analytické myslenie (od roku 
2017), 

d. aktívnej partnerskej spolupráce subjektov, ktoré sa zameriavajú na tvorbu a zabezpečenie 
opatrení pre mládež, 

e. propagácie práce s mládežou s dôrazom na prínos neformálneho vzdelávania v práci 
s mládežou z pohľadu získavania a rozvoja kompetencií mladých ľudí, 

f. aktivít, ktoré mládeži zabezpečia možnosť konzultovať tvorbu, vykonávanie a vyhodnocovanie 
opatrení v rámci mládežníckej politiky na regionálnej a národnej úrovni a/alebo možnosť 
zapojiť sa do štruktúrovaného dialógu pri zabezpečovaní opatrení na úrovni spolupráce  
v oblasti mládežníckej politiky v rámci Európskej únie, 

g. vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií 
potrebných pre úspešné uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom živote.  
 

Očakávanými výsledkami a výstupmi organizácií zapojených do programu SLUŽBY pre mladých sú: 
a. funkčné a overené pilotné systémy poskytovania informácií a poradenstva mládeži  

s nedostatkom príležitostí, 
b. portfólio informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mládeže s nedostatkom príležitostí, 
c. funkčné partnerstvá subjektov, ktoré sa zameriavajú na tvorbu a zabezpečenie opatrení  

pre mládež s nedostatkom príležitostí, 
d. mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, ktorí vykonávajú dobrovoľnícke činnosti, 
e. mladí ľudia, ktorí majú príležitosť a (ak je to potrebné) aj podporu, aby slobodne vyjadrili svoje 

názory, boli vypočutí a prispeli k rozhodovaniu o veciach, ktoré sa ich týkajú, pričom ich 
názorom sa venuje primeraná vážnosť v závislosti od ich veku a vyspelosti, 

f. informovaná verejnosť o tom, že práca s mládežou prostredníctvom neformálneho 
vzdelávania zabezpečuje nadobúdanie a rozvoj kompetencií mladých ľudí a poskytuje 
príležitosti na rozvoj osobností mladých ľudí prostredníctvom ich účasti na činnostiach rôznych 
subjektov. 

 
Oprávnení žiadatelia 
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore 
práce s mládežou, ktoré zároveň:  

a. preukázateľne poskytujú informačné a poradenské služby pre mládež alebo služby 
dobrovoľníctva mládeže,  

                                                           
23 Sprievodca pre žiadateľov k výzve č. SLUZBY/D/1/2017 
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b. svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako jeden rok a preukážu ju formou výročnej 
správy, resp. iným dokumentom, popisujúcim minulú činnosť žiadateľa, 

c. nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného 
predpisu24. 
 

Tab. 10. Štatistické informácie o organizáciách v programe SLUŽBY pre mladých 
Počet 
(v systéme. NELSON) 

SLUŽBY/ 
D/1/2014 

SLUŽBY/ 
D/1/2015 

SLUŽBY/ 
D/1/2016 

SLUŽBY/ 
D/1/2017 

Celkom 

Počet registrovaných žiadateľov  35 28 34 29 126 
Počet neschválených žiadostí 15 11 5 3 34 
Počet schválených žiadostí 10 6 16 14 46 
Počet žiadateľov, ktorí sa opakovane 
registrujú * 

- 12 19 18 49 

Počet žiadateľov, ktorí sú opakovane 
neschválení** 

- 0 2 1 3 

Počet opakovane schválených 
žiadateľov 

- 4 9 12 25 

 
Organizácie ako dôvod rozpísania a nedokončenia svojich žiadostí v programe Služby uvádzali 
nesplnenie podmienok výzvy, zaslanie žiadosti o dotáciu v rámci iného programu, nedostatok času  
na vypracovanie kvalitnej žiadosti aj nedostatok nápadov. 
 
Medzi najčastejšie  dôvody neschválenia žiadostí o dotáciu sú: 
- chýbajúce vymedzenie potreby aktivít, 
- nedostatočné  vymedzenie cieľov podľa prístupu SMART, 
- všeobecné formulácie, 
- chýbajúce alebo nedostatočné  zadefinovanie metodiky a dopadov jednotlivých aktivít, 
- projekt bez multiplikačného potenciálu, 
- nedostatočné popísanie východiskovej situácie projektu a potrieb zvolených cieľových skupín, 
- žiadosť nereflektujúca v dostatočnej miere ciele programu,  
- plánované aktivity nesúvisiace s cieľmi projektu, 
- neadekvátny rozpočet, prípadne požadovaná výška podpory vyššia ako 80% z celkových nákladov. 
 
V programe Služby mladým boli opakovane úspešní nasledovní žiadatelia: 
- Centrum dobrovoľníctva, 
- ICM Prievidza, 
- INEX Slovakia - občianske združenie, 
- Informačné centrum mladých Banská Bystrica, 
- Informačné centrum mladých Hanušovce nad Topľou, 
- Informačné centrum mladých, n.o., 
- Informačné centrum mladých Partizánske, 
- Informačné centrum mladých Topoľčany, 
- Mladiinfo Slovensko, 
- Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, 
- Prešovské dobrovoľnícke centrum, 
- V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, 
- Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR. 
 

Tab. 11. Počty organizácií v programe SLUŽBY pre mladých vo vzťahu k rozsahu ich pôsobnosti 

                                                           
24 Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
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Počet projektov SLUŽBY/D/1/
2014 

SLUŽBY/D/1/
2015 

SLUŽBY/D/1/
2016 

SLUŽBY/D/1/
2017 

Celkom 

na regionálnej úrovni 8 4 11 9 32 
na nadregionálnej úrovni 2 2 5 5 14 

 
Sledované ukazovatele25 :  

A. počet mladých ľudí, ktorým boli poskytnuté služby v oblasti informácií a poradenstva (A), 
z toho počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorým boli poskytnuté služby v oblasti 
informácií a poradenstva (a), 

B. počet oficiálnych novovytvorených partnerstiev zameraných na spoluprácu pri poskytovaní 
služieb mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, 

C. počet vytvorených krátkodobých a dlhodobých dobrovoľníckych príležitosti, 
D. počet inovatívnych opatrení zameraných na zvyšovanie kvality manažmentu dobrovoľníkov, 
E. počet mladých ľudí zapojených do konzultácií (špeciálne štruktúrovaný dialóg v roku 2014),  

z toho počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zapojených do konzultácií (špeciálne 
štruktúrovaný dialóg v roku 2014) (e), 

F. počet rôznych typov nástrojov pre zabezpečenie konzultácií s mládežou (špeciálne 
Štruktúrovaný dialóg v roku 2014), 

G. počet vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorým boli poskytnuté informácie a poradenstvo, 
H. počet okresov, v ktorých boli zabezpečené informačné a poradenské služby a/alebo služby 

v oblasti dobrovoľníctva (platí pre regionálnu úroveň projektov), 
I. počet krajov, v ktorých boli zabezpečené informačné a poradenské služby a/alebo služby 

v oblasti dobrovoľníctva (platí pre nadregionálnu úroveň projektov),  
J. počet aktivít pre verejnosť s cieľom propagovať prácu s mládežou, 
K. počet mladých ľudí zapojených do vytvorených dobrovoľníckych príležitosti, z toho počet 

mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zapojených do vytvorených dobrovoľníckych 
príležitosti (k). 

 
Tab. 12. Sledované ukazovatele v programe SLUŽBY pre mladých 

Ukazovateľ SLUŽBY/D/1/2014 SLUŽBY/D/1/2015 SLUŽBY/D/1/2016 SLUŽBY/D/1/2017 Celkom 

A 17 350 8000 18 120 18 515 61 985 

a 10 960 2050 7390 6241 26 641 

B 105 17 60 368 550 

C  222 470 524 1216 

D  21 44 30 95 

E 1160 2866 2305 2610 8941 

e 745 880 400 345 2370 

F 23 11 32 20 86 

G 467 308 920 1425 3120 

J 160 50 101 125 436 

K 3657    3657 

k 2700    2700 

 
Príklady dobrej praxe 
 
V roku 2016 podalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska kvalitný projekt, opierajúci sa 
o relevantné výskumy a prieskumy. Projekt navrhuje konkrétne opatrenia pre podporu mladých 
podnikateľov v podobe novej informačnej aplikácie pre mladých podnikateľov BiznisInfo. Aplikácia im 

                                                           
25 Osobitne sa sledujú počty mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.Písmená v zátvorkách  sú uvedené ako odkazy na 
ukazovatele v tabuľke č. 12. 
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pomáha k väčšej samostatnosti a k zapojeniu sa do verejného života, keďže aj oni prezentujú dôležitý 
hlas mladých ľudí, ktorí sa rozhodli podnikať. 
 
Prostredníctvom projektu Spoločne dokážeme viac... prispelo Informačné centrum mladých, n.o. 
k zvýšeniu záujmu mladých ľudí o dianie v meste Martin a v regióne Turca zapojením sa do 
rozhodovania samosprávy a zlepšením komunikácie samosprávy s mladými ľuďmi.  
 
Centrum dobrovoľníctva získava pravidelne vysoké hodnotenie predložených projektov. V roku 2016 
pripravilo projekt s cieľom zvýšiť zapájanie mládeže do dobrovoľníckych aktivít v Banskobystrickom 
kraji. Projekt sa zameriava komplexne na rôzne fázy dobrovoľníckej práce. Obsahuje viacero 
inovatívnych prístupov. Za prínosné sú považované konzultácie a vzdelávanie pre pracovníkov 
s mládežou v manažmente dobrovoľníctva, aby vo svojich organizáciách vedeli lepšie viesť 
dobrovoľníkov a tým skvalitniť ponuku dobrovoľníckych príležitostí. 
 
Občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže  sa vo svojom projekte v roku 
2014 venovalo domácej dobrovoľníckej službe (DDS). Projekt je reakciou na dokument Záruky  
pre mladých, ako aj na Stratégiu SR pre mládež. V rámci realizácie projektu si mohli mladí 
s nedostatkom príležitostí vyskúšať odbornú stáž v organizáciách a získať tak potrebné kompetencie 
pre uplatnenie sa v spoločenskom a pracovnom živote. Na tento projekt združenie nadviazalo ďalším 
projektom v roku 2016 pod názvom Dobrovoľnícky inkubátor. 
  
Podobnú myšlienku pripraviť mladých s nedostatkom príležitostí na pracovný život prostredníctvom 
dobrovoľníckej služby realizovalo aj Prešovské dobrovoľnícke centrum projektom Dobrovoľnícka 
flotila. 
 
Na dobrovoľnícke služby sa vo svojom projekte z roku 2014 zamerala aj Platforma dobrovoľníckych 
centier a organizácií. Veľkým pozitívom je úspešnosť kampane a vznik webovej stránky, ktoré prispeli 
k záujmu a zapojeniu sa ľudí do dobrovoľníckej činnosti. Výstupy projektu v podobe tlačených 
materiálov majú svoje opodstatnenie v ďalšom šírení know-how a motivácii k dobrovoľníctvu. 
Zvyšovanie kvality manažmentu jednotlivých dobrovoľníckych centier a organizácií pracujúcich 
s dobrovoľníkmi vďaka akreditovaným tréningom a sieťovanie je zárukou pokračovania a kvality.  
 
Medzi príklady dobrej praxe môžeme zaradiť aj projekt občianskeho združenia INEX Slovakia. V rámci 
projektu sa organizovali 1-dňové, víkendové a viacdenné dobrovoľnícke aktivity, niektoré obohatené 
o workshopy k Európskemu roku rozvoja 2015, vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí a pre mladých 
vedúcich. Projekt prispel k propagácii, poradenstvu a informovaniu o dobrovoľníctve tvorbou videí 
a iných online a offline propagačných materiálov.  
 
 
 

5. Program PRIORITY mládežníckej politiky 
 

Program PRIORITY mládežníckej politiky sa všeobecne zameriava na: 

a. aktívne zapojenie sa rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej národnej stratégie pre mládež, 
b. posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, proti jej spoločenskému vylúčeniu, aj k rozvoju 

aktívneho občianstva mládeže, 
c. získavanie kompetencií u mladých pre ich osobný rozvoj s dôrazom na možnosti ich 

zamestnania sa, 
d. posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania, 
e. uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu 

podnikavosti, 
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f. zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí PSM pre aktívny spoločenský 
a pracovný život, 

g. rozšírenie kompetencií práce s mládežou , mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich pri 
zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou  
podľa tematickej priority programu, 

h. spolupráca medzi rezortmi a sektormi (subjektmi štátneho sektora, samospráv, MVO 
a podnikateľského sektora) pri príprave aktivít neformálneho vzdelávania v práci s mládežou s 
ohľadom na aktuálne potreby mladých ľudí. 
 

Oprávnení žiadatelia 
Občianske združenia, neziskové organizácie a centrá voľného času, neformálne skupiny a iné, uvedené 
v §15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. 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. 
 
Sledované ukazovatele 

a) počet mladých ľudí zapojených do projektových aktivít: 

 z toho počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, 

 z toho počet mladých ľudí od 13 do 17 rokov, 

 z toho počet mladých ľudí so skúsenosťami z národných projektov KomPrax alebo PRAKTIK, 
b) počet mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou zapojených do aktivít, 
c) počet MVO zapojených do projektových aktivít, 
d) počet expertov na danú problematiku zapojených do projektových aktivít, 
e) celkový počet projektových aktivít a podujatí: 

 z toho zameraných na výchovu a vzdelávanie k ľudským právam, 

 z toho zameraných na znižovanie dopadu nenávistných prejavov, 

 z toho zameraných na rozvoj kritického myslenia aj mediálnej gramotnosti, 
f) počet miest/obcí, v ktorých budú realizované projektové aktivity, 
g) počet partnerstiev (partnerov) v rámci projektu, 
h) počet ľudí zasiahnutých propagačnými aktivitami v súlade s cieľmi výzvy, 
i) počet vytvorených nástrojov (informačných a poradenských materiálov, portálov, metodík 

vzdelávania) na zvýšenie kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. 
 
 
PRIORITY mládežníckej politiky 2014/1: 

 tvorba a testovania nástrojov na meranie kvality a dopadu práce s mládežou, 

 vytváranie partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti kvality práce s mládežou, 

 vytváranie príležitostí na diskusie o kvalite práce s mládežou, 

 tvorba podkladov pre stanovenie štandardov kvality v práci s mládežou, 

 vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej 
národnej stratégie pre mládež, 

 tvorba opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia 
mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva, 

 podpora mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom 
na možnosti ich zamestnávania, 

 posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) 
a spontánneho učenia sa, 

 uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu 
podnikavosti ako životnej kompetencie, 

 zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny 
spoločenský a pracovný život, 

https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/43
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/45
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/46
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 rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich 
pri zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci 
s mládežou reflektujúcej tematické priority programu, 

 spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, 
mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave. 

 
PRIORITY mládežníckej politiky 2014/2: 

 tvorba a testovania nástrojov na meranie kvality a dopadu práce s mládežou, 

 vytváranie partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi v oblasti kvality práce s mládežou, 

 vytváranie príležitostí na diskusie o kvalite práce s mládežou, 

 tvorba podkladov pre stanovenie štandardov kvality v práci s mládežou 

 vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej 
národnej stratégie pre mládež, 

 tvorba opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia 
mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva, 

 podpora mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom 
na možnosti ich zamestnávania, 

 posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) 
a spontánneho učenia sa, 

 uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu 
podnikavosti ako životnej kompetencie, 

 zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny 
spoločenský a pracovný život, 

 rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich 
pri zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s 
mládežou reflektujúcej tematické priority programu, 

 spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, 
mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave. 
 

PRIORITY mládežníckej politiky 2015/1: 
 

 zabezpečenia dôkazov o prínosoch práce s mládežou k rozvoju talentu a tvorivého potenciálu 
mladých ľudí, 

 vytváranie trvalých a udržateľných partnerstiev v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť 
a propagovať tému predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 
v oblasti mládeže (ďalej aj „SK PRES“) s využitím moderných informačných a komunikačných 
technológií, 

 rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 
v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže. 

 
PRIORITY mládežníckej politiky 2016/1: 

 zabezpečenie dôkazov o prínosoch práce s mládežou k rozvoju talentu a tvorivého potenciálu 
mladých ľudí, 

 vytváranie trvalých a udržateľných partnerstiev v oblasti práce s mládežou s cieľom zviditeľniť 
a propagovať tému predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 
v oblasti mládeže (ďalej aj „SK PRES“) s využitím moderných informačných a komunikačných 
technológií, 

 rozvoj kompetencií mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou 
v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii mládeže, 

 vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej 
národnej stratégie pre mládež, 

https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/43
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/44
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/45
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/26/categories/46
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/35/categories/72
https://adam.iuventa.sk/nelson/bids/35/categories/72
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 tvorba opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia 
mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva (4); 

 Podpora mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom  
na možnosti ich zamestnávania, 

 posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) 
a spontánneho učenia sa, 

 uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu 
podnikavosti ako životnej kompetencie, 

 zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny 
spoločenský a pracovný život, 

 rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich  
pri zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s 
mládežou reflektujúcej tematické priority programu, 

 spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, 
mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave. 

 
PRIORITY mládežníckej politiky 2017/1: 

 vytvárať podmienky pre dialóg medzi tvorcami politík pre mládež a zástupcami mladých ľudí 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, 

 prepájať štruktúrovaný dialóg na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Slovenskej 
republike a následne ho prepájať na úrovni EÚ, 

 zastrešovať aktivity štruktúrovaného dialógu na všetkých úrovniach, 

 propagovať aktivity smerujúce k dialógu medzi tvorcami politík pre mládež a mladými ľuďmi; 
výsledky tohto dialógu vo forme konkrétnych politík. 
 

PRIORITY mládežníckej politiky 2017/2: 

 rozvíja kritické myslenie a schopnosť kriticky hodnotiť mediálne informácie (t.j. posúdiť 
vierohodnosť informácii na internete a na sociálnych sieťach, adekvátne vnímať realitu, odlíšiť 
fakty od názoru, rozoznať propagandu, identifikovať hoax a ich riziká pre demokraciu), 

 zvyšuje povedomie o vplyve masmédií na hodnoty, postoje a správanie jedinca, 

 zvyšuje povedomie o zodpovednom a bezpečnom používaní internetu a nových technológií, 

 rozvíja schopnosť odolávať všetkým formám indoktrinácie, nenávistným prejavom 
a neznášanlivosti v online aj off-line priestore, 

 rozvíja schopnosť správne využívať médiá a zároveň tvoriť hodnotovo orientované mediálne 
obsahy, 

 rozvíja kreatívne používanie sociálnych médií so zámerom podporiť u mládeži formovanie 
hodnôt, pozitívny vzťah k rôznorodosti, rešpekt k ľudskej dôstojnosti, slobode, demokracii, 
rovnosti, právnemu štátu, nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarite a dodržiavanie 
ľudských práv (vzdelávanie a výchovu mladých k ľudským právam). 

 
PRIORITY mládežníckej politiky 2017/3 

 využíva, vyvíja, z iných oblastí prináša a adaptuje, alebo šíri nové nástroje a prístupy práce 
s mládežou (súlade s odsekom 15 a 22 záverov Rady „Podpora nových prístupov v práci 
s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí), 

 zbiera a analyzuje informácie o životných trendoch mladých ľudí a podporuje ich šírenie medzi 
zainteresovanými stranami (súlade s odsekom 21 záverov Rady „Podpora nových prístupov 
v práci s mládežou s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí), 

 špecificky zavádza inovatívne prístupy práce s mládežou (nad 15 rokov) v centrách voľného 
času ako príkladov dobrej praxe pre potreby možnej transformácie centier voľného času  

 na centrá mládeže a mapovanie potrebných legislatívnych úprav. 
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Tab. 13 Štatistické informácie o organizáciách v programe PRIORITY mládežníckej politiky 2014 

 Priority 
2014 

Priority 
2014/1 

Priority 
2014/2 

SPOLU 
2014 

Počet zaregistrovaných žiadateľov 5 35 35 75 
Počet odoslaných žiadostí 1 22 26 49 
Počet schválených žiadostí 0 4 9 13 
Počet žiadostí, ktoré nesplnili formálne kritéria 0 2 0 2 
Počet neschválených žiadostí po posúdení 0 16 17 33 

Tab. 14 Štatistické informácie o organizáciách v programe PRIORITY mládežníckej politiky 2015 

 Priority 
2015/1 

Priority 
2015/2 

SPOLU 2015 

Počet zaregistrovaných žiadateľov 12 43 55 

Počet odoslaných žiadostí 1 26 27 

Počet schválených žiadostí 1 10 11 

Počet žiadostí, ktoré nesplnili formálne 
kritéria 

0 0 0 

Počet neschválených žiadostí po posúdení 0 16 16 

 

Tab. 15 Štatistické informácie o organizáciách v programe PRIORITY mládežníckej politiky 2016 

 Priority 
2016/1 

Priority 
2016/2 

SPOLU 2016 

Počet zaregistrovaných žiadateľov 54 1 55 

Počet odoslaných žiadostí 31 1 32 

Počet schválených žiadostí 7 1 8 

Počet žiadostí, ktoré nesplnili formálne 
kritéria 

0 0 0 

Počet neschválených žiadostí po posúdení 24 0 24 

 

Tab. 16 Štatistické informácie o organizáciách v programe PRIORITY mládežníckej politiky 2017 

 Priority 
2017/1 

Priority 
2017/2 

Priority 
2017/3 

SPOLU 2017 

Počet zaregistrovaných žiadateľov 2 31 33 66 

Počet odoslaných žiadostí 1 16 19 37 

Počet schválených žiadostí 1 8 7 16 

Počet žiadostí, ktoré nesplnili formálne 
kritéria 

0 1 2 4 

Počet neschválených žiadostí po posúdení 0 7 10 17 

 
 
 
Príklady dobrej praxe  
 
PRIORITY-2014/1 
 
PRIORITY-2014/1/008-T/D - Asociácia krajských rád mládeže 
Prostredníctvom realizácie projektu bol vytvorený rámec na rozvoj schopností hodnotenia kvality 
a kvalitatívny rast štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov.  

https://nelson.iedu.sk/nelson/bids/24
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Za kvalitatívne výstupy projektu pokladáme diskusie, konzultácie a vytváranie zhody o spoločnom 
rámci kvality práce s mládežou, návrh a prípravu spracovania zámeru na celoštátny zber dát o práci 
s mládežou. Projekt podporil „hľadanie prieniku“ medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním,  
so zreteľom na informovanosť a iniciatívu mladých ľudí, ako aj väčšiu participáciu mládeže, čím boli  
do značnej miery naplnené ciele Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Projekt zodpovedá 
potrebám daného kraja v oblasti potrieb mládeže, je dobrým príkladom praxe pre iné organizácie 
pôsobiace v oblasti práce s mládežou.. 
 
PRIORITY-2014/1/022-T/D - Mládež ulice 
Realizovaný projekt  s celoslovenskou pôsobnosťou pomohol identifikovať nástroje na meranie kvality 
v programoch, ktoré sa primárne venujú neorganizovanej mládeži. Zapojených bolo viacero dôležitých 
aktérov v oblasti práce s deťmi a mládežou - najmä z radov mladých ľudí a pracovníkov i dobrovoľníkov 
organizácii rôzneho druhu (nízkoprahové programy, informačné centrá mladých a ďalšie). Uskutočnili 
sa série stretnutí, fokusových skupín, rozhovorov a dotazníkov, na základe ktorých sa realizátori 
projektu snažili identifikovať aktuálny stav a vypracovali písomný materiál (najdôležitejší výstup 
projektu), ktorý zistenia sumarizuje. 
 
 
PRIORITY-2014/1/036-T/D -Centrum dobrovoľníctva  
Cieľom projekt bolo zvýšenie kvality práce s mládežou prostredníctvom vytvorenia minimálnych 
štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.  
Hlavným výstupom projektu sú štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a 
odporúčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva. Proces tvorby štandardov prebiehal v 
niekoľkých krokoch. Finálne výstupy projektu sú spracované v podobe propagačných materiálov pre 
organizácie, mladých ľudí, manuáluna sebahodnotenie organizácií a publikácie o procese tvorby. 
Najdôležitejšie z nich z nich sú preložené aj do anglického jazyka a sú prístupné v elektronickej aj 
tlačenej podobe. 
 
PRIORITY-2014/2 
 
PRIORITY-2014/2/016/D - KASPIAN 
Zámerom projektu bolo zlepšiť podmienky na sledovanie a vyhodnocovanie dopadov práce s mládežou 
na Slovensku. Nosnou aktivitou bolo dotvorenie softvéru (evidenčného programu PES) šitého na mieru 
slovenským podmienkam, ktorý zjednodušuje zber a spracovanie dát. Primárna cieľová skupina 
projektu bola zložená zo študentov pomáhajúcich profesií, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich 
a pracovníkov s mládežou na Slovensku, zástupcov subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou 
a odborníkov aj s medzinárodným zastúpením. 
 
PRIORITY-2014/2/025/D - Súkromné centrum voľného času 
Veľmi dobrý príklad progresívneho CVČ a jeho prepojenia s aktuálnou mládežníckou politikou 
a trendami v práci s mládežou. V rámci projektu vytvorili a testovali nástroj na meranie kvality práce 
s mládežou tzv. slučku kvality. Meranie kvality práce s mládežou spustilo odbornú diskusiu, ktorá 
vyvrcholila na odbornej konferencii, na ktorej boli prezentované výsledky merania kvality práce 
s mládežou. Jedným z výstupov konferencie je bulletin, v ktorom sú podrobne prezentované výsledky 
merania z pohľadu veku, pohlavia respondentov a typu organizácie. 
 
 
PRIORITY-2015/2 
 
PRIORITY-2015/2/016/D - KASPIAN 
Projekt je hodnotený ako veľmi úspešný a možno ho považovať za príklad dobrej praxe. Prijímateľ 
zrealizoval pre dobrovoľníkov dlhodobé vzdelávanie v témach radikalizmu, extrémizmu, rasizmu, 

https://nelson.iedu.sk/nelson/bids/26
https://nelson.iedu.sk/nelson/bids/35
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xenofóbie a agresívneho správania, s ktorou sa dobrovoľníci pravidelne stretávajú avšak nevedeli s ňou 
úplne vhodne pracovať. Prijímateľ prezentoval zaznamenanie zníženia neistoty v daných témach  
pri práci s mládežou, lepšiu schopnosť debaty a reflexie na túto tému. Na vytvorenie a šírenie online 
hry slúžiacej na propagáciu práce s mládežou bolo vytvorené úspešné partnerstvo s 3 organizáciami.  
 
PRIORITY-2015/2/024/D - Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
Projekt si dal za cieľ zabezpečiť a prezentovať dôkazy o pozitívnom vplyve práce s mládežou v oblasti 
dobrovoľníctva na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí, a tým prispieť k zvýšeniu kvality 
a prestíže práce s mládežou, čo sa prostredníctvom jednotlivých výstupov projektu podarilo. V prvej 
časti jednotliví partneri realizovali výskum vo svojich krajoch, druhou časťou výskumu bola video-
dokumentácia. Videá sú interaktívne a zatraktívňujú dobrovoľníctvo a prácu s mládežou v oblasti 
dobrovoľníctva prostredníctvom informačno-komunikačných technológií medzi mladými ľuďmi 
a pracovníkmi s mládežou. Treťou časťou bolo vypracovanie štúdie o pozitívnych prínosoch 
dobrovoľníctva na rozvoj osobnosti, talentu a potenciálu mladých ľudí, ktorá obsahuje výsledky 
výskumu a je spracovaná v dvoch podobách – v odbornej a v populárnej. Všetky výstupy projektu sú 
preložené do anglického jazyka pre širšie využitie a pre využitie počas SK PRES ako dôkaz o pozitívnych 
prínosoch práce s mládežou v oblasti dobrovoľníctva. 
 
PRIORITY-2015/2/025/D - V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 
V rámci projektu boli vyvinuté niektoré online nástroje, ktoré fungujú aj po ukončení projektu. Tento 
nástroj prepája svet mladých dobrovoľníkov a trh práce, tiež poskytuje možnosť mladým ľuďom 
vymieňať si skúsenosti prezentovať prínosy práce s mládežou. 
 
PRIORITY 2016/1 
 
PRIORITY-2016/1/002/D - Rada mládeže Žilinského kraja 
Projekt bol zameraný na šírenie priority SK PRES 2016. Projekt môže slúžiť ako príklad dobrej praxe 
v propagácii témy rozvoja talentu a potenciálu mladých ľudí, a to ako celok, ale tiež jeho čiastkové 
aktivity. Projekt navrhuje tvorbu spoločných odporúčaní štruktúrovaného dialógu o mládeži pre 
tvorcov politík využiť aj na regionálnej a miestnej úrovni.  
 
PRIORITY-2016/1/024/D - Inštitút neformálneho vzdelávania 
Projekt smeroval k rozšíreniu kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich 
(príčiny, riziká a dôsledky nenávistného vyjadrovania, formy extrémizmu, využitie PR nástrojov na 
účinné protiopatrenia voči šíreniu propagandy, bezpečný internet, scitlivovanie postojov mladých ľudí 
v ohrození, argumentácia a kritické myslenie), k tvorbe opatrení v práci s mládežou (akčný plán SR 
a stratégia V4) a k spolupráci medzi rezortmi a sektormi . 
PRIORITY-2016/1/030/D - Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation 
Tento projekt kombinuje veľmi efektívne to, čo je jedným z cieľov výzvy programu Priority a čo je v 
súčasnosti skutočne veľkým problémom v spoločnosti, nielen u mladých ľudí. Projekt bol 
nadizajnovaný tak, že niektoré aktivity majú pomerne široký dosah na spoločnosť, nielen na mladých 
ľudí vo veku 13-19 rokov, ale aj širokú verejnosť (bez obmedzenia veku), ktorá má prístup k internetu, 
preberá zdieľané príspevky, možno ich sleduje spoločne s mladými, a ktorá aj vďaka medializácii a 
najmä masívnej online kampani mohla zasiahnuť ďalších ľudí. Tento projekt je príkladom toho, ako 
efektívne využiť známe osobnosti, ktoré sú mienkotvorné pre primárnu cieľovú skupinu, a ako môže 
riešiť identifikované problémy s plošným zásahom, pokrývajúc širší dosah prostredníctvom 
doplňujúcich aktivít ako workshopy a podobne. 
 
PRIORITY-2016/1/047/D – Rada mládeže košického kraja 
Myšlienkou projektu bolo zviditeľnenie a propagácia témy SK PRES 2016 v oblasti mládeže. Aktivity 
boli zamerané na rozvoj kompetencií mladých ľudí potrebných pre podporu ich potenciálu a osobnosti 
a na posilnenie ich postavenia v spoločnosti. Projekt motivoval mladých lídrov - superdobrovoľníkov, 



34 
 

aby sa zaujímali o SK PRES a aktívne participovali na prípravách a samotnej realizácii Európskej 
konferencie mládeže v Košiciach. Projekt slúži ako príklad dobrej praxe ako spolupráca medzi partermi 
na realizácii aktivít a tiež ako príklad aktívneho a priameho zapojenia mladých ľudí do realizácie 
projektu. 
 
PRIORITY 2016/2 
 
PRIORITY-2016/2/001/D - Rada mládeže Slovenska 
Základnou ambíciou Štruktúrovaného dialógu bolo zapojiť čo najviac mladých ľudí z čo 
najrôznorodejšieho prostredia do konzultácií centrálne stanovených otázok, ktoré boli následne 
spracované na európskej úrovni vo forme odporúčaní pre národné vlády.  Výstupy z aktivít RmS 
spracovala a posunula na európsku úroveň. Tento projekt v sebe prepájal množstvo zaujímavých 
aktivít, ktoré nie sú len štandardným zozbieraním názorov mladých ľudí a formulovania odporúčaní pre 
dôležitých stakeholderov v oblasti mládežníckej politiky. Tento projekt pekne prepája aj ďalšie 
organizácie a aktívne ich zapája do vzájomnej spolupráce a prepájania sa s cieľom vytvoriť kvalitnú 
analýzu „as-is“ stavu špecifických tém u mladých ľudí a vytvoriť odporúčania, ktoré by dôležití 
stakeholderi reflektovali prostredníctvom ich implementácie v oblasti politiky mládeže. Projekt 
zároveň utužuje značku ŠD, na ktorej je ale potrebné kontinuálnej pracovať.  
 

Program DOKAZY o mladých 
  
Program DOKAZY o mladých sa špecificky zameriava:   

a) na získavanie relevantných a dôveryhodných informácií o mladých ľuďoch pre potreby tvorby 

opatrení mládežníckej politiky na rôznych úrovniach, a to prostredníctvom výskumu,   

b) na spoluprácu a sieťovanie rôznych subjektov aktívnych vo výskume mládeže pre potreby 

tvorby mládežníckej politiky.   

 

Oprávnení žiadatelia: 

občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie alebo iné subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 

2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý zároveň:   

a) preukázateľne vykonáva výskumnú (prieskumnú) činnosť v oblasti mládeže, resp. práce 

s mládežou a táto činnosť je uvedená v predmete činností v stanovách, resp. v štatúte  
žiadateľa;  

b) venuje sa dobrovoľníctvu;  

c) nepôsobí v kultúre, telovýchove a športe a nevykonáva činnosť podľa osobitného predpisu.26  

 

DÔKAZY-2017/1 
Výzva bola zameraná na uskutočnenie prieskumu na nasledovné oblasti (podľa výberu žiadateľa):  

a) prieskum na zisťovanie efektívnosti využívania vzdelávacích poukazov s prepojením 

na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže27,  

                                                           
26 Zákon č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní  

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
27 Prieskum je podkladom pre analýzu zameranú na využívanie a prínos vzdelávacích poukazov. Pozri: Akčný plán 

pre napĺňanie Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2020 v rokoch 2017 – 2018, bod 3.1.  – 

„Vzdelávacie poukazy sú významným zdrojom štátneho rozpočtu, ktorým MŠVVaŠ SR aktuálne podporuje 

záujmové vzdelávanie najmä na školách. Existujú informácie o počtoch vydaných a použitých vzdelávacích 

poukazoch, no chýba hlbšia analýza, ktorá by sa zameriavala na dopad a prínos, čo využívanie vzdelávacích 

poukazov deťom a mládeži z hľadiska celého systému prináša. Tieto údaje sú dôležité pre ďalšie rozhodovanie 

o nastavení celého systému, najmä ak ide o jeden z mála pomerne flexibilných zdrojov, ktoré má MŠVVaŠ SR  
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b) prieskum o uznávaní neformálneho vzdelávania v spoločnosti  (význam „Deklarácie o uznávaní 

prínosu neformálneho vzdelávania“ v práci s mládežou na Slovensku – ďalej len „Deklarácia“ ) 

 
Očakávaným výstupom z prieskumu na zisťovanie efektívnosti využívania vzdelávacích poukazov 

s prepojením na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže je Správa z prieskumu zahrňujúca 

zistenia a odporúčania v týchto oblastiach:  
1. do akej miery aktivity ponúkané prostredníctvom vzdelávacích poukazov reálne rozvíjajú 

mladých ľudí v oblastiach definovaných v Stratégii SR pre mládež na roky 2014 – 2020  
(napríklad do akej miery rozvíjajú kompetencie k zamestnanosti či participácii, rozvíjajú 

interkultúrne učenie, dobrovoľníctvo, alebo nakoľko podporujú sociálnu inklúziu a pod.),  

2. do akej miery systém tvorby ponuky a obsahu aktivít realizovaných prostredníctvom 
vzdelávacích poukazov rešpektuje vízie a ciele uvedené v Koncepcii rozvoja práce s mládežou 

na roky 2016 – 2020, napr. v akej miere je ponuka aktivít tvorená na základe analýzy potrieb, 

či sú v praxi zavedené nástroje na meranie a rozvoj kvality, v akej miere dopĺňajú  (nie 
prekrývajú) aktivity ponuku školských klubov detí a pod.  

Očakávaným výstupom z prieskumu o uznávaní neformálneho vzdelávania v spoločnosti je Správa z 

prieskumu zahrňujúca zistenia a odporúčania v týchto oblastiach:  

1. aké aktivity boli realizované za posledné 4 roky na podporu uznávania prínosu práce s mládežou a 

s akým dopadom,  

2. aké funkčné nástroje sa aktuálne využívajú na podporu uznávania práce s mládežou  
na všetkých štyroch úrovniach uznania (formálne, spoločenské, sebauznanie, politické), napr.:   

 vytváranie podmienok pre prepojenie práce s mládežou, resp. neformálneho a formálneho 

vzdelávania,  

 rozširovanie výučby práce s mládežou v študijných odboroch na vysokých školách,  

 realizácia informačných a propagačných aktivít o prínosoch práce s mládežou v spoločnosti na 

všetkých úrovniach,  

 rozvíjanie kompetencií pracovníkov samospráv  zodpovedných za mládež na komunálnej 

úrovni,  

3. ako signatári Deklarácie v praxi zahŕňajú uznávanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou 
(koľko mladých ľudí bolo prijatých na základe tejto Deklarácie napr.do zamestnania, alebo malo 

zvýšenú šancu pri prijatí na VŠ),  

4. aké máme príklady kvalitných dlhodobých partnerstiev, napr. kampaní, programov a projektov v 

oblasti uznávania neformálneho vzdelávania.  

  

Očakávaným výstupom z projektu  sú okrem Správy z prieskumu aj: 

 príklady dobrej praxe, využiteľné pri ďalších aktivitách v práci s mládežou v tejto oblasti (napr. 
video, infografika, aplikácia, animácia),  

 pomenovanie najväčších výziev či prekážok, s ktorými sa signatári a ďalší oslovení,  stretávajú 
v praxi, za účelom zlepšovania procesov pri uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v 

práci s mládežou 

 príklad dopadu pre prácu s mládežou a mládežnícku politiku pri plánovaní ďalších krokov v 

oblasti uznávania práce s mládežou. 

 

                                                           
k dispozícii a mohlo by ním podporovať prioritné oblasti v rámci starostlivosti o deti a mládež mimo vyučovania 

vrátane práce s mládežou definované strategickými dokumentmi (napr. Programové vyhlásenie vlády, Stratégia 

SR pre mládež, Koncepcia rozvoja práce s mládežou a pod.). Výsledky dopadovej analýzy využijeme pri nastavení 

systému práce s mládežou na všetkých troch úrovniach.“  
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Ďalšie rozhodnutia či opatrenia v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou budú 

zohľadňovať zistenia v tejto oblasti, resp. výstupy z týchto prieskumov, teda budú založené na 

reálnych dôkazoch („evidence based youth policy and youth work“). Ich využitie bude najmä 
pri tvorbe vládnych dokumentov, metodických, informačných a propagačných materiálov a 

ďalšej motivácii kľúčových osôb v práci s mládežou na všetkých úrovniach. 

 

Na túto výzvu reagovalo 5 relevantných organizácií, no iba tri z nich projektovú žiadosť aj predložili 

(Rada mládeže Slovenska, YouthWatch a Asociácia krajských rád mládeže). Z uvedených troch žiadostí 

boli dve žiadosti schválené a jedna zamietnutá z dôvodu konfliktu záujmov (YouthWatch). 

 

Rada mládeže Slovenska 

Projekt reaguje na potrebu hodnotenia efektívnosti vzdelávacích poukazov v systéme financovania 

aktivít mimo vyučovania. V rámci projektu bude vytvorená štúdia efektívnosti systému vzdelávacích 
poukazov, ktorá prinesie chýbajúce informácie o systéme vzdelávacích poukazov. Ťažiskovým bude 

kvalitatívny výskum, ktorý bude doplnený o kvantitatívne meranie - ekonomickú analýzu efektivity 

nakladania s finančnými prostriedkami v systéme vzdelávacích poukazov. Cieľovými skupinami 
projektu budú deti a mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú mimoškolských aktivít financovaných 

prostredníctvom vzdelávacích poukazov; rodičia, ktorí rozhodujú o využití vzdelávacích poukazov 
a školy a školské zariadenia, ktoré vydávajú a prijímajú vzdelávacie poukazy. Hlavným výstupom 

projektu bude Záverečná správa z prieskumu, ktorá bude okrem analýzy a interpretácie výskumných 

zistení obsahovať aj návrhy a odporúčania vo vzťahu k zvýšeniu efektivity systému vzdelávacích 
poukazov. Odporúčania budú zároveň formulované vo vzťahu k existujúcim strategickým dokumentom 

v tejto oblasti. 

 

Asociácia krajských rád mládeže 

Projekt je zameraný na realizáciu prieskumu s cieľom zistiť úroveň efektívnosti využívania vzdelávacích 

poukazov v prepojení na aktuálne strategické dokumenty v oblasti mládeže.  

Cieľovou skupinou sú riaditelia základných a stredných škôl, centier voľného času, základných 

umeleckých škôl a iných školských zariadení, ktoré využívajú pri svojej činnosti vzdelávacie poukazy 
mladí ľudia- žiaci základných aj stredných škôl, ktorí sú užívateľmi vzdelávacích poukazov a ich rodičia.  

 

Projekt má 3 nosné aktivity, ktoré budú slúžiť k príprave výstupov do správy z prieskumu:  
AKTIVITA 1 : Vzdelávacie poukazy – nástroj pre rozvoj mládeže z pohľadu riaditeľov,  

AKTIVITA 2 : Vzdelávacie poukazy očami používateľov ,  

AKTIVITA 3: Vzdelávacie poukazy a vplyv rodičov. 

 
DÔKAZY/D/2/2017 
Cieľom výzvy bola príprava návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.  

Očakávaným výstupom smerovaným k príprave návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania detí 

a mládeže k dobrovoľníctvu bol:  

1. prieskum súčasného stavu dobrovoľníckej činnosti detí a mládeže, ako východiskový materiál 

k príprave koncepcie,  

2. príprava návrhu koncepčného materiálu zameraného na podporu výchovy a vzdelávania detí 

a mládeže k dobrovoľníckej činnosti.  

 

V rámci tohto programu sa majú monitorovať a priebežne vyhodnocovať indikatívne ukazovatele 

zamerané na zistenie miery napĺňania cieľov programu Dôkazy o mladých. Konkrétne merateľné 

ukazovatele súvisiace s aktivitami sú:  

a) počet mimovládnych organizácií zapojených do prieskumu a tvorby koncepčného materiálu,  
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b) počet expertov na danú problematiku zapojených do prieskumu a tvorby koncepčného 

materiálu,  

c) počet zástupcov samosprávy a štátnej správy koncepčného materiálu. 
 

Od žiadateľov sa v projektovej žiadosti očakávalo zadefinovanie očakávaných dopadov pre každú 

cieľovú skupinu, ktorú si zadefinoval  v projekte,  vzhľadom na jej potreby a problémy uvedené  

vo východiskovej situácii.   

 

Na túto výzvu reagovali iba dva žiadatelia, a to Informačný a vzdelávací inštitút, ktorý však projektovú 

žiadosť nedopísal a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií – úspešný žiadateľ. 

 

Podstatou tohto projektu je spracovanie návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže 

k dobrovoľníctvu na Slovensku. Súčasťou projektu je výskum zameraný na dobrovoľníctvo mládeže  

na Slovensku a jeho aktuálne trendy a mapovanie existujúcich príkladov dobrej praxe v tejto oblasti. 

Prostredníctvom výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti sú deti a mladí ľudia vedení k aktívnej 

participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti, inkluzívnemu správaniu, 

prosociálnym postojom a hodnotám. Projekt vytvára predpoklady pre reálnu prácu s učiteľmi 

a učiteľkami ako aj pracovníkmi a pracovníčkami s mládežou a samotnou mládežou v oblasti výchovy 

k dobrovoľníctvu. 

 

Plánované naplnenie sledovaných ukazovateľov: 

 počet mimovládnych organizácií zapojených do prieskumu a tvorby koncepčného materiálu – 
10, 

 počet expertov na danú problematiku zapojených do prieskumu a tvorby koncepčného 
materiálu – 20, 

 počet zástupcov samosprávy a štátnej správy zapojených do prieskumu a tvorby koncepčného 
materiálu – 10, 

 návrh koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu – 1, 
 správa z výskumu o dobrovoľníctve mládeže a súbor príkladov dobrej praxe – 2, 

 počet mladých ľudí zapojených do výskumu – 800. 

  

https://nelson.iedu.sk/nelson/appeals/DOKAZY-2017_2_002_D
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Závery a odporúčania 
 

Programy grantovej schémy Programov pre mládež z hľadiska pridelených finančných prostriedkov28 

Program PODPORA mládežníckych organizácií, 
 
Cieľ programu: rozvíjať kvalitu v práci s mládežou prostredníctvom podpory národných 
a nadregionálnych občianskych združení detí a mládeže, ktoré pracujú na členskom princípe 
a systematicky a pravidelne pracujú s mládežou.  Podpora systematickej práce s mládežou na 
Slovensku počas posledných 10 rokov významne klesala. Štátny príspevok mládežníckym organizáciám 
sa postupne znížil z priemerne 36,06 € na člena v roku 2009 na 22,39 € na člena v roku 2016, teda o 
cca 40 %. 
 
Znižovanie štátneho príspevku v takomto rozsahu sa samozrejme prejavilo na fungovaní jednotlivých 
organizácií. V priebehu apríla a mája 2016 Rada mládeže Slovenska vykonala výskum dopadov tohto 
znižovania, ktorého sa zúčastnila väčšina veľkých mládežníckych organizácií pôsobiacich na Slovensku. 
Výskum potvrdil, že program PODPORA mládežníckych organizácií predstavuje kľúčový zdroj 
financovania pre organizácie zastrešujúce 74 045 detí a mladých ľudí (za rok 2016) a jeho znižovanie 
vážne ohrozuje chod mládežníckych organizácií a budúcnosť práce s mládežou na Slovensku. 
Konkrétne malo znižovanie finančných prostriedkov najväčší negatívny vplyv v nasledujúcich 
oblastiach.  
 
Ohrozenie kvality 
Organizácie bojujúce so zmenšujúcimi sa zdrojmi: 

 radikálne okresali svoje školiace a metodologické kapacity, 

 prepúšťali ľudí zodpovedných za vzdelávanie, 

 kvôli nedostatku ľudských zdrojov prestali aktualizovať svoje metodologické postupy, 

 obmedzili prácu na zlepšovaní obsahu a kvality svojich služieb a svoje akreditované vzdelávanie, 

 zmenšili rozsah aktivít zameraných na rozvoj a vzdelávanie svojich dobrovoľníkov. 
 
Ťažkosti s rozvojom 
Obmedzovanie finančných prostriedkov znamenalo: 

 zníženie dostupnosti aktivít kvôli zániku miestnych odnoží viacerých organizácií, 

 menšie zapájanie nečlenov, a teda menší vplyv hodnotovo založených aktivít na širšie okolie, 

 obmedzenie rastu organizácií, čo by znamenalo zvyšovanie možností pre mládež v regiónoch. 
Napriek tomu, že mladí ľudia majú záujem o aktivity mládežníckych organizácií, súčasné podmienky 
financovania neumožňujú tento záujem naplniť. 
 
Problémy s inklúziou 
Deti zo znevýhodneného prostredia, teda práve tie, ktorým dobrá práca s mládežou môže pomôcť 
najviac, k nej majú obmedzený prístup. Mládežnícke organizácie sú kvôli vlastnej finančnej situácii 
nútené vyberať stále vyššie poplatky, aby pokryli náklady svojich aktivít. To prirodzene najviac zasahuje 
práve deti zo sociálne slabých rodín. Okrem toho organizácie nemajú dostatočné kapacity na to, aby 
sa venovali (objektívne oveľa náročnejšej) práci s vylúčenými skupinami. 
 
Hodnota za peniaze 

                                                           
28 Podklady vznikli aj na základe stretnutia pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, IUVENTY – 

Slovenského inštitútu mládeže a so zástupcov cieľových skupín dotačného programu ministerstva školstva, ktorými boli Rada 
mládeže Slovenska, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Asociácia krajských rád mládeže, Asociácia centier 
voľného času a Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež, ktoré sa konalo 23.9.2016. 
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Organizácie, ktoré dostávajú financie z programu PODPORA mládežníckych organizácií, pôsobia 
na mládež systematicky, hodnotovo a dlhodobo. Zapájajú svojich členov do dobrovoľníckej práce, 
začleňujú ich do svojich vnútorných demokratických procedúr, učia ich spoločne pracovať na cieľoch, 
ktoré si sami určia – a okrem toho vylučujú intoleranciu, extrémizmus a radikálne postoje 
k spoločenským problémom. 
 
Cieľom by malo byť dostatočné a stabilizované financovanie, ktoré zohľadní kvalitu, bude 
predvídateľné, viacročné a úmerné dôležitosti úloh, ktoré mládežnícke organizácie vykonávajú. 
Pretože ich dopad a pozitívny vplyv na veľké množstvo mladých ľudí je neúmerný relatívne malým 
prostriedkom, ktoré sú potrebné na ich dobré fungovanie. 
Napríklad v roku 2017 bolo podporených 19 žiadostí (na základe registrácií organizácií v roku 2015) 
v celkovej sume 1 656 416 €, pričom predpokladané celkové náklady na realizáciu aktivít v rámci 
programu PODPORA mládežníckych organizácií tvoria 4 269 119 €. 
 
Program PRIORITY mládežníckej politiky 
 
Cieľ programu: napĺňať priority aktuálnej národnej stratégie pre mládež prostredníctvom projektovej 
činnosti. Tento program napomáha plniť strategické priority Slovenskej republiky v oblasti mládeže. 
V roku 2016 bolo podaných 32 projektových žiadostí, z ktorých 22 bolo odporúčaných hodnotiteľmi na 
podporu.  
V roku 2017 bolo podaných spolu 37 projektových žiadostí, z ktorých 16 bolo odporúčaných odbornou 
komisiou na podporu v celkovom objeme už iba 180 448 €. 
 
 
Program HLAS mladých  
 
Cieľ: rozvíjať zastupiteľskú demokraciu a reprezentáciu mládeže na úrovni regiónov a na celoštátnej 
úrovni. Pre dostatočné zabezpečenie  zástupcov mládeže na rôznych diskusiách, rozhodnutiach 
týkajúcich sa mladých ľudí, advokácie ich záujmov, či zabezpečenia podpory prepojenia medzi 
národnou a regionálnou úrovňou by bolo ideálne, aby sme mali na úrovni každého kraja jednu krajskú 
radu mládeže a na národnej úrovni niekoľko celonárodných strešných organizácií pre rôzne typy 
organizácií a inštitúcií pracujúcich s mládežou. To by si v ideálnom prípade vyžadovalo podporu 8 
projektov v objeme 25 000 € a 3 projekty v objeme po 50 000 €. Čiže na dostatočné zabezpečenie 
HLASU mladých by bolo potrebných 350 000 €. V roku 2017 predložilo projekt v rámci tohto programu 
13 organizácií. Z tohto počtu bolo schválených 7 projektov. Dva projekty organizácií s národnou 
pôsobnosťou a 5 organizácií s regionálnou pôsobnosťou.  Celková výška schválenej dotácie bola 
146 760 €, pričom dve organizácie s národnou pôsobnosťou dostali spolu dotáciu vo výške 77 500 € 
a päť organizácií s regionálnou pôsobnosťou spolu vo výške 69 260 €.  
 
Program SLUŽBY pre mladých 
 
Ciele: rozvíjať činnosť servisných a klientsky orientovaných organizácií v oblasti práce s mládežou 
na nadregionálnej a celoštátnej úrovni. V tomto programe sa uchádzajú o dotáciu dva typy subjektov, 
dobrovoľnícke centrá a informačné centra mladých ako servisné a klientsky orientované organizácie 
pracujúce s mládežou na regionálnej a celoslovenskej  úrovni.  
 
Dobrovoľnícke centrá v rámci svojich projektov zvyšujú kvalitu manažmentu dobrovoľníkov  
cez workshopy a supervízie, propagujú dobrovoľníctvo (zapojených cca 1 000 ľudí ročne), podporujú 
dobrovoľníkov a pomáhajú im vytvárať príležitosti (cca 1200 ľudí spolu odpracuje okolo 11 600 
dobrovoľníckych hodín). V roku 2017 bolo podporených v rámci tohto programu spolu 14 organizácií 

v celkovej hodnote 254 853 €, pričom projekty predložilo 20 mládežníckych organizácií. 
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Ak by však v programe Služby požiadali  o dotáciu prostredníctvom kvalitného projektu všetky 
regionálne centrá, Platforma dobrovoľníckych centier a dve celoslovenské organizácie venujúce sa 
dobrovoľníctvu, potrebovali by k dispozícií pri súčasnom nastavení (25 000 € pre regionálnu 
organizáciu a 50 000 € pre celoslovenskú organizáciu) spolu 300 000 €. A to nezahŕňa aktivity 
informačných centier mladých.  
 
Ďalšou výzvou je, že v systéme súčasnej práce s mládežou  čoraz viac etablujú nízkoprahové programy 
pre deti a mládež. K dôvodom patrí, tak ako konštatujú aj podkladové materiály k Stratégii SR 
pre mládež na roky 2014-2020 (ďalej Stratégia), zvyšujúca sa potreba práce s neorganizovanou 
mládežou, ktorá nevyhľadáva aktivity postavené na členskom princípe. Nízkoprahové programy, resp. 
programy fungujúce aj na nízkoprahových princípoch sú príležitosťou pre prácu s neorganizovanou 
mládežou, zasahujú rizikové skupiny (napr. mladých ľudí ohrozených radikalizáciou a extrémizmom a 
iné) a zároveň kombináciou klubových aktivít a pôsobením v teréne (v parkoch, na ihriskách, školách a 
pod.) sú priestorom pre inovatívne metódy práce s deťmi a mladými ľuďmi. Zohrávajú taktiež dôležitú 
úlohu v napĺňaní oblasti Stratégie. Z povahy ich prístupu a metód práce vyplýva, že môžu byť kľúčovým 
aktérom pre plnenie cieľov definovaných v oblasti 5.7 Sociálne začlenenie. Tomuto typu zariadení 
nebola z Programov doteraz poskytnutá  systematická finančná podpora a neetablovali sa v žiadnom 
z programov. I keď tieto programy majú najmä lokálny charakter, je dôležité aby im štát poskytol 
podporu najmä na zabezpečenie kapacít, ktoré by sa nevenovali iba priamej práci s mládežou, ale 
dokázali by participovať na tvorbe systému dlhodobej podpory a financovania takéhoto typu zariadení.  
 
Program KOMUNITA mladým 
 
Cieľ: zabezpečovať tvorbu a rozvíjať mládežnícke politiky a prácu s mládežou na miestnej a regionálnej 
úrovni.  
Program KOMUNITA bol pilotne spustený pre nedostatok finančných prostriedkov až v roku 2016. 
Pôvodná idea bola realizovať projekty v každom z krajov (3 projekty x 8 krajov x 15.000 € = 360 000 €). 
Potreba programu KOMUNITA sa potvrdila aj na základe Prieskumu „Samospráva a mládež“ z roku 
201529, kde množstvo samospráv má v rozpočtoch zdroje, ktoré v určitej miere aj využíva na mladých 
ľudí, ale nie je to dostatočne systematické, založené na reálnych analýzach stavu či potrieb mladých 
ľudí ani v dostatočnej spolupráci so všetkými aktérmi. Rokovania so Združením miest a obcí zasa 
ukázali, že samosprávy by rady plnili svoju úlohu efektívnejšie, no potrebujú k tomu podporu, príklady, 
ako by malo nastavenie efektívnej mládežníckej politiky a práce s mládežou na miestnej úrovni vyzerať 
a inšpiráciu z fungujúcich projektov. Je to zároveň v súlade s druhou prioritou programového 
vyhlásenia vlády SR pre oblasť mládeže. Preto je nevyhnutné práve formou spolupráce podporovať 
samosprávy cez program KOMUNITA. V roku 2017 bola vyhlásená výzva na pokračovanie pilotnej fázy 
programu. 3 organizácie sa rozhodli pokračovať v programe aj v druhej fáze pričom podporené boli 
v hodnote 23 860 € a ďalších 5 organizácií predložilo projekt pre prvú fázu programu v hodnote 
35 139 €. V roku 2018 očakávame vyhlásenie výzvy aj na tretiu fázu programu Komunita mladých. 
 
Program DÔKAZY o mladých 
 
Ciele: zabezpečiť potrebné dôkazy (dokumenty, údaje a názory), ktoré budú slúžiť ako podklady  
pre tvorbu modernej mládežníckej politiky a zdôvodnenie jej realizácie.  
Zbieranie dôkazov a poznanie života mladej generácie je jednou z východiskových činností  
pri strategickom plánovaní. V roku 2017 sa na základe strategických dokumentov pripravovala Správa 
o mládeži 2018, ktorá je celá zložená práve z reálnych zistení a tvorí základný podklad pre ďalší rozvoj 
štátnej politiky vo vzťahu k mládeži. Na zabezpečenie niektorých častí správy o mládeži bol nevyhnutný 
reprezentatívny prieskum. Zároveň je jedným z cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou, aby práca 
s mládežou bola založená na reálnych analýzach potrieb mladých ľudí. K tomu je tiež nevyhnutné 

                                                           
29 http://www.minedu.sk/data/files/5855_prieskum_samospravy_mladez_final.pdf  

http://www.minedu.sk/data/files/5855_prieskum_samospravy_mladez_final.pdf
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zrealizovať prieskumy. Ďalšou oblasťou, v ktorej zatiaľ zaostávame za ostatnými členskými štátmi EÚ 
je analýza dopadov práce s mládežou, aby sa mohli robiť ďalšie relevantné strategické rozhodnutia. 
V roku 2017 boli vyhlásené dve výzvy v rámci tohto programu. Hodnotitelia odporúčali podporiť 

3 výskumné resp. prieskumné projekty v celkovej hodnote 38 060 €. 
 
V nasledujúcich tabuľkách sa nachádza prehľad počtu podporených projektov v jednotlivých 
programoch vo vzťahu ku výške poskytnutých dotácií počas sledovaného obdobia rokov 2014 - 2017: 
 
Tab. 17 Dotácie poskytnuté v rámci dotačnej grantovej schémy MŠVVaŠ v roku 2014 

Dotácie 2014 

Program Dotácia Počet podporených organizácií 

PODPORA mládežníckych organizácií 1 760 462,00 € 19 

HLAS mladých 145 000,00 € 5 

SLUŽBY pre mladých 275 315,00 € 10 

PRIORITY mládežníckej politiky  148 788,00 € 14 

KOMUNITA mladých 0 € - 

DOKAZY o mladých 0 € - 

Spolu 2 329 565,00 € 48 

 
 
Tab. 18 Dotácie poskytnuté v rámci dotačnej grantovej schémy MŠVVaŠ v roku 2015 

Dotácie 2015 

Program Dotácia Počet podporených organizácií 

PODPORA mládežníckych organizácií       1 738 007,00 €  19 

HLAS mladých          209 700,00 €  10 

SLUŽBY pre mladých          159 755,00 €  6 

PRIORITY mládežníckej politiky (+ ŠD)            185 579,00 € 11 

KOMUNITA mladých 0 € - 

DOKAZY o mladých 0 € - 

Spolu       2 293 041,00 €  46 

 

 

Tab. 19 Dotácie poskytnuté v rámci dotačnej grantovej schémy MŠVVaŠ v roku 2016 

Dotácie 2016 

Program Dotácia Počet podporených 
organizácií 

PODPORA mládežníckych organizácií     1 627 393,00 €  19 

HLAS mladých        167 000,00 €  9 

SLUŽBY pre mladých        270 000,00 €  16 

PRIORITY mládežníckej politiky        234 925,00 €  8 

KOMUNITA mladých 41 818,00 €  5 

DOKAZY o mladých                     0 €  - 

Spolu:     2 341 136,00 €  57 
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Tab. 20 Dotácie poskytnuté v rámci dotačnej grantovej schémy MŠVVaŠ v roku 2017 

Dotácie 2017  

Program Dotácia Počet projektov 

PODPORA mládežníckych organizácií 1 656 416,00 €  19 

HLAS mladých 146 760,00 € 7 

SLUŽBY pre mladých 254 853,00 € 14 

PRIORITY mládežníckej politiky (+ ŠD) 180 447,40 € 16 

KOMUNITA mladých 58 999,00 € 8 

DOKAZY o mladých 38 060,00 € 3 

Spolu 2 335 535,40 € 67 
 

Tab. 21 Celkové počty a výška poskytnutých dotácií v rámci dotačnej grantovej schémy MŠVVaŠ 
v rokoch 2014 - 2017 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Celkový počet dotácií 36 45 57 67 

Celková výška dotácií [€] 2 320 665 2 308 426 2 341 136 2 335 538 

 
Z tabuľky 22 je zrejmé, že napriek tomu, že počet podporených organizácií, resp. projektov v priebehu 
sledovaného obdobia výrazne vrástol (o 86 %), výška celkovej hodnoty dotácie pre Programy pre 
mládež zostala na takmer nezmenenej úrovni približne 2 milióny 300 tisíc.  
Posun je ešte výraznejší v porovnaní s výškou celkovej dotácie pre Programy pre mládež za dlhšie 
obdobie, keď napríklad výška dotácie v roku 2008 bola až na úrovni 3 miliónov eur.  
V nasledujúcom grafe je uvedený prehľad výšky poskytnutých dotácií pre Programy pre mládež 
za obdobie rokov 2008 až 2017. 
 
Graf 3 Výška dotácií pre programy pre mládež v rokoch 2008 - 2017 

 
 
V rámci programového vyhlásenia vlády sa v oblasti mládeže sa vláda zaviazala, že bude presadzovať 
zlepšovanie podmienok pre kvalitný život mladých ľudí a rozvoj ich potenciálu, bude vychádzať 
z partnerského prístupu k mladým ľuďom a bude podporovať zlepšenie ponuky výchovno-vzdelávacích 
príležitostí v čase mimo školského vyučovania. Vláda uznáva význam práce s mládežou a neformálneho 
vzdelávania pre hodnotový rast mladých ľudí, zvyšovanie ich osobnostných, sociálnych a pracovných 
zručností a obmedzovanie extrémizmu či myšlienok totalitných režimov v spoločnosti. V tejto oblasti 
oceňuje prínos organizácií občianskej spoločnosti, pre činnosť ktorých bude vytvárať primerané 
podmienky. 
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Navýšenie finančných prostriedkov v rámci Programov pre mládež by prispelo k naplneniu 
programového vyhlásenia vlády a k napĺňaniu cieľov definovaných vo viacerých strategických a 
koncepčných dokumentoch v oblasti mládeže, ako je Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020 
alebo Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020.  

Vychádzajúc z uvedeného by malo v nasledujúcom období dôjsť: 

 k predloženiu návrhu nového znenia Zákona o podpore práce s mládežou, ktoré zosúladí ciele, 
legislatívne podmienky a pravidlá financovania výchovno-vzdelávacích aktivít v čase mimo 
vyučovania s potrebami mladých ľudí a spoločnosti; 

 k podporeniu dialógu s regionálnou a miestnou samosprávou o strategickej podpore práce 
s mládežou; 

 k vytvoreniu aktivity na postupné zvyšovanie objemu finančných prostriedkov, nielen  zo štátneho 
rozpočtu, na rozšírenie ponuky a zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania. 
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