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Vyhlasovateľ výziev a 
poskytovateľ dotácií

Smernicou č. 48/2021 o 
dotáciách v oblasti práce s 

mládežou

Implementačný 
orgán dotačnej 
schémy MŠVVaŠ SR

Zákon 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

Právne vymedzenia



Tematické oblasti dotačnej schémy

Celoročná 
pravidelná a 
systematická 

práca s 
mládežou 

nadregionálneho 
charakteru 

Zastupiteľské 
štruktúry pre 
participáciu 

mládeže 

Dobrovoľnícke 
príležitosti pre 

mládež

Informačné 
služby a 

poradenské 
služby pre 

mládež

Nízkoprahové 
programy pre 

mládež
Linky pomoci

Aktuálne
priority v práci 

s mládežou

Zápis do zoznamu oprávnených žiadateľov BEZ zápisu do zoznamu 
oprávnených žiadateľov



posudzuje splnenie
určených kritérií MŠVVaŠ SR 

pre budúce poskytovanie 
dotácií

hodnotí kvalitatívne 
a kvantitatívne ukazovatele 

žiadateľa v oblasti práce 
s mládežou

slúži pre určenie 
koeficientu maximálnej 
možnej podpory v rámci 

prideľovania dotácií 

5 rokov umožňuje zjednodušené 
opakované požiadanie 

o dotáciu

Systém zápisu do zoznamu 
oprávnených žiadateľov o dotáciu



Proces výziev

Vyhlásenie výzvy 

(MŠVVaŠ SR)

Napísanie a odoslanie 
žiadosti
(ŽIADATEĽ)

Administratívne 
spracovanie žiadosti 

(NIVAM)

Posúdenie žiadostí 
(ODBORNÍ 

HODNOTITELIA)

Vyhodnotenie 
žiadosti o 

poskytnutie dotácii 
(KOMISIA)

Schválenie / 
neschválenie žiadosti 

(MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY, 
VÝSKUMU A ŠPORTU SR)



Základné hodnoty dotačnej schémy

Hodnoty organizácie sú postavené 

na dodržiavaní základných 

ľudských práv a práca s mládežou 

prebieha v duchu inklúzie, 

rôznorodosti a rovnosti

Programy, aktivity alebo služby 

organizácie sú otvorené pre 

všetkých mladých ľudí bez ohľadu 

na národnosť, 

etnicitu, náboženské vyznanie, 

politickú orientáciu, rodovú 

identitu, sexuálnu orientáciu či 

sociálne a triedne postavenie

Organizácia vedie mladých ľudí ku 

vzájomnej tolerancii, uznaniu 

a participácii, odmieta násilie, 

neznášanlivosť a extrémizmus

Organizácia odmieta odkaz 

totalitných režimov a ideológií, 

násilie, diskrimináciu a 

neznášanlivosť



preukázateľne vyvíjajú 
činnosť v oblasti 

práce s mládežou
v súlade s popísaným 

účelom výzvy

rozvoj mladých ľudí 
prostredníctvom 
neformálneho 

vzdelávania 

formálne 
podmienky

Výzva je zameraná na zápis organizácií, ktoré rozvíjajú 
dobrovoľníctvo mládeže, a teda: 

•vytvárajú a sprostredkovávajú dobrovoľnícke príležitosti pre 
mládež a vedú databázu dobrovoľníckych príležitosti a záujemcov 
a záujemkýň o dobrovoľníctvo, s ktorými aktívne komunikujú.

•plnia osvetovú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu v oblasti 
dobrovoľníctva, zviditeľňujú prínosy dobrovoľníctva pre 
jednotlivcov a spoločnosť, organizujú kampane zamerané na 
rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávajú v oblasti manažmentu 
dobrovoľníctva a organizujú supervíziu vlastných dobrovoľníkov, 
prípadne pre dobrovoľnícke organizácie.

•plnia konzultačnú funkciu v oblasti dobrovoľníctva pre 
organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi už pracujú, alebo chcú začať 
pracovať, prípadne majú záujem o vyslanie dobrovoľníkov do 
zahraničia; pôsobia ako konzultanti v prípade problémov 
týkajúcich sa dobrovoľníctva.

•zviditeľňujú spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva najmä 
prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov formálnym a 
neformálnym spôsobom, organizovaním napríklad regionálneho 
oceňovania dobrovoľníkov.

•podporujú alebo vytvárajú advokačné aktivity v oblasti 
dobrovoľníctva, podporujú budovanie infraštruktúry 
dobrovoľníctva, spolupracujú na presadzovaní finančnej podpory 
dobrovoľníctva

Oprávnení žiadatelia

Účel výzvy

✓ v zmysle §15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o 

podpore práce s mládežou

a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 

služby,
f) registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,
g) centrum voľného času,
h) fyzická osoba, ktorá vykonáva prácu s mládežou, je 

bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.



Formálne podmienky

• → Správa o činnosti  za predchádzajúce obdobia

minimálne 1 rok

zápis iba v jednej tematickej oblasti

•Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

kultúra, telovýchova, šport, výlučne sociálne služby

•Mladí ľudia (do 30 rokov) tvoria minimálne 50 % z celkového počtu

minimálne 50 klientov/registrovaných účastníkov na ročnej báze

•aktivity nie sú koncentrované výlučne na miesto sídla organizácie 

regionálny alebo národný charakter aktivít



Formálne podmienky

Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru 

•periodicita aktivít počas školského roka min. raz za 2 týždne,

•perspektíva postupu členov/registrovaných účastníkov z roly účastníka smerom k role vedúceho základného kolektívu, 

•perspektíva zaangažovania členov/registrovaných účastníkov v organizácií po dobu min. 3 rokov.

pravidelne, systematicky a dlhodobo

•jednoznačne a preukázateľne identifikovateľných členov, príp. registrovaných účastníkov

členský princíp

•Výchovno-vzdelávací program organizácia realizuje pravidelnou, systematickou a dlhodobou činnosťou v základných kolektívoch. 

•Základný kolektív (ZK) je najmenšia organizačná jednotka (klub, spoločenstvo, krúžok a pod.) organizácie, v ktorom sa vykonáva pravidelná a systematická činnosť s deťmi a 
mládežou. Činnosť v základnom kolektíve je vykonávaná opakovane v určitom časovom období. Na pravidelnej činnosti základného kolektívu sa zúčastňuje najmenej 5 
členov vo veku do 30 rokov vrátane.

základné kolektívy

•Pre organizácie zamerané výlučne na prácu s mladými ľuďmi s menej príležitosťami platí minimálny počet 50 členov, príp. registrovaných účastníkov programov.

minimálne 300 členov/registrovaných účastníkov programov (75% mládež)

•Pre prácu výlučne s mladými ľuďmi s menej príležitosťami platí podmienka zastúpenia aspoň v 3 krajoch, v každom z nich minimálne 1 aktívny základný kolektív.

nadregionálny charakter = ZK aspoň v 3 krajoch, minimálne 2 aktívne základné kolektívy

•Transparentný systém regrantingu finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR nižším zložkám 

transparentný systém využívania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu



Cieľové skupiny

mladí ľudia do 30 
rokov, prioritne vo 

veku 13 až 18 rokov, 
mládež s 

nedostatkom 
príležitostí a 

neorganizovaná 
mládež, 

mladí vedúci, 
mládežnícki vedúci, 

pracovníci s mládežou 
a koordinátori práce s 

mládežou,

zástupcovia subjektov 
aktívne zapojených do 

tvorby a 
implementácie 

mládežníckej politiky 
na regionálnej alebo 

národnej úrovni, 

široká verejnosť –
účastníci 

informačných aktivít.



Oprávnené aktivity

pravidelne sa opakujúce aktivity pre mládež; 

pobytové podujatia pre mládež (t.j. viacdňové podujatia); 

jednorazové podujatia pre mládež; 

dobrovoľnícke aktivity mládeže; 

vzdelávacie aktivity pre členov resp. registrovaných 
účastníkov programov oprávneného žiadateľa;

vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych 
vedúcich a mladých vedúcich; 

informačné kampane a iné podujatia zamerané na zvýšenie 
informovanosti verejnosti o aktivitách, prioritách alebo 
záujmoch oprávneného žiadateľa; 

publikačná činnosť; 

organizačné, administratívne a iné činnosti súvisiace s vyššie 
uvedenými činnosťami; 

iné aktivity, ktoré priamo súvisia s cieľmi tematickej oblasti.



27.10.2022

Zverejnenie 
výzvy

14.11.2022

Uzatvorenie 
výzvy



Podmienky pre akceptovanie žiadosti o zápis 
do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu

v elektronickom dokumente 
(word) v slovenskom jazyku

dodržať predpísaný formát žiadosti 
vrátane príloh (formuláre)

úplne (vo všetkých bodoch), presne, 
jednoznačne a zrozumiteľne

používať odkazy

podpísaná štatutárnym zástupcom organizácie 
žiadateľa vlastnoručne alebo prostredníctvom 

kvalifikovaného elektronického podpisu
•splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa, 

spolu so žiadosťou je potrebné doložiť splnomocnenie na podpis žiadosti.

odoslané obe formy žiadostí 

(písomná aj elektronická)



Podanie žiadosti

Elektronická forma

Word → PDF

emailovú adresu: dotacie@iuventa.sk

do 14.11.2022 do 12:00 hod.

Písomná forma

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania 
a mládeže, Karloveská 64, 842 58 
Bratislava 4 

poštou / osobne do 14:00hna 

do 14.11.2022 

Prílohy

všetky povinné prílohy

pamäťové médium (USB)



Na listovej zásielke 
• názov
• úplná adresa žiadateľa
• označenie: 
„NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o zápis do zoznamu oprávnených 
žiadateľov - DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2022/R/1

Hrebeňová väzba

uzavretý a priehľadný obal

Pridajte sem fotku



Formálna kontrola

NIVAM -Národný inštitút mládeže 

formálne kritéria

úplnosť žiadostí
V prípade, že bude odoslaná žiadosť neúplná, alebo budú chýbať 

niektoré z povinných príloh, implementačný orgán vyzve žiadateľa 
o doplnenie chýbajúcej náležitosti. Lehota na doplnenie je 5 pracovných 

dní od doručenia výzvy na doplnenie.



Obsahové posúdenie

Externí odborní hodnotitelia

obsahové posúdenie

vylúčenie konfliktu záujmov

dvaja, resp. traja 
hodnotitelia



Kritériá obsahového posudzovania

Organizačná 
štruktúra a procesy

0-6 bodov

Cieľové skupiny

0-4 body

Metodika činnosti 
organizácie a 

výchovno-
vzdelávací 
program 

0-7 bodov

Spôsob vzdelávania 
osôb pracujúcich 

s mládežou 

0-7 bodov

Finančná stabilita

0-6 bodov

Spolupráca a 
partnerstvá

0-3 body

Komunikácia

0-5 bodov

Podpora inklúzie

0-3 body

Strategické 
smerovanie a 

rozvoj

0-7 bodov

Ochrana a 
bezpečné 

prostredie

0-2 body

min. 60 % bodového hodnotenia z celkového 
počtu bodov od oboch hodnotiteľov

min. 1 bod v každej 
oblasti

max. 100 bodov / 
obaja hodnotitelia01 02 03



ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO ZOZNAMU OPRÁVNENYCH 
ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU

Profil žiadateľa

Je organizácia oprávneným žiadateľom v zmysle §15 ods.2 Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce 
s mládežou?

áno / nie

Uveďte rok vzniku organizácie:

Vykonáva organizácia svoju činnosť systematicky viac ako 1 rok? áno / nie

Vie organizácia preukázať svoju činnosť  formou správy o činnosti za predchádzajúci rok (2021) 
schválenej najvyšším orgánom, resp. orgánom, ktorý je v základných dokumentoch poverený výkonom 
niektorých právomocí medzi dvoma zasadnutiami najvyššieho orgánu, ako aj účtovnou závierkou za rok 
2021?

áno / nie

Pôsobí organizácia v kultúre, telovýchove a športe alebo vykonáva činnosť iba podľa osobitného 
predpisu (t. j. zákona 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) ?

áno / nie

Ide o organizáciu zameranú výlučne na prácu s mladými ľuďmi s menej príležitosťami? áno / nie



ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO ZOZNAMU OPRÁVNENYCH 
ŽIADATEĽOV O DOTÁCIU

Uveďte celkový počet klientov/registrovaných účastníkov aktivít organizácie v r. 2021:
(organizácia musí na ročnej báze pracovať s minimálnym počtom 50 klientov a/alebo registrovaných účastníkov)
V závislosti od celkového počtu klientov a/alebo registrovaných účastníkov môže organizácia získať 1-4 body v časti 
cieľové skupiny (pozri nižšie).
50–299 zapojených mladých ľudí a/alebo osôb pracujúcich s mládežou = 1 b.
300-599 zapojených mladých ľudí a/alebo osôb pracujúcich s mládežou = 2 b.
600–899 zapojených mladých ľudí a/alebo osôb pracujúcich s mládežou = 3 b.
900 a viac zapojených mladých ľudí a/alebo osôb pracujúcich s mládežou = 4 b.

457

Uveďte počet klientov/registrovaných účastníkov organizácie vo veku 0 - 30 rokov v r. 2021:
(mladí ľudia musí tvoriť minimálne 50 % z celkového počtu klientov/registrovaných účastníkov)

412



PREHĽAD SLEDOVAÝCH UKAZOVATEĽOV

Údaje sledovaných ukazovateľov musia odpovedať stavu organizácie k 31.12.2021

VEĽKOSŤ A PÔSOBENIE ŽIADATEĽA V ROKU 2021
Stav 

k 31.12.2021

Celkový počet klientov/registrovaných účastníkov: 457

z toho
• Muži 215

• Ženy 242

Počet klientov /registrovaných účastníkov do 30 rokov veku vrátane:
(uvádzajte v absolútnych číslach a v zátvorke percentuálny podiel z celkového počtu)

412 (90,2%)

z toho

• vo veku do 15 rokov vrátane (cca ZŠ) 125

• vo veku 16 – 19 rokov vrátane (cca SŠ) 177

• vo veku 20 – 25 rokov vrátane (cca VŠ) 98

• vo veku 26 – 30 rokov vrátane 12

Celkový počet osôb pracujúcich s mládežou v organizácii: 23

Celkový počet dobrovoľníkov v organizácii: 30

z toho
• vo veku do 17 rokov vrátane 12

• vo veku nad 18 rokov vrátane 18

Počet samosprávnych krajov, v ktorých organizácia pôsobí alebo vykonáva aktivity a ponúka služby: 6

Celkový počet okresov, v ktorých organizácia pôsobí alebo vykonáva aktivity a ponúka služby: 53



PREHĽAD SLEDOVAÝCH UKAZOVATEĽOV

Údaje sledovaných ukazovateľov musia odpovedať stavu organizácie k 31.12.2021

AKTIVITY ŽIADATEĽA V ROKU 2021

Vypĺňajte tie typy aktivít, ktoré vaša organizácia realizovala. V prípade, že ste danú aktivitu/podujatie nerealizovali, 
uveďte 0 (nulu). 

Počet 
podujatí/ 

aktivít

Počet 
účastníkov na 
podujatiach

Jednodňové podujatia pre mladých ľudí v trvaní do 4 hodín

Jednodňové podujatia pre mladých ľudí v trvaní 4 hodín a viac

Viacdňové podujatia pre mladých ľudí

Vzdelávacie podujatia 

pre mladých ľudí

pre dobrovoľníkov

pre osoby pracujúce s mládežou

Počet zrealizovaných vzdelávaní akreditovaných MŠVVaŠ SR za r. 2021

Počet úspešných absolventov akreditovaných vzdelávacích programov za r. 2021 -

Pobytové podujatia 

realizované v SR bez zahraničnej účasti
realizované v SR so zahraničnou účasťou

realizované v zahraničí

Medzinárodné aktivity (v spolupráci s inou krajinou) 0 0

Projekty v rámci programu EÚ Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Informačné aktivity (kampane, semináre, festivaly a pod.)
Počet vydaných publikácií za rok 2021 -

z toho
s prideleným ISSN alebo ISBN -

bez prideleného ISSN alebo ISBN -

Počet konzultácií pre mladých ľudí 

online

telefonicky

osobne



Ing. Adriána Sontágová

Odborná referentka pre dotačnú schému MŠVVaŠ SR

Oddelenie podpory práce s mládežou

Odbor podpory neformálneho vzdelávania

Kontaktné osoby

PhDr. Peter Papšo, PhD.

Sekcia stredných škôl

útvar neformálneho vzdelávania mládeže

hlavný štátny radca

Mgr. Dagmar Černická

Sekcia stredných škôl 

Útvar podpory štátnych, cirkevných 

a súkromných škôl

Stromová 1 | 813 30 Bratislava
tel.: +421 2 59 374 255

peter.papso@minedu.sk
web: www.minedu.sk

Pracovisko Karloveská 64
842 58 Bratislava

mobil: +421 917 402 523
e-mail: adriana.sontagova@iuventa.sk

web: www.nivam.sk

Stromová 1| 813 30 Bratislava

tel.: +421 2 59 374 271

dagmar.cernicka@minedu.sk

web: www.minedu.sk

mailto:peter.papso@minedu.sk
http://www.minedu.sk/
mailto:adriana.sontagova@iuventa.sk
www.nivam.sk
mailto:dagmar.cernicka@minedu.sk
http://www.minedu.sk/


ĎAKUJEME ZA 
POZORNOSŤ

WWW.NIVAM.EU


