
Podmienky finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 

  
Program podpory  občianskych združení detí a mládeže 

 
Čl. 5 

Ciele programu podpory občianskych združení detí a mládeže  

(1) Cieľom programu podpory občianskych združení detí a mládeže je podpora systematickej 
a pravidelnej výchovnej práce s deťmi a mládežou v občianskych združeniach detí a mládeže.  

(2) Ministerstvo programom podpory občianskych združení detí a mládeže najmä vytvára 
podmienky pre: 

a) systematickú a pravidelnú činnosť s deťmi a mládežou v základných kolektívoch 
občianskych združeniach detí a mládeže, 

b) výchovu k aktívnemu občianstvu a výchovu k demokracii, 
c) participáciu detí a mládeže na živote spoločnosti, 

d) rozvoj dobrovoľníckej práce pre deti a mládež a rozvoj dobrovoľníckej práce mládeže, 
e) zvyšovanie odbornosti dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s deťmi a mládežou, 

f) zvyšovanie informovanosti o občianskych združeniach detí a mládeže a ich aktivitách pre 
deti a mládež zameraných na oslovenie neorganizovaných detí a mládeže, stimulovanie 
sponzorského prostredia a rôzne formy spolupráce s neziskovým sektorom, 

g) rozvoj medzinárodných aktivít v oblasti politiky mládeže, účasť členov občianskych združení 
detí a mládeže na činnosti medzinárodných organizácií. 

Čl. 6 
Vymedzenie základných pojmov a subjektov programu podpory občianskych združení 

detí a mládeže  

Pre účely programu podpory občianskych združení detí a mládeže sa rozumie: 

(1) Základný kolektív je klub, spoločenstvo, krúžok atď. občianskeho združenia, v ktorom sa 
vykonáva pravidelná a preukázateľná činnosť s deťmi a mládežou. Pod pravidelnou 
a preukázateľnou činnosťou sa rozumie činnosť v základnom kolektíve vykonávaná opakovane 
v určitom časovom období (najmenej 12 x ročne). Na pravidelnej činnosti základného kolektívu sa 
zúčastňuje najmenej 10 členov vo veku do 26 rokov vrátane. Z tohto počtu najmenej 7 členov je 
jedinečných, teda zapísaných v zozname tohto základného kolektívu a zvyšní členovia, ktorí sa 
zúčastňujú na pravidelnej činnosti tohto kolektívu, môžu byť zapísaní aj v inom základnom 
kolektíve. Títo zvyšní členovia musia byť jasne vyznačení a do stavu členskej základne sa 
započítavajú iba raz – v základnom kolektíve, v ktorom sú zapísaní do zoznamu členov. Základný 
kolektív je do príslušného okresu zaradený podľa svojho sídla, nie podľa bydliska členov. Činnosť 
základného kolektívu sa môže vykazovať iba v rámci jedného združenia uchádzajúceho sa 
o dotáciu. 

Existencia základného kolektívu sa preukazuje: 



a) informačným listom (príslušný formulár je zverejnený na internetovej stránke ministerstva, 
odbor detí a mládeže) s písomným odporúčaním resp. potvrdením miestnej autority, kde 
základný kolektív pracuje (predstaviteľa miestnej samosprávy, riaditeľa školy, rektora 
univerzity, dekana fakulty, riaditeľa centra voľného času, predstaviteľa registrovanej cirkvi – 
podľa osobitného predpisu1) a pod.), o tom, že tento základný kolektív vyvíja aktivity 
v príslušnej lokalite. Toto potvrdenie nemôže vystaviť osoba aktívne pracujúca v príslušnom 
združení. Písomné odporúčanie obsahuje meno a priezvisko osoby, ktorá potvrdzuje 
informačný list, názov inštitúcie, ktorú zastupuje, pečiatku a telefonický kontakt. Základný 
kolektív, ktorý pracuje v priestoroch školy alebo školského zariadenia, k informačnému listu 
doloží čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu školy či školského zariadenia, že základný 
kolektív nie je krúžkom školy, resp. školského zariadenia – teda, že sa nejedná o duplicitné 
vykazovanie aktivít členov v škole, školskom zariadení a príslušného základného kolektívu,  

b) písomnou správou o činnosti základného kolektívu za rok, ktorý bezprostredne predchádza 
roku, v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu, s uvedením mena a adresy kontaktnej 
osoby. Zo správy o činnosti základného kolektívu je jasná pravidelnosť činnosti základného 
kolektívu a počet jeho stretnutí. Ak sa za pravidelné stretnutie považuje realizácia podujatí, 
nie je možné ich započítať aj ako podujatia.  

c) menným zoznamom členov základného kolektívu (ďalej len „člen“), ktorý je neoddeliteľnou 
prílohou informačného listu, pričom členovia, ktorí sú zapísaní aj v inom základnom 
kolektíve, musia byť jasne vyznačení.  

(2) Členmi sú len osoby, ktoré preukázateľne zaplatili ročný členský príspevok vo výške najmenej 
30,− Sk pre členov do veku 15 rokov vrátane (ak v danom roku dovŕši vek 15 rokov) a najmenej 
50,− Sk pre členov vo veku od 16 rokov vrátane. Vyberanie členských príspevkov je možné 
z podmienok financovania vypustiť len pre znevýhodnené skupiny, ktoré preukážu zaradenie medzi 
znevýhodnené deti a mládež v súlade s prílohou č. 1.  

(3) Znevýhodnené skupiny mládeže sú deti a mládež v ochrannej a ústavnej starostlivosti, deti 
a mládež so ZPS a ZŤP, deti a mládež, ktoré z dôvodov biedy, hmotnej núdze2), sociálnej núdze5), 
neukončenej povinnej školskej dochádzky, zdravotného postihnutia alebo z dôvodov, že im bolo 
udelené postavenie utečenca alebo požiadali o priznanie postavenia utečenca3) alebo im bol udelený 
azyl, majú v priamom dôsledku s týmito skutočnosťami zmenšenú možnosť na participácii 
v spoločnosti. 

(4) Najvyšší orgán (valné zhromaždenie) združenia (ďalej len „najvyšší orgán“) je definovaný 
v jeho stanovách. Na jeho zasadnutí, ktoré je zvolané za účelom schvaľovania dokumentov 
potrebných pre dokladovanie žiadosti podľa týchto podmienok finančnej podpory, sa zúčastní 
najmenej 20 zástupcov jednotlivých regiónov a väčšina z nich má menej ako 35 rokov. Na zasadnutí 
najvyššieho orgánu miestneho združenia sa zúčastní najmenej 15 členov a väčšina z nich má menej 
ako 35 rokov. V prípade, ak  

a) členskú základňu združenia z viac ako 80 % tvoria deti do 15 rokov, na zasadnutí 
najvyššieho orgánu sa zúčastní najmenej 20 zástupcov jednotlivých regiónov (u miestnych 
združení 15 členov) a aspoň 25 % z nich má menej ako 35 rokov; 

b) najvyšší orgán združenia tvorí viac ako 100 delegátov, ktorí na zasadnutí najvyššieho orgánu 
zastupujú členov združenia z najmenej 25 okresov SR a tento najvyšší orgán nezasadá do 
15.11. roka, v ktorom združenie žiada o dotáciu, dokumenty podľa článku 9 týchto 

                                                
1) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov 
2) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 
3) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



podmienok finančnej podpory prerokuje a schváli orgán, ktorý je v základných dokumentoch 
(stanovách) alebo najvyšším orgánom v tomto období poverený výkonom niektorých 
právomocí najvyššieho orgánu. Na takomto zasadnutí sa okrem členov tohto povereného 
orgánu zúčastní aj najmenej 20 zástupcov jednotlivých regiónov. Väčšina účastníkov má 
menej ako 35 rokov. 

(5) Predsedníctvo je definované v stanovách združenia ako orgán, ktorý riadi organizáciu v období 
medzi dvomi zasadnutiami najvyššieho orgánu. Má najmenej 3 členov.  

(6) Za podujatie sa považuje aktivita realizovaná na Slovensku alebo v zahraničí s vopred jasne 
určeným cieľom, programom a zodpovedným vedúcim, ktorého realizáciou sa napĺňajú zámery, 
ciele a úlohy plánu činnosti a rozvoja združenia alebo jeho nižšieho článku schválené príslušným 
orgánom. Zaraďujeme sem: 

a) jednodňové podujatie (aj prímestský tábor), 
b) viacdňové podujatie – podujatie v dĺžke trvania 2 – 4 dni, 

c) pobytové podujatie – podujatie v dĺžke trvania od 5 dní. 
(7) Za otvorené podujatia sa považujú podujatia realizované pre členov i verejnosť, napr. koncerty, 
festivaly, protestné akcie, spoločenské podujatia, ktoré nie je možné kvantifikovať.  
(8) Spoločenská kampaň je aktivita združenia priamo súvisiaca s problematikou mládeže s cieľom: 

a)  zvýšiť informovanosť verejnosti, 
b) dosiahnuť zmeny v postojoch verejnosti k spoločenským problémom,  

c) dosiahnuť zmeny v legislatívnych normách. 
(9) Medzinárodný výmenný pobyt je podujatie pre mladých ľudí najmenej z dvoch rozličných 
krajín, ktorej cieľom je interkultúrne a neformálne vzdelávanie. Za medzinárodný výmenný pobyt sa 
považuje výmena podobných skupín mládeže jedného alebo viacerých nižších článkov združenia 
s podobnou skupinou zo zahraničia.  
(10) Za medzinárodné aktivity združenia sa považuje zasadnutie pracovnej skupiny vytvorenej na 
riešenie celospoločenských problémov s cieľom posilniť účasť mládeže na spolurozhodovaní a ich 
participácii na spoločenskom živote a zasadnutie medzinárodných organizácií, ktorých členom alebo 
pozorovateľom je občianske združenie detí a mládeže.  
(11) Podujatia vzdelávacieho charakteru sú vzdelávacie aktivity určené pracovníkom s mládežou, 
ktorí sú alebo budú zapojení do činnosti združenia. Medzi vzdelávacie aktivity patria semináre, 
kurzy, školenia, študijné pobyty, konferencie, prednášky na Slovensku alebo v zahraničí. 
Vzdelávacie aktivity sú určené pre účastníkov nad 14 rokov veku. Absolventi školenia alebo kurzu 
dostanú od školiteľa osvedčenie o jeho absolvovaní. Pri realizácií podujatí vzdelávacieho charakteru 
na Slovensku so zahraničnou účasťou aspoň 1/3 účastníkov je zo zahraničia. 
(12) Projekt je typ aktivity združenia s vopred písomne určeným cieľom v určitom časovom 
horizonte trvajúcej najmenej 1 mesiac, členenej na niekoľko, najmenej však 5 samostatných 
podujatí, pričom je nevyhnutné, aby sa na každom z nich zúčastnilo najmenej 5 tých istých 
základných kolektívov združenia. Formou projektov sa realizujú dlhodobé aktivity združenia 
zamerané na prácu s talentovanou mládežou, na prevenciu sociálno-patologických javov, na prácu so 
znevýhodnenými deťmi a mládežou, na ekologické aktivity, aktivity zamerané na osobnostný rast 
a formáciu a iné. Projekt je vopred nahlásený do databázy podujatí podľa článku 14 ods. 3. 

(13) Pod miestnou samosprávou sa rozumie obecná samospráva alebo mestská samospráva, 
v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské častí. Za spoluprácu s miestnou samosprávou sa považuje:  



a) priama spolupráca formou finančného príspevku na činnosť základného kolektívu najmenej 
vo výške 5000,− Sk ročne, 

b) nepriama spolupráca realizovaná napr. bezplatným alebo zľavneným prenájmom priestorov, 
zapožičaním majetku, poskytnutím služieb, tovarov a pod. v celkovej hodnote najmenej 
5000,− Sk ročne,  

c) spolupráca základného kolektívu s miestnou samosprávou s aktívnym zapojením sa 
základného kolektívu i miestnej samosprávy. Za takúto spoluprácu sa nepovažujú vzájomné 
návštevy, účasť na volebných a politických aktivitách a pod. 

(14) Pôvodná publikácia je publikácia vydaná združením v hodnotenom období, v ktorej je podiel 
autorských textov a grafických prvkov najmenej 50 %. Za pôvodné publikácie sa považujú aj 
pôvodné preklady a publikácie, na ktorých vydanie udelil vydavateľovi súhlas ich autor alebo 
pôvodný vydavateľ. V tiráži je uvedené združenie ako vydavateľ a rok vydania publikácie. Prebratá 
tvorba, zbierky, dotlače a pod. sa považujú za ostatné publikácie. 

a) Publikáciou je: 
1. brožúra – metodická publikácia menšieho rozsahu a spravidla i formátu, ktorej listy alebo 

zložky sú spojené jednoduchým knihárskym postupom (šitím alebo lepením) a nie sú 
chránené tuhými knižnými doskami v rozsahu najmenej 10 strán, 

2. informačná brožúra – je brožúrou, v ktorej sú uvedené informácie o združení a jeho 
činnosti v rozsahu najmenej 5 strán, 

3. časopis – periodická publikácia v rozsahu najmenej 10 strán, ktorá vychádza 
v pravidelných týždenných až polročných intervaloch, obsahuje príspevky viacerých 
autorov a v hodnotenom období boli vydané najmenej dve čísla, 

4. knižná publikácia – neperiodická, knihársky spracovaná publikácia, ktorá má viac ako 48 
strán, 

5. CD alebo DVD nosič – médium, ktoré obsahuje metodický materiál pre potreby 
združenia v digitálnej forme. 

b) Publikáciou nie je: 

1. kalendár – ročenka obsahujúca chronologicky usporiadaný zoznam dní, týždňov 
a mesiacov roku s vyznačením sviatkov a pamätných dní spravidla aj s textovou, 
záznamovou, obrazovou alebo inou časťou, 

2. leták – neperiodická publikácia v tvare jedného alebo niekoľkých knihársky 
nespracovaných strán rozličného formátu. Slúži na propagačné alebo agitačné účely a je 
určený na hromadné rozširovanie,  

3. listové vydania – vydanie publikácie vychádzajúcej postupne na samostatných listoch 
určených na neskoršie spojenie do kompletnej publikácie, 

4. plagát – jednolistový, spravidla výtvarne riešený grafický dokument, ktorý sa vylepí 
alebo vyvesí; je umiestňovaný zvyčajne na miestach prístupných verejnosti, 

5. prospekty – rozsahom neveľké, spravidla monotematické publikácie, ktoré informujú 
o jednotlivých výrobkoch, materiáloch, službách a pod. Dominantnou zložkou sú často 
fotografie, kresby, diagramy a pod., 

6. pohľadnica – poštový lístok s obrázkom alebo fotografiou.  

(15) Počet osobodní sa vypočíta vynásobením počtu dní trvania podujatia počtom jeho účastníkov. 
Pri viac ako jednodňových podujatiach sa počet dní trvania podujatia vypočíta spočítaním dní 



realizácie podujatia, pričom ak sa podujatie začína v prvý deň večerou a končí sa v posledný deň 
obedom, počítajú sa tieto dni ako jeden deň. 
(16) Hodnoteným obdobím je obdobie od 1. septembra roku predchádzajúceho roku, v ktorom 
žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu do 31. augusta roku, v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť 
o dotáciu. Podujatie, ktoré sa koná na prelome hodnotiacich období, bude do bodového hodnotenia 
započítané celé v tom období, v ktorom začína. 

Čl. 7 
Podmienky poskytnutia dotácie podľa programu podpory občianskych združení detí 

a mládeže 

(1) O dotáciu môže požiadať občianske združenie detí a mládeže (ďalej len „združenie“), ktoré 

a) vykonáva pravidelnú a systematickú prácu v základných kolektívoch, ktorých existenciu 
preukáže podľa článku 6 ods. 1, 

b) v stanovenom termíne vykonalo zúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutej 
ministerstvom v predchádzajúcich rokoch,  

c) nebolo vylúčené z možnosti získať dotáciu podľa článku 12 ods. 8 písm. c), podľa článku 4 
ods. 6 alebo podľa článku 14 ods. 4, 

d) je právnickou osobou, ktorá vznikla podľa zákona o združovaní občanov4) najneskôr jeden 
rok pred uzávierkou prijímania žiadostí o dotáciu,  

e) v stanovách má ako hlavný cieľ uvedenú prácu s mládežou, 

f) pracuje priamo s mládežou a poskytuje služby pre mládež podľa platného právneho poriadku 
SR. To znamená, že združenie organizuje vzdelávanie, niekoľkodňové pobyty alebo aktivity 
s výchovným usmernením v súlade s hlavnými cieľmi združenia, ktoré sú uvedené v jeho 
stanovách, 

g) 80 % členskej základne tvoria deti a mládež do veku 26 rokov vrátane (v prípade združenia, 
ktorého členskú základňu z viac ako 50 % tvoria znevýhodnené deti a mládež [podľa článku 
6 ods. 3] je to 60 %),  

h) je riadené svojím najvyšším orgánom podľa stanov, 

i) samostatne hospodári so svojimi finančnými prostriedkami a určuje svoju politiku, t. j. 
zámery, ciele a úlohy. Združenie samostatne hospodári ak: 

1. určuje a realizuje svoje programové ciele, 
2. má svoj vlastný bankový účet, 

3. organizuje aktivity práce s mládežou a poskytuje mládeži služby v mene združenia, 
4. má vlastné štatutárne orgány, ktoré sa dajú jasne rozlíšiť od akéhokoľvek iného 

združenia, podnikateľského subjektu alebo politickej strany, 
5. celoštátne a nadregionálne združenie mládeže má svoj vlastný sekretariát, ktorý sa dá 

jasne rozlíšiť od akéhokoľvek iného združenia, podnikateľského subjektu alebo politickej 
strany,  

6. celoštátne a nadregionálne združenie mládeže je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí 
sú zodpovední za zabezpečovanie chodu združenia. Za zamestnancov združenia sa pre 

                                                
4) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 



potreby programu podpory občianskych združení detí a mládeže považujú aj osoby 
vykonávajúce civilnú službu, ako aj dobrovoľníci v rámci Európskej dobrovoľníckej 
služby, 

j) má vlastný regrantingový systém, podľa ktorého prerozdeľuje finančné prostriedky na nižšie 
články. Tento systém je schválený jeho najvyšším orgánom a trvalo zverejnený na 
internetovej stránke združenia alebo zverejnený v časopise združenia.  

(2) Podpora programu podpory občianskych združení detí a mládeže nie je určená pre združenie, 
ktoré pôsobí v kultúre s výnimkou regionálnych, nadregionálnych a celoštátnych združení, ktoré 
okrem kultúrnych aktivít realizujú aj iné aktivity v súlade s článkom 2, v telovýchove, športe alebo 
pre združenie, ktoré vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu5). 

Čl. 8 
Kategórie združení 

(1) Celoštátne združenie mládeže je také združenie, ktoré v kalendárnom roku, ktorý 
bezprostredne predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, preukázateľne vykonávalo 
prácu s mládežou najmenej v siedmich krajoch SR a súčasne v 45 okresoch týchto krajov v súlade so 
svojimi cieľmi a činnosťou prostredníctvom základných kolektívov a ktoré v kalendárnom roku, 
ktorý bezprostredne predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, resp. v hodnotenom 
období splnilo a vykázalo najmenej tieto parametre svojej činnosti: 

a) 3000 členov do veku 26 rokov vrátane, ktorí uhradili členský príspevok, 
b) 110 základných kolektívov združenia, 

c) realizáciu podujatí v týchto minimálnych parametroch: 
1. podujatia − 7000 osobodní, 

2. vzdelávacie aktivity − 800 osobodní, 
d) vydanie pôvodných publikácií – 10 ks (v náklade najmenej 100 exemplárov a s minimálnym 

počtom 10 strán). 
(2) Nadregionálne združenie mládeže je také združenie, ktoré v kalendárnom roku, ktorý 
bezprostredne predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, preukázateľne vykonávalo 
prácu s mládežou najmenej v piatich krajoch SR a súčasne v 20 okresoch týchto krajov v súlade so 
svojimi cieľmi a činnosťou prostredníctvom základných kolektívov a ktoré v kalendárnom roku, 
ktorý bezprostredne predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, resp. v hodnotenom 
období splnilo a vykázalo najmenej tieto parametre svojej činnosti: 

a) 500 členov do veku 26 rokov vrátane, ktorí uhradili členský príspevok, 

b) 35 základných kolektívov združenia, 
c) realizáciu podujatí v týchto minimálnych parametroch: 

1. podujatia − 3000 osobodní, 
2. vzdelávacie aktivity − 200 osobodní, 

d) vydanie pôvodných publikácií – 7 ks (v náklade najmenej 100 exemplárov a s minimálnym 
počtom 10 strán). 

(3) Regionálne združenie mládeže je také združenie, ktoré v kalendárnom roku, ktorý 
bezprostredne predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, preukázateľne vykonávalo 
prácu s mládežou najmenej v dvoch okresoch jedného kraja SR v súlade so svojimi cieľmi 



a činnosťou prostredníctvom základných kolektívov a ktoré v kalendárnom roku, ktorý 
bezprostredne predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, resp. v hodnotenom období 
splnilo a vykázalo najmenej tieto parametre svojej činnosti: 

a) 100 členov do veku 26 rokov vrátane, ktorí uhradili členský príspevok, 
b) 5 základných kolektívov združenia. 

(4) Miestne združenie mládeže je také združenie, ktoré v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne 
predchádza roku, v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, resp. v hodnotenom období nesplnilo 
niektoré z kritérií tohto článku ods. 3 a v kalendárnom roku, ktorý bezprostredne predchádza roku, 
v ktorom predkladá žiadosť o dotáciu, malo najmenej 20 individuálnych členov do veku 26 rokov 
pracujúcich minimálne v jednom základnom kolektíve, ktorí uhradili členský príspevok.   

Čl. 9 
Predkladanie žiadostí podľa programu podpory občianskych združení detí a mládeže  

(1) Žiadateľ sa uchádza o dotáciu predložením písomnej žiadosti podľa § 3 výnosu v jednej 
z kategórií združení podľa článku 8 týchto podmienok finančnej podpory a dokladovaním svojej 
činnosti za hodnotené obdobie podľa tohto článku ods. 2, pričom žiadosť predkladá iba ústredie 
žiadateľa, ktoré vykoná sumarizáciu aktivít v hodnotenom období i aktivít plánovaných na rok, pre 
ktorý žiada o dotáciu. 
(2) Žiadateľ v súlade s § 3 výnosu do 15. novembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, 
na ktorý žiadateľ žiada dotáciu, na ministerstvo predkladá: 

a) kópiu dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu žiadateľa (stanovy),  

b) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za 
predchádzajúci rozpočtový rok, 

c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu nie je 
vedené exekučné konanie,  

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania;2) ak ide o 
žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce5),   

e) riadnu účtovnú závierku  k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia,  
f) rozpočet príjmov a výdavkov, z toho sumu požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie 

výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady,  
g) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie: 

1. kópiu dokladu o pridelení IČO,  
2. originál informačných listov o fungovaní a aktivitách základných kolektívov združenia 

s mennými zoznamami členov jednotlivých základných kolektívov a so správami 
o ich činnosti za rok, ktorý bezprostredne predchádza roku, v ktorom žiadateľ predkladá 
žiadosť o dotáciu, 

3. prehľadnú tabuľku členskej základne za rok, ktorý bezprostredne predchádza roku, 
v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu v členení podľa prílohy zverejnenej na 
internetovej stránke ministerstva, 

4. návrh rozpočtu na kalendárny rok, na ktorý žiadateľ žiada dotáciu, schválený najvyšším 
orgánom podľa článku 6 ods. 4 alebo predsedníctvom, 

                                                
5) § 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z. 



5. plán rozvoja a činnosti žiadateľa najmenej na dva roky (najmenej na kalendárny rok, 
v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu a na kalendárny rok, na ktorý žiadateľ 
žiada dotáciu) schválený najvyšším orgánom podľa článku 6 ods. 4, 

6. dokumentáciu potrebnú na bodové hodnotenie žiadateľa podľa prílohy č. 1 spracovanú 
do prehľadných tabuliek podľa jednotlivých typov podujatí, 

7. originál správy o činnosti žiadateľa za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza 
roku, v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu, schválenú najvyšším orgánom 
podľa článku 6 ods. 4, spolu s dokumentom, ktorým potvrdí, že správa bola publikovaná 
tak, aby bola prístupná celej členskej základni, napr. zverejnením na internete, v časopise 
a pod., 

8. regrantingový systém v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. i), 

9. v prípade, že žiadateľ má pridelené prístupové práva do databázy (podľa článku 14 ods. 
3) a rozhodne sa k dokumentácii nepredložiť výpisy o nahlásení podujatia do databázy 
(príloha č. 1), k žiadosti o dotáciu priloží oznámenie, že neprekladá výpis o nahlásení 
podujatí do databázy. 

(3) Žiadateľ príslušné prehľadné tabuľky doručí na ministerstvo v elektronickej podobe (na diskete 
alebo CD v programe Word alebo Excel) spolu so žiadosťou o dotáciu. 

(4) Príslušné formuláre ministerstvo každoročne zverejnení na svojej internetovej stránke najmenej 
4 mesiace pred termínom predkladania žiadostí. 

Čl. 10 
Podmienky bodového hodnotenia občianskych združení detí a mládeže  

(1) Bodové normatívy sú uvedené v prílohe č.1 a môžu byť aktualizované ministerstvom 
a zverejnené na internetovej stránke ministerstva najneskôr 4 mesiace pred termínom predkladania 
žiadostí o dotáciu po predchádzajúcej konzultácii s národnou radou mládeže.  

(2) Pri hodnotení členskej základne (jej veľkosti, členstva znevýhodnených detí a mládeže, vekovej 
štruktúry, geografického rozšírenia a základných kolektívov) nie je možné započítať činnosť 
základných kolektívov, ktoré sú zároveň základným kolektívom združenia a základným kolektívom 
školy, školského zariadenia, inej organizácie alebo sú samostatnou zaregistrovanou organizáciou. 

(3) Pri hodnotení podujatí je možné započítavať len aktívnych účastníkov, nie divákov. Pri 
podujatiach organizovaných viacerými subjektami sa počet osobodní rozpočítava pomerne medzi 
združenia. Pri udeľovaní dotácie sa uznajú body len za tie aktivity, ktoré boli nahlásené do databázy 
podľa článku 14 ods. 3. Do hodnotenia sa započítavajú všetky, t. j. aj nedotované podujatia.   

Čl. 11 
Preukazovanie členskej základne občianskych združení detí a mládeže  

(1) Žiadateľ preukáže členskú základňu originálom zoznamu členov k 31. 12. kalendárneho roka, 
ktorý bezprostredne predchádza roku, v ktorom žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu. Zoznam 
členskej základne žiadateľ predloží na základe výzvy hodnotiacej komisii v priebehu výberového 
konania. Zo zoznamu je zjavné, že osoba v ňom uvedená ako člen združenia svojím podpisom 
potvrdzuje, že v roku uvedenom na zozname je členom združenia. 

(2) V zozname sú uvedené nasledujúce údaje: 
a) rok, za ktorý sa členská základňa preukazuje, 

b) názov združenia, 



c) názov základného kolektívu, 

d) meno a priezvisko člena, 
e) úplná adresa člena, v prípade použitia skratiek miest alebo obcí je potrebné, aby na tom istom 

zozname boli vysvetlené alebo združenie priloží samostatný zoznam použitých skratiek, 
f) dátum narodenia člena, 

g) vlastnoručný podpis člena (pri deťoch do 8 rokov a osobách zbavených svojprávnosti podpis 
zákonného zástupcu), 

h) údaj o výške zaplateného členského príspevku, 
i) doklad o zaplatení členského príspevku, 

j) súhlas člena s tým, že jeho osobné údaje môžu byť predložené členom komisie za účelom 
overenia splnenia podmienok programu podpory občianskych združení detí a mládeže. 

(3) Členský príspevok je možné preukázať tromi spôsobmi: 
a) príjmovým pokladničným dokladom, 

b) ústrižkom poštového poukazu o zaslaní finančných prostriedkov, 
c) kópiou originálu výpisu z peňažného ústavu o prevode príslušnej finančnej sumy. Za výpis 

pre účely preukázania zaplatenia členského poplatku sa nepovažuje výpis z internet 
bankingu. 

(4) Neoddeliteľnou súčasťou preukázania členskej základne je výpis z analytickej evidencie 
účtovníctva o príjmoch členských príspevkov alebo kópia z peňažného denníka so zaúčtovaním 
členských poplatkov. 

Čl. 12 
Posudzovanie žiadostí na podporu občianskych združení detí a mládeže  

(1) Žiadosti posudzuje v rámci výberového konania ministerstvo a komisia podľa Štatútu komisií 
pre hodnotenie žiadostí o dotáciu podľa podmienok finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do 
roku 2007 (ďalej len „štatút“). 
(2) Odbor detí a mládeže posúdi, či žiadateľ spĺňa základné kritériá poskytnutia dotácie uvedené 
v článku 7 týchto podmienok finančnej podpory. Ak žiadateľ: 

a) splnil všetky kritériá článku 7, odbor detí a mládeže jeho žiadosť postúpi na ďalšie 
hodnotenie komisii, 

b) nesplnil všetky kritériá článku 7, odbor detí a mládeže vypracuje jeho hodnotenie, ktoré 
doručí jeho štatutárnemu zástupcovi na vyjadrenie. Ak štatutárny zástupca 
1. súhlasí s hodnotením odboru detí a mládeže, podpíše hodnotenie svojho združenia 

a doručí ho na ministerstvo, v prípade, že do 48 hod. nie sú doručené písomné námietky, 
táto skutočnosť je posúdená ako súhlas s hodnotením, 

2. nesúhlasí s hodnotením, predloží odboru detí a mládeže konkrétne písomné odôvodnenie 
najneskôr do 48 hod. Odbor detí a mládeže posúdi výhrady k hodnoteniu združenia. Ak 
odbor detí a mládeže uzná výhrady združenia za opodstatnené, postúpi žiadosť na ďalšie 
hodnotenie komisii. Ak odbor detí a mládeže nezmení svoje pôvodné stanovisko, žiadosť 
bude zamietnutá.  

(3) Odbor detí a mládeže posudzuje a preveruje webové domény združení a do celkového 
hodnotenia združenia zapracuje výsledky posúdenia do hodnotenia každého žiadateľa.  



(4) Komisia v lehote podľa článku 5 ods. 9 štatútu postupuje takto: 

a) po posúdení a preverení žiadosti komisia v súčinnosti s odborom detí a mládeže vypracuje 
hodnotenie každého žiadateľa, 

b) k hodnoteniu žiadateľa priloží výpis uznesení, ktoré súvisia s jeho hodnotením, 
c) hodnotenie spolu s výpisom uznesení doručí štatutárnemu zástupcovi žiadateľa na 

vyjadrenie, 
d) ak štatutárny zástupca žiadateľa súhlasí s hodnotením komisie, podpíše hodnotenie svojho 

združenia a doručí ho komisii, v prípade, že do 48 hod. nie sú doručené písomné námietky, 
táto skutočnosť je posúdená ako súhlas s hodnotením,   

e) ak štatutárny zástupca žiadateľa nesúhlasí s hodnotením komisie, predloží komisii konkrétne 
písomné námietky najneskôr do 48 hod. Na ďalšom svojom rokovaní komisia prerokuje tieto 
námietky k hodnoteniu združenia za účasti riaditeľa odboru detí a mládeže a na rokovanie 
prizve štatutárneho zástupcu združenia. Po tomto rokovaní komisia písomne oboznámi 
každého predkladateľa námietok o posúdení námietok a predloží návrh na rozhodnutie 
ministrovi. Ak komisia nezmení svoje pôvodné stanovisko, ministrovi predloží písomné 
zdôvodnenie neprijatia námietky združenia. 

(5) Ak komisia zistí, že žiadateľ nesplnil kritériá kategórie združení, do ktorej si podalo žiadosť, 
jeho žiadosť preradí do príslušnej nižšej skupiny. 
(6) Komisia predloží návrh s uvedením dôvodov: 

a) žiadateľovej žiadosti vyhovieť, 
b) žiadateľovu žiadosť zamietnuť. 

(7) Komisia na základe hodnotenia a preverenia predloženej dokumentácie za hodnotené obdobie 
pridelí žiadateľovi body za jednotlivé aktivity, kvantitatívne a kvalitatívne údaje podľa prílohy č. 1. 

(8) Žiadosť bude zamietnutá: 
a) ak nie je predložená v stanovenom termíne, 

b) ak nemá všetky náležitosti podľa článku 9 a prílohy č. 1, 
c) ak po preskúmaní a preverení žiadosti odbor detí a mládeže alebo komisia zistí úmyselné 

uvedenie nepravdivých alebo do omylu uvádzajúcich údajov, 
d) ak po preskúmaní žiadosti je z nej zrejmé, že žiadateľ nespĺňa podmienky programu podpory 

občianskych združení detí a mládeže. 
(9) Ak minister rozhodne žiadateľovej žiadosti 

a) vyhovieť, odbor detí a mládeže písomne oznámi žiadateľovi výšku schváleného bodového 
hodnotenia, 

b) nevyhovieť, odbor detí a mládeže písomne oznámi žiadateľovi zamietnutie žiadosti 
s uvedením dôvodu zamietnutia žiadosti.   

(10) Minister rozhodne o žiadateľovej žiadosti  najneskôr do 31. januára kalendárneho roka, na 
ktorý žiadateľ žiada dotáciu. V prípade zistenia skutočnosti uvedenej v ods. 8 písm. c) tohto článku 
je žiadateľ v roku, na ktorý žiada dotáciu aj v nasledujúcom roku vylúčený z možnosti získať dotáciu 



zo štátneho rozpočtu podľa týchto podmienok finančnej podpory. Týmto sa nevylučuje postih podľa 
osobitného zákona6). 
(11) Žiadateľ získa podľa bodových normatívov body, na základe ktorých mu bude pridelená 
dotácia v príslušnej výške, maximálne však vo výške požadovanej dotácie uvedenej v žiadosti 
o dotáciu predloženú žiadateľom. Odbor detí a mládeže vypočíta hodnotu jedného bodu z objemu 
určených finančných prostriedkov. 
(12) Odbor detí a mládeže určí výšku finančnej dotácie vynásobením počtu získaných bodov 
hodnotou jedného bodu takto:  

a) pre celoštátne združenia 1,15 násobku bodu, 

b) pre nadregionálne združenia 1,10 násobku bodu, 
c) pre regionálne združenia 1,05 násobku bodu, 

d) pre miestne združenia 1,00 násobku bodu. 

Čl. 13 
Ekonomické zásady použitia dotácie na podporu občianskych združení detí a mládeže  

(1) Všeobecné podmienky poskytnutia dotácie upravuje článok 4 týchto podmienok finančnej 
podpory. 

(2) Kritériá a podmienky použitia dotácie pre každý rok budú zverejnené na internetovej stránke 
ministerstva najneskôr do 30. novembra roka predchádzajúceho roku použitia dotácie po 
predchádzajúcej konzultácii s národnou radou mládeže. 
(3) Dotácia zo štátneho rozpočtu (t.j. aj od iných orgánov štátnej správy) nesmie presiahnuť 70 % 
celkových plánovaných (rozpočtovaných) výdavkov prijímateľa dotácie na realizáciu svojej činnosti. 
Ak budú dosiahnuté príjmy prijímateľa dotácie nižšie, ako boli plánované, nesmie byť použitá 
dotácia vyššia, ako je 70 % skutočných výdavkov. V prípade, že podiel štátnej dotácie bude vyšší 
ako 70 %, finančné prostriedky prevyšujúce tento podiel prijímateľ dotácie bezodkladne vráti späť 
do štátneho rozpočtu. 
(4) Prijímateľ dotácie z celkového objemu poskytnutej dotácie použije najmenej 65 % na priamu 
prácu s mládežou, t.j. prijímateľ dotácie použije dotáciu na zabezpečenie 

a) pravidelnej a systematickej práce s mládežou v svojich základných kolektívoch, 

b) realizácie a účasti na aktivitách pre mládež na Slovensku aj v zahraničí, 
c) realizácie a účasti na vzdelávacích aktivitách pre pracovníkov s mládežou na Slovensku aj 

v zahraničí. 
(5) Dotáciu nie je možné použiť na činnosť takých základných kolektívov, ktoré sú samostatným 
združením alebo sú akoukoľvek súčasťou iných združení a spolkov, resp. škôl a školských zariadení. 
(6) Dotácia sa môže použiť na bežné výdavky1), a to najmä na: 

a) rozvoj aktivít združení, 
b) rozvoj medzinárodných aktivít a výmenných pobytov detí a mládeže združení, 

c) aktivity zamerané na formovanie detí a mládeže na zrelé osobnosti schopné kvalitným 
životom prispievať k rozvoju spoločnosti,  

                                                
6) Zákon č. 140/1961 Zb. Trestní zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov 



d) aktivity smerujúce do oblasti prevencie sociálno-patologických javov a integrácie detí 
a mládeže so zdravotným postihnutím, 

e) vytváranie podmienok na participáciu mladých ľudí na živote obcí a regiónov. 

(7) Zmenu účelu čerpania dotácie povoľuje ministerstvo len výnimočne v odôvodnených 
prípadoch na základe písomnej žiadosti, ktorú prijímateľ dotácie predloží odboru detí a mládeže 
najneskôr do 1. novembra roka, na ktorý prijímateľ dotácie získal dotáciu. Povolenie zmeny účelu sa 
uskutoční formu dodatku k uzatvorenému zmluvnému dokumentu.  

(8) Vyúčtovanie dotácie, ktoré prijímateľ dotácie predkladá na odbor detí a mládeže podľa zmluvy 
(článok 4 ods. 6), je schválené najvyšším orgánom podľa článku 6 ods. 4.  

Čl. 14 
Kontrola aktivít a sankcie 

(1) Ministerstvo má právo vykonávať priebežné kontroly7) skutočnej činnosti nižších zložiek 
združenia osobným alebo písomným kontaktom s jeho členmi.  
(2) Poskytnuté dotácie podliehajú aj vecnej kontrole, ktorá je zameraná na realizáciu 
podporovaných aktivít predovšetkým z účelového a kvalitatívneho hľadiska a uskutočňuje sa formou 
priamej účasti na podujatí, telefonickým preverením realizácie podujatia alebo spätnou kontrolou 
u realizátora podujatia. 
(3) Organizátor (ústredie, ako aj základný kolektív) nahlasuje každú aktivitu, na ktorú združenie 
použije dotáciu, ako aj aktivitu, ktorej dokumentáciu predloží žiadateľ do bodového hodnotenia za 
účelom získania dotácie do databázy podujatí na ministerstvom určenej internetovej stránke 
najneskôr jeden deň pred ich uskutočnením. V deň začatia podujatia je prístup do databázy 
zablokovaný. Do bodového hodnotenia sa započítavajú všetky, t.j. aj nedotované podujatia. Pri 
hodnotení žiadosti žiadateľa, ktorému nebolo pridelené prístupové právo do databázy predkladá 
žiadosť o dotáciu a dokumentáciu na bodové hodnotenie podľa prílohy č. 1, sa nevyžaduje 
nahlásenie podujatia podľa tohto článku. 
(4) V prípade porušenia pravidiel čerpania dotácií či uvádzania nepravdivých skutočností 
ministerstvo podľa miery porušenia rozhodne o vrátení časti, príp. celej dotácie. Každé porušenie 
týchto podmienok finančnej podpory má za následok, že žiadateľ bude v nasledujúcom roku 
vyradený z možnosti získať dotáciu zo štátneho rozpočtu podľa týchto podmienok finančnej 
podpory. 

 

                                                
7) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 


