
Záverečný protokol 
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2010 

v rámci programu ADAM2 – Podpora projektovej činnosti zameranej 
na rozvoj práce s deťmi a mládežou 

(výzva č. ADAM2-2010/1/D) 
 
 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2010 (14. decembra 2009) 
v rámci programu ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce 
s deťmi a mládežou (ďalej len „program“) Ministerstvo školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) 
zaregistrovalo 71 žiadostí o dotáciu. 

 

Administrátor programu – IUVENTA zabezpečila kontrolu splnenia formálnych požiadaviek, 
zverejnených vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu a vyhotovenie troch odborných 
posudkov ku všetkým predloženým žiadostiam o dotáciu v zmysle podmienok programu. 
Následne boli všetky predložené žiadosti o dotáciu, projekty a posudky k nim predložené na 
posúdenie dvom odborným komisiám, ktorých členov menoval podpredseda vlády a minister 
školstva SR. 

 

Odborné komisie posúdili žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí 
v IUVENTE dňa 14. januára 2010 a odporučili Ministerstvu školstva ako vyhlasovateľovi 
priznať dotáciu vybraným žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov. Odbor detí 
a mládeže MŠ SR vzal odporúčania odborných komisií na vedomie a na ich základe 
prehodnotil súlad projektov odporučených na podporu s prioritami programu a vylúčil 
duplicitu financovania z programu ADAM 1 v prípade tých žiadateľov, ktorým už 
ministerstvo schválilo dotáciu na ich pravidelnú činnosť pre rok 2010. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o dotácii na zabezpečenie 15 
nasledovných projektov: 

ČÍSLO NÁZOV ŽIADATE ĽA NÁZOV PROJEKTU 
SUMA 

DOTÁCIE 
V EUR 

01. CVČ Rožňava Pripojme sa znova 1 850,00 

02. 
Neformálna skupina Spoločenstvo 
SP v zastúpení Kateřiny Dvorskej 

Vlož sa do toho 7 700,00 

03. 
Klub Dreams and Teams 
– PaedDr. Beáta Brierová 

Študentský týždeň boja proti 
chudobe 

3 200,00 

04. Stopka, n.o. 
Štartujeme – inštruktorský 
Minimax 

6 376,00 

05. INEX Slovakia 
Dobrovoľníckou prácou proti 
nedobrovoľnej chudobe 

12 000,00 

06. 
Inštitút rozvoja vedomostnej 
spoločnosti 

Young European Leaders 9 000,00 



07. 
OZ Centrum pre rozvoj 
zamestnanosti 

Pomoc núdznym 4 000,00 

08. Nová nádej Slovensko Projekt Mapa 2 5 000,00 

09. CVČ Spektrum Žime spolu – nie vedľa seba 4 000,00 

10. ICM Považská Bystrica Bystrica pre mladých 9 000,00 

11. OZ Pomoc ohrozeným deťom Peer-2-Peer vzdelávanie 5 000,00 

12. Rada mládeže Žilinského kraja 
Dať mládežníckej participácií 
zmysel a oporu 

7 000,00 

13. ICM Prievidza 
Sociálna inteligencia – efektív-
ne získavanie zamestnania 

5 000,00 

14. 
Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže 

Online 5 000,00 

15. 
Združenie informačných a poraden-
ských centier mladých v SR 

Cesta do zamestnania 15 000,00 

 
 
Celková dotácia na zabezpečenie projektov, predložených v rámci programu v prvom 
predkladacom termíne pre rok 2010 predstavuje čiastku 95 926,-  €. 
 
 
V Bratislave dňa 20. 01. 2010 
 
 

Ján Mikolaj 
podpredseda vlády a minister školstva SR 


