
Záverečný protokol 
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2009 

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

(výzva č. ADAM2-2009/1/D) 
 
 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2009 (15. decembra 2008) 
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 64 žiadostí o dotáciu.  

 

Administrátor programu – IUVENTA zabezpečila kontrolu splnenia formálnych požiadaviek, 
zverejnených vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu a vyhotovenie dvoch 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 29. januára 2009 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 2009. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o dotácii na zabezpečenie 21 
nasledovných projektov: 

 

ČÍSLO NÁZOV ŽIADATE ĽA NÁZOV PROJEKTU SUMA 
DOTÁCIE 

1. Mesto Prievidza Poznaj iných, spoznáš sám seba 6 400,-€ 

2. Mesto Čadca Mládež za bezpečné mesto 3 800,- € 

3. Mladý parlament – Prievidza Učíme sa navzájom 1 700,- € 

4. Centrum voľného času Spektrum Rátajte s nami 4 100,- € 

5. Občianske združenie Zálesák 
Od televízie a počítača 
k prežitiu v prírode 

2 000,- € 

6. Nadácia INTENDA 
Rozvíjame občianske zručnosti 
mladých 

9 000,- € 

7. Občianske združenie CESTY Cesty k ľudskosti 4 000,- € 

8. 
Občianske združenie 
transparentnosť 

Mladá generácia v pohybe 5 000,- € 



9. Rada mládeže Žilinského kraja 
Viac pre participáciu žiackych 
školských rád a mládežníckych 
parlamentov 

9 000,- € 

10. Mesto Topoľčany 
Cesty k aktívnemu občianstvu 
mládeže 

2 000,- € 

11. Filia, n. o.  
S Kompasom a Živou knihou 
bližšie k ľudským právam 

2 000,- € 

12. 
Člověk v tísni – společnost při ČT, 
o. p. s. 

Program Dot = doučovanie + 
tútoring 

5 100,- € 

13. Mladí zelení 
Ako zaujať a viesť skupinu 
mladých ľudí 

5 000,- € 

14. Návrat Angažmá dobrovoľníka 3 900,- € 

15. Združenie Slatinka Zvolenský Cykloduch 4 300,- € 

16. 
Slovenská ornitologická spoločnosť 
– BirdLife Slovensko 

Na krídlach poznania 5 000,- € 

17. 
Univerzitné pastoračné centrum 
bl. J. Frienademetza 

Propagácia a podpora 
dobrovoľníkov 

3 100,- € 

18. Tréningové centrum – KOMPAS 
KPM (Konferencia pre 
Pracovníkov s Mládežou) 

3 600,- € 

19. INEX – Slovakia Propaguj a dobrovoľníč! 10 000,- € 

20. 
Regionálna rada mládeže 
Prešovského kraja 

Kedy budú ľudia ľuďmi 6 000,- € 

21. Koníček bez bariér Škola hrou 5 000,- € 

 
 
Celková dotácia na zabezpečenie projektov, predložených v rámci programu v prvom 
predkladacom termíne pre rok 2009 predstavuje čiastku 100 000,-  €.  
 
 
V Bratislave dňa 3. 2. 2009  
 
 

Ján Mikolaj 
podpredseda vlády a minister školstva SR 


