
Záverečný protokol 
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2008 

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

(výzva č. ADAM2-2008/1/D) 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2008 (17.december 2007) 
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 192 žiadostí o dotáciu.  

Administrátor programu - IUVENTA zabezpečila kontrolu splnenia formálnych požiadaviek, 
zverejnených vo výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu a vyhotovenie dvoch odborných 
posudkov k 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 5. februára 2008 a odporučili ministerstvu priznať dotáciu vybraným 
žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov. Odbor detí a mládeže ministerstva 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 2008. 

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie o dotácii na zabezpečenie 33 
nasledovných projektov:  

č.   Názov žiadateľa Názov projektu Suma dotácie 
v Sk 

1. 
Centrum voľného času  - Regionálne 
centrum mládeže, Košice 

Orientuj sa v ľudských právach – 
použi KOMPAS 

253.600,– 
 

2. 
Centrum voľného času Spektrum, 
Prievidza 

Deti zajtrajška  180.000,– 

3. Centrum voľného času, Stará Ľubovňa Ako na to... 150.600,– 

4. Centrum voľného času, Veľké Kapušany Aktívna mládež – úspešné mesto 98.000,– 

5. Detská organizácia Fénix, Sládkovičovo Zdravie na chrbte 393.400,– 

6. Detská organizácia Frigo, Košice Tolerujem, teda som 125.000,– 

7. DOMKA, Banská Bystrica 
Školenie mladých dobrovoľníkov 
pre prácu s mládežou 

56.400,– 

8. 
Informačné centrum mladých, 
Banská Štiavnica 

Naučme sa s naším mestom 
zdravšie žiť 

200.000,– 

9. 
Informačné centrum mladých, 
Martin 

Napredujme do budúcnosti so 
zdravým životným štýlom 

80.000,– 

10. INEX, Bratislava  Inovuj, dobrovoľníč, vzdelávaj 100.000,– 

11. Mesto Liptovský Mikuláš Vzdelávaním k rovnosti 400.000,– 

12. Mesto Prievidza Nezatváraj oči 180.000,– 

13. Mesto Sečovce 
Kampaň za zdravý životný štýl 
v meste Sečovce 

186.100,– 



14. 
Mladí tréneri a trénerky ľudských práv – 
neformálna skupina, Bratislava 

Kto hľadá, nájde... Kompas! 350.000,– 

15. 
Modlitebná spoločnosť študentov 
a absolventov akademickej obce 
katolíckej univerzity v Ružomberku 

Študenti pre deti a mládež 187.700,– 

16. Nádej deťom, Banská Bystrica 
Integrácia marginalizovaných 
skupín cez podporu osobitného 
rozvoja detí a mladých ľudí 

210.000,– 

17. Nová nádej Slovensko, Bratislava Mapa 200.000,– 

18. 
Občianske združenie Misia mladých, 
Tvrdošín 

Dobrovoľníci objavujú a chránia 
ľudské práva 

137.500,– 

19. 
Občianske združenie Pre pindre, 
Bratislava 

Spojme svoje sily 279.000,– 

20. 
Poradňa pre občianske a ľudské práva, 
Košice 

Hľadám prácu – hľadám rovnosť 
príležitostí 

102.700,– 

21. Prameň radosti, Vysoká nad Váhom Centrum života mladých 130.000,– 

22. Rada mládeže Žilinského kraja 
S mládežníckymi parlamentmi 
dokážeme viac 

488.500,– 

23. 
Regionálna rada mládeže  
Prešovského kraja 

Dobrovoľne do toho 272.100,– 

24. 
SRRZ Rodičovské združenie pri ZŠ, 
Remetské Hámre 

Moje a tvoje práva 100.000,– 

25. 
Stredoškolský parlament Slovenska, 
Bratislava 

Obnova žiackych rád 
v Bratislavskom samosprávnom 
kraji 

300.000,– 

26. 
Súkromné centrum výchovnej 
a psychologickej prevencie, Košice 

Rovesník podporujúci zdravé 
správanie 

200.000,– 

27. 
Združenie nevidiacej a slabozrakej 
mládeže, Bratislava 

Hľadajme spoločné nehľady 112.000,– 

28. 
Združenie nevidiacej a slabozrakej 
mládeže, Bratislava 

EduP 2008 500.000,– 

29. Zemplínska akadémia, n. o. , Trebišov Mládež a dialóg 200.000,– 

30. Základná kolektív IMA Pčolka, Bežovce Zdravý život – zdravá voľba 67.000,– 

31. 
Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže, Bratislava 

Mám právo, máš právo 270.600,– 

32. 
Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže, Bratislava 

Buď atrAKTÍVNY! 400.000,– 

33. Žilinský samosprávny kraj  
Participácia mládeže v domovoch 
mládeže Žilinského kraja  

165.000,– 

 
 
Celková dotácia na zabezpečenie projektov, predložených v rámci programu v prvom predkladacom 
termíne pre rok 2008 predstavuje čiastku 7, 075.200,– Sk.  
 
 
V Bratislave dňa 25. februára 2008  

 
Ján Mikolaj 

podpredseda vlády a minister školstva SR 


