
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. ADAM2-2010/3/D) 
 

 

 

K vyhlásenému termínu predkladania ţiadostí o dotáciu na rok 2010 (30. apríla 2010) v rámci 

programu ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi 

a mládeţou (ďalej len „program“) Ministerstvo školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) 

zaregistrovalo 53 ţiadostí o dotáciu. 

 

Administrátor programu – IUVENTA zabezpečila kontrolu splnenia formálnych poţiadaviek, 

zverejnených vo výzve na predkladanie ţiadostí o dotáciu a vyhotovenie troch odborných 

posudkov ku kaţdej predloţenej ţiadosti o dotáciu v zmysle podmienok programu. Následne 

boli všetky predloţené ţiadosti o dotáciu, projekty a posudky k nim vypracované,  predloţené 

na posúdenie odbornej komisii, ktorej členov menoval podpredseda vlády a minister školstva 

SR. 

 

Odborná komisia posúdili ţiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí 

v IUVENTE dňa 27. mája 2010 a odporučili ministerstvu ako vyhlasovateľovi priznať dotáciu 

vybraným ţiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov. Odbor detí a mládeţe MŠ SR 

vzal odporúčanie odbornej komisie na vedomie a na jeho základe prehodnotil súlad projektov 

odporučených na podporu s prioritami programu a vylúčil duplicitu financovania z programu 

ADAM 1 v prípade tých ţiadateľov, ktorým uţ 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 ŽIADATEĽA NÁZOV PROJEKTU 

SUMA 

DOTÁCIE 

V EUR 

01. 
Detská organizácia – Bratislavský 

Fénix 
Zem – miesto pre všetkých 1 700, - € 

02. 

Neformálna skupina „za šecki 

drobné“ v zastúpení Mariany 

Večeríkovej 

Divadlom k názoru 2 000,- € 

03. CVČ „Zvonček“ v Sobranciach Spolu dokáţeme viac 5 000,- € 

04. Zdruţenie mladých Rómov 

Štruktúrovaný dialóg Rady 

mladých Rómov 

s predstaviteľmi mesta Banská 

Bystrica 

5 000,- € 

05. 
Regionálna rada mládeţe 

Prešovského kraja 

Aktivizácia ŢŠR v Prešovskom 

kraji 
5 000,- € 



06. Občianske zdruţenie VZDELANIE Demokracia očami mládeţe 4 000,- € 

07. 
SRRZ Rodičovské zdruţenie pri ZŠ 

Remetské Hámre 
Voľný čas – naša šanca 1 700,- € 

08. Centrum voľného času Dúha Humenné – mesto mladých 4 098,- € 

09. 
Centrum voľného času Stará 

Ľubovňa 
Pod jednou strechou 2 520,- € 

10. Centrum voľného času Domček Letná škola aktívneho občana 2 880,- € 

11. Stredoškolský parlament Slovenska 

Spolupráca a rozvoj ţiackych 

školských rád v Bratislavskom 

samosprávnom kraji 

6 000,- € 

12. OZ ZAŢIAR Mladý reportér 4 000,- € 

13. Obec Kiarov Mládeţ – nádej budúcnosti 3 000,- € 

14. Astronomický klub Juraja Bardyho Berieme mladých váţne? 1 700,- € 

15. European EDUCULT Aktivizácia mládeţe 5 000,- € 

 

 

Celková dotácia na zabezpečenie projektov, predloţených v rámci programu v treťom 

predkladacom termíne pre rok 2010 predstavuje čiastku  53 598,-  €. 

 

 

V Bratislave dňa 27. mája 2010 

 

 

 

Ján Mikolaj 

podpredseda vlády a minister školstva SR 


