
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. ADAM2-2009/3/D) 
 
 
 
K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2009 (15. apríla 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 50 žiadostí o dotáciu. 

 

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

 

Odborná komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí 
v IUVENTE dňa 6. mája 2009 a odporučila ministerstvu priznať dotáciu vybraným 
žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov. Odbor detí a mládeže ministerstva vzal 
odporúčania odbornej komisie 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 12 
nasledovných projektov: 

 

ČÍSLO NÁZOV ŽIADATE ĽA NÁZOV PROJEKTU SUMA 
DOTÁCIE 

1. INEX,  Bratislava   Zodpovedné dobrovoľníctvo  8 949,- € 

2. Priateľ, Košice Get up – get ready 4 225,- € 

3. Odyseus, Bratislava   
Mapovaním k lepšiemu 
poznaniu  

7 200,- € 

4. Slovenský výbor pre UNICEF Mesto priateľské deťom  7 000,- € 

5. 
CVČ – Regionálne centrum 
mládeže, Košice 

Regionálne dobrovoľníctvo  4 636,- € 

6. PAX ET BONUM, Bratislava  
Ordo Draconis – jeho deti a 
mládež 

5 000,- € 

7. 
Stredoškolský parlament Slovenska, 
Bratislava  

Národný informačný portál 
žiakov stredných škôl  

7 000,- € 

8. Žabky, Košice  Srdce na dlani  6 000,- € 



9. Gápeľ, Prešov Máš čo dať a dostať  5 000,- € 

10. CVČ Spektrum,  Prievidza  Ruka v ruke  3 270,- € 

11. CVČ Junior, Banská Bystrica   Dobrovoľník pre život 2 553,- € 

12. Nadácia Krajina harmónie, Žilina  Zaostrené na dobrovoľníctvo  1 938,- € 
 
 
Celková dotácia na zabezpečenie projektov, predložených v rámci programu v druhom 
predkladacom termíne pre rok 2009 predstavuje čiastku 62 771,-  €.  
 
 
V Bratislave dňa 7. 5. 2009  
 
 

Ján Mikolaj 
podpredseda vlády a minister školstva SR 


