
Záverečný protokol 
o posúdení žiadostí o dotáciu na podporu aktivít kampane  

„Každý iný – všetci rovní“ v roku 2007 
 
1. K prvému vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o finančnú podporu podľa programu podpory 

aktivít kampane „Každý iný – všetci rovní“ v roku 2007 (ďalej len „programu“) ministerstvo 
školstva zaregistrovalo 17 žiadostí o dotáciu. 

 
2. Dňa 10.5.2007 sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre hodnotenie žiadostí na podporu aktivít 

kampane „Každý iný – všetci rovní“, ktorá bola zložená v súlade s článkom 5 vyhláseného programu 
zo zástupcov nominovaných Výborom slovenskej kampane „Každý iný –všetci rovní“. Komisia 
posúdila všetky doručené žiadosti, či žiadatelia splnili základné kritériá poskytnutia dotácie podľa 
podmienok a výnosu MŠ SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ SR a na základe týchto 
skutočností vydávam nasledovné rozhodnutie: 

 
A. Žiadosti o dotáciu nasledovných žiadateľov sú zamietnuté: 
 
číslo Žiadateľ Žiadosť je zamietnutá podľa 

1. ICM Humenné 
článku 5 ods. 6 písm. c) programu – projekt nesúvisí 
s cieľmi uvedenými v článku 1 

2. 
Občianske združenie Divadlo Východná 
Európa Poprad 

článku 5 ods. 6 písm. c) programu – projekt nesúvisí 
s cieľmi uvedenými v článku 1 

 
 
B. Žiadosti o dotáciu nasledovných žiadateľov sú akceptované a je im priznaná nasledovná výška 
dotácie: 

číslo žiadateľ Účel použitia dotácie 
schválená výška dotácie 

v Sk 

1. Dom Európy Bratislava 
 „all different-all egual:egual 
opportunities for all“ 108 000,00     

2. ICM, n.o. Martin Ľudské práva očami mladých ľudí 80 000,00     

3. Mesto Prievidza Prievidza- zrkadlo ľudských práv 150 000,00     

4. 
Neformálna skupina (Miroslava 
Ganzarčíková) Nepozeraj sa na svet čiernobielo 49 500,00     

5. 
Neformálna skupina (Rastislav 
Červený) Hľadáme- tvoríme-hráme 75 505,00     

6. 
Neformálna skupina (Sylvia 
Nagyová) Tančiareň 46 500,00     

7. 
Neformálna skupina Formela- modrej 
a zelenej (Lea Lipková) Sme takí ako vy 53 630,00     

8. 
Neformálna skupina Join-T (Tatiana 
Birošová) Zapojme sa 82 000,00     

9. 
Neformálna skupina Mládež v akcii 
(Dušan Magura) Aj lopta je guľatá ako svet 19 000,00     

10. 
Neformálna skupina Svatobor 
(Katarína Vaňová) Kroky k toleranci  65 500,00     

11. 
Neformálna skupina Together 
(Zuzana Liptáková) United colors of Europe  60 000,00     

12. Obec Malé Straciny My sme tie Vaše deti! 50 000,00     
13. Trival ...sam.../...sme...   73 000,00     

14. 
Združenie informačno-poradenských 
centier na Slovensku 

Čo nás tlačí v topánke- 
Šikanovanie, Týranie, Rasizmus 171 000,00     



15. 

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Nových 
Zámkoch Deň krivých zrkadiel 97 000,00     

 
 
Celková schválená a prerozdelená dotácia na podporu aktivít kampane Každý iný – všetci rovní 
v roku 2007v prvom predkladacom kole je vo výške 1.180.635,- Sk. 
 
V Bratislave dňa 8. júna 2007  
 
 
 
 

Ján Mikolaj 
minister školstva SR 

 


