
Záverečný protokol 
o posúdení žiadostí o dotáciu na podporu aktivít kampane  

„Každý iný – všetci rovní“ v roku 2007 
 
1. K druhému 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 23 žiadostí o dotáciu. 

2. Dňa 9.6.2007 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: 

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

1. Jana Markov 
článku 5 ods. 6 písm. d) programu – nedostatočná 
kvalita projektu 

2. 
Prešovské kultúrne a spoločenské 
združenie 

článku 5 ods. 6 písm. d) programu – nedostatočne 
spracovaný komentár k rozpočtu 

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

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

5.  Informačné centrum mladých Prievidza 
článku 5 ods. 6 písm. d) programu- jednotlivé položky 
nevyhnutne nesúvisia s naplnením cieľov a priorít 
programu 

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

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

8. Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 
Predkladateľ nespĺňa náležitosti podľa článku 3 odst. 2 
písmeno a-c, predkladateľom nemôže byť nadácia 

9.  OZ Fénix 
článku 5 ods. 6 písm. d) programu – v projekte sú 
zvolené neadekvátne prostriedky na dosiahnutie cieľov 
uvedených v článku 1 

 
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. 
Euforion – kultúrno voľnočasové 
fórum 

Stanica Východ 65.000 

2. Detská organizácia Frigo 
Spoznaj svoje práva – spoznaj práva 
iných 

65.000 

3. Matej Sýkora 
Skúsme žiť „inak“ (možnosti pre lepší 
svet) 

26.000 

4. Mitašíková Michalela Snoby fun 44.500 
5. neformálne skupina 4 ART Súťaž spomienky 100.000 
6. Obec Selec Hudba a tanec – to čo nás spája 40.000 
7. Rada mládeže Žilinského kraja Každý je originálny, no korene sú 80.000 



rovnaké 
8. Mgr.Roman Eštočák Tvorivosťou proti predsudkom 80.000 
9. SAIA Žilina, n.o. Na známosť sa dáva... KIVR 49.000 

10. Slovenská esperantská mládež (SKEJ) 
Slovania v Európe – v čom rôzni, v čom 
rovní? 

37.000 

11. ICM Levice Bližšie k sebe 90.000 
12. Rada mládeže Prešovského kraja „Mladí lámu ľady“ 80.000 

13. neformálna skupina Relax 
ŽIVÁ KNIŽNICA (LIVING LIBRARY)  
Nesúďte knihu podľa obalu ! 

60.000 

14. OZ Kumakokra Mladí ľudia a sídliská 40.000 
 

Celková schválená a prerozdelená dotácia na podporu aktivít kampane Každý iný – všetci rovní 
v roku 2007 v druhom predkladacom kole je vo výške 856.500,- Sk. 
 
V Bratislave dňa 10. júla 2007  
 
 
 
             Ján Mikolaj v. r. 

minister školstva SR 


