
Záverečný protokol 
 o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2007 na podporu informačno-poradenskej 
činnosti pre deti a mládež podľa podmienok finančnej podpory práce s deťmi a 

mládežou do roku 2007  
 
1. K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o finančnú podporu na rok 2007 podľa programu 

podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládeže podmienok finančnej podpory práce 
s deťmi a mládežou do roku 2007 (ďalej len „podmienky“) ministerstvo školstva zaregistrovalo 21 
žiadostí o dotáciu.  

 
2. Administrátor vyhláseného programu na podporu informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež 

IUVENTA podľa článku 20 ods. 2 podmienok posúdil, či žiadateľ splnil základné podmienky 
poskytnutia dotácie. Šesť predkladateľov  žiadostí  nesplnilo všetky základné podmienky. Tieto 
informácie boli poskytnuté komisii a spolu s ostatnými 15 žiadateľmi postúpené na ďalšie 
hodnotenie komisii pre hodnotenie žiadostí o dotáciu podľa podmienok (ďalej len „komisia“). 

 
3. Komisia na svojom zasadnutí dňa 7.3.2007 po posúdení a preverení všetkých doručených žiadostí 

z odboru detí a mládeže navrhla zamietnuť žiadosti šiestich žiadateľov. Na základe týchto 
skutočností vydávam nasledovné rozhodnutie: 

 
 
 
A. Žiadosti o dotáciu nasledovných žiadateľov sú zamietnuté a nie je im priznaná dotácia:  
 

Číslo Žiadateľ Názov projektu Dôvod nepodporenia projektu 
1. ICM Šaľa Mladí – právo na informácie Žiadateľ nespĺňa kritériá podľa článku 

18 ods. 2 písm. a) podmienok. 
2. ICM Šurany Informačný a poradenský 

servis 
Žiadosť nemá všetky náležitosti podľa 
článku 19 ods. 4 písm. a), e) a   g) bod 
1 podmienok  

3. Osvetové centrum 
Rómov 

IPC Terne-Mladí Žiadosť nemá všetky náležitosti podľa 
a článku 19 ods. 4 písm. e) podmienok 
a žiadateľ nespĺňa kritériá podľa 
článku 18 ods. 2 písm. a) podmienok. 

4. OZ 
MODIFIKÁCIA 

Ako na to? Žiadosť nemá všetky náležitosti podľa 
článku 19 ods. 4 písm. e) podmienok 

5. AMAVET Informačno-poradenská 
činnosť pre deti a mládež 
v Bratislave III. 

Žiadateľ nespĺňa kritériá podľa článku 
18 ods. 2 písm. a) podmienok. 

6. ICM Martin Informačný a poradenský 
servis pre mladých 2007 
v regióne Turca 

Žiadateľ nespĺňa kritériá podľa článku 
18 ods. 2 písm. a) podmienok. 

 
 
 
 
 
 
 



B. Žiadosti o dotáciu nasledovných žiadateľov sú akceptované a je im v jednotlivých oblastiach 
podpory priznaná nasledovná výška dotácie:   
 
 
Číslo Žiadateľ Názov projektu Schválená výška 

dotácie v Sk 
1. ICM Prešov Dajme mladým viac – informujme ich! 150 000,- 
2. ICM Prievidza Infodeka 260 000,- 
3. ICM Orava Rozvoj uinfobodov na Orave 300 000,- 
4. IC M Humenné INFODOM 200 000,- 
5. ICM Topoľčany INFO a Topoľčany 2007 270 000,- 
6. ICM Partizánske Informáciou v ústrety mladým 300 000,- 
7. ICM Snina Správna informácia je tá pravá 120 000,- 
8. ICM Banská Bystrica Správna informácia – prvý krok k správnemu 

rozhodnutiu 
100 000,- 

9. ICM Krupina Byť bližšie k mladým ľuďom je naša cesta 100 000,- 
10. ICM Levice ICM – infopartner mladých Levičanov 220 000,- 
11. ICM Poprad Informácie ako kľúč k osobnému uplatneniu 07 250 000,- 
12. ICM Veľký Krtíš ICM – HELPFUL 2. 270 000,- 
13. ICM Banská Štiavnica Vzdelaním k samostatnosti 200 000,- 
14. OZ Pre púchovskú mládež Poradenský servis pre mladých 30 000,- 
15. ZIPCeM Infomobil 2007 4 000 000,- 
 
 
 
 
 
       Celková schválená a prerozdelená dotácia na realizáciu programu podpory informačno-poradenskej 
činnosti pre deti a mládež  v roku 2007 je v celkovej výške 6 770 000,- Sk     
 
 
 
V Bratislave dňa 19. marca 2007  
 
 

Ján Mikolaj 
minister školstva SR 

 


