
p.č. Číslo žiadosti Názov projektu Názov žiadateľa IČO
Požadovaná 

dotácia

Schválená 

dotácia

Neschválená 

dňa
odôvodnenie neposkytnutia dotácie

1 D02/2022/13

Hranice “Hate speech” 

alebo koniec éry 

alibizmu v 

antisemitických 

nenávistných prejavoch

Ústredný zväz 

židovských 

náboženských obcí v 

Slovenskej republike

179221 43 340,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov.  Projekt je navrnutý len 

do vnútra židovskej náboženskej obce hoci je zameraný na potieranie 

hate speech a nevytvára priestor na spoluprácu s ostatnou časťou 

spoločnosti. Problematika ktorej sa projekt venuje je dôležitá, a je 

potrebné jej venovať pozornosť, ale mala by byť poňatá 

komplexnejšie a aj s využitím pre celú občiansku spoločnosť.

2 D04/2022/13 Adaptívne pádlovanie

Štúdio zážitku - 

Outward Bound 

Slovensko

31771246 17 025,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Z popisu projektu sa javí, 

že samotná organizácia nemá nijaké skúsenosti ani materiálne 

zabezpečenie na prácu s mládežou so zdravotným znevýhodnením. 

Projekt s výzvou súvisí len veľmi okrajovo.

3 D07/2022/13

Uplatňovanie Dohovoru 

OSN ... a  Agendy 2030 v 

praxi

Slovenský zväz telesne 

postihnutých
12664979 5 046,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, vzhľadom na nízky praktický dopad 

vzdelávania o vybraných textoch. Zároveň komisia odporúča do 

budúcnosti spojiť takéto aktivity ako doplnkové k známej aktivite 

subjektu - monitoring bezbariérovosti v rámci jedného projektu.

4 D09/2022/13

Aplikácia proti 

diskriminácii a 

intolerancii

Evoprox s. r. o. 47736101 46 050,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Projekt je príliš stručný a 

nesúvisí dostatočne s dotačnou výzvou. Aplikácia nemá potenciál 

odstraňovať diskrimináciu či intoleranciu, či byť prospešná pre 

kohokoľvek so zdravotným znevýhodnením. Ak by bolo jasne 

uvedené, že je napr. zameraná primárne na dospelých s ADHD 

poruchami s cieľom pomôcť im viesť produktívny život, mohlo byť 

hodnotenie vyššie.

Zoznam nepodporených žiadateľov o poskytnutie dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v roku 2022



5 D10/2022/13
Buďme zodpovední a 

žime podľa práva

Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave
182826 5 000,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, keďže knižnice majú možnosti 

samostatného financovania projektov z Fondu na podporu umenia.

6 D11/2022/13

Monitoring bariérovosti - 

 zlepšenie kvality života 

znevýhodnených skupín 

obyvateľstva

Slovenský zväz telesne 

postihnutých
12664979 8 534,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov.

7 D12/2022/13 Deti v ríši dospelých Re - Edu Academy 52138089 6 250,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, keďže je projekt je určený na tvorbu 

publikácie určenej následne na distribúciu školám bez garancie 

obsahu, pričom následne by mala byť určená aj na predaj.

8 D13/2022/13
Profesionáli za 

destigmatizáciu
A - Centrum 31929711 12 740,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu vzhľadom na veľmi úzku cieľovú 

skupinu, ktorá by z projektu mohla benefitovať.

9 D14/2022/13 Linka právnej pomoci
Legal & Economic Press, 

s. r. o.
44938497 49 100,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Pozitívny dosah aj aktívne 

zapojenie cieľovej skupiny možno očakávať skôr pri bezplatnej 

právnej poradni, ako pri novinových článkoch.

10 D15/2022/13
Právna pomoc obetiam 

trestných činov v regióne

Občianske združenie 

Libero
42369720 6 900,00  € 0,00  € 25.2.2022

 Projekt je zameraný ma organizačné a materiálne zabezpečenie 

fungovania žiadateĺa a aktivity sú pomenované len veľmi 

všeobecne.Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

nerokovala o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku 

priemeru bodov od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov.

11 D16/2022/13 Ženy nie sú objekty Tlakový hrniec, n.o. 52982742 6 170,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí neodporúča projekt na podporu, 

a to z dôvodu, že zapojenie cieľovej skupiny je len v diváckej rovine. 

Nie je jasné, či budú cieľové skupiny aj aktívnejšie participovať na 

napĺňaní cieľov projektu.



12 D20/2022/13 Hranice

ETP Slovensko - 

Centrum pre udržateľný 

rozvoj

31751245 38 067,20  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Dosah na cieľovú skupinu 

bude len lokálny, keďže sa jedná o lokálnu aktivitu bez toho, aby 

žiadateľ napríklad vytvoril video, ktoré by bolo možné zdieľať so 

širokou verejnosťou.

13 D21/2022/13 DETSKÝ ZÁKONNÍK Rada pre práva dieťaťa 42290422 7 750,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Súbor štandardov a 

príkladov dobrej praxe pre vymáhanie práv detí je ako taký vhodný, 

no forma monografie s "min. 550 normostrán" sa nejaví ako 

inovatívny, ľahko dostupný a v praxi efektívne využiteľný materiál.

14 D22/2022/13
ŽIDOVSKÁ SPIŠSKÁ 

NOVÁ VES
OZ PRO MEMORY 53443241 10 200,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Projekt súvisí s výzvou len 

okrajovo, bolo by vhodnejšie uchádzať sa o podporu cez dotačnú 

schému MK SR alebo cez dotácie na podporu národnostných menšín.

15 D24/2022/13

POMOC DETSKÝM 

OBETIAM DOMÁCEHO 

NÁSILIA

Rada pre práva dieťaťa 42290422 4 128,00  € 0,00  € 25.2.2022
Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, 

16 D25/2022/13

Ako bojovať proti 

dezinformáciám - 

workshop na 

odhaľovanie hoaxov pre 

študentov stredných škôl

Andrej Púry 9 350,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov.Hlavne z dôvodu 

nedostatočne rozpracovanej metodiky workshopov, nejasných 

výstupov a nepreukázanej udržateľnosti aktivít bez zmysluplného 

zapojenia pedagógov.

17 D30/2022/13

Bezplatné základné 

sociálne, právne a 

psychologické 

poradenstvo pre 

tehotné ženy a ženy po 

spontánnom alebo 

umelom potrate

Poradňa ALEXIS, n.o. 45744149 27 830,63  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov.



18 D31/2022/13
MPS - Modelový 

Parlament Slovenska
Matej Nižňan 5 004,93  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Dovodom je najmä 

nedostatočne rozpracovanej metodike a organizácii ťažiskového 

podujatia, nešpecifikovanej veľkosti i spôsobu prípravy cieľovej 

skupiny a nerozpracovaným následným aktivitám a výstupom.

19 D32/2022/13 Unique
Asociácia supervízorov a 

sociálnych poradcov
31803989 31 934,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, 

20 D34/2022/13
Naši hrdinova - Vrba, 

Wetzler, Čanecký
Obec Skalité 314285 15 249,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Na renováciu kultúrnej 

pamiatky odporúčam využiť dotačnú schému Ministerstva kultúry SR.

21 D45/2022/13

Ochrana pred 

extrémizmom k etniku a 

maloletým deťom

FALLOPIA 45792585 45 800,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Aktivity projektu sú 

formulované veľmi všeobecne a málo detailne. Rovnako výška 

finančného krytia projektu je nastavená veľmi vysoko. Odporúčame 

sa s upraveným projektom obrátiť na Úrad splnomocnenca vlády SR 

pre rómske komunity.

22 D49/2022/13

Service learning - 

službou k občianskej 

angažovanosti

Centrum 

dobrovoľníctva,n.o.
50110039 19 578,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, vzhľadom na veľmi slabé prepojenie 

na výzvu, a teda očakávaný dosah na občiansku angažovanosť 

podporou dobrovoľníctva.

23 D50/2022/13

Platforma pre rozvoj 

občianskej spoločnosti v 

regiónoch Slovenska

Inštitút Mateja Bela - 

Bél Mátyás Intézet
42359678 12 000,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Platforma výmeny 

skúsenosti MVO v regiónoch a pomoc pri získavaní verejných zdrojov 

je potrebná pre rozvoj občianskej spoločnosti, prepojenie na výzvu je 

slabé a celkom mimo jej priorít.



24 D53/2022/13

Čomu čelia ochrankyne 

ľudských práv na 

Slovensku?

projekt neon 53900871 13 411,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, vzhľadom na veľmi malú cieľovú 

skupinu a výstup určený na ďalšie využitie v rozsahu "minimálne 250 

strán" pri ktorom sú pochybnosti o efektivite.

25 D54/2022/13
Konečne systémové 

zmeny

DEPAUL SLOVENSKO, 

nezisková organizácia
37924443 9 900,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Žiadateľ sa uchádza o 

dotáciu na pokrytie osobných nákladov experta za činnosť v 

pracovných skupinách na prípravu koncepčných dokumentov v oblasti 

bezdomovectva, a to v rozsahu, ktorý nie je dostatočne zdôvodnený. 

Žiadateľovi odporúčam obrátiť sa s požiadavkou na financovanie 

predmetnej činnosti na inštitúcie, ktoré pracovné skupiny zriadili a 

zodpovedajú za prijatie daných koncepčných materiálov.

26 D56/2022/13
Stopami ukrývaných detí 

(memoriál - 3. ročník)
POST BELLUM SK 42218012 23 100,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

neodporúča projekt na podporu, z dôvodu veľmi malého dosahu.

27 D58/2022/13

Doma sme u obidvoch 

rodičov, aktívne rodiny – 

základ demokratickej 

spoločnosti

Striedavá starostlivosť o 

deti, slovensko-česká 

spoločnosť

42176743 50 000,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Projekt mieša striedavú 

starostlivosť, ochranu ĽP, rodovú rovnosť s odkazom na 

predchádzanie extrémizmu a xenofóbie. Z projektu nie je zrejmé kto 

je cieľovou skupinou.

28 D63/2022/13

P*AKT_Komunitno-

kultúrne centrum pre 

LGBTI+ ľudí

Drama Queer 52886891 48 360,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Aktivity sú nejasne 

naformulované, ich prepojenie na výzvu je dané akoby potenciálne, 

napr. prednášky by "prípadne" mohli byť o boji proti nenávisti, akoby 

nebolo jasné o čom budú.



29 D65/2022/13

Online zbierka príkladov 

dobrej praxe v oblasti 

zlepšovania podmienok 

rómskych komunít a 

spolužitia na Slovensku

Asociácia pre kultúru, 

vzdelávanie a 

komunikáciu (ACEC)

31797580 25 426,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Cieľ projektu je veľmi 

široko koncipovaný, čím sa vytráca jeho reálny účel.

30 D71/2022/13

TACHLES TV 2022: 

poznaním k 

odstraňovaniu 

predsudkov (online 

česko-slovenská 

židovská televízia)

TACHLES 53581962 44 400,00  € 0,00  € 25.2.2022

Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie nerokovala 

o žiadosti, nakoľko žiadosť nesplnila podmienku zisku priemeru bodov 

od štyroch hodnotiteľov viac ako 60 bodov. Projekt nie je v súlade s 

prioritami Výzvy, ide len na produkciu, ľudskoprávny zámer mi chýba.


