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1. Informácie o organizácií:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike je
strešnou organizáciou pre jednotlivé Informačné centrá mladých, ktoré pôsobia
v jednotlivých regiónoch Slovenska. Cieľom ZIPCeMu je spolupráca s ICM, ich
metodické usmerňovanie, spoločná metodika práce s cieľom vložiť do všetkých ICM
jednotnú filozofiu a myšlienky pri tvorbe ich programu, ktorý by vychádzal
z objektívnych potrieb a požiadaviek mladých ľudí a zabezpečoval potrebné
informácie a poradenstvo.
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike má
ambíciu byť prirodzeným partnerom Ministerstva školstva Slovenskej republike na
komunikáciu, riešenie problémov, prípadne nové podnety. Máme záujem ponúknuť
orgánom štátnej správy a samosprávy kvalifikovaných odborníkov na obsadenie miest
v rôznych odborných a poradných komisiách, prípadne orgánoch a rovnako im
ponúknuť nové podnety, zručnosti a skúseností, ktoré sme nabrali počas našej
dlhodobej práce zameranej na informácie a poradenstvo pre mládež.
2. Cieľ činnosti:
Podpora a rozvoj siete Informačných centier mladých a iných Informačných
a poradenských organizácií podobného zamerania, ďalej len ICM nasledovnými
formami:
• Združovať Informačné centrá mladých v Slovenskej republike a dávať súhlas na
používanie značky ICM aj v plnom názve,
• Metodicky ich usmerňovať po stránke odbornej a jednotnej metodiky práce,
• Zabezpečovať pre jednotlivé ICM potrebné informácie a materiály, jednotné
pre všetky ICM na Slovenku,
• Koordinovať spoločné postupy a metódy práce pre všetky ICM,
• Zabezpečovať
medzinárodné
aktivity
a spoluprácu
predovšetkým
s partnerskými organizáciami a ERYCOU,
• Spolu zabezpečovať finančné krytie na činnosť jednotlivých ICM,
predovšetkým poskytnúť z prostriedkov ZIPCeM jedného profesionálneho
pracovníka na každé ICM,
• Organizovanie odborných seminárov a stretnutí, vzdelávacích programov
a stáží doma a v zahraničí pre pracovníkov a expertov jednotlivých ICM za
účelom koordinácie činností,
• Oboznamovanie členov ZIPCeM o právnych predpisoch dotýkajúcich sa ich
činností, pomoc pri vyhľadávaní a tvorbe ekonomických zdrojov,
• Vytvorenie centrálnej databanky, knižnice a dokumentačného strediska, rozvoj
informačných technológií, vytváranie predpokladov pre prenos dát medzi
jednotlivými ICM pomocou počítačových sietí, tvorba software pre takéto siete,
• Ovplyvňovanie štátnej, regionálnej a miestnej politiky voči mládeži, alebo
dotýkajúce sa mládeže s cieľom vytvárania legislatívnych, organizačných
a materiálnych podmienok pre vznik, rozvoj činnosti a vzájomnú spoluprácu
jednotlivých ICM,

• Spolupracovať s vládnymi, nevládnymi, štátnymi a samosprávnymi orgánmi
a organizáciami doma a v zahraničí pri tvorbe a realizácií ich politiky v oblasti
práce s mládežou,
• Informovanie verejnosti o práci, činnosti a výsledkoch jednotlivých ICM
a ZIPCeMu prostredníctvom vlastného „Tlačového a informačného útvaru“.
Členstvo v medzinárodných organizáciách:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých SR je od roku 2001 riadnym
členom ERYICI – European Youth Information and Counselling Agency.
ERYICA je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1986, je
zaregistrovaná v Grand-Duchy v Luxembursku, jej Sekretariát sídli v Paríži. Jedným
z cieľov organizácie je koordinácia činnosti a zvyšovanie úrovne kooperácie medzi
subjektami, ktoré sa zaoberajú informačnými a poradenskými službami pre mladých
ľudí (aj keď neexistuje presné vekové obmedzenie cieľovej skupiny) v celoeurópskom
meradle. ERYICA sa ďalej snaží vytvoriť a prepojiť celoeurópsku sieť štruktúr, ktoré
pôsobia v uvedených oblastiach. Všetko pre mladých - uplatňovanie práva na
informácie a aktívne zapájanie sa do iniciatív v demokratickej spoločnosti je hlavným
ideovým princípom organizácie.
3. Riadny členovia ZIPCeM k 31. decembru 2002:
ICM Banská Bystrica
ICM Banská Štiavnica
ICM Bratislava
ICM Humenné
ICM Topoľčany
ICM Martin
ICM Nižná
ICM Prievidza
ICM Poprad
ICM Šurany
ICM Veľký Krtíš
ICM Žilina
Členovia pozorovatelia ZIPCeM k 31. decembru 2002:
ICM Trenčín
ICM Piešťany

4. Členovia jednotlivých orgánov ZIPCeM:
Predsedníctvo do 13. 9. 2002:
Predseda ZIPCeM - Michal Dobiaš
ICM Prievidza
Podpredseda ZIPCeM – Katarína Dobrá
ICM Topoľčany
Tajomník ZIPCeM – Ing. Ladislav Kmeť
ICM Topoľčany
Člen predsedníctva – Zuzana Zeleňáková
ICM Šurany
Predsedníctvo od 14. 9. 2002:
Predseda ZIPCeM - Michal Dobiaš
ICM Prievidza
Podpredseda ZIPCeM pre medzinárodnú spoluprácu – Darina Barančíková
ICM Humenné
Podpredseda ZIPCeM pre vnútornú správu – Pavol Balžanka
ICM ICM Banská Štiavnica
Tajomník ZIPCeM – Zuzana Zeleňáková
ICM Šurany
Člen predsedníctva – Ing. Ladislav Kmeť
ICM Topoľčany
Dozorná rada:
Andrea Gallová – predsedníčka Dozornej rady ZIPCeM.
ICM Veľký Krtíš
RNDr. Mária Slovíková – členka Dozornej rady
Ústav informácií a prognóz školstva MŠ SR
Ing. Viliam Michalovič – člen Dozornej rady
IUVENTA Bratislava
5. Konkrétny cieľ činnosti v roku 2002:
Grantový program MŠ SR:
Od začiatku roku 2002 sme začali spolu s MŠ SR a IUVENTOU pracovať na príprave
nového grantového programu na podporu činnosti ICM. Následne v marci 2002 bol
ministrom školstva SR Milan Ftáčnikom podpísaný materiál pod názvom „Program
finančnej podpory informačno – poradenskej činnosti pre deti a mládež“, ktorým boli
v podstate vyhlásené grantové podmienky na podporu Informačných centier mladých.
Na celkovú podporu informačných a poradenských služieb bolo zo štátneho rozpočtu
vyčlenených celkovo 2,7 mil. korún. Z toho:

• 1,2 mil. Sk na informačno – poradenský systém ktorý zabezpečuje IUVENTA
• 1,5 mil. Sk na program finančnej podpory
Do výberovej komisie pre hodnotenie preložených projektov bol na základe uznesenia
VZ ZIPCeM delegovaný predseda Michal Dobiaš. Komisia hodnotila projekty podľa
kritérií vydaných MŠ SR. V máji 2002 komisia pre posudzovanie projektov v rámci
uvedeného vyhláseného grantového konania podporila projekty v celkovej výške 1 348
810 Sk. Podporené projekty prikladáme v prílohe.
Dodanie PC zostáv pre ICM:
V mesiaci január 2002 bola na základe dlho pripravovanej spolupráce medzi Úradom
vlády SR a ZIPCeM dodaná počítačová technika pre vybrané Informačné centrá
mladých. Celkovo bolo dodaných 15 zostáv. Podpora bola realizovaná z rakúskej
vlády. Zoznam ICM ktoré PC techniku obdržali bol robený na základe nasledovných
kritérií:
• Potreba PC techniky na základe zisťovania stavu v ICM – máj 2001
• Schopnosť prevádzkovať IM o Európskej únii
• Stabilita činnosti a angažovanie sa v spoločných postupoch
• Predbežný výber na základe rokovaní na Úrade vlády SR
• Schválenie presného zoznamu na Predsedníctve ZIPCeM
Stratégie re-brandingu:
Na zasadnutí Valného zhromaždenia ZIPCeM konaného dňa 20. marca 2002
v Topoľčanoch, sme schválili dva prioritné materiály z hľadiska ďalšieho rozvoja siete
ICM a to:
• Stratégiu re-brandingu
• Jednotné spoločné logo pre všetky ICM
Schválenie týchto materiálov bolo základom ďalšieho úspešného rozvoja
Informačných centier mladých na Slovensku a predovšetkým ich účinnej prezentácie
pod spoločným logom a spoločným vizuálnym štýlom. Jedná sa zároveň o prioritu
ZIPCeM pre rok 2002. Od schválenia loga a stratégie re-brandingu sme sa zamerali na
tvorbu vstupných informačných tabúl, ktoré členské organizácie dostali bezplatne.
Jednalo sa však iba o tie organizácie, ktoré boli priamo postihnuté zmenou loga tak,
ako je to uvedené v stratégií. Ku dnešnému dňu boli tabule dodané do všetkých ICM.
V rámci stratégie re-brandingu obdržali jednotlivé ICM nasledovné materiály:
• Informačný bulletin „Práca v zahraničí od A do Z“
• Plagát k bulletinu
• Plagát s vyobrazením loga ICM
• Plagát podporujúci vstup SR do NATO
• Farebné obaly

•
•
•
•

Perá
Samolepky
vizitky
iný materiál špecifický

Na základe pokračujúcej stratégie re-brandingu v ICM je možné konštatovať, že túto
sme zvládli na vysokej profesionálnej úrovni a aj napriek rôznym problémom
a nedostatku finančných prostriedkov sme zabezpečili postupný presun pôvodných
značiek ICM na nové logo. V súčasnosti všetky ICM používajú už iba nové logo.
5.1. Realizované projekty v roku 2002:
V mesiacoch apríl až jún 2002 sme organizovali projekt pod názvom „Slovensko patrí
do Severoatlantickej aliancie, ktorý bol podporený z prostriedkov Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky v celkovej výške 680 400 Sk. Projekt bol
riadne zorganizovaný aj vyúčtovaný.
V apríli 2002 sme vydali informačný bulletin „Práca v zahraničí od A do Z“ v náklade
20 000 kusov. Tento bulletin bol následne distribuovaný na jednotlivé Informačné
centrá mladých. Na tlač bulletinu finančne prispela Nadácia pre podporu občianskych
aktivít v rámci prostriedkov Phare Európskej únie vo výške 3 000 EURO, získali sme
aj doplnkové zdroje.
V apríli 2002 sme vypracovali projekt pod názvom „Hlas budúcnosti“, ktorý bol
zameraný na zvýšenie účasti predovšetkým mladých ľudí vo voľbách do NR SR.
Projekt bol celkovo rozpočtovaný na sumu 2 740 000 Sk. Vyrozumenie o celkovej
podpore sme dostali až v júli 2002. Celkovo v rámci tohto projektu administrujeme
sumu vo výške 1 140 000 Sk. Projekt bol realizovaný do konce septembra a riadne
vyúčtovaný.
5.2. Ďalšie aktivity:
Ocenenie za prínos do verejnej diskusie o vstupe SR do NATO:
Vo štvrtok, 20. júna 2002 odovzdal Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Eduard Kukan predsedovi Združenia Informačných a poradenských centier mladých
v SR Michalovi Dobiašovi striebornú plaketu Ministerstva zahraničných vecí SR za
prínos do verejnej diskusie o vstupe SR do Severoatlantickej aliancie.
Porada riaditeľov Informačných centier mladých:
Od 24. mája 2002 do 26. mája 2002 sa v Kolpingovom dome Spišskej Kapituly v
Spišskom Podhradí konala prvá koordinačná porada riaditeľov Informačných centier
mladých, ktoré sú členmi Združenia Informačných a poradenských centier mladých v
SR. Koordinačná porada sa konala na základe plánu úloh v spolupráci s Iuventou
Bratislava.

Seminár pre pracovníkov Informačných centier mladých:
V dňoch 3. a 4. apríla sa 12 pracovníkov Informačných centier mladých v SR
(Prievidza, Topoľčany, B. Bystrica, B. Štiavnica, Nižná, Malacky, Humenné, Šurany)
zúčastnilo seminára zameraného na prácu s nezamestnanou mládežou v Iuvente v
Bratislave. Usporiadateľmi seminára boli p. Mgr. J. Jambrichová a p. Natália
Nemcová z IUVENTA NAFYI v Bratislave.
Druhý seminár pre pracovníkov Informačných centier mladých v SR sa konal v dňoch
26. až 26. októbra 2002 v penzióne HOREC, Králiky – oblasť Tajov. Tento seminár
priamo nadväzoval na prvý, ktorý sa konal v apríli 2002. Zúčastnili sa ho zástupcovia
ICM Prievidza, ICM Šurany, ICM Humenné, ICM Nižná, ICM Veľký Krtíš, ICM
Poprad, ICM Banská Štiavnica, ICM Bratislava. ICM Topoľčany.
Spolupráca s Úradom vlády SR:
Okrem aktivít zameraných na vstup SR do NATO sme v spolupráci s Úradom vlády
SR odborom budovania inštitúcií a príprav obyvateľstva na vstup SR do EÚ
realizovali rozsiahly projekt zameraný na vytvorenie predpokladov na poskytovanie
informácií o EÚ aj priamo v jednotlivých ICM. Za týmto účelom boli pre jednotlivé
ICM organizované rôzne školenia a semináre a bola nadviazaná spolupráca
s Rakúskou republikou ktorá poskytla finančné prostriedky na technické vybavenie
jednotlivých ICM.
Rozširovanie siete ICM:
Členovia Predsedníctva sa aktívne venovali možnosti otvorenia Informačného centra
mladých v Bratislave, Trenčíne, Piešťanoch. ICM v Bratislave a Trenčíne už zahájili
svoju činnosť. Ďalšie rokovanie si vyžadujú regióny Nitra a Košice kde je záujem
o otvorenie Informačného centra mladých. Predpokladáme, že by sa tak mohlo stať
v priebehu roku 2003.
5.3. Koordinácia ICM:
Priebežne sme sa venovali koordinovaniu aktivít medzi jednotlivými ICM,
sústreďovaniu a zabezpečovaniu informačných zdrojov a poskytovaniu informačných
materiálov ako aj doplnkových informácií pre ICM nasledovnými formami:
• pravidelná e-mailová komunikácia
• pravidelné týždenné zasielanie materiálov a informácií poštou
• balíkové informácie prostredníctvom spoločností UPC Slovensko a Nábytok
Bodnár Prievidza

5.4. Prijatia a rokovania predstaviteľov ZIPCeM s inými partnermi:
• Január 2002 – účasť na stretnutí u predsedu vlády SR, ministra zahraničných
vecí SR a ministra obrany SR – Michal Dobiaš, Ing. Ladislav Kmeť
• Januára 2002 – pracovné rokovanie na MZV SR – Michal Dobiaš, Ing. Ladislav
Kmeť
• Január 2002 – pracovné rokovanie u námestníka Generálneho riaditeľa NÚP p.
Pauka – Michal Dobiaš, Ing. Ladislav Kmeť
• Apríl 2002 – pracovné rokovanie s predstaviteľmi Ministerstva zahraničných
vecí SR – Michal Dobiaš
• Máj 2002 – rokovanie s riaditeľom odboru detí a mládeže MŠ SR Jánom
Šípošom – Michal Dobiaš
• Máj 2002 – Účasť na fóre mimovládnych organizácií zapojených do projektov
pred voľbami do NR SR – Pavol Balžanka
• Jún 2002 – pracovné rokovanie zo štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR
Rastislavom Káčerom – Michal Dobiaš
• Jún 2002 – účasť na slávnostnom odovzdaní striebornej plakety MZV SR, ktorú
predsedovi ZIPCeM odovzdal minister zahraničných vecí SR za prínos
ZIPCeM do verejnej diskusie o vstupe SR do NATO
• Október 2002 – účasť na seminári „QUO VADIS VÝCHOVA...?“, konaný
v Bratislave – Iuventa – prítomný Michal Dobiaš
• November 2002 – Účasť na seminári pod názvom „Predreferendová kampaň
o vstupe do Európskej únie, prítomný Pavol Balžanka
5.5. Účasť na medzinárodných podujatiach:
• Marec 2002 – Brusel, Belgicko: dvojdňový informačný seminár o význame
a postavení NATO
• Apríl 2002 – Olomouc, Česká republika: školenie pracovníkov Informačných
centier mladých „Národná univerzita k práci s informáciami“.
• Apríl 2002 – Olomouc, Česká republika: medzinárodný seminár „Informačné
systémy pre mládež v krajinách strednej Európy“
• December 2002 – Paríž, Francúzsko: návšteva delegácie ZIPCeM v ERYICA
a Informačnom centre mladých v Paríži.
6. Zasadnutia orgánov ZIPCeM v roku 2001:
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 19. februára 2002
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 5. marca 2002
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 18. júla 2002
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 1. septembra 2002
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 11. októbra 2002
Rokovanie Valného zhromaždenia ZIPCeM: 20. marca 2002
Rokovanie Valného zhromaždenia ZIPCeM: 19. septembra 2002

7. Zdroje financovania a hospodárenie v roku 2001:
Príjmy v roku 2002:
Zostatok z roku 2001 na účte aj v pokladni
Dotácia z nadácie FREEDOM HOUSE
Dotácia z nadácie NOS OSF
Dotácia z NPOA
Dotácia z MZV SR
Dotácia z MŠ SR
Dotácia z OÚP Prievidza
Príjmy z členského poplatku
Príjmy za predaj výrobkov a služieb
Iné príjmy
Pôžičky
Príjmy spolu:
Výdavky v roku 2002:
Realizačné výdavky:
Realizácia projektu „Hlas Budúcnosti“
Realizácia projektu „Slovensko patrí do NATO“
Realizácia projektu „Pohnite Svetom“

77 974, 38 Sk
627 158 Sk
402 500 Sk
124 170, 72 Sk
705 400 Sk
300 000 Sk
45 462 Sk
35 000 Sk
103 800 Sk
23 363, 80 Sk
145 000 Sk
2 589 828, 90 Sk

1 151 828, 30 Sk
645 967, 90 Sk
288 949, 50 Sk

Prevádzkové výdavky:
Nákup materiálu
Poštovné náklady, preprava zásielok
Cestovné náklady
Odmeny, mzdy
Tlač materiálov
Pracovná cesta Francúzsko – ERYICA
Iné prevádzkové náklady
Výdavky spolu:

60 000 Sk
41 278, 90 Sk
6 567, 70 Sk
63 444 Sk
184 950 Sk
60 781, 90 Sk
80 930, 86 Sk
2 584 699, 06 Sk

Zostatky k 1.1. 2003

5 129, 84 Sk

8. Spolupráca s inými organizáciami:
Počas roka 2002 sme pri rôznych príležitostiach nadviazali dobré kontakty
a spolupracujeme s nasledovnými orgánmi:
• Ministerstvo školstva SR
• Ministerstvo zahraničných vecí SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
• Úrad vlády SR
• Iuventa Bratislava
• Generálne riaditeľstvo Národného úradu práce SR
• Delegácia Európskej komisie v SR
• Informačná kancelária Rady Európy
• Nadácia pre podporu občianskych aktivít
• Samosprávne kraje
• iné...
V Prievidzi dňa 30. januára 2003

