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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 ZIPCeM 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 stáži 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.
Náš členský poplatok za rok 2003 uhradilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
vo výške 1 590 EURO.
3. Členská základňa ZIPCeM k 31. decembru 2003
V súlade zo Stanovami Združenia Informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike a Štatútom bodového hodnotenia Informačných centier
mladých v SR vykonala v roku 2003 Dozorná rada ZIPCeM hodnotenie Informačných
centier mladých za účelom ich priradenia do jednotlivých členských kategórií. Na
základe uvedeného je členská základňa k 31. decembru 2003 nasledovná:
Riadny členovia ZIPCeM k 31. decembru 2003:
ICM Banská Štiavnica
ICM Humenné
ICM Topoľčany
ICM Nižná
ICM Prievidza
ICM Poprad
ICM Šurany
ICM Veľký Krtíš
ICM Žilina

Kooperujúci členovia ZIPCeM k 31. decembru 2003:
ICM Banská Bystrica
ICM Trenčín
ICM Martin
ICM Bratislava
Členovia pozorovatelia ZIPCeM k 31. decembru 2003:
ICM Piešťany
ICM Krupina
ICM Prešov

4. Členovia jednotlivých orgánov ZIPCeM:
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. Aktivity organizácie v roku 2003
Grantový program MŠ SR:
V máji 2003 bol už po druhý krát Ministerstvom školstva SR vyhlásený „Program
finančnej podpory informačno – poradenskej činnosti pre deti a mládež“, na základe
ktorého bolo možné požiadať o príspevok na podporu Informačných centier mladých
v SR. Na celkovú podporu informačných a poradenských služieb bolo zo štátneho
rozpočtu vyčlenených celkovo 2,5 mil. korún. Z toho:
• 0,5 mil. Sk na informačno – poradenský systém ktorý zabezpečuje IUVENTA
• 2,0 mil. Sk na program finančnej podpory subjektov
Do výberovej komisie pre hodnotenie preložených projektov boli na základe uznesenia
VZ ZIPCeM delegovaný podpredseda ZIPCeM Mgr. Pavol Balžanka a predsedníčka
Dozornej rady ZIPCeM Andrea Gallová. Komisia hodnotila projekty podľa kritérií
vydaných MŠ SR.
Ochrana značky ICM proti neoprávnenému používaniu:
Informačné a poradenské centrum mladých v Nitre podalo návrh na ochrannú známku
v januári 2003. Dňa 25. 2. 2003 poslal predseda ZIPCeM prostredníctvom právnej
kancelárie Výzvu pred podaním súdnej žaloby na ktorú do dnešného dňa nikto
nereagoval. Následne sme 24. 3. 2003 podali na Okresný súd v Nitre žalobu o určenie
zdržania sa užívania loga ICM s príslušenstvom. Dňa 3. apríla 2003 sme požiadali
Úrad priemyselného vlastníctva SR o zrýchlenie konania k prihláške na ochrannú
známku číslo 155-2003. Úrad priemyselného vlastníctva SR na základe žiadosti
konanie urýchlil a prihlášku na ochrannú známku zverejnil v júni 2003 vo Vestníku
Úradu. Dňa 8. júla 2003 sme podali Námietku proti zápisu označenia číslo 155-2003
do registra ochranných známok.
Špecializované prezentácie na sieti Internet:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR pri príležitosti
pokračujúceho integračného úsilia SR o členstvo v EÚ a NATO sprístupnilo
špecializované prezentácie na sieti Internet zamerané na problematiku EÚ –
www.europaonline.sk a problematiku NATO – www.natoonline.sk.
Spolupráca s Úradom vlády SR:
Počas prebiehajúceho referenda o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sme
aktívne spolupracovali s Úradom vlády SR počas samotnej kampane. Jednotlivé
Informačné centrá mladých sa zapojili do distribúcie letákov na kľučky bytov
a domov.
Školenie „Tvorba a manažment projektov“
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR usporiadalo pre
riaditeľov a projektových manažérov ICM štvordňové školenie na tému „Tvorba
a manažment projektov. Školenie bolo organizované v spolupráci s Akadémiou
Istropolitana Nova, ktorý ho majú akreditovaný MŠ SR.

Rozširovanie siete ICM:
Členovia Predsedníctva sa aktívne venovali možnosti otvorenia Informačného centra
mladých v Prešove a v Krupine. V Prešove už zahájili svoju činnosť. Tu patrí
poďakovanie ICM Poprad, ktoré pri zakladaní ICM Prešov veľmi pomohlo svojimi
aktivitami. Ďalšie rokovanie si vyžaduje región Nitra.
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
Prijatia a rokovania predstaviteľov ZIPCeM s inými partnermi:
• Február 2003 – pracovné rokovanie zo zástupcami IUVENTA v Bratislave
• Apríl 2003 – pracovné rokovania na odbore detí a mládeže Ministerstva
školstva SR
• Máj 2003 – pracovný výjazd do Piešťan, rokovanie u primátora mesta,
v mestskej knižnici za účelom otvorenia ICM
• September 2003 – pracovné rokovanie v Nitre z dôvodu predloženia projektu
„Operačné stredisko“.
• November 2003 – pracovné rokovanie v okrese Partizánske ohľadom možností
na otvorenie ICM.
• December 2003 – opakované pracovné stretnutia v Bratislave na MŠ SR
a IUVENTE, pracovné rokovanie s novým generálnym riaditeľom IUVENTY.
Účasť na medzinárodných podujatiach:
• Jún 2003 – Grécko: Účasť na Európskom diskusnom fóre – podpredseda pre
zahraničnú oblasť Darina Barančíková
• Marec – Máj 2003 – USA:
• November 2003 – Účasť na rokovaní Valného zhromaždenia ERYICA
v Španielsku – člen Dozornej rady ZIPCeM – Ing. Viliam Michalovič

6. Zasadnutia orgánov ZIPCeM v roku 2003:
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 5.januára 2003 - Topoľčany
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 1. februára 2003 - Šurany
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 1. marca 2003 - Prievidza
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 21. marca 2003 – Prievidza - mimoriadne
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 29. marca 2003 – Prievidza - mimoriadne
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 3. mája 2003 – Banská Štiavnica
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 8. mája 2003 – Prievidza - mimoriadne
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 27.augusta 2003 - Bratislava
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 19. novembra 2003 - Prievidza
Rokovanie Predsedníctva ZIPCeM: 1. decembra 2003 – Veľký Krtíš - mimoriadne
Rokovanie Valného zhromaždenia ZIPCeM: 29. marca 2003 – Veľký Krtíš
Rokovanie Valného zhromaždenia ZIPCeM: 9. decembra 2003 - Piešťany
7. Zdroje financovania a hospodárenie v roku 2003:
Príjmy v roku 2003:
Zostatok z roku 2001 na účte aj v pokladni
Členské príspevky
Dotácia z MŠ SR
Príjmy za predaj výrobkov a služieb
Iné príjmy
Príjmy spolu:
Výdavky v roku 2003:
Prevádzkové výdavky:
Prevádzkové náklady
Odmeny, mzdy
Zmluvné služby
Cestovné náklady, ubytovanie, strava
Špeciálne fondy
Vyrovnanie schodkov z minulého obdobia
Výdavky spolu:
Zostatky k 1.1. 2004

V Prievidzi dňa 31. januára 2004

5 129 Sk
74 750 Sk
165 000 Sk
300 000 Sk
125 200 Sk
695 279 Sk

337 950,20 Sk
132 100 Sk
59 813,90 Sk
66 000 Sk
30 500 Sk
72 000 Sk
698 364,10 Sk
-3 085, 10 Sk

