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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 republiky na komunikáciu, riešenie problémov, prípadne nové
podnety v oblasti poskytovania informácii a poradenstva mladým ľuďom.
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

nadobudli

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 organizáciou ERYICA,

•

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 dotýkajúcej 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 ZIPCeM

prostredníctvom

a informačného útvaru“.

vlastného

„Tlačového

3. Členstvo v medzinárodných organizáciách:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých SR je od roku
2001 riadnym členom organizácie ERYICA – 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.
Členský poplatok ZIPCeM do ERYICA bol uhradený z rozpočtu ZIPCeM na
základe príspevku Ministerstva školstva SR vo výške 3 660 EURO.

4. Členská základňa ZIPCeM – stav k 31. decembru 2004
V súlade so Stanovami Združenia Informačných a poradenských centier
mladých

v Slovenskej

republike

a Štatútom

bodového

hodnotenia

Informačných centier mladých v SR vykonala v roku 2004 Dozorná rada
ZIPCeM

hodnotenie

Informačných

centier

mladých

za

účelom

ich

priradenia do jednotlivých členských kategórií. Uvedené hodnotenie
Dozornej

rady

je

premietnuté

do

jednotlivých

členských

kategórií

členských organizácií ZIPCeM, kde boli premietnuté už aj uznesenia VZ
ZIPCeM číslo 5/2004/III zo dňa 3. 12. 2004 a uznesenie VZ ZIPCeM číslo
36/2004 zo dňa 3. 12. 2004. Na základe uvedeného je členská základňa
k 31. decembru 2004 nasledovná:

Riadny členovia ZIPCeM k 31. decembru 2004:
ICM Banská Štiavnica
ICM Humenné
ICM Topoľčany
ICM Nižná
ICM Prievidza
ICM Piešťany
ICM Poprad
ICM Šurany
ICM Veľký Krtíš
Kooperujúci členovia ZIPCeM k 31. decembru 2004:
ICM Banská Bystrica
ICM Martin
ICM Krupina
Členovia pozorovatelia ZIPCeM k 31. decembru 2004:
ICM Partizánske
ICM Nitra
ICM Levice

5. Členovia jednotlivých orgánov ZIPCeM:
Predsedníctvo do 31. 12. 2004:
Predseda ZIPCeM - Michal DOBIAŠ
ICM Prievidza
Podpredseda ZIPCeM pre medzinárodnú spoluprácu – Darina
BARANČÍKOVÁ
ICM Humenné
Podpredseda ZIPCeM pre vnútornú správu – Mgr. Pavol BALŽANKA
ICM Banská Štiavnica
Tajomník ZIPCeM – Zuzana ZELEŇÁKOVÁ
ICM Šurany
Člen predsedníctva – Ing. Ladislav KMEŤ
ICM Topoľčany

Predsedníctvo od 1. 1. 2005 – zvolené na rokovaní VZ ZIPCeM dňa
3. 12. 2004:
Predseda ZIPCeM - Michal DOBIAŠ
ICM Prievidza
Podpredseda ZIPCeM pre medzinárodnú spoluprácu – Antónia
HANČÁROVÁ
Humenné
Podpredseda ZIPCeM pre vnútornú správu – Ján LACKO
ICM Topoľčany
Tajomník ZIPCeM – Marta BIELIKOVÁ
ICM Prievidza
Člen predsedníctva – Ing. Ladislav KMEŤ
ICM Topoľčany

Dozorná rada do 31. 12. 2004:
Andrea GOREJOVÁ – predsedníčka Dozornej rady ZIPCeM
ICM Veľký Krtíš
RNDr. Mária SLOVÍKOVÁ – členka Dozornej rady ZIPCeM
Ústav informácií a prognóz školstva MŠ SR
Ing. Viliam MICHALOVIČ – člen Dozornej rady ZIPCeM

Dozorná rada od 1. 1. 2005 – zvolená na rokovaní VZ ZIPCeM dňa
3. 12. 2004:
Andrea GOREJOVÁ
PhDr. Jana THOLTOVÁ
Zuzana ZELEŇÁKOVÁ

ICM Veľký Krtíš
ICM Nižná
ICM Šurany

6. Konkrétny cieľ činnosti v roku 2004:
Grantový program MŠ SR:
V roku 2004 bol už po tretí 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

Informačno-poradenskej

informačných

a poradenských

činnosti.

služieb

bolo

Na

celkovú

podporu

zo

štátneho

rozpočtu

vyčlenených celkovo 2 milióny Sk.
Do výberovej komisie na hodnotenie predložených projektov boli na
základe uznesenia Predsedníctva ZIPCeM delegovaní predseda ZIPCeM Michal DOBIAŠ a riaditeľ ICM Piešťany – Tomáš HALO. Komisia hodnotila
projekty podľa kritérií vydaných MŠ SR.
V druhej polovici roku 2004 nadobudli platnosť Podmienky finančnej
podpory práce s deťmi a mládežou na roky 2004 – 2007. Tieto podmienky
obsahujú aj časť podpory Informačno-poradenskej činnosti pre deti
a mládež. Podľa týchto podmienok sa žiadosti o podporu na rok 2005
predkladali do konca novembra 2004.
Do výberovej komisie na hodnotenie predložených projektov na rok 2005
boli na základe uznesenia Predsedníctva ZIPCeM delegovaní predseda
ZIPCeM - Michal DOBIAŠ a riaditeľ ICM Poprad – Ján GÉCI. Komisia v roku
2004 z dôvodu, že nebol známy rozpočet na rok 2005, projekty
nehodnotila.

Ochrana

značky

ICM

proti

neoprávnenému

prihláseniu

za

ochrannú známku:
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 nikto nereagoval. Následne sme 24. 3. 2003 podali na

Okresný súd v Nitre žalobu o určenie zdržania sa užívania loga ICM
s príslušenstvom. Dňa 8. júla 2003 sme podali Námietku proti zápisu
označenia číslo 155-2003 do registra ochranných známok.
Dňa 18. 2. 2004 nám bolo doručené oznámenie ÚPV SR o potrebe
zosúladenia našej námietky s novým zákonom číslo 14/2004 Z. z. Tieto
sme opätovne zaslali dňa 12.3.2004. Počas roka 2004 sa konali dve súdne
pojednávania. Na prvé súdne pojednávanie sa odporca nedostavil.
Dostavil sa na druhé súdne konanie, kde sme prejavili dobrú vôľu
dohodnúť sa mimo súdne. Dňa 26. júna 2004 sme poslali odporcovi Pokus
o mimosúdne

vyriešenie

sporu,

na

ktoré

reagoval

nekonkrétnou

odpoveďou dňa 12. júla 2004. Dňa 8. júna 2004 nám bolo doručené
rozhodnutie ÚPV SR, ktorým úrad vyhovel všetkým námietkam ZIPCeM
a odmietol registráciu ochrannej známky na Informačné a poradenské
centrum mladých v Nitre. Dňa 10.9.2004 nám ÚPV SR oznámil, že voči
jeho rozhodnutiu zo dňa 8.6.2004 bol podaný v zákonom stanovenej
lehote rozklad a preto vec postupuje na ďalšie konanie odvolaciemu
orgánu. Dňa 11.10.2004 nám bolo zaslané rozhodnutie ÚPV SR, ktorým
ÚPV

SR

konanie

o rozklade

zastavuje,

nakoľko

odporca

nesplnil

ustanovenie § 42, ods. 3 zákona číslo 55/1997. Medzi časom sme opäť
zaslali odporcovi list s návrhom na mimosúdne vyriešenie sporu, na ktorý
odporca nereagoval. Odporca iba opakovanie požiadal o priatie za člena
ZIPCeM. Zároveň sme požiadali Okresný súd v Nitre o prerušenie konania
do

nadobudnutia

právoplatnosti

rozhodnutia

ÚPV

SR.

Na

základe

prebiehajúceho sporu sme dňa 13.8.2004 podali Žiadosť o zápis ochrannej
známky – individuálnej aj kolektívnej do registra ochranných známok. Do
konca roku 2004 nebolo známe konečné rozhodnutie ÚPV SR.

Budovanie Informačného systému pre ICM:
V roku 2004 sme začali realizovať zámer vytvorenia Informačného
systému pre ICM. Ten pozostáva z viacerých etáp, pričom v roku 2004
sme sa zamerali na 1. etapu a to:
•

vytvorenie prezentácie na sieti Internet – www.icm.sk

Samostatná prezentácia na sieti Internet – www.icm.sk bola vytvorená
v roku 2004 v súlade s projektom Informačného systému. Prezentácia je
technicky

pripravená

programu.

na

Prezentácia

spustenie
je

špecializovaného

interaktívna

databázového

a umožňuje

komunikáciu

prostredníctvom viacerých prvkov.
•

vytvorenie špecializovaného databázového programu

V roku 2004 sa zároveň začal tvoriť špecializovaný databázový program.
Po

verejnej

súťaži

Predsedníctvo

ZIPCeM

odporučilo

dodávateľa

databázového programu, s ktorým následne predseda ZIPCeM podpísal
Zmluvu o dielo. V roku 2004 bola vytvorená hlavná funkčná kostra
databázového programu so zapracovaním technických modulov podľa
požiadaviek. Koncom roku 2004 bol databázový program pripravený na
záverečné technické skúšky a umožnený pre skúšobnú prevádzku.
Rokovanie XV. Valného zhromaždenia ERYICA v Bratislave:
XV. Valné zhromaždenie ERYICA sa konalo v dňoch 18. – 22. novembra
2004 v Bratislave v zariadeniach Hotel ASTRA a IUVENTA Bratislava.
Jednalo sa o druhé historické rokovanie VZ ERYICA na území Slovenskej
republiky. Po prvý krát bola SR hostiteľom rokovania VZ ERYICA v roku
1993, keď sa na Slovensku prijala Európska charta informácií pre mládež.
Historická udalosť XV. rokovania VZ ERYICA v roku 2004 na Slovensku
bola v tom, že sa prijímala revidovaná Európska charta informácií pre
mládež.

Celkový Program valného zhromaždenia bol rozdelený do 3 pracovných
dní, z ktorých jeden bol vyčlenený na návštevu Informačných centier
mladých v Partizánskom a v Topoľčanoch. Ako sa uvádza vyššie, hlavným
cieľom bolo prijatie revidovanej Európskej charty informácií pre mládež.
Ešte pred začatím diskusií o doplnení pôvodnej charty ERYICA vytvorila
pracovnú skupinu 12 zástupcov členských krajín, medzi ktorými bol aj
slovenský zástupca za ZIPCeM Ing. Viliam MICHALOVIČ. Títo zástupcovia
sa zaoberali prípravou návrhu nového znenia charty, ktorý bol predložený
na rokovanie VZ ERYICA v Bratislave.
Produkcia jednotných informačných materiálov pre ICM:
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR zabezpečilo
v roku 2004 výrobu a distribúciu jednotných informačných materiálov pre
sieť Informačných centier mladých na Slovensku.
V rámci oblasti Informačný a pracovný servis sme vydali:
•

Plagát „Cesta k povolaniu“

1 000 kusov

•

Inštalačné CD „Cesta k povolaniu“

40 kusov

•

Manuál „Cesta k povolaniu“

40 kusov

V rámci oblasti Občan a spoločnosť sme vydali:
•

Plagát „Ja, ty, my a NATO“

1 000 kusov

•

Pracovný list „Nenáročne a tvorivo o NATO“

1 500 kusov

•

Pracovný zošit „Nenáročne a tvorivo o NATO“

10 000 kusov.

Zároveň sme pri príležitosti konania VZ ERYICA v Bratislave vydali
prezentačný informačný materiál o ZIPCeM v slovenskom aj anglickom
jazyku po 1 500 kusov.
Rozširovanie siete ICM:
Členovia Predsedníctva ZIPCeM sa aktívne venovali možnosti otvorenia
Informačného centra mladých v Partizánskom, Nitre a Leviciach. ICM
v Partizánskom už zahájilo svoju činnosť. Prípravné práce postupujú aj
v ICM Nitra a ICM Levice.

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 elektronická komunikácia

•

pravidelné týždenné zasielanie materiálov a informácií poštou

•

balíkové informácie.

Prijatia a rokovania predstaviteľov ZIPCeM s inými partnermi:
Január 2004:
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM s primátorom mesta
Partizánske ohľadom otvorenia ICM v Partizánskom
Február 2004:
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM a RMS na pôde Rady mládeže
Slovenska v Bratislave
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM a odboru detí a mládeže MŠ
SR v Bratislave
Marec 2004:
• Účasť na pracovnom stretnutí zástupcov mládežníckych organizácií,
MŠ SR a hostí z Nemecka na tému štátnej politiky vo vzťahu
k deťom a mládeži
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM s primátorom mesta Nitra
ohľadom otvorenia ICM v Nitre
Jún 2004:
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM a odboru detí a mládeže MŠ
SR v Bratislave
September 2004:
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM a odboru detí a mládeže MŠ
SR v Bratislave
November 2004:
• Pracovné stretnutie zástupcov ZIPCeM a RMS na pôde Združenia
Informačných a poradenských centier mladých v SR v Prievidzi

7. Zasadnutia orgánov ZIPCeM v roku 2004:
Predsedníctvo:
5. 1. 2004
Prievidza
• Schválenie Koncepcie rozvoja siete ICM v SR na roky 2004 - 2006
•

29. 4. 2004
Topoľčany
Nominovanie zástupcov ZIPCeM – Michal Dobiaš a Tomáš Halo do
komisie pre hodnotenie projektov Informačno-poradenskej činnosti
pre rok 2004

7. 8. 2004
Prievidza
• Príprava novej prezentácie na sieti Internet – www.icm.sk
• Príprava tvorby špecializovaného databázového programu pre ICM
7. 10. 2004
Prievidza
Návrh na zvýšenie príspevku na program Informačno-poradenskej
činnosti pre rok 2005
• Zriadenie Inkubátora pre ICM
• Návrh na tvorbu Koncepcie rozvoja informačných a poradenských
služieb pre mládež v Slovenskej republike.
• Informácia o žiadosti o vykonanie zmeny vo výkaze ICM, zaslanej na
Ústav informácií a prognóz školstva
•

27. 11. 2004
Prievidza
• Informácia o priebehu rokovania predstaviteľov ZIPCeM a RMS
• Príprava Valného zhromaždenia ZIPCeM
Valné zhromaždenie ZIPCeM
3. 12. 2004
Nižná
• Nové voľby do orgánov ZIPCeM
Porada riaditeľov ZIPCeM
3. – 4. 9. 2004
Prievidza
• Budovanie Informačného systému

10.

Zdroje financovania v roku 2004

Stav v pokladni k 31.12.2003

585,60 Sk

Stav na bankových účtoch k 31.12.2004

43 051,39 Sk

Spolu:

43 636,99 Sk

Príjmy v roku 2004:
Členské príspevky

66 000,00 Sk

Ostatné príjmy

1 085 622,31 Sk

Dotácia MŠ SR

824 000,00 Sk

Príjmy spolu:

1 975 622,31 Sk

Výdavky v roku 2004:
1. Odmeny, mzdy

91 500,00 Sk

2. Prevádzkové náklady

136 211,50 Sk

3. Zmluvné služby

809 611,90 Sk

4. Nákup majetku

0,00 Sk

5. Cestovné náklady, ubytovanie, strava

217 145,60 Sk

6. Špeciálne fondy

0,00 Sk

7. Ostatné náklady

734 915,27 Sk

Spolu:

1 989 384,27 Sk

Stav v pokladni k 31.12.2004
Stav na bankových účtoch k 31.12.2004
Spolu:

11.

26 351,60 Sk
2 933,07 Sk
29 284,67 Sk

Spolupracujúce organizácie
•

Ministerstvo školstva SR

•

Ministerstvo zahraničných vecí SR

•

IUVENTA Bratislava

