VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011

INFORMAČNÉ CENTRUM MLADÝCH, n. o.
so sídlom MARTIN, ul. V. Paulinyho Tótha č.3

Vypracoval: Ing. Helena Ristvejová, riaditeľka Informačného centra mladých, n.o. v Martine.

Schválila: Správna rada Informačného centra mladých, n.o. na svojom
riadnom zasadnutí v sídle organizácie, dňa 17. marca 2012.

Informačné centrum mladých, nezisková organizácia v Martine (ďalej len ICM)
vzniklo medzi prvými informačnými centrami pre mladých ľudí v Slovenskej republike uţ
v roku 1993.
ICM sa pretransformovalo na neziskovú organizáciu s platnou registráciou ku dňu:
22.12.1998 a v súčasnosti je registrované na registrovom úrade neziskových organizácií –
Obvodnom úrade v Ţiline pod číslom: OVVS/NO-3/98.
ICM je signatárom a členom Zdruţenia informačných a poradenských centier
mladých v Slovenskej republike (ZIPCeM v SR), ktoré je strešnou organizáciou
Informačných centier mladých v SR.
Naša organizácia zabezpečuje všeobecne prospešné sluţby pre mladých ľudí
so zameraním hlavne na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, ktoré
sú realizované informačnými sluţbami - získavaním, sprostredkovaním a zverejňovaním
informácií z prístupných zdrojov pre návštevníkov z oblasti daných záujmovými okruhmi
siete ICM a potrebami mládeţe vo všetkých oblastiach ich ţivota najmä poskytovanie
informácií o moţnostiach vzdelávania v SR a v zahraničí, o študijných pobytoch
a pracovno-vzdelávacích brigádach, ako aj rôznych iných informácií podľa potrieb
mladých ľudí a moţností nášho ICM, tieţ podporovanie a rozvoj informačnoporadenských činností pre deti a mládeţ, ako základného predpokladu ich participácie
na ţivote spoločnosti.
Dávame priestor mladým ľuďom na ich vlastnú sebarealizáciu, ktorá im umoţňuje
aktívne sa zapojiť do diania v spoločnosti a pomáhať im rozvíjať si zručnosti a schopnosti,
hlavne v oblasti participácie mladých ľudí na ţivote mesta, v oblasti zdravého ţivotného
štýlu a tieţ v oblasti dodrţiavania a rešpektovania ľudských práv a slobôd..

Zameranie činnosti ICM Martin a informácie o realizovaných
projektoch v roku 2011.
Informačný a poradenský servis pre mládež Turca
Priebeţne počas celého roka sme realizovali Informačno – poradenskú činnosť
pre mladých ľudí v rámci projektu podpory MŠ SR programu ADAM 2, so zameraním
na mladých ľudí, na cieľovú skupinu vo veku od 15 -30 rokov. Informácie poskytoval
vyškolený konzultant , denne v čase od 11:00 do 17:00 hod v priestoroch ICM na ulici
V. Paulinyho Tótha č. 3. Poskytovanie informácií bolo realizované podľa kritérií spoločnej
metodiky práce v ICM, dodrţiavaním jednotnej klasifikáciou informácií a v súlade
s medzinárodným dokumentom: „Európska charta informácií pre mládeţ“.
Aktivity projektu
Cieľom zabezpečiť rozvoj osobnosti mladého človeka nás nútil k neustálej inovácii
a k zvyšovaniu kvality sluţieb na sprostredkovanie uţitočných, správnych, overených
a bezpečných informácií z rôznych oblastí ţivota. Preto bolo nevyhnutné sledovať
aktuálnosť, dostupnosť a komplexnosť uvedených oblastí poskytovania informácií pre
mládeţ a neustále ich dopĺňať.
Náš projekt bol zameraný na podporu prístupu mladých ľudí k informáciám
prostredníctvom kvalitných informačných a poradenských sluţieb a na organizovanie
vzdelávacích aktivít pre mládeţ v oblasti informačných sluţieb vo všetkých oblastiach
ţivota prostredníctvom osobného kontaktu, internetu, odborným poradenstvom
a poskytnutím nielen samotných informácií, ale aj informáciami o informačných tokoch.
Zabezpečovanie poskytovania informácií a poradenských sluţieb mladým ľuďom
umoţňovalo rýchle sa orientovať v kaţdodenných potrebách ich bytia vo všetkých

smeroch ţivota, pomáhať im vedomostne a osobnostne rásť., čím sme prispeli k rozvoju
vedomostnej spoločnosti a k zmysluplnému tráveniu voľného času.
Zapojené cieľové skupiny: deti a mladí ľudia vo veku do 30 rokov, ktorým boli
poskytované informácie, či uţ formou osobného kontaktu, elektronickou cestou, formou
odborného poradenstva, alebo poskytovaním informácií telefonicky a tieţ široká
verejnosť.
Podpora ďalších aktivít:
Priebeţne počas celého roka sa realizovalo:.
- organizovanie workshopov v priestoroch ICM a na školách o činnosti ICM, o spôsoboch
podávania informácií, o moţnostiach poskytovaných sluţieb,
- spolupráca s pedagógmi zo škôl pri realizácii workshopov, prednášok a diskusií na
prevenciu sociálnopatologických javov, najmä prevenciu v oblasti OSĽ
- zapojenie sa do realizácie iných projektov, ktoré zviditeľnili činnosť ICM na verejnosti
Wikiknižnica
Pri príleţitosti mesiaca Marec – mesiac knihy sa konala zbierka kníh v priestoroch
ICM. Nazbierané knihy tvoria súčasťou wikikniţnice, ktorú bola slávnostne otvorená
a ktorá slúţi všetkým návštevníkom a klientom ICM.

Komunikácia bez hraníc
Informačné centrum mladých Martin aj v roku 2011 pokračovalo v aktívnej
spolupráci so ZSŠOaS v Martine. V mesiaci máj nás navštívili študenti tejto školy.
Cieľom stretnutia bola prednáška na tému: Komunikácia bez hraníc. Súčasťou
prednášky bola aj ponuka našich sluţieb, informácie o našom servise a poradenstve,
v akých oblastiach poskytujeme odborné poradenstvo a infoservis. Veľký záujem mali
o oblasti: Informačný a pracovný servis, Európska únia a Drogové a iné závislosti, tieţ
cestovanie. Potešili sa propagačným a informačným materiálom, najmä broţúram: Ako
správne napísať ţivotopis, ţiadosť o prijatie do zamestnania a motivačný list.

realizácia Bambiriády 2011 - festival práce s deťmi a mládežou v Martine
Dňa 21. mája 2011 sa na Divadelnom námestí v Martine konal uţ 5.ročník festivalu
detí a mládeţe BAMBIRIÁDA 2011 pod záštitou primátora mesta Andreja Hrnčiara,
ktorého spoluorganizátorom bolo ICM Martin, aktívne sa jej zúčastnilo a vyuţilo túto
príleţitosť na prezentovanie svojej činnosti. Hlavným cieľom tohto podujatia bola
prezentácia činnosti organizácií, ktoré v našom meste pôsobia v oblasti práce s deťmi a
mladými ľuďmi, dobrovoľníci zaujímavými aktivitami predstavili svoju dobrovoľnícku
prácu. Návštevníci mali moţnosť vidieť ukáţky práce polície a HZZ, zapojiť sa do
rôznych súťaţí a detských hier. Mottom Bambiriády 2011 bolo: „ Máme sa s čím podeliť
“.Naši dobrovoľníci rozdávali informačné materiály a letáky o ICM, o jeho činnosti, o
ponukách a sluţbách, ktoré poskytuje verejnosti a hlavne mladým ľuďom.

Dobrovoľníctvo
Dňa 9. júna 2011 navštívili ICM Martin študenti ZSŠOaS Martin. Cieľom
stretnutia bola diskusia na tému: Dobrovoľníctvo , šírenie informácií o dobrovoľníctve
a taktieţ moţnosti zapojenia mladých ľudí do tejto dobročinnej činnosti.,. Účastníci boli
oboznámení o poslaní a aktivitách ICM, o ponuke sluţieb poskytovaných ICM, dozvedeli
sa o projektoch v roku 2011. Všetci mali moţnosť pozrieť si naše informačné a
propagačné materiály, o ktoré bol samozrejme veľký záujem.
Komunikácia, participácia
ICM Martin so študentami ZSŠOaS Martin organizovalo dňa 10. júna 2011
workshop “Komunikácia, participácia”, ktorý bol zameraný na komunikáciu medzi
mladými ľuďmi a na dôleţitosť participácie mladých na ţivote školy a mesta. Na záver sa
konala prezentácia o činnosti ICM, o jeho poslaní, čo ponúka mladým ľuďom, na čo slúţi
a aké informácie a oblasti poradenstva im môţeme poskytnúť.

Prečo nefajčiť…
Dňa 15. júna 2011 sa v priestoroch Informačného centra mladých v Martine konali
prednášky na tému: “Prečo nefajčiť…”.
Niektorí účastníci si pripravili projekty na tému: „Prečo nejafčiť“.V tento deň nás
navštívili aj študenti ZSŠOaS v Martine za účelom prezentácie činnosti nášho ICM,
ponuky našich sluţieb, informácie o servise a poradenstve, v akých oblastiach
poskytujeme odborné poradenstvo. Potešili sa propagačným a informačným materiálom,
najmä broţúram: Ako správne napísať ţivotopis, ţiadosť o prijatie do zamestnania a
motivačný list. Mnohí vyuţili príleţitosť napísať si ţiadosť o brigádu počas letných
prázdnin, profesný ţivotopis a tieţ prejavili záujem o dobrovoľníctvo.
Prezentácia ICM na ESI 2011 v Bratislave
Na ESI 2011, ktorá sa konala od 18. 7. 2011 do 21.7.2011 v Inchebe v Bratislave,
vystavovali svoje vedecké projekty mladí ľudia z 50 krajín sveta. V priestoroch Incheby
sme umiestnili aj výstavný stánok ICM, v ktorom sme návštevníkom ponúkali propagačné
a informačné materiály o ICM a letáky, o ktoré bol veľký záujem. .
Mladí ľudia z celého sveta sa zastavovali a informovali o naše informačné a poradenské
sluţby. Nadviazali sme nové priateľstvá a kontakty. Mladých ľudí prišiel pozdraviť aj
prezident SR Ivan Gašparovič.

Aktualizácia infonásteniek na stredných školách
ICM pokračovalo v aktualizácii infonásteniek na stredných školách v meste Martin.
Cieľom našich aktivít bolo informovať mladých ľudí o činnosti ICM, dať do povedomia
aktivity a moţnosti získania informácii, poskytovania poradenstva v daných oblastiach a
tieţ v oblasti dobrovoľníctva. Aj takýmto spôsobom sme prispeli k propagácii sluţieb
ICM.

Prezentačný deň ICM na FVaT
ICM Martin dňa 7.októbra.2011 prezentovalo svoju činnosť na Krajskom festivale
vedy a techniky Ţilinského kraja, ktorý sa konal v priestoroch CVČ Kamarát,
ul. A. Kmeťa 22 v Martine. Návštevníci mali moţnosť dozvedieť sa o činnosti a sluţbách,
ktoré ponúka ICM Martin mladým ľuďom a širokej verejnosti v oblasti informačného
a pracovného servisu, v oblasti bezplatného psychologického, právneho a kariérneho
poradenstva. Súčasťou prezentácie bolo rozdávanie informačných materiálov, letákov
a broţúr.

Realizácia projektu„Obchod s ľuďmi – môže sa týkať každého z nás“, ktorý bol
finančne podporený MV SR Bratislava

Október 2011:
17. október 2011 - Obchod s ľuďmi – môže sa týkať každého z nás, prednáška na
SOŠOaS Martin na tému: situácia v OSĽ, informácie, ako bezpečne vycestovať a pracovať
v zahraničí, čo robiť, aby sa nestali obeťou obchodovania a čo je potrebné urobiť pred
odchodom, a tieţ info o kontaktných adresách a telefónnych číslach. Premietanie filmu:
Mne sa to nemôţe stať, brainstorming - diskusia a analyzovanie situácií, ktoré videli vo
filme. Vyhlásenie súťaţe o najlepší projekt alebo esej s názvom: Obchod s ľuďmi – môţe
sa týkať kaţdého z nás.
18. október 2011 - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
2 prednášky na SOŠOaS v Martine, brainstormingy spojené s premietaním filmu:
Mne sa to nemôţe stať. Diskusia na tému o aktuálnej situácii OSĽ s pracovníčkou
Mestskej polície Martin. V tento deň bola na Slovensku spustená nová reklamná kampaň,
ktorá bojuje proti “Obchodovaniu s ľuďmi”. Vyhlásenie súťaţe o najlepší projekt alebo
esej s názvom: Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás.

November 2011:
2. november 2011 - Mne sa to nemôže stať…
ICM Martin navštívilo občianske zdruţenie MANUS v Martine, uskutočnili sa ďalšie
aktivity projektu Obchod s ľuďmi – môže sa týkať každého z nás. Klientom tohto
zariadenia bol premietnutý film Mne sa to nemôţe stať...z produkcie MV SR, potom
nasledoval workshop o filme, o obchode s ľuďmi, ktorý je trestným činom, ako bezpečne
vycestovať a pracovať v zahraničí a ako sa nestratiť vo svete.
Diskusia o OSĽ v našom meste s pracovníčkou MP Martin.
10. november 2011 - Obchodovanie s ľuďmi
Prednáška a brainstorming SOŠOaS Martin v rámci aktivít projektu Obchod s ľuďmi –
môže sa týkať každého z nás, premietanie filmu: Mne sa to nemôţe stať.
Diskusia na tému OSĽ. Vyhlásenie súťaţe o najlepší projekt alebo esej s názvom: Obchod
s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás.
14. november 2011 - Obchodovanie s ľuďmi
Prednáška a brainstorming SOŠOaS v Martine v rámci aktivít projektu Obchod s ľuďmi
– môže sa týkať každého z nás, premietanie filmu: Mne sa to nemôţe stať.
Diskusia na tému OSĽ. Informovanie o vyhlásení súťaţe o najlepší projekt alebo esej s
názvom: Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás.
21. november 2011 - Obchodovanie s ľuďmi
Workshop Obchod s ľuďmi – môže sa týkať každého z nás, prevencia v oblasti OSĽ,
zvýšiť povedomie a informovanosť ML o nebezpečenstve OSĽ, o moţnostiach jeho
predchádzania, situácia v OSĽ na Slovensku, diskusný klub: cesta ku kultúre ľudských
práv. Premietanie filmu: Mne sa to nemôţe stať. Informovanie o vyhlásení súťaţe o
najlepší projekt alebo esej: Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás.
25. november 2011 - Ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia
Prednáška na Gymnáziu V. Paulinyho Tótha Martin na tému: situácia v OSĽ, informácie,
ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí, čo robiť, aby sa nestali obeťou
obchodovania a čo je potrebné urobiť pred odchodom, informácie o kontaktných adresách
a telefónnych číslach. Premietanie filmu: Mne sa to nemôţe stať, brainstorming - diskusia
a analyzovanie situácií, ktoré videli vo filme. Informovanie o vyhlásení súťaţe o najlepší
projekt na tému: Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás
25. november 2011 - Ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia
Workshop na ZSŠOaS Martin, pokračovanie aktivít projektu Obchod s ľuďmi – môţe sa
týkať kaţdého z nás, prevencia v oblasti OSĽ, zvýšiť povedomie a informovanosť
mladých ľudí o nebezpečenstve OSĽ a o moţnostiach jeho predchádzania. Diskusia o
OSĽ v našom meste s pracovníčkou MP Martin. Informovanie o vyhlásení súťaţe o
najlepší projekt na tému : Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás
25. november 2011 - Ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia
Workshop v ICM Martin, pokračovanie aktivít projektu Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať
kaţdého z nás. Premietanie filmu: Mne sa to nemôţe stať, brainstorming - diskusia a
analyzovanie situácií, ktoré videli vo filme, prevencia v oblasti OSĽ, zvýšiť povedomie a
informovanosť mladých ľudí o nebezpečenstve OSĽ a o moţnostiach jeho predchádzania.
Informovanie o vyhlásení súťaţe o najlepší projekt alebo esej : Obchod s ľuďmi – môţe sa
týkať kaţdého z nás

December 2011:
1. december 2011 - Mne sa to nemôže stať…
Workshop na Gymnáziu V. Paulinyho Tótha v Martine za účelom realizácie aktivít
projektu Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás. Téma: OSĽ ako fenomén v
dnešnom svete, dôleţitosť prevencie a informovanosti, šírenie preventívnych informácií
o OSĽ. Premietanie filmu: Mne sa to nemôţe stať, diskusia so zástupkyňou MP Martin na
tému OSĽ, ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí a ako sa nestratiť vo svete.
2. december 2011 – Vyhodnotenie súťaže o najlepší projekt alebo esej s názvom:
Obchod s ľuďmi – môže sa týkať každého z nás. Boli vyhodnotení autori 3 najlepších
prác a ocenení vecnými cenami a diplomom. Tieto najlepšie práce poslúţia k tvorbe
tlačeného materiálu „Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás“.

Celkom sa na aktivitách zúčastnilo 192 účastníkov, plánovaný počet bol niţší, počet
zúčastnených účastníkov bol výrazne prekročený, nakoľko bol veľký záujem zo strany
študentov po prvých workshopoch.

Prezentácia ICM na Dobrošope 2011
V dňoch 25. aţ 27. novembra 2011 sa v Ruţomberku konala Dobrošopa 2011 záţitková konferencia dobrovoľníckej práce s deťmi a mládeţou organizovaná neziskovou
organizáciou Stopka , na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ICM Martin za účelom
prezentácie činnosti ICM. Cieľom bola výmena skúsenosti , názorov a rád, nabrať nové
poznatky v oblasti práce s mládeţou a to dobrovoľnícky alebo s dobrovoľníkmi. Urobili
sme workshop o práci a ponúkanom servise ICM, na ktorom boli účastníkom k dispozícii
informačné a propagačné materiály z produkcie ZIPCeM-u.

Ocenenie „ Srdce v rukách” - dobrovoľník 2011
Pri príleţitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý celý svet slávi 5.decembra
usporiadala Rada mládeţe Ţilinského kraja prvý ročník oceňovania „Srdce v rukách dobrovoľník 2011“. Medzi ocenenými bola aj pracovníčka Informačného centra mladých
v Martine Ing. Helena Ristvejová a dobrovoľník ICM Martin Ing. Jozef Ristvej.
Ocenených bolo 26 dobrovoľníkov zo Ţilinského kraja, ktorí nezištne pracujú a pomáhajú
vo svete mladých ľudí nielen v Ţilinskom kraji.
Ocenení prevzali ceny z rúk Ľubomíra Krajčího, prednostu KŠÚ v Ţiline, Dany
Maţgutovej, riaditeľky odboru školstva a športu ŢSK, Adriány Jurišovej, vedúcej odboru
školstva a mládeţe MÚ v Ţiline a Dariny Čiernikovej, predsedníčke Rady mládeţe
Ţilinského kraja. Ovzdušie plné vďačnosti za nezištnosť dobrovoľníkov pretkávali krátke
informácie o prínose oceňovaných a lahodné tóny hudby ponúknuté študentmi ţilinského
konzervatória.

Podarilo sa nám:
- skvalitňovať a sprístupniť rozšírenú databanku informácií pre deti a mládeţ v oblasti
záujmovej činnosti,
- udrţať záujem informovania sa cez internet,
- naďalej podávať a poskytovať informácie na profesionálnej úrovni,
- poskytovať psychologické poradenstvo na profesionálnej úrovni,
- poskytovať kariérne a právne poradenstvo na profesionálnej úrovni,
- umoţniť bezplatný prístup na internet, najmä mladým nezamestnaným ľuďom, aby si tak
mohli hľadať zamestnanie prostredníctvom internetu,
- realizovať voľno časové aktivity,
- úspešne zrealizovať projekt: Obchod s ľuďmi – môţe sa týkať kaţdého z nás
Pokračovanie činnosti Súkromného centra voľného času ( ďalej len SCVČ )
SCVČ je výchovno – vzdelávacie zariadenie pre deti a mládeţ zriadené v zmysle
zriaďovacej listiny SCVČ č. 05-2008 zo dňa 12.01.2008 s účinnosťou od 1.9.2008, ktorú
vydalo Informačné centrum mladých, n.o. V Paulinyho Tótha 3 v Martine, v zmysle
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
SCVČ plní úlohy, na čo bolo určené. Jeho činnosť je zameraná na zmysluplné trávenie
voľného času detí a mládeţe, najmä v poobedňajších hodinách, tieţ na realizáciu
krúţkovej činností a voľno časových aktivít. V jednotlivých záujmových útvaroch
(krúţkoch) rozvíjame vedomosti a schopnosti detí a mládeţe, ponúkame im moţnosti
sebarealizácie a tieţ rady ako uţitočne tráviť voľný čas. Našou snahou je hlavne aktívny
rozvoj fyzického, duchovného, psychického a kultúrneho rastu.

Údaje o počte klientov v roku 2011

Druh poskytnutej informácie, služby
Poskytnuté informácie ...
Poskytnuté sluţby
Poskytnutá poradenská činnosť
Účasť na akciách a podujatiach
Celkový počet klientov
Druh poskytnutých informácií
Informačný a pracovný servis ...
Vzdelávanie
Voľný čas
Občan a spoločnosť
Cestovanie
Iné informácie
Spolu

Počet klientov
celkom
1 551
90
58
1 400
3 099
Počet klientov
celkom
1 089
107
101
51
270
2
1 620

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v roku 2011 (v EUR):
Príjmy ICM, n. o. v roku 2011 spolu ......................................................................... 30.397
Výdaje ICM, n. o. v roku 2011 na správu .................................................................... 0,00
Výdaje ICM, n. o. v roku 2011 na činnosť spolu ..................................................... 30.306
Hospodársky výsledok ICM, n. o. v roku 2011 .........................................................+ 91
V roku 2011 ICM v rámci svojej činnosti realizovalo projekt. „Informačný
a poradenský servis pre mládež Turca“, ktorý spolufinancovalo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeţe na roky
2008 – 2013 (PROGRAM ADAM 2).
ICM nemalo v roku 2011 výdaje na správu, nakoľko členovia Správnej rady
nepoţadovali úhradu nákladov spojených s výkonom ich funkcie v Správnej rade
neziskovej organizácie.

Prehľad a rozsah príjmov ICM n. o. v členení podľa zdrojov (v EUR):
a) Dotácie a dary ...................................................................................................... 29.087
z toho - dotácie Ministerstva školstva SR na činnosť ICM ---------------------------------- 8.000
- príspevok mesta MT, VÚC a RDMOM na činnosť ICM, n. o. a SCVČ ------- 20.987
- dar od PO -------------------------------------------------------------------------------- 100

b) 2% z dane FO a PO ............................................................................................... 1.092
c) príjmy z majetku ........................................................................................................... 0
z toho - úroky z vkladov v banke na výdavkovom účte----------------------------------- 0,20

d) iné príjmy z činnosti organizácie a jej majetku ......................................................... 218
Príjmy v roku 2011 spolu ........................................................................................ 30.397
Príjmy z činnosti organizácie a jej majetku sú príjmami, ktoré organizácia získala
hospodárnym vyuţívaním svojho majetku, t.j. podnájmom svojich priestorov a zariadení
pre iné organizácie, ktoré ich vyuţívali v súlade so štatútom ICM, n. o. na vzdelávania
svojich členov.
ICM, n. o. v roku 2011 vyuţívalo pre svoju činnosť okrem svojho a majetku
(osobného počítača zakúpeného v roku 2002 a počítačového projektora) ešte majetok
zapoţičaný z Úradu vlády SR (počítač, tlačiareň a kopírovací stroj MINOLTA, ktoré sú uţ
nefunkčné), darovaný materiál z roku 1999 a staršie, uţ vyradené 3 ks počítačov DELL
pre klientov ICM, n. o., ktoré sme dostali darom v roku 2007 a sú nimi vybavené
zariadené priestory informačnej miestnosti ICM, n. o.
ICM si za rok 2011 nevysporiadalo všetky svoje záväzky, ktoré jej vznikli jeho činnosťou
a do roku 2012 prešlo s nesplatenými záväzkami voči zamestnancom za neuhradenú mzdu,
jednému zamestnancovi za mesiac december 2011 vo výške 600 EUR, ktoré boli
vyplatené v priebehu mesiaca január 2012 vo výplatnom termíne ICM.
Počas roka 2011 nenastali v orgánoch ICM žiadne zmeny.
Orgány neziskovej organizácie v priebehu roka 2011 pracovali v zloţení tak, ako boli
zvolené na zasadaní správnej rady dňa 24. októbra 2010, na štvorročné funkčné obdobie,
ktoré začalo plynúť od 23. decembra 2010 do 22. decembra 2014.
Správna rada ICM, n. o. v Martine na svojom riadnom zasadnutí dňa 27. marca 2011
odvolala z funkcie riaditeľa ICM, n.o. Ing. Jozefa Ristveja na jeho vlastnú ţiadosť
a do funkcie riaditeľa zvolila Ing. Helenu Ristvejovú.

Zloženie orgánov ICM - správnej rady a revízora, ktorým funkčné obdobie začalo
plynúť od 23.12. 2010:

1. Ing. Jozef Ristvej, PhD. - predseda správnej rady
2. Mgr. Jana Laceková - podpredsedníčka správnej rady
3. Mgr. Jana Ristvejová - členka správnej rady
4. Ing. Anna Ţdánska - revízor ICM, n.o. Martin.

