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I.  VŠEOBECNÉ ZÁSADY  

1.  Pokyny určujú rozsah a spôsob vyplňovania a predkladania štátneho štatistického 

výkazu o ICM v SR, určeného pre automatické spracovanie podľa stavu k 31.12. 

kalendárneho roku. 

2.  Pokyny sú záväzné pre všetky Informačné centrá mladých na Slovensku 

3. Vykazujúce jednotky, v tomto prípade ICM, sú pri predkladaní výkazu povinné riadiť 

sa údajmi uvedenými v týchto pokynoch 

4. Za prípadné nesplnenie, chybné alebo oneskorené plnenie spravodajskej povinnosti 

nesie zodpovednosť vykazujúca jednotka, ochrana osobných údajov je zaručená podľa 

Zákona 540/2001 Zb. a 18/2018 Z.z. 

5. Výkaz je možné vyplňovať stojom alebo ručne, vyplnené údaje musia byť 

jednoznačné a čitateľné vo všetkých vyhotoveniach výkazu 

6. Opavy na výkaze sa vykonávajú tak, aby chybný údaj po prečiarknutí zostal čitateľný, 

k nemu sa napíše správny údaj s poznámkou o vykonaní opravy, podpísaný 

zamestnancom zodpovedným za správnosť opraveného údaju, opravy sa musia 

vykonať vo všetkých vyhotoveniach výkazu 

7. Vyplnený výkaz, opečiatkovaný vykazujúcou jednotkou musí mať na vyhradenom 

mieste uvedené: 

• čitateľne meno, telefonické spojenie, email pracovníka, ktorý výkaz vyplnil 

• podpis vedúceho spravodajskej jednotky (prípadne zástupcu), ktorý v rámci 

svojej funkcie podpisom potvrdzuje správnosť informácií obsiahnutých vo 

výkaze 

• dátum odoslania výkazu a pečiatka organizácie 

8. Výkaz odoslaný bez podpisu alebo pečiatky sa pokladá za neúplný 

9. Výkaz bol predložený na schválenie ŠÚ SR pre MŠVVaŠ SR, pre zber za rok 2020 

Výkaz obsahuje 8 tematických okruhov: 

I. evidencia klientov ICM  II. poradenská činnosť ICM 

III. služby a podujatia   IV. poskytovanie informácií klientom 

V.  edičná činnosť   VI. spôsob konzultácie 

VII. ľudské zdroje 

10. Výkaz je potrebné vyplniť a zaslať do 15.2.2021 na CVTI SR, Staré grunty 52, 842 44 

Bratislava na oddelenie mládeže a športu alebo na mailovú adresu 

silvia.polcicova@cvtisr.sk 

11. Riadky a stĺpce, ktoré pri sledovanom zariadení neprichádzajú do úvahy ostávajú 

prázdne – prosím neprečiarkovať 

 

 

mailto:silvia.polcicova@cvtisr.sk
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II. IDENTIFIKAČNÁ ČASŤ 

1. Identifikačná časť združenia 

Identifikačné číslo organizácie sa vyplňuje ako 9-miestny kód. Zariadenia, 

ktoré majú menej číselné IČO dopĺňajú ho v rastri na 9-miestne tak, že vždy 

predraďujú „0“. 

Právna forma, územie (okres), zriaďovateľ, pôsobnosť a druh združenia sa 

vyplňuje podľa nižšie uvedených číselníkov v tejto smernici a združenie si vyberie 

jednu z poskytovaných možností, ktorá najviac charakterizuje jeho činnosť, vybraný 

kód je potrebné zapísať do príslušného okienka (rastra) v identifikačnej časti 

2. Textová časť sa vyplňuje podľa predtlačí 

Názov organizácie max 60 znakov /písmen/ 

PSČ organizácie: 5 znakov /čísiel/ 

Miesto organizácie: max 25 znakov 

Ulica a číslo:  max 25 a 5 znakov 

3. Právna forma sa vyplňuje podľa pridelených kódov číselníka: 

 

100 –  fyzická osoba – príležitostne činná – zapísaná v registri daňového 

informačného systému 

 101 –  podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri 

 102 -  podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri 

  103 –  samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri 

 104 -  samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri 

 105 –  slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako

  živnostenského zákona 

 106 -  slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako

  živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri 

107 -  podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri 

podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník 

 108 -  podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri 

podnikajúca súčasne ako samostatne hospodáriaci roľník  

 109 -  podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri 

podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním  

 110 -  podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri 

podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním 

 111 -  verejná obchodná spoločnosť 

  112 –  spoločnosť s ručením obmedzením 

 113 -  komanditná spoločnosť 

 117 -  nadácia 

 118 –  neinvestičný fond 

 119 -  nezisková organizácia 

 121 -  akciová spoločnosť 

 122 –  Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 

 123 –  Európska spoločnosť 

 124 –  Európske družstvo 

205 -  družstvo 

 271 –  spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov ... 

 272 – pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou 

301 -  štátny podnik 

 311 –  Národná banka Slovenska 

 312 –  banka – štátny peňažný ústav 
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 321 -  rozpočtová organizácia 

 331 -  príspevková organizácia 

 381 -  fondy 

 382 -  verejnoprávna inštitúcia 

 383 -  iné organizácie verejnej správy 

421 -  zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR 

 422 - zahraničná osoba, právnická osoba s bydliskom mimo územia SR 

 433 -  sociálna a zdravotné poisťovne 

 434 -  doplnková dôchodková poisťovňa 

 445 –  komoditná burza 

701 -  združenie, zväz, spolok, spoločnosť, klub ... 

 711 -  politická strana, politické hnutie 

 721 -  cirkevná organizácia 

 741 –  stavovská – profesijná organizácia 

 745 -  komora – s výnimkou profesijných komôr 

 751 –  záujmové združenie právnických osôb 

 752 - záujmové združenie fyzických osôb bez právnej spôsobilosti 

801 - obec – obecný úrad, mesto – mestský úrad 

 803 -  samosprávny kraj /úrad samosprávneho kraja/ 

 804 –  Európske zoskupenie územnej spolupráce  

901 -  zastupiteľské orgány iných štátov 

 911 -  zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová 

 a televízna agentúra  

  921 -  medzinárodné organizácie a združenia 

  931 -  zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 

  951 –  miestna jednotka bez právnej spôsobilosti 

995 – nešpecifikovaná právna forma 

   

  

4. Okres, územie – sídlo organizácie podľa územného členenia štátu, vyplní sa 3-miestny 

    číselný kód podľa uvedeného číselníka 

 

Zoznam kódov číselníka: 

100 Bratislavský kraj 200 Trnavský kraj  300 Trenčiansky kraj 

101 Bratislava I  201 Dunajská Streda 301 Bánovce nad Bebravou 

102 Bratislava II  202 Galanta  302 Ilava 

103 Bratislava III  203 Hlohovec  303 Myjava 

104   Bratislava IV  204 Piešťany  304 Nové Mesto nad Váhom 

105   Bratislava V  205 Senica   305 Partizánske 

106  Malacky  206 Skalica   306 Považská Bystrica 

107 Pezinok  207 Trnava   307 Prievidza 

108 Senec       308 Púchov 

199 Bratislava mesto      309 Trenčín 

 

400 Nitriansky kraj 500 Žilinský kraj  600 Banskobystrický kraj 

401 Komárno  501 Bytča   601 Banská Bystrica 

402 Levice   502 Čadca   602 Banská Štiavnica 

403 Nitra   503 Dolný Kubín  603 Brezno 

404 Nové Zámky  504 Kysucké Nové Mesto 604 Detva 

405 Šaľa   505 Liptovský Mikuláš 605 Krupina 
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406 Topoľčany  506 Martin   606 Lučenec 

407 Zlaté Moravce  507 Námestovo  607 Poltár 

     508 Ružomberok  608 Revúca 

     509 Turčianske Teplice 609 Rimavská Sobota 

     510 Tvrdošín  610 Veľký Krtíš 

     511 Žilina   611 Zvolen 

         612 Žarnovica 

         613 Žiar nad Hronom 

700 Prešovský kraj 800 Košický kraj 

701 Bardejov  801 Gelnica 

702 Humenné  802 Košice I 

703 Kežmarok  803 Košice II 

704 Levoča   804 Košice III 

705 Medzilaborce  805 Košice IV 

706 Poprad   806 Košice – okolie 

707 Prešov   807 Michalovce 

708 Sabinov  808 Rožňava 

709 Snina   809 Sobrance 

710 Stará Ľubovňa  810 Spišská Nová Ves 

711 Stropkov  811 Trebišov 

712 Svidník  899 Košice mesto 

713 Vranov nad Topľou 

 

999 Zahraničie 

 

 

 

Zriaďovateľ – je organizácia, ktorá zriaďuje alebo prevádzkuje organizáciu, vyplňuje sa 1- 

miestny kód na prvú pozíciu v rastri, v prípade, že ide o kombináciu 

prevádzkovateľov, na prvom mieste v rastri sa uvádza mládežnícke združenie 

a na druhom ďalší subjekt /napr. zriaďovateľom je mládežnícky subjekt a obec, 

na prvom mieste sa zapíše 7 a na druhom 2 a zápis bude 72/ 

 

 

Zoznam kódov číselníka: 

 

1. MŠVVaŠ SR 

2. obec, mesto, samospráva 

3. závod, podnik 

4. družstvo 

5. súkromník /hlavná činnosť/ 

6. cirkev, cirkevné spoločenstvo 

7. občianske /mládežnícke/ združenie, spolok 

8. iný zriaďovateľ 

9. iný rezort 
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Pôsobnosť organizácie na území – vyjadruje pôsobnosť občianskeho združenia na území, 

kde 

         vyvíja svoju činnosť 

 

 Zoznam kódov číselníka: 

    

1. medzinárodná 

2. republiková 

3. okresná 

4. miestna 

5. iná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky údaje sú základnými identifikačnými znakmi jednotlivých Informačných centier 

mladých na Slovensku 

 

 

 

V ďalšej časti pokynov uvádzame osobitné upozornenia pre vyplňovanie jednotlivých častí 

výkazu 
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III. OSOBITNÉ UPOZORNENIA K VYPLŇOVANIU JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ VÝKAZU 

 

Časť I. – Evidencia klientov ICM: 

• r. 0101 uvádza celkový počet klientov, v prvých piatich stĺpcoch sa uvádza celkový 

počet klientov, v prvom stĺpci uviesť klientov spolu, v 2. stĺpci z toho klientov nad 30 

rokov, v 3. stĺpci z toho klientov do 30 rokov, v 4. a 5. stĺpci z toho ženy a muži, v 6. 

až 8. stĺpci uviesť klientov nad 30 rokov, v 6. Stĺpci uviesť klientov nad 30 rokov 

spolu, v 7. a 8. stĺpci z toho ženy a muži, stĺpce 9. až 11. platia pre klientov do 30 

rokov, stĺpec 9 uviesť klientov do 30 rokov spolu, a stĺpce 10. a 11. uviesť z toho ženy 

a muži, 

• r. 0102, 0103, 0104, 0105 uviesť klientov po jednotlivých oblastiach /platí aj pre 

stĺpce 1. – 11./, 

• r. 0190 je riadkom kontrolným, kde sa uvádza logický súčet počtu klientov, v prvých 

piatich stĺpcoch sú poskytnuté informácie pre celkový počet klientov, v 6. až 8. stĺpci 

údaje o klientoch nad 30 rokov /spolu a z toho ženy a muži/ a v 9. až 11. stĺpci je 

uvedený logický súčet klientov do 30 rokov /spolu a z toho muži a ženy/     

 
Základné kontroly pre časť I.: r. 0190 = r. 0101 + r. 0102 + r. 0103 + r. 0104 + r. 0105 /platí pre 

    stĺpec 1 až 11/ 

 

Časť II. – Poradenská činnosť ICM: 

• r. 0201 uvádza celkový počet klientov, v prvých piatich stĺpcoch sa uvádza celkový 

počet klientov, v prvom stĺpci uviesť klientov spolu, v 2. stĺpci z toho klientov nad 30 

rokov, v 3. stĺpci z toho klientov do 30 rokov, v 4. a 5. stĺpci z toho ženy a muži, v 6. 

až 8. stĺpci uviesť klientov nad 30 rokov, v 6. stĺpci uviesť klientov nad 30 rokov 

spolu, v 7. a 8. stĺpci z toho ženy a muži, stĺpce 9. až 11. platia pre klientov do 30 

rokov, stĺpec 9 uviesť klientov do 30 rokov spolu, a stĺpce 10. a 11. uviesť z toho ženy 

a muži, 

• r. 0202, 0203, 0204, 0205, 0206 uviesť počet klientov podľa oblastí poradenskej 

činnosti, r. 0207 uvádza iné /inde nezaradené/ poradenstvo  /platí aj pre stĺpce 1. – 

11./, 

• r. 0290 je riadkom kontrolným, kde sa uvádza logický /formálny/ súčet všetkých 

riadkov poradenskej činnosti, v prvých piatich stĺpcoch sú poskytnuté informácie pre 

celkový počet klientov, v 6. až 8. stĺpci údaje o klientoch nad 30 rokov /spolu a z toho 

ženy a muži/ a v 9. až 11. stĺpci je uvedený logický súčet klientov do 30 rokov /spolu 

a z toho muži a ženy/     

 
Základné kontroly pre časť II.: r. 0290 = r. 0201 + r. 0202 + r. 0203 + r. 0204 + r. 0205 + 

   r. 0206 + r. 0207 /platí pre stĺpce 1 až 11/  

 

Časť III. -  Služby a podujatia ICM:  

• r. 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 uvádzajú údaje o podujatiach organizovaných ICM, 

v tom besedy, semináre, školenia, prezentačné podujatia a iné /inde neuvedené 

podujatia, v r. 0306 sa uvádza súčet podujatí ICM /súčet riadkov 0301 až 0305/ /platí 

aj pre stĺpce 1-12, kde v stĺpci 12 sa uvádza celkový počet týchto podujatí 

zorganizovaných ICM za príslušný rok/, 

• r. 0307, 0308, 0309 uvádza údaje o službách, ktoré poskytuje ICM, r. 0310 je 

súčtovým riadkom za služby /platí aj pre stĺpce 1-12/, 

• r. 0390 je kontrolným riadkom, t.j. formálnym súčtom všetkých riadkov 
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Základné kontroly pre časť III:  r. 0306 = r. 0301 + r. 0302 + r. 0303 + r. 0304 + r. 0305 

     r. 0310 = r. 0307 + r. 0308 + r. 0309 

     r. 0390 = 2x r. 0306 + 2x r. 0310 

 

Časť IV. – Poskytovanie informácií klientom ICM: 

• v r. 0401 uviesť počet klientov, ktorým boli poskytnuté informácie, 

• v r. 0402 uviesť celkový počet poskytnutých informácií, 

• v ostatných riadkoch 0403 až 0432 uviesť informácie podľa tematického rozloženia, 

• riadok 0490 je kontrolným riadkom, uviesť súčet všetkých riadkov v tejto skupine 

 
Základné údaje pre časť IV.:  r. 0403 = r. 0404 + r. 0405 + r. 0406 + r. 0407 + r. 0408 + 

    r. 0409  

r. 0410 =  r. 0411 + r. 0412 + r. 0413 

     r. 0414 =  r. 0415 + r. 0416 + r. 0417 

     r. 0418 =  r. 0419 + r. 0420 

     r. 0421 =   r. 0422 + r. 0423 + r. 0424 + r. 0425 + r. 0426 + 

     r. 0427 + r. 0428 + r.0429  

     r. 0430 =  r. 0431 + r. 0432 

     r. 0490 =  r. 0401 + r. 0402 + 2x r. 0403 + 2x r. 0410 + 

    2x r. 0414 + 2x r. 0418 + 2x r. 0421 + 2x r. 0430  

 

Časť V. – Edičná činnosť ICM: 

• v r. 0501, 0502, 0503, 0504 a 0505 uviesť informačné materiály /knihy, brožúry, 

časopisy a iné periodiká, letáky a iné, inde nezaradené informačné materiály, pre 

stĺpec 1, kde sa uvádza celkový náklad a pre stĺpec 2, kde sa uvádza počet druhov 

vydaných informačných materiálov, 

• riadok 0506 je súčtovým riadkom pre informačné materiály /aj pre stĺpce 1a 2/, 

• v riadkoch 0507, 0508, 0509 a 0510 uviesť propagačné materiály /brožúry, letáky, 

plagáty a iné, inde nezaradené propagačné materiály /aj pre stĺpec 1 a 2/, 

• riadok 0511 je súčtovým riadkom pre propagačné materiály /aj pre stĺpec 1 a 2/, 

• riadok 0590 je kontrolným súčtom, logický súčet riadkov časti V. / aj pre stĺpec 1 a 2/ 

 
Základné kontroly pre časť V.: r. 0506 = r. 0501 + r. 0502 + r. 0503 + r. 0504 + r. 0505 

     r. 0511 = r. 0507 + r. 0508 + r. 0509 + r. 0510  

r. 0509 = 2x r. 0506 + 2x r. 0511 /aj pre stĺpec 1 a 2/ 

 

Časť VI. – Spôsob konzultácie ICM: 

• riadky 0601, 0602, 0603 uvádzajú druh služby poskytnutej v ICM /poskytovanie 

informácií, poradenská činnosť, poskytnuté služby/, v stĺpcoch1 – 4 treba uviesť 

spôsob poskytnutej služby /telefonicky, písomne, osobne, elektronicky/, 

• riadok 0604 je súčtom riadkov 0601 – 0603 /platí aj pre stĺpce 1 – 4/, 

• riadok 0690 je kontrolným riadkom    

 
Základné kontroly pre časť VI.:  r. 0604 = r. 0603 + r. 0602 + r. 0601 /platí aj pre stĺpec 1-4/ 

     r. 0690 = 2x r. 0604 /platí aj pre stĺpec 1-4/  
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Časť VII. – Ľudské zdroje ICM: 

• riadok 0701 zamestnanci ICM /interní zamestnanci/, stĺpec 1 predstavuje 

zamestnancov spolu, z toho stĺpec 2 ženy a stĺpec 3 muži, 

• v riadku 0702 treba uviesť počet pracovníkov ICM /externí zamestnanci/ /platí aj pre 

stĺpec 1-3/, 

• riadok 0703 uvádza odborných pracovníkov ICM rozdelených aj v stĺpcoch 1-3, 

• v riadku 0704 uviesť dobrovoľníkov ICM /platí aj pre stĺpce 1-3/, 

• riadok 0705 obsahuje údaje o ostatných ľudských zdrojoch v ICM /platí aj pre 1-3 

stĺpce/, 

• riadok 0790 je kontrolným súčtom všetkých riadkov v časti VII.  

 
Základné kontroly pre časť VII.: r. 0790 = r. 0701 + r. 0702 + r. 0703 + r. 0704 + r. 0705 /platí 

aj pre stĺpce 1-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

 

• Kontrolný súčet je formálny súčet /nie logický/, vypočítava sa presne, t.j. započítavajú 

sa do neho všetky vyplnené položky v danej časti a v danom stĺpci, slúži na kontrolu 

správnosti vyplnených ukazovateľov pri automatizovanom spracovaní 

 

• V prípade akýchkoľvek nejasností pri vyplňovaní výkazu sa môžete obrátiť na 

zamestnancov CVTI SR, oddelenie mládeže a športu, konkrétne na telefónne číslo 

02/692 954 21, prípadne mailom silvia.polcicova@cvtisr.sk 

   

 

mailto:silvia.polcicova@cvtisr.sk

