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VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI,

dovoľte, aby som Vám predstavila roč-

nú správu spoločnosti BIC Spišská Nová 

Ves, s.r.o. za rok 2006.

Môžem konštatovať, že rok 2006 bol pre 

spoločnosť úspešný, spoločnosť dosiahla 

hospodársky výsledok za účtovné obdo-

bie vo výške 439 tis. Sk. Celkové výnosy 

spoločnosti dosiahli takmer 14,8 mil. Sk, 

čo je najviac v doterajšej histórií spoloč-

nosti, oproti roku 2005 sa zvýšili o 20%. 

Spoločnosť si upevnila svoje postavenie 

medzi centrami, združenými v Národnej 

asociácii pre rozvoj podnikania na Slo-

vensku, zaradila sa medzi tri najúspeš-

nejšie centrá na Slovensku v poskytova-

ní pôžičiek v rámci Mikropôžičkového 

programu.

K najdôležitejším udalostiam roku 2006 

môžeme zaradiť úspešnosť spoločnosti 

vo výzvach, uverejnených Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny. Spoloč-

nosť uspela s dvoma projektmi, financo-

vanými z Európskeho sociálneho fondu 

v rámci SOP Ľudské zdroje a to:

– „Equalandia – Regionálna iniciatíva 

pre rovnosť príležitostí mužov a žien 

na trhu práce“ v rámci opatrenia 2.2 

– Odstránenie prekážok rovnosti mu-

žov a žien na trhu práce s dôrazom na 

zosúladenie pracovného a rodinného 

života

– „Európa v nás – zvýšenie predpokla-

dov uchádzačov o zamestnanie na trhu 

práce“ v rámci opatrenia 1.3 – Rozvoj 

vzdelávania a prípravy uchádzačov o 

zamestnanie s cieľom zlepšiť ich mož-

nosti na trhu práce

V súvislosti s realizáciou projektu „Eu-

rópa v nás – zvýšenie predpokladov 

uchádzačov o zamestnanie na trhu prá-

ce“ sa podarilo vytvoriť v priestoroch 

sídla spoločnosti jazykové laboratórium 

vybavené počítačmi, špeciálnym softwa-

rom na výučbu anglického jazyka a prí-

stupom na internet.

Pri správe priemyselného parku sa spo-

ločnosti podarilo obsadiť výrobné haly 

priemyselného parku na 100 % a dosiah-

nuť celkovú obsadenosť priestorov 97 %. 

Počet vytvorených pracovných miest v 

areáli priemyselného parku prekročil 300 

pracovníkov a dosiahol 307 zamestnan-

cov, pričom najviac pracovných miest 

bolo vytvorených firmou CRW Slovakia 

– 202. Spoločnosť investovala do opráv 

priemyselného parku 1,3 mil. Sk a na in-

vestície použila sumu 312 tis. Sk. 

Lokálnej televízii TV Reduta sa podarilo 

zlepšiť kvalitu vysielania a zaviesť nový 

štandardný formát denného vysielania 

aktualít a uspieť aj na festivale lokálnych 

televíznych staníc.

Spoločnosť plánuje v ďalších rokoch sú-

strediť sa na prípravu a implementáciu 

projektov v rámci nového programo-

vacieho obdobia 2007 až 2013. Jedným 

z východísk bude snaha o upevnenie si 

postavenia na trhu, zlepšenie poskyto-

vaných služieb pre podnikateľov a roz-

víjanie ďalších aktivít, predovšetkým 

smerom k zahraničným investorom. Vý-

zvou pre spoločnosť bude rekonštrukcia 

priestorov, v ktorých v súčasnosti spoloč-

nosť pôsobí, vytvorením tzv. podnikateľ-

ského domu a to využitím finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Chcem poďakovať členom valného zhro-

maždenia a dozornej rady za ich podporu 

pri napĺňaní poslania a vízie spoločnosti, 

obchodným partnerom a spolupracu-

júcim inštitúciám za prejavenú dôveru 

a spoluprácu na viacerých úspešných 

projektoch. Zamestnancom spoločnosti 

chcem poďakovať za ich profesionálny 

Príhovor konateľa 
spoločnosti
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prístup, odvedenú prácu a úsilie po-

čas celého roka. Rovnako patrí vďaka aj 

všetkým klientom. Chcem ich ubezpečiť, 

že aj v nasledujúcom období vyvinieme 

maximálne úsilie, aby sme naplnili ich 

očakávania a poskytli im kvalitné služby.

Verím, že spoločná snaha zamestnancov, 

spolupracujúcich organizácií bude pri-

nášať i v budúcnosti výborné výsledky 

v oblasti podpory malého a stredného 

podnikania a regionálneho rozvoja.

Ing. Katarína Krotáková

konateľ, riaditeľ spoločnosti

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

OBCHODNÉ MENO

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

SÍDLO

Zimná 72, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO 31659969

PRÁVNA FORMA

spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTRÁCIA

Obchodný register okresného súdu Koši-

ce I., Oddiel: so Vložka číslo

DÁTUM VZNIKU

14. október 1992 – zápis do obchodného 

registra

SPOLOČNÍK

Mesto Spišská Nová Ves, 100% vlastník 

spoločnosti

NAJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie

PREDMET ČINNOSTI

STREDISKO BIC

podpora malého a stredného podnikania, 

poradenstvo, konzultácie, podnikateľské 

plány, školenia a vzdelávacie programy, 

mikropôžičkový program, regionálne 

projekty, príprava a spracovanie projek-

tov na výzvy v rámci štrukturálnych fon-

dov

STREDISKO PRIEMYSELNÝ PARK

správa priemyselného parku, prenájom 

nebytových priestorov

    

STREDISKO TV REDUTA

lokálne televízne vysielanie a vysielanie 

teletextu, reklamná činnosť

STREDISKÁ

BIC (od roku 1992)

TV Reduta (od roku 2001)

Priemyselný park (od roku 2002)

KLIENTI SPOLOČNOSTI

MALÍ A STREDNÍ PODNIKATELIA

– potenciálni podnikatelia

– začínajúci podnikatelia

– existujúci podnikatelia

VEREJNÝ SEKTOR

– miestne a regionálne samosprávy 

– neziskové združenia

OBČANIA MESTA A REGIÓNU

REGIONÁLNE PÔSOBENIE

Spoločnosť pôsobí v regióne stredného 

Spiša. Svoje služby ponúka pre klientov 

z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Le-

voča a Rožňava.

ČLENSTVO SPOLOČNOSTI

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. je:

– členom EBN, medzinárodnej organi-

zácie podnikateľských inovačných cen-

tier v Európe so sídlom v Bruseli a to 

od roku 1999

– súčasťou siete poradenských centier 

Národnej agentúry pre rozvoj malé-

ho a stredného podnikania so sídlom 

v Bratislave

– členom Národnej asociácie pre rozvoj 

podnikania na Slovensku

– rozhodujúcim členom združenia Pod-

nikateľský inkubátor Spišská Nová Ves

– členom združenia Spišská regionálna 

rozvojová agentúra

Profil spoločnosti – 
základné údaje o spoločnosti, 
partneri a spolupracujúce 
inštitúcie
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TV Reduta ako jedno zo stredísk spoloč-

nosti je členom spolku lokálnych televíz-

nych staníc Slovenska (LOTOS).

PARTNERI A SPOLUPRACUJÚCE 
INŠTITÚCIE

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. od začiat-

ku svojej existencie vytvára a upevňuje 

vzťahy so svojimi obchodnými partner-

mi, spolupracujúcimi organizáciami a 

inštitúciami v oblasti podpory malého 

a stredného podnikania a regionálneho 

rozvoja. S viacerými z nich spolupracuje 

na príprave a implementácií projektov, 

financovaných z fondov EÚ.

K najvýznamnejším partnerom spoloč-

nosti patrí:

– Národná agentúra pre rozvoj malého a 

stredného podnikania

– poradenské centrá RPIC a BIC zdru-

žené v rámci Národnej asociácie pre 

rozvoj podnikania na Slovensku

– Mesto Spišská Nová Ves 

– Košický samosprávny kraj

– štátna správa a samospráva v regióne 

– Spišská regionálna rozvojová agentúra

– úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v 

regióne

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR

– Ministerstvo hospodárstva SR

– regionálna kancelária Slovenskej ob-

chodnej a priemyselnej komory v Spiš-

skej Novej Vsi

– UniCredit Bank a.s., expozitúra Spiš-

ská Nová Ves

– Slovenská záručná a rozvojová banka 

(SZRB)

– Úrad duševného vlastníctva SR Banská 

Bystrica

– Podnikateľský inkubátor Spišská Nová 

Ves

– Fond sociálneho rozvoja – Rada lokál-

neho partnerstva sociálnej inklúzie

– Slovenská živnostenská komora

– komerčné banky 

– Slovenská agentúra pre rozvoj investí-

cií a obchodu (SARIO)

– malí a strední podnikatelia v regióne

– neziskové združenia v regióne (Ob-

čianske združenie Rozvoj Spiš, Zdru-

ženie Slovenský raj – Juh, a pod.)

Pri realizácií medzinárodných projektov 

spoločnosť spolupracovala a spolupracu-

je so zahraničnými partnermi ako napr.:

– SEQUA Bonn, Handwerkskammer 

Trier (Nemecko)

– AEP Rzeszow (Poľsko)

– WEGRE Patras (Grécko)

– Colin Dunn Management Consultan-

cy (Veľká Británia)

– Comune di Valenzano (Taliansko)

– CEPAC Soissons (Francúzsko)

– Ergani Center Thessaloniki (Grécko)

– Polyplano Euroconsultants (Grécko)

– Tecnopolis Bari (Taliansko)

– Eurodialogue Association Sofia (Bul-

harsko)

– Arenduskoda Tapa (Estónsko)

– Investitionsbank Berlin (Nemecko)

– Vienna Business Agency (Rakúsko)

– SIPRO Ferrara (Taliansko)

– CPEM Marseilles (Francúzsko)

– Zala County Foundation for Enterpri-

se Promotion (Maďarsko)

– Malopolska School of Public Adminis-

tration Krakow (Poľsko)

– Bidasoa Activa Irun (Španielsko)

– Yorkshire Enterprise Limited (Veľká 

Británia)

POSLANIE

Poslaním spoločnosti je trvalo udržateľ-

ný sociálno-ekonomický rozvoj regiónu 

Stredného Spiša prostredníctvom pod-

pory malého a stredného podnikania 

a regionálneho rozvoja.

VÍZIA 

Víziou spoločnosti do budúcnosti je:

– byť komplexným poradensko-vzdelá-

vacím a regionálnym centrom na pod-

poru podnikania a regionálny rozvoj

– byť centrom celoživotného vzdeláva-

nia

– stať sa informačno-poradenským cen-

trom pre zahraničných investorov

– udržať si svoje postavenie na regionál-

nom trhu

HODNOTY SPOLOČNOSTI

Za hodnoty spoločnosti sú považované:

 I. Spokojnosť klientov

 II. Ochrana mena spoločnosti

 III. Spokojnosť zamestnancov

 IV. Inovatívnosť projektov

CIELE SPOLOČNOSTI

– poskytovať kvalitné služby pre klien-

tov

– zvýšiť výnosy spoločnosti a dosiahnuť 

zisk

– zhodnotiť majetok firmy

– zvýšiť svoj podiel na trhu

Poslanie, 
vízia, hodnoty 
spoločnosti 
a jej ciele
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1992

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o 

bola založená spoločenskou zmluvou zo 

dňa 8. septembra 1992 ako spoločnosť 

s ručením obmedzeným mestom Spiš-

ská Nová Ves a dvomi fyzickými osoba-

mi Spoločnosť bola zapísaná 14. októbra 

1992 do obchodného registra Obvodné-

ho súdu Košice I. 

1993

V tomto roku mesto Spišská Nová Ves 

financovalo prvú rekonštrukciu budovy 

na Zimnej ulici č. 72, kde sa presťahova-

la spoločnosť po ukončení rekonštrukč-

ných prác. Spoločnosť BIC Spišská Nová 

Ves, s. r. o získala vlastné kancelárske 

priestory a zasadačku. 

1994

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bolo začlene-

né do siete Regionálnych poradenských 

a informačných centier (RPIC) a Podni-

kateľských inovačných centier (BIC) na 

Slovensku, ktorú koordinuje Národná 

agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania.

Turistické informačné centrum sa odčle-

nilo od spoločnosti a stalo sa samostat-

ným subjektom.

1995

Prvýkrát v histórii spoločnosti bol uza-

tvorený kontrakt s Národnou agentúrou 

pre rozvoj malého a stredného podnika-

nia na služby poradenstva a vzdelávania 

pre malých a stredných podnikateľov, 

ako aj nezamestnaných, ktorí uvažujú 

o podnikaní z okresov Spišská Nová Ves, 

Levoča a Gelnica. Spoločnosť poskytova-

la tieto služby v súlade so zmluvami pre 

poradenstvo a vzdelávanie, platnými pre 

roky 1995 – 1998, pričom poskytované 

služby v tomto období boli hradené z 

programu PHARE.

V tomto období sa začína rozvíjať spo-

lupráca s úradmi práce prostredníctvom 

krátkodobých školení a poradenstva pre 

nezamestnaných.

V januári 1995 sa BIC Spišská Nová Ves, 

s. r. o stáva členom Asociácie podnikateľ-

ských centier RPIC a BIC Slovenska.

1996

BIC Spišská Nová Ves s. r. o sa zapoji-

lo do projektu – „Dynamickejší rozvoj 

turizmu v regióne Spiš - Gemer“, ktorý 

priniesol vytvorenie jedinečného tu-

ristického produktu tzv. Gotickej cesty. 

Projekt bol implementovaný v regiónoch 

Spiša a Gemera. Konkrétnymi výstupmi 

projektu bolo vydanie Image prospekt 

Spiš - Gemer v slovenskom, nemeckou 

a anglickom jazyku, spoločná účasť na 

medzinárodnom veľtrhu turizmu v Lip-

sku s vlastným stánkom a programom, 

spracovanie katalógu ubytovacích a stra-

vovacích zariadení, vyškolenie poradcov 

v oblasti turizmu, spracovanie Koncepcie 

rozvoja turizmu v regiónoch Spiša a Ge-

mera a pod.

V roku 1996 sa spoločnosť zapojila do 

realizácie Komplexného vzdelávaco-po-

radenského programu pre nezamestna-

ných – CEPAC na základe rozhodnu-

tia Valného zhromaždenia Združenia 

CEPAC Slovensko Považská Bystrica a 

zmlúv, uzatvorených medzi spoločnos-

ťou BIC a úradmi práce v Spišskej Novej 

Vsi, Levoči a Gelnici. Kurz bol akredi-

tovaný Ministerstvom školstva SR. Prvý 

kurz v rámci programu sa uskutočnil v 

dňoch 15. apríla až 17. júna 1996. KVPP 

úspešne ukončilo 13 stážistov. Zapoje-

ním do programu sa začína intenzívna 

spolupráca s úradmi práce a starostlivosť 

o nezamestnaných, ktorí si chcú založiť 

podnik.

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o 

sa stala členom Združenia pre rozvoj re-

giónu Spiš a zároveň členom záujmového 

združenia Spišská regionálna rozvojová 

agentúra.

V spoločnosti už pracuje 5 stálych za-

mestnancov a to riaditeľ, ekonómka, ko-

ordinátor pre vzdelávacie aktivity, porad-

ca a sekretárka.

1997

Začal sa realizovať projekt „Posilnenie 

ponuky poradenstva pre malé a stredné 

podniky na Slovensku“ v rámci progra-

mu TRANSFORM, ktorý finančne pod-

porila nemecká Ausgleichbank v spolu-

práci s Národnou agentúrou pre rozvoj 

malého a stredného podnikania a sieťou 

RPIC a BIC. Cieľom projektu bolo rozší-

riť poradenské aktivity centier. V rámci 

projektu sa začalo realizovať dlhodobé 

poradenstvo v oblasti zavádzania systé-

mov riadenia kvality podľa ISO noriem 

vo firmách v regióne stredného Spiša. 

História 
spoločnosti
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1998

Na základe rozhodnutia Valného zhro-

maždenia spoločnosti a odkúpenia ob-

chodných podielov od fyzických osôb sa 

v roku 1998 mesto Spišská Nová Ves sta-

lo jediným vlastníkom spoločnosti. 

1999

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. sa 

zapojila do štátneho podporného progra-

mu na poskytovanie poradenstva a vzde-

lávacích služieb pre malých a stredných 

podnikateľov s finančným príspevkom 

zo štátneho rozpočtu na základe uzatvo-

renej zmluvy s Národnou agentúrou pre 

rozvoj malého a stredného podnikania.

V apríli 1999 bola vypracovaná „Kon-

cepcia rozvoja malého a stredného pod-

nikania v okrese Spišská Nová Ves“.

V júni 1999 sa spoločnosť stala plnopráv-

nym členom EBN, medzinárodnej aso-

ciácie Podnikateľských inovačných cen-

tier (BIC) v Európe. 

V máji 1999 sa centrum zapojilo do 

Mikropôžičkového programu na zá-

klade zmluvy, uzatvorenej s Národnou 

agentúrou pre rozvoj malého a stredné-

ho podnikania. Finančné prostriedky na 

poskytovanie mikropôžičiek spoločnosť 

získala z programu PHARE. 

2000

V rámci projektu „Zvýšenie informova-

nosti v oblasti cestovného ruchu v regi-

óne Spiš - Gemer bola vydaná farebná 

publikácia – Sprievodca po Gotickej ces-

te. Publikácia bola vydaná za finančnej 

účasti programu PHARE. Na projekte 

spolupracovali Národná agentúra pre 

rozvoj malého a stredného podnikania, 

Združenie pre rozvoj turizmu v regióne 

Spiš - Gemer a BIC Spišská Nová Ves, 

s.r.o.

V roku 2000 sa začal realizovať projekt 

na podporu podnikania žien s názvom 

AWAKE v rámci programu ECOS-OU-

VERTURE, kde spoločnosť BIC vystupo-

vala ako finančný koordinátor projektu 

za PHARE krajiny. Projekt sa realizoval 

v rokoch 2000 – 2002.

Spoločnosť sa stala spolupracujúcim 

partnerom projektu – Udržateľný roz-

voj komunít v regióne stredného Spiša 

(UNDP/UNIDO) spolu so združením 

Dôstojný život, pričom hlavným partne-

rom sa stalo ETP Košice. 

2001

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojilo 

do výzvy na podávanie projektov, vyhlá-

senou Národnou agentúrou pre rozvoj 

malého a stredného podnikania pod 

názvom „Program poradenstva a vzdelá-

vania pre MSP“, kde bolo úspešné a zís-

kalo grant. Projekt s názvom „Podpora 

podnikania v regióne Spiša“ sa realizoval 

v období november 2001 až december 

2002. V rámci projektu sa poskytovali 

informačné a konzultačné služby a orga-

nizovali školenia a semináre pre cieľové 

skupiny klientov.

V rámci Pilotnej grantovej schémy pre 

rozvoj cestovného ruchu pri Minister-

stve hospodárstva boli spoločnosti BIC 

Spišská Nová Ves, s. r. o schválené dva 

granty na spracovanie projektov - „Pre-

-feasibility study mikroregiónu Mlynky a 

okolie“ a „Rozvojová stratégia turistické-

ho potenciálu stredného Spiša“. Spoloč-

nosť v týchto projektoch vystupovala ako 

predkladateľ projektov a realizátorom 

projektov bola Spišská regionálna rozvo-

jová agentúra.

V ďalších dvoch projektoch – „Pre-fe-

asibility study mikroregiónu Spišské 

Podhradie a okolie“ a „Rozvoj ľudských 

zdrojov – tréningové programy v regióne 

stredný Spiš“, v ktorých ako predkladateľ 

projektov vystupovala Spišská regionál-

na rozvojová agentúra bolo riešiteľom 

projektov BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 

Projekty sa začali realizovať ešte v roku 

2001 a boli ukončené v roku 2002.

Od októbra 2001 sa súčasťou spoločnosti 

stala mestská televízia TV Reduta, ktorá 

prevádzkuje televízne vysielanie pre oby-

vateľov mesta Spišská Nová Ves. 

2002

V tomto roku sa začal realizovať projekt 

s názvom – „Zlepšenie produktívneho 

sektora na východe Slovenska – Zlepše-

nie podnikateľského prostredia pre malé 

a stredné podniky na východe Sloven-

ska“, zameraný na rozvoj a podporu pod-

nikateľskej infraštruktúry v regióne, a to 

prostredníctvom zriadenia podnikateľ-

ského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.

V auguste 2002 bolo v spoločnosti BIC 

Spišská Nová Ves zriadené ďalšie stredis-

ko – Priemyselný park. 
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2003

V januári tohto roku sa začal realizovať 

aj projekt E-WOW – OPPORTUNITY 

FOR WOMEN v rámci programu Le-

onardo da Vinci, určený pre ženy. Išlo 

o inovatívny školiaci program, ktorý sa 

organizoval v spolupráci s partnermi 

z Poľska, Grécka a Veľkej Británie.

V apríli 2003 spoločnosť získala grant 

z Grantovej schémy rozvoja ľudských 

zdrojov na realizáciu programu „Moti-

vačný a vzdelávací program pre mladých 

nezamestnaných z regiónu Stredného 

Spiša na riešenie vlastnej nezamestna-

nosti“. Program sa realizoval v máji až 

októbri 2003.

V októbri 2003 sa dokončila výstavba 

podnikateľského inkubátora v Spišskej 

Novej Vsi. 

2004

V tomto roku sa ukončil Komplexný 

vzdelávaco-poradenský program CE-

PAC „Zakladám si svoj vlastný podnik“, 

ktorý spoločnosť realizovala od roku 

1996. Program bol zameraný na prípra-

vu na podnikanie pre nezamestnaných 

a to vzdelávanie, poradenstvo a násled-

né sprevádzanie počas prvých rokov 

podnikania. V celoslovenskom hodno-

tení úspešnosti programu sa spoločnosť 

umiestňovala na popredných priečkach.

V apríli 2004 sa ukončila realizácia pro-

jektu E-WOW – E- Work Opportunity 

for Women. Spoločnosť začala realizovať 

projekt s názvom – „Reintegrácia žien do 

pracovného procesu“, ktorý bol finan-

covaný cez Grantovú schému rozvoja 

ľudských zdrojov, Flexibilita trhu práce, 

ktorého cieľom bolo posilniť zamestna-

teľnosť žien, vracajúcich sa na trhu práce. 

Spoločnosť bola úspešná aj v programe 

INTERREG IIIC, v rámci ktorého začala 

v spolupráci so zahraničnými partnermi 

realizovať projekt TRATOKI, zameraný 

na podporu malých podnikateľov. V júli 

2004 sa začal spracovávať Program hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Spišská Nová Ves.

2005

Začiatkom roka spoločnosť prevzala od 

mesta Spišská Nová Ves do správy no-

vovybudované objekty v priemyselnom 

parku a to dve nové haly, zrekonštruo-

vanú administratívnu budovu a inžinier-

ske siete, pričom sa podpísali zmluvy s 

dvoma zahraničnými investormi, ktorí 

umiestnili svoje prevádzky v novom 

priemyselnom parku. Spoločnosť bola 

úspešná vo výzve na SOP Ľudské zdro-

je, Opatrenie 1.3 a získala financovanie 

z ESF na projekt s názvom „ŠTART v 

sprievode – intenzívna príprava a kom-

plexný poradenský servis na začiatku 

podnikania“. V tomto roku sa tiež začala 

výstavba II. etapy podnikateľského inku-

bátora v Spišskej Novej Vsi zo štrukturál-

nych fondov.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
SPOLOČNOSTI

Mgr. Anna Fedorová, 

predseda Valného zhromaždenia, mesto 

Spišská Nová Ves, primátorka

Ing. Ladislav Lučivjanský, 

člen Valného zhromaždenia, poslanec 

Mestského zastupiteľstva mesta Spišská 

Nová Ves

MUDr. Ján Mokriš, 

člen Valného zhromaždenia, poslanec 

mestského zastupiteľstva mesta Spišská 

Nová Ves

DOZORNÁ RADA SPOLOČNOSTI

Ing. Katarína Prostejovská, 

člen dozornej rady, mesto Spišská Nová 

Ves, zástupca prednostu MsÚ Spišská 

Nová Ves

Ing. Pavol Kubičár, 

člen dozornej rady, poslanec mestského 

zastupiteľstva mesta Spišská Nová Ves

Ing. Jozef Gonda, 

člen dozornej rady, mesto Spišská Nová 

Ves, vedúci oddelenia výstavby a dopra-

vy MsÚ Spišská Nová Ves

MANAŽMENT SPOLOČNOSTI

Ing. Katarína Krotáková,

konateľ, riaditeľ spoločnosti, vedúci stre-

diska BIC

Ing. Zdeno Jackovič,

správca priemyselného parku, vedúci 

strediska Priemyselný park

Marcel Blahut,

vedúci strediska TV Reduta

Štatutárne 
orgány 
a manažment 
spoločnosti
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Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné 

zhromaždenie, ktoré tvorí jediný spoloč-

ník spoločnosti – Mesto Spišská Nová 

Ves. Spoločnosť má tri samostatné stre-

diská – BIC, TV Reduta, Priemyselný 

park. Pre každé stredisko je určený ve-

dúci strediska, ktorý zodpovedá za čin-

nosť strediska. Jednotliví vedúci stredísk 

zodpovedajú za svoju činnosť konateľovi 

spoločnosti.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Počas roka 2006 činnosti a aktivity spo-

ločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. za-

bezpečovalo 16 stálych zamestnancov a 

30 externých spolupracovníkov. Externí 

spolupracovníci boli z rôznych oblas-

tí ako je zavádzanie systémov riadenia 

kvality, právo, účtovníctvo, účtovný au-

dit, dane, manažment, komunikácia, 

sociálne a zdravotné poistenie, hygiena, 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

a pod. 

Priemerný vek stálych zamestnancov 

v roku 2006 bol 39 rokov.

Zamestnanci podľa 
jednotlivých stredísk

BIC  5 zamestnancov

TV Reduta  8 zamestnancov

Priemyselný park  3 zamestnanci

Spolu  16 zamestnancov

Organizačná štruktúra 
spoločnosti, ľudské zdroje

SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie 
spoločnosti

Dozorná 
rada

Konateľ, riaditeľ
spoločnosti

Stredisko
BIC

Stredisko 
TV Reduta

Stredisko
Priemyselný park

externí 
spolupracovníci

externí 
spolupracovníci

Vedúci strediska

Ekonomický 
a účtovný poradca

Manažér pre 
vzdelávanie, poradca

Manažér pre finančné 
programy, poradca

Sekretariát

Vedúci strediska

Šéfredaktor, publicista

Redaktor, publicista

Redaktor, 
reklamný manažér

Zvukový technik, 
strihač

Kameraman, 
televízny technik

Grafik, strihač

Grafik, strihač, 
pokladník

Vedúci strediska

Správca 
priemyselného parku

Účtovníčka

Údržbár
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Zamestnanci podľa vekových 
skupín a pohlavia

Vek Zamestnanci spolu Muži Ženy 

do 25 rokov 2 0 2

26 – 30 1 1 0

31 – 40 7 4 3

41 – 50 4 4 0

51 – 55 0 0 0

nad 56 rokov 2 1 1

Spolu 16 10 6

Zamestnanci podľa stupňa 
dosiahnutého vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie 6

z toho ekonomické 3

právnické 0

technické 2

iné 1

Stredoškolské vzdelanie s maturitou 10

Stredisko BIC poskytuje komplexné služ-

by predovšetkým pre malých a stredných 

podnikateľov a to vo forme poradenstva, 

konzultácií, spracovania podnikateľ-

ských a finančných plánov, poskytova-

nia pôžičiek v rámci Mikropôžičkového 

programu a tiež pre oblasť regionálneho 

rozvoja. Dôležitou oblasťou činnosti sú 

vzdelávacie programy a semináre, orga-

nizované pre nezamestnaných, ktorí uva-

žujú o podnikaní a školenia pre začínajú-

cich i existujúcich podnikateľov.

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

Poskytovanie poradenstva patrí medzi 

hlavné činnosti BIC Spišská Nová Ves, 

s.r.o. Je poskytované od roku 1994 a aj v 

roku 2006 bolo poskytované pre dve cie-

ľové skupiny:

– podnikateľské subjekty (fyzické a práv-

nické osoby)

– potenciálni podnikatelia (záujemcovia 

o začatie podnikania, zamestnaní aj 

nezamestnaní)

PORADENSTVO 

PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY

Podnikatelia vyhľadali poradenské služ-

by prevažne pri získavaní finančných 

prostriedkov v súvislosti s rozvojom 

vlastného podnikania. Zaujímali sa o 

mikropôžičkový program, informovali 

sa o možnostiach využitia komerčných 

úverov na podnikanie, o postupe pri po-

dávaní žiadosti na získanie prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie 

a pod. 

Odborné poradenské služby využili 

podnikatelia pri spracovaní žiadostí o 

mikropôžičku, pri vypracovaní podnika-

teľských plánov a pri podávaní žiadostí 

v rámci výzvy na čerpanie peňažných 

zdrojov zo zdrojov EÚ. 

PORADENSTVO PRE POTENCIÁL-

NYCH PODNIKATEĽOV

Ako potenciálni podnikatelia sú vnímaní 

tí občania, ktorí si chcú založiť vlastnú 

firmu a chcú začať podnikať ako fyzické 

alebo právnické osoby. Môže ísť o za-

mestnaných občanov, ale najväčší záujem 

o poradenské služby bol zo strany uchá-

dzačov o zamestnanie, ktorí sú v eviden-

cii úradu práce.

Informatívne poradenstvo bolo zamera-

né predovšetkým na oblasť základných 

krokov pri začatí podnikania (postup pri 

podávaní žiadosti o vydanie oprávnenia 

na podnikanie, povinnosti začínajúceho 

podnikateľa a pod.)

Obsahom odborných poradenských slu-

žieb bol najčastejšie postup pri získavaní 

finančných prostriedkov na začatie pod-

nikania. Išlo o financie z dvoch zdrojov, 

dostupných pre začínajúcich podnika-

teľov - zo zdrojov mikropôžičkového 

programu a zo zdrojov úradu práce (resp. 

Európskeho sociálneho fondu).

Poradenské služby boli zamerané aj 

na vypracovanie podnikateľských plá-

nov ako prílohy ku žiadosti o finančné 

prostriedky pri začatí podnikania, ktoré 

predkladali evidovaní nezamestnaní pri 

vytvorení vlastného pracovného miesta. 

 

V roku 2006 BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

vypracovalo ponuku na poskytovanie 

poradenských služieb pre Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej 

Vsi. Táto ponuka bola predložená na zá-

klade zaslanej výzvy, v rámci verejného 

obstarávania. Vypracovaná ponuka bola 

akceptovaná ako najvyhovujúcejšia, čo 

viedlo k uzatvoreniu Zmluvy o posky-

tovaní odborných poradenských služieb 

medzi ÚPSVaR Spišská Nová Ves ako 

obstarávateľom a BIC Spišská Nová Ves, 

Podrobný prehľad činnosti 
spoločnosti podľa stredísk

Stredisko BIC
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s.r.o. ako poskytovateľom. Na základe 

tejto Zmluvy prebiehalo poradenstvo 

pod názvom Orientácia nezamestnaných 

pri uchádzaní sa o prácu.

Poradenstvo bolo poskytované intenzív-

nou formou za účasti interných a exter-

ných poradcov pre 4 skupiny uchádzačov 

o zamestnanie. Rozsah poradenstva pre 

jednu skupinu bol 35 hod., celkom bolo 

poskytnutých 140 hod. odborného pora-

denstva (4 skupiny x 35 hod.) pre 64 osôb 

z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.

Termín konania poradenstva Miesto konania Počet účastníkov

22. 03. - 28. 03. 2006 Švedlár 20

24. 04. - 28. 04. 2006 Spišská Nová Ves 14

29. 05. - 02. 06. 2006 Spišská Nová Ves 18

26. 06. - 30. 06. 2006 Spišská Nová Ves 12

Spolu 64

Celkový počet poskytnutých konzultácií 

pre klientov za obdobie rokov 1994 až 

2006 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Rok Informatívne konzultácie Odborné konzultácie SPOLU

1994 323 179 502

1995 159 364 523

1996 249 306 555

1997 171 245 416

1998 157 443 600

1999 278 564 842

2000 166 396 562

2001 56 477 533

2002 318 553 871

2003 86 152 238

2004 76 671 747

2005 84 607 691

2006 68 662 730

Spolu 2191 5619 7810

VZDELÁVANIE

Vzdelávanie v roku 2006 bolo súčasťou 

aktivít projektov, ktoré BIC Spišská Nová 

Ves, s.r.o. realizuje v rámci svojej činnosti.

Pre podnikateľov v rámci Klubu ekonó-

mov a účtovníkov sa uskutočnilo vzde-

lávanie, zamerané na zmenu legislatívy 

a na vypracovanie daňového priznania 

pre fyzické osoby. 

Vzdelávanie určené pre uchádzačov o za-

mestnanie sa dotýkalo dvoch oblastí:

– práca s výpočtovou technikou

– začatie podnikateľskej činnosti

PRÁCA S VÝPOČTOVOU 

TECHNIKOU

Vzdelávanie absolvovali štyri skupiny 

účastníkov, dve skupiny v rámci projek-

tu Štart v sprievode“ - Intenzívna prí-

prava a komplexný poradenský servis 

na začiatku podnikania a dve v rámci 

projektu Európa v nás - Zvýšenie pred-

pokladov uchádzačov o zamestnanie pre 

integráciu na trhu práce (obidva projekty 

sú spolufinancované Európskou úniou). 

Vzdelávanie je akreditované Minister-

stvom školstva SR a po jeho ukončení 

bolo účastníkom vydané Osvedčenie 

o absolvovaní.

Pri intenzívnej forme vzdelávania mali 

účastníci dostatok času na precvičovanie 

praktických príkladov na prácu s progra-

mami Word, Excel, na prácu s interne-

tom. Časový rozsah 8 vyučovacích hodín 

denne počas celého týždňa poskytoval 

priestor na upevnenie získaných zruč-

ností a vedomostí. 
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ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ 

ČINNOSTI

Cieľovou skupinou klientov BIC Spišská 

Nová Ves, s. r. o. sú potenciálni podnika-

telia, okrem poradenských služieb je pre 

nich dôležité aj vzdelávanie, rozšírené 

o konzultácie pri spracovaní vlastného 

podnikateľského plánu. V roku 2006 ta-

kéto vzdelávanie absolvovali tri skupiny 

účastníkov. Dve skupiny v rámci projektu 

Štart v sprievode“ - Intenzívna príprava a 

komplexný poradenský servis na začiat-

ku podnikania sa pripravili na podnika-

teľskú činnosť v rozsahu 200 hod. a jedna 

skupina absolvovala vzdelávanie so za-

meraním na oblasť cestovného ruchu v 

rozsahu 200 hod. pod názvom Začínam 

podnikať v cestovnom ruchu. 

Po ukončení vzdelávania je dôležité do-

stať spätnú väzbu od účastníkov vzde-

lávania. Prostredníctvom dotazníkov 

spokojnosti je hodnotená organizačná 

príprava vzdelávania, ale najmä obsa-

hové zameranie a splnenie očakávaní 

účastníkov. Po vyhodnotení dotazníkom 

jednotlivých vzdelávacích aktivít bolo 

možné konštatovať, že spokojnosť absol-

ventov vzdelávania bola veľmi vysoká a 

veľká časť týchto absolventov využila a 

využíva ďalšie služby BIC Spišská Nová 

Ves, s. r. o.

Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít v roku 2006

Názov aktivity Počet hodín Počet účastníkov Termín uskutočnenia Názov projektu

Daňové priznanie fyzických osôb 8 13 27. 02. 2006 Klub ekonómov a účtovníkov

Založenie vlastnej firmy 200 15 23. 01. - 24. 02. 2006 Štart v sprievode - Intenzívna príprava a komplexný pora-
denský servis na začiatku podnikaniaZáklady práce na PC pre užívateľov 80 15 27. 02. - 10. 03. 2006

Založenie vlastnej firmy 200 14 19. 04. - 25. 05. 2006

Základy práce na PC pre užívateľov 80 14 26. 05. - 08. 06. 2006

Práca na počítači v prostredí Windows 160 11 10. 10. - 13. 11. 2006 Európa v nás - Zvýšenie predpokladov uchádzačov o zamest-
nanie pre integráciu na trhu prácePráca na počítači v prostredí Windows 160 10 20. 11. - 19. 12. 2006

Začínam podnikať v cestnom ruchu 200 14 21. 09. - 25. 10. 2006 Vzdelávací program pre uchádzačov o zamestnanie a podni-
kanie v cestovnom ruchu (realizovaný Spišskou regionálnou 
rozvojovou agentúrou)
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MIKROPÔŽIČKOVÝ PROGRAM 

Poskytovanie mikropôžičiek pre pod-

nikateľov na Slovensku je realizované 

vďaka programu Národnej agentúry pre 

rozvoj malého a stredného podnikania 

(NARMSP), ktorá od roku 1997 sprí-

stupnila túto formu financovania pod-

nikateľov v rámci projektu zo zdrojov 

predvstupovej pomoci PHARE. Part-

nermi pre realizáciu programu sa pre 

národnú úroveň stali regionálne pora-

denské centrá pre podnikateľov v rámci 

siete RPIC/BIC (regionálne poradenské 

a informačné centrá/podnikateľské a 

inovačné centrá). Spustenie takéhoto 

programu, prakticky od počiatku mož-

nosti čerpať zdroje PHARE (zo zdrojov 

prvého finančného memoranda FM97), 

bolo v tomto období skutočne inovátor-

skym počinom, nakoľko mikropôžička 

ako podporný nástroj je ešte stále v ob-

lasti podpory podnikania a regionálnej 

politike považovaný za moderný finanč-

ný nástroj. Hlavným prínosom je jeho re-

volvingový charakter, ktorý znamená, že 

zo splátok poskytnutých mikropôžičiek 

môžu byť následne poskytované ďalšie 

mikropôžičky. Vložený iniciačný kapitál 

sa tak v revolvingovom fonde priebežne 

reprodukuje a zo splátok úrokov sa jeho 

hodnota navyše zvyšuje. 

 

Mikropôžička predstavuje podnikateľ-

ský úver vo výške od 50 tis. Sk do 1,5 

mil. Sk. Príjemcami podpory v zmysle 

znenia programu sú podnikatelia – fy-

zické a právnické osoby, ktorí zamestná-

vajú menej ako 50 zamestnancov. Mik-

ropôžičky možno použiť na obstaranie 

základných prostriedkov na podnikanie 

– stroje, zariadenia, technológie, úpravu, 

rekonštrukciu, kúpu či výstavbu podni-

kateľských priestorov ako aj na kúpu zá-

sob materiálu, surovín a tovaru. 

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. realizuje 

program na území okresov Spišská Nová 

Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava od roku 

1999. Zapojenými partnermi v programe 

sú Národná agentúra pre rozvoj malé-

ho a stredného podnikania v Bratislave 

(NARMSP), Mesto Spišská Nová Ves, a 

UniBanka, a.s. Bratislava, filiálka Spišská 

Nová Ves. 

Rok 2006 bol najúspešnejší rok v histórii 

mikropôžičkového programu, celkový 

objem poskytnutých mikropôžičiek za 

existenciu programu už presiahol sumu 

30 mil. Sk. Celkový objem poskytnutých 

mikropôžičiek počas roka 2006 predsta-

voval sumu 8,6 mil. Sk. Táto suma bola 

poskytnutá na realizáciu celkovo 22 pod-

nikateľských zámerov žiadateľov z okre-

sov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica 

a Rožňava. Oproti predchádzajúcemu 

roku sa tak objem poskytnutých mikro-

pôžičiek viac než zdvojnásobil, keďže v 

roku 2005 bolo v rámci programu pod-

porených 12 podnikateľov pri celkovom 

objeme 3,6 mil.Sk. Pri hodnotení progra-

mu za územie celej Slovenskej republiky 

sa BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. spomedzi 

15 mikropôžičkových centier dostalo 

medzi najaktívnejšie centrá s najvyšším 

počtom žiadostí a najväčším objemom 

poskytnutých mikropôžičiek.

Objem poskytnutých mikropôžičiek v mil. Sk za obdobie 1999-2006
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Počas roka 2006 mikropôžičkový výbor 

zasadal celkovo 15-krát a prerokoval 27 

žiadostí. Najviac 15 žiadostí predloži-

li podnikatelia zo spišskonovoveského 

okresu, nasledoval okres Rožňava s poč-

tom 9 žiadostí, 2 žiadosti boli predložené 

z okresu Gelnica a jedna z levočského 

okresu. Z hľadiska príslušnosti k odvet-

viam najpočetnejšiu skupinu žiadate-

ľov tvorili podnikatelia z oblasti služieb 

– kaderníctvo, kozmetika, ekonomické a 

finančné služby (celkom 12), ďalej nasle-

dovala výroba, najmä remeslá, strojárska 

výroba (5 žiadostí), obchodná činnosť 

(4 žiadosti), poľnohospodárska výroba a 

lesníctvo (5 žiadostí) a cestovný ruch (1 

žiadosť). Vyše polovicu až 14 žiadostí o 

mikropôžičku bolo predložených pod-

nikateľmi s históriou kratšou ako 1 rok, 

ktorí patria do kategórie začínajúci pod-

nikatelia. Medzi najdôležitejšie kritériá 

úspešnosti žiadostí pritom už tradične 

patrila reálnosť a ekonomická raciona-

lita podnikateľského zámeru, skúsenosti 

v oblasti predmetu podnikania a schop-

nosť poskytnúť dobre realizovateľné za-

bezpečenie.

Poskytnuté mikropôžičky v členení 
podľa okresov k 31.12. 2006

Okres Celková výška mikropôžičiek Počet poskytnutých mikropôžičiek 

Spišská Nová Ves 21,167 mil. Sk 49

Levoča 2,450 mil. Sk 7

Gelnica 0,649 mil. Sk 3

Rožňava 5,103 mil. Sk 12

Poprad 0,670 mil. Sk 3

Celkom 30,039 mil. Sk 74

Poskytnuté mikropôžičky podľa 
odvetví v roku 2006

V priebehu roka 2006 došlo k význam-

ným zmenám v znení programu:

– zjednotenie podmienok pre obidva 

pôvodné druhy mikropôžičiek, t.j. 

investičnú aj tovarovú s platnosťou od 

01.03.2006. Zjednotila sa doba splat-

nosti mikropôžičky, ktorá sa predĺžila 

z pôvodného jedného roka v prípade 

tovarových mikropôžičiek až na štyri 

roky. Zaviedla sa aj jednotná úroková 

sadzba 7,55 % p.a.

– zvýšenie maximálnej sumy pôžičky 

až do výšky 1,5 milióna Sk

– zníženie úrokovej sadzby mikropô-

žičiek s platnosťou od 01.08.2006 v sú-

vislosti s jej naviazaním na základnú 

úrokovú sadzbu NBS. V zmysle aktua-

lizovaných pravidiel je úroková sadzba 

mikropôžičiek od 01.08.2006 už stano-

vená ako súčet základnej sadzby NBS a 

marže vo výške 2 % p.a. V čase zavedenia 

nového kľúča pre určenie výšky úrokovej 

sadzby základná sadzba NBS bola 4,50 % 

p.a., teda nová úroková sadzba mikropô-

žičiek z pôvodných 7,55% p.a. poklesla na 

6,50 % p.a. S účinnosťou od 27.09.2006 

sa neskôr základná sadzba NBS zvýšila 

o 0,25 % na úroveň 4,75 % p.a., úroko-

vá sadzba mikropôžičiek teda do konca 

roka 2006 bola na úrovni 6,75% p.a.

V nadväznosti na uvedené zmeny BIC 

Spišská Nová Ves, s.r.o. v priebehu me-

siacov marec až október 2006 realizovalo 

posilnenú propagačnú kampaň, zamera-

nú na cieľovú skupinu malých podnika-

teľov a tiež samosprávy, ktoré vo svojich 

regiónoch predstavujú prirodzeného 

partnera v oblasti podpory podnikania. 

Informácie o zmenách v programe boli 

propagované prostredníctvom vysielania 

TV Reduta, v mestských informátoroch 

v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Rožňave a 

mesačníku Gelničan. 
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Zmeny programu v roku 2006 ale aj 

aktivita BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v 

oblasti propagácie a zjednodušovania 

procesu prípravy a spracovania žiadostí 

sa odzrkadlili aj na sumárnych štatisti-

kách za celú existenciu programu, kde 

boli dosiahnuté alebo takmer dosiahnuté 

niektoré zaujímavé míľniky – takmer 100 

prerokovaných žiadostí s celkovou poža-

dovanou výškou 40 mil. Sk, 74 poskytnu-

tých mikropôžičiek v celkovej výške vyše 

30 mil. Sk. 

Počas roka 2006 bolo splatených 7 mik-

ropôžičiek, celkovo za obdobie existencie 

programu 30 mikropôžičiek v celkovom 

objeme 12,88 mil. Sk. Počas existencie 

programu BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v 

dvoch prípadoch bola nútená domáhať 

sa splatenia pohľadávky z mikropôžičky 

odstúpením od zmluvy a podaním návr-

hu na exekučné konanie. 

Detailný prehľad za celé obdobie trvania 

Mikropôžičkového programu znázorňu-

je nasledovná tabuľka:

Položka 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Celkom

Celkový počet žiadostí 17 5 0 11 14 12 11 27 97

Požadovaná výška mikropôžičiek v mil. Sk 6,12 2,3 0 4,5 7,75 4,54 4,71 10,91 40,83

Počet schválených žiadostí 10 4 0 9 14 12 9 27 85

Schválená výška mikropôžiček v mil. Sk 3,55 2 0 3,5 7,65 4,54 4,21 10,55 36

Počet zamietnutých žiadostí 7 1 0 2 0 0 1 0 11

Výška zamietnutých žiadostí v mil. Sk 2,57 0,3 0 1 0 0 0,5 0 4,37

Počet poskytnutých mikropôžičiek 7 6 0 5 10 12 12 22 74

Objem poskytnutých mikropôžičiek v mil. Sk 2,11 3,14 0 2,18 5,28 5,1 3,62 8,6 30,03

Počet splatených mikropôžičiek 0 0 0 6 6 3 8 7 30

Výška splatených mikropôžičiek v mil. Sk 0 0 0 2,35 2,4 1,4 3,42 3,30 12,88
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PROJEKTY

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. sa aktívne 

podieľa na príprave, spracovaní a realizá-

cií projektov, zameraných na regionálny 

rozvoj a podporu malého a stredného 

podnikania. Pravidelne sa zapája do ak-

tuálnych výziev na čerpanie finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie.

Spoločnosť je pri predkladaní žiadostí 

úspešná, o čom svedčia podpísané zmlu-

vy s riadiacimi orgánmi. Predložené žia-

dosti sa opierajú o doterajšie skúsenosti 

centra, a preto hlavnými aktivitami pro-

jektov je rozvoj ľudských zdrojov. Každý 

vypracovaný projekt má presne určenú 

cieľovú skupinu, s ktorou sa počas imple-

mentácie projektu pracuje. 

V roku 2006 sa spoločnosť zapojila do 

spracovania a realizácie týchto projek-

tov:

– „Štart v sprievode“ – Intenzívna prí-

prava a komplexný poradenský servis 

na začiatku podnikania

– TRATOKI

– Zlepšenie podmienok pre príliv pria-

mych zahraničných investícií do regi-

ónu Košického kraja (PROFIK)

– Európa v nás - Zvýšenie predpokladov 

uchádzačov o zamestnanie pre integrá-

ciu na trhu práce

– Projekt Equalandia – Regionálna ini-

ciatíva pre rovnosť príležitostí mužov 

a žien na trhu práce

– Rozvoj cestovného ruchu na strednom 

Spiši: Kraj Galmusu – sieť značených 

peších, cykloturistických a lyžiarskych 

turistických trás

– ROCHUS – renesancia, oživenie his-

torických udalostí a baníckych tradícií 

na Spiši

– Vzdelávací program pre uchádzačov 

o zamestnanie a podnikanie v CR

Z horeuvedeného zoznamu projektov 

bola v roku 2006 ukončená realizácia 

troch z nich:

– Štart v sprievode“ – Intenzívna prípra-

va a komplexný poradenský servis na 

začiatku podnikania

– TRATOKI

– Rozvoj cestovného ruchu na strednom 

Spiši: Kraj Galmusu – sieť značených 

peších, cykloturistických a lyžiarskych 

turistických trás

ŠTART V SPRIEVODE – Intenzívna 

príprava a komplexný poradenský 

servis na začiatku podnikania

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo poskyt-

núť prípravu pre ľudí s potenciálom sa-

mozamestnania, za účelom stimulovať 

podnikanie a vytváranie miest vlastným 

podnikaním, v rámci toho:

– motivovať účastníkov k riešeniu vlast-

nej nezamestnanosti formou samoza-

mestnania (založenia vlastného pod-

niku)

– poskytnúť dostatok informácií a kon-

zultačné služby pre spracovanie vlast-

ného podnikateľského plánu

– poskytnúť komplexné poradensko-

-konzultačné služby súvisiace so zača-

tím samostatnej zárobkovej činnosti

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou boli všetci tí uchá-

dzači o zamestnanie, ktorí sa rozhodli 

vytvoriť si vlastnú firmu a tak riešiť svo-

ju nezamestnanosť samozamestnaním. 

Všetky aktivity sa cyklicky opakovali po-

čas 24 mesiacov pre 4 skupiny uchádza-

čov o zamestnanie.

Prijímateľ a realizátor projektu

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Financovanie

Sektorový operačný program Ľudské 

zdroje

Priorita č. 1.

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

Opatrenie 1.3 

Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádza-

čov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich 

možnosti na trhu práce

Realizácia

január 2005 – december 2006

Aktivity a výsledky

Hlavnými aktivitami projektu bolo vzde-

lávanie uchádzačov o zamestnanie a po-

skytnutie komplexného poradenstva pri 

založení vlastnej firmy. Vzdelávanie bolo 

zamerané na:

– Založenie vlastnej firmy (200 h)

– Základy práce na PC pre užívateľov 

(80 h)

Účastníci si vypracovali počas vzdelá-

vania vlastný podnikateľský plán, jeho 

obhajoba pred komisiou bola závereč-

nou fázou vzdelávania. Neoddeliteľnou 

súčasťou projektu boli poradenské služ-

by, ich úlohou bolo pomôcť absolventovi 

vzdelávania zvládnuť neľahké začiatky 

pri založení a rozbehu vlastnej firmy. Po-

radenstvo bolo uskutočňované individu-

álnou formou (poradca-účastník) alebo 

formou skupinového poradenstva (pre 5 

- 10 člennú skupinu).

V roku 2006 boli uskutočnené všetky ak-

tivity pre 2 skupiny účastníkov, do projek-

tu bolo zaradených 29 záujemcov. Počas 

celého projektu sa v štyroch skupinách 

do projektu zapojilo 62 účastníkov. Pri 

vyhodnotení projektu k 1. 1. 2007 z nich 

podnikalo 44, zamestnalo sa 7 a z iných 

dôvodov (starostlivosť o dieťa, opatrova-

teľstvo, invalidný dôchodok) boli z evi-

dencie úradu práce vyradení 3 účastníci 
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projektu. Celková úspešnosť projektu je 

82,3 %. Celkový počet poskytnutých po-

radenských hodín pre účastníkov projek-

tu počas celého obdobia trvania projektu 

bol 569 hod., z toho 222,5 hod. v roku 

2006 formou individuálnych a skupino-

vých konzultácií.

Komplexné informácie o projekte boli 

spracované v samostatnom informač-

nom booklete, ktorý obsahuje aj katalóg 

podnikajúcich absolventov. 

TRATOKI - Transregional Toolkit for 

Micro-Enterprises

Nadregionálny súbor nástrojov na 

podporu mikropodnikateľov

Cieľ projektu

Poskytnutie podpory mikropodnikom. 

Vzájomná výmena a spoločný vývoj ná-

stroj na podporu mikropodnikania, ana-

lýza procesu transferu nástrojov medzi 

regiónmi.

Cieľová skupina

Mikropodniky, podnikatelia s počtom 

zamestnancov do 10. Realizátori podpory 

pre oblasť malého a stredného podnika-

nia na všetkých úrovniach (EÚ, národná, 

regionálna, lokálna), národní, regionálni 

a miestni rozhodovatelia.

Koordinátor projektu 

Investitionsbank Berlin (IBB)

Partneri projektu

– BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sloven-

sko

– Vienna Business Agency, Rakúsko

– SIPRO – Ferrara County Board for Lo-

cal Development, Taliansko

– CPEM Marseilles – Center for the Pro-

motion of Employment in Micro En-

terprises, Francúzsko

– ZMVA – Zala County Foundation for 

Enterprise Promotion, Maďarsko

– Malopolska School of Public Adminis-

tration, Krakow University of Econo-

my, Poľsko

– Development Agency of Bidasoa Re-

gion – Bidasoa activa, Španielsko

– Yorkshire Enterprise Limited, Veľká 

Británia

Financovanie

Program INTERREG IIIC

Realizácia 

január 2004 – december 2006

Aktivity a výsledky

V snahe podporovať ekonomickú ak-

tivitu ľudí, stimulovať ich podnikavosť 

a motivovať ich záujem riešiť vlastné po-

stavenie a zabezpečenie sa v rámci vyspe-

lej časti sveta intenzívne hľadajú a uplat-

ňujú najrôznejšie podporné inštrumenty 

(vzdelávacie programy, poradenstvo a 

mentoring, podporné finančné nástroje). 

Celá táto oblasť podpory vzniku a sprie-

vodu v podnikaní sa v súčasnosti v Eu-

rópe dostáva do skutočného stredu záuj-

mu ako reakcia na čoraz intenzívnejšiu 

celosvetovú súťaž krajín a regiónov ako 

aj z dôvodu potreby hľadať nové zdroje 

konkurencieschopnosti a ekonomickej 

prosperity. A nie sú to len najvyspelejšie 

regióny Európy, ale aj menej rozvinuté 

regióny, ktoré systematicky pristupujú 

k prestavbe svojej ekonomickej základne 

a intenzívne sa venujú podpore nových 

začínajúcich podnikateľov.

Tieto témy naplno odznievali aj na záve-

rečnej konferencii projektu TRATOKI, 

ktorá sa uskutočnila v dňoch 23. a 24. 

novembra 2006 vo Viedni. BIC Spišská 

Nová Ves, s.r.o. bola do projektu, rea-

lizovaného v rámci programu INTER-

REG IIIC zapojená ako partner. Deväť 

partnerov projektu, reprezentujúcich 9 

členských krajín EÚ počas trojročného 

trvania projektu v rokoch 2004 -2006 sa 

zameralo na vzájomnú výmenu a spoloč-

ný vývoj nástrojov na podporu malých 

podnikateľov. Nástroje boli následne 

zahrnuté do podoby príručky pre rozho-

dovateľov a aktérov regionálneho rozvo-

ja. Príručka ako hlavný výstup projektu 

sledovala zámer byť popularizovaným 

odborným inštrumentáriom pre oblasť 

podpory podnikania ako aj zdrojom in-

špirácií pre rozhodovateľov na všetkých 

úrovniach – lokálnej, regionálnej, národ-

nej ale aj európskej.
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BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. sa v rámci 

projektu špeciálne zamerala na skúse-

nosti zahraničných partnerov v oblasti 

podpory začínajúcich podnikateľov, re-

alizovanej prostredníctvom podnika-

teľských inkubátorov. Ako spoluvedúci 

pracovnej skupiny realizovala v rámci 

regiónu samostatný demonštračný pro-

jekt s názvom Sieť podnikateľských 

inkubátorov na území Východného 

Slovenska, ktorého cieľom bolo založiť 

organizovanú spoluprácu medzi 6 pod-

nikateľskými inkubátormi, ktoré vznikli 

(Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Rož-

ňava, Gelnica, Moldava nad Bodvou). 

Medzi hlavné výstupy tohto samostatné-

ho podprojektu patrilo vytvorenie mar-

ketingovej koncepcie siete a vytvorenie 

spoločnej web stránky www.siet-inku-

batorov.sk. BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

na projekte sieťovania podnikateľských 

inkubátorov spolupracovala s Košickým 

samosprávnym krajom, na pôde ktorého 

prezentovala výstupy projektu za účasti 

zástupcov podnikateľských inkubátorov, 

ale aj zástupcov vedecko-výskumných 

inštitúcií a univerzít. Demonštračný pro-

jekt následne BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

prezentovala aj na záverečnej konferencii 

vo Viedni.

Kraj Galmusu – sieť značených peších, 

cykloturistických a lyžiarskych turis-

tických trás

Cieľ projektu

Cieľom projektu je kultúrnou a príťaž-

livou formou sprístupniť a prezentovať 

oblasť Hnileckých vrchov v blízkosti 

Spišskej Novej Vsi, pre ktorú doteraz v 

povedomí ľudí neexistovalo jednoznačné 

územné či turistické pomenovanie. Pro-

jekt „oprašuje“ pôvodné pomenovanie 

pohoria Galmus a v kontexte s aktivitami 

tohto projektu sa Galmus stáva novým 

turistickým regiónom s vlastnou identi-

tou, atraktívnou sieťou peších, cyklotu-

ristických a lyžiarskych turistických trás 

ako aj moderným turistickým informač-

ným systémom. 

Horská oblasť Galmus, nachádzajúca sa 

na území medzi menšími obcami Mate-

jovce nad Hornádom, Olcnava, Poráč či 

Slovinky ale aj mestami Krompachy či 

Spišské Vlachy je považovaná za jedineč-

né prírodné ale aj kultúrne prostredie, 

ktorému sa podľa mnohých doteraz „ne-

ušlo“ zaslúženej turistickej pozornosti.

Cieľová skupina

domáci a zahraniční turisti

Prijímateľ a realizátor projektu 

občianske združenie Rozvoj Spiš, Spišská 

Nová Ves

Partneri projektu

– obce Matejovce n. Hornádom, Poráč, 

Olcnava, Slovinky

– mestá Krompachy a Spišské Vlachy 

 

Úloha BIC Spišská Nová Ves, s.r.o

– spracovateľ projektu, poradca pri im-

plementácii 

– koordinácia a finančné riadenie pro-

jektu

Financovanie

Grantová schéma rozvoja cestovného ru-

chu TDGS 2003

Realizácia 

2005 – 2006

Aktivity a výsledky projektu

1. Sieť značených turistických trás v čle-

není do troch úrovní:

– sieť vzájomne prepojených značených 

peších turistických chodníkov (52 km 

nových značených peších turistických 

chodníkov) 

– zokruhovaná sieť cykloturistických 

trás v rámci územia Galmus (49 km 

nových značených cykloturistických 

trás)

– lyžiarsky turistický okruh v dĺžke 20 

km v oblasti Galmus
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2. Turistický informačný systém oblasti 

Galmus, ktorý pozostáva z týchto častí:

– dopravné značenie na hlavných prístu-

pových komunikáciách

– turistické informačné panely v 6 vstu-

poch do územia 

– výkladové panely v miestach hlavných 

prírodných atrakcií

3. Marketing a propagácia turistickej ob-

lasti Galmus v rozsahu:

– logo turistickej oblasti s použitím pre 

všetky propagačné aktivity

– internetová web stránka turistickej ob-

lasti Galmus (www.galmus.sk)

– tlačený propagačný materiál s popi-

som územia v slovenskom, anglickom 

a nemeckom jazyku

– slávnostné otvorenie turistickej oblasti 

za účasti turistickej verejnosti (4. 11. 

2006)

Slávnostné otvorenie turistickej oblasti 
Galmus, Krompachy 04.11.2006

V roku 2006 prebiehala realizácia týchto 

projektov:

– Zlepšenie podmienok pre príliv pria-

mych zahraničných investícií do regi-

ónu Košického kraja (PROFIK)

– Európa v nás – Zvýšenie predpokladov 

uchádzačov o zamestnanie pre integrá-

ciu na trhu práce

– Projekt Equalandia – Regionálna ini-

ciatíva pre rovnosť príležitostí mužov 

a žien na trhu práce

– ROCHUS – renesancia, oživenie his-

torických udalostí a baníckych tradícií 

na Spiši

– Vzdelávací program pre uchádzačov 

o zamestnanie a podnikanie v CR

Zlepšenie podmienok pre príliv 

priamych zahraničných investícií do 

regiónu Košického kraja (PROFIK)

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšiť dynamiku 

ekonomického rozvoja Košického regi-

ónu, prostredníctvom posilnenia profe-

sionálnych ľudských a inštitucionálnych 

kapacít v oblasti investičnej politiky.

Cieľová skupina

odborní pracovníci podnikateľských cen-

tier, regionálnych rozvojových agentúr, 

poradenských inštitúcií.

Prijímateľ a realizátor projektu

Košický samosprávny kraj, Košice

Partneri projektu

– BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., člen roz-

vojového partnerstva

– Agentúra na podporu regionálneho 

rozvoja Košice n.o.

– Regionálne poradenské a informačné 

centrum Košice

– Regionálne poradenské a informačné 

centrum Trebišov

Financovanie

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Realizácia

marec 2005 - máj 2007

Aktivity a výsledky

– Analýza investičného a marketingové-

ho prostredia v regióne KSK 

– Pilotný vzdelávací program pre skupi-

nu odborníkov 

– Nové formy organizácie práce v oblasti 

investičného rozvoja regiónu 

– Teritoriálna marketingová stratégia
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Európa v nás - Zvýšenie predpokladov 

uchádzačov o zamestnanie pre integrá-

ciu na trhu práce

Cieľ projektu

Hlavný cieľ projektu je zvýšiť zamest-

nateľnosť uchádzačov o zamestnanie 

a uľahčiť ich integráciu na trhu práce 

prostredníctvom kombinovaného vzde-

lávaco-poradenského programu, zame-

raného na komplexný kompetenčný roz-

voj uchádzačov v súlade s požiadavkami 

súčasného trhu práce.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú uchádzači o za-

mestnanie do 45 rokov veku v profe siách, 

ktoré sú uplatniteľné na domácom i za-

hraničnom trhu práce so zvýšenými ja-

zykovými nárokmi.  Do projektu počas 

15 mesiacov budú zaradené 4 skupiny 

uchádzačov o zamestnanie.

Prijímateľ a realizátor projektu

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Partner projektu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Spišskej Novej Vsi

Financovanie

Sektorový operačný program Ľudské 

zdroje

Priorita č. 1. 

Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

Opatrenie 1.3

Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádza-

čov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich 

možnosti na trhu práce

Realizácia

september 2006 – november 2007

Aktivity a výsledky

Hlavnými aktivitami projektu je vzdelá-

vanie uchádzačov o zamestnanie a ná-

sledné kariérne a profesijné poradenstvo. 

Vzdelávanie je rozdelené na niekoľko 

aktivít, ich obsahom sú informácie o po-

žiadavkách zamestnávateľov na pracov-

nú silu, komunikačné zručnosti, práca 

s výpočtovou technikou a vzdelávanie 

v oblasti anglického jazyka.

V roku 2006 boli vytvorené dve skupi-

ny v rámci projektu. Obidve absolvovali 

vzdelávanie, zamerané na prácu s vý-

počtovou technikou a pokračujú v pro-

jekte výučbou anglického jazyka.

Projekt Equalandia: Regionálna ini-

ciatíva pre rovnosť príležitostí mužov 

a žien na trhu práce

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je otvorenie 

témy rodovej rovnosti na regionálnej 

úrovni a v podobe pozitívnej podpory 

posilniť potenciál zamestnaných a neza-

mestnaných žien rozvíjať svoje pracovné 

uplatnenie a postavenie. Projekt tak sle-

duje dve línie: informačno-propagačnú 

a praktickú podpornú.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú zamestnané a ne-

zamestnané ženy z okresov Spišská Nová 

Ves, Levoča a Gelnica. Do projektu počas 

15 mesiacov budú zaradené 4 skupiny za-

mestnaných žien a 2 skupiny nezamest-

naných žien.

Prijímateľ a realizátor projektu

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Partner projektu

Mesto Spišská Nová Ves

Financovanie

Sektorový operačný program Ľudské 

zdroje

Priorita č. 2

Posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti 

príležitostí na trhu práce

Opatrenie 2.2 

Odstránenie prekážok rovnosti mužov 

a žien na trhu práce s dôrazom na zosú-

ladenie pracovného a rodinného života

Realizácia

september 2006 – november 2007

Aktivity a výsledky

Aktivity projektu sú rozdelené do piatich 

komponentov: 

1. Analýza stavu rodovej rovnosti v regi-

óne a syntéza výsledkov projektu

2. Propagácia rodovej rovnosti a projektu 

na regionálnej úrovni

3. Podpora manažérskych a líderských 

schopností žien

4. Podpora kompetenčných zručností 

žien

5. Koordinácia a riadenie projektu

V roku 2006 prebiehala príprava dotaz-

níkového prieskumu a vyhľadávanie zá-

ujemkýň o projekt medzi zamestnanými 

a nezamestnanými ženami. Ďalšou akti-

vitou bola propagácia projektu a príprava 

propagačných materiálov. 
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ROCHUS-renesancia, oživenie histo-

rických udalostí a baníckych tradícií 

na Spiši

Cieľ projektu

– oživenie baníckych a hutníckych tra-

dícií na Strednom a Dolnom Spiši, 

Gemeri, v meste Ózd a jeho okoli-

tých maďarských mestách, obciach 

prostredníctvom realizácie „integrova-

ného investičného projektu“; 

– integrácia vytýčeného územia a identi-

fikovaných samospráv do jedinečného 

produktu cestovného ruchu s názvom 

„Európska železná cesta“; 

– výmena skúseností a poznatkov, spo-

ločná prezentácia a marketing

Cieľová skupina

domáci a zahraničí turisti

Prijímateľ a realizátor projektu

Mesto Spišská Nová Ves

Partner projektu

Mesto Ózd v Maďarsku

Úloha BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

zabezpečenie manažmentu projektu

Financovanie

Program Susedstva Maďarsko – Sloven-

sko – Ukrajina

Realizácia

november 2006 – jún 2007

Očakávané aktivity a výsledky projektu

V rámci projektu sa očakáva vypracova-

nie projektovej dokumentácie na staveb-

né povolenie a na realizáciu stavby (ba-

nícke námestie, multifunkčné banícke 

centrum, banícky most, a pod.) vypraco-

vanie štúdie uskutočniteľnosti a propagá-

cia projektu.

V roku 2006 prebehli výberové konania 

na dodávateľov projektovej dokumentá-

cie na jednotlivé stavebné objekty, na do-

dávateľa štúdie uskutočniteľnosti, propa-

gáciu projektu a manažment projektu.

Podpora podnikateľskej infraštruktú-

ry v Košickom samosprávnom kraji: 

II. etapa výstavby podnikateľského 

inkubátora v Spišskej Novej Vsi

Cieľ projektu

– Podpora sociálno–ekonomického roz-

voja mesta a okresu Spišská Nová Ves

– Podpora rozvoja nových podnikateľ-

ských aktivít 

– Vznik nových podnikateľských sub-

jektov a podpora nových pracovných 

miest

Cieľová skupina

malí začínajúci podnikatelia

Prijímateľ a realizátor projektu

mesto Spišská Nová Ves

Partneri projektu

Košický samosprávny kraj

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

Financovanie

– Štrukturálne fondy (ERDF)

– Ministerstvo hospodárstva SR, výzva 

v rámci SOP Priemysel a služby, opat-

renie 1.2 Podpora budovania a rekon-

štrukcie infraštruktúry, Aktivita – In-

kubátor

Realizácia

2005 – 2007

Aktivity a výsledky

Výstavba nového samostatného podni-

kateľského inkubátora s partnerským vy-

užitím existujúceho inkubátora

Vzdelávací program pre uchádzačov 

o zamestnanie a podnikanie v cestov-

nom ruchu

Cieľ projektu

– Zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o 

zamestnanie

– zlepšiť ich pozíciu na trhu práce po-

skytnutím vzdelávania a poradenstva v 

oblasti cestovného ruchu

Cieľová skupina

nezamestnaní

Prijímateľ a realizátor projektu

Spišská regionálna rozvojová agentúra 

Spišská Nová Ves

Partneri projektu

– BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Spišská Nová Ves

Financovanie

Štrukturálne fondy (ESF)

Realizácia

2006 – 2007

Aktivity a výsledky

V roku 2006 stredisko BIC pripravilo 

a zorganizovalo vzdelávanie pod názvom 

- Začínam podnikať v cestovnom ruchu, 

ktoré bolo v rozsahu 200 hod. Absolvo-

valo ho 14 účastníkov.



22 BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

Stredisko TV Reduta sa zaoberá lokál-

nym televíznym vysielaním a vysielaním 

teletextu a tiež reklamnou činnosťou.

Rok 2006 bol pre televíziu Reduta dva-

nástym rokom jej pravidelného vysiela-

nia, bol rokom stabilizácie vysielania v 

novom štandardnom formáte denného 

vysielania aktualít. Televízia nadviaza-

la vo svojom vysielaní a dramaturgii na 

predchádzajúci rok 2005. Vysielanie sa 

uskutočňovalo prostredníctvom vysiela-

ča - terestriálnym spôsobom a bolo šíre-

né i v televíznych káblových rozvodoch. 

Televíziu malo možnosť sledovať 50 až 

55 tisíc divákov. Vysielanie sa riadilo 

programovou štruktúrou, schválenou 

Radou pre vysielanie a retransmisiu SR. 

Podľa tejto programovej štruktúry tele-

vízia Reduta vysielala denné aktuality 

v pondelok až piatok s premiérou o 17.00 

hod. s následnými reprízami každú celú 

hodinu, t.j. o 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00). Každá re-

lácia bola odvysielaná 10-krát. Okrem 

toho piatkové relácie boli reprízované 

aj v sobotu a nedeľu. Diváci príspevky 

televízie Reduta mohli tiež sledovať aj 

prostredníctvom webovej stránky www.

snv.sk, kde boli archivované jednotlivé 

vysielacie bloky.

V aktualitách boli zachytené najdôleži-

tejšie udalosti spoločenského, kultúrne-

ho, športového a politického charakteru 

na území mesta a okolia.

Televízia je držiteľom licencie na televíz-

ne vysielanie s platnosťou do 31.12.2008

OBCHODNÉ KONTAKTY

Mesto Spišská Nová Ves bolo i tento rok 

najväčším obchodným partnerom. Na 

základe zmluvy televízia Reduta vyrobila 

pre mesto 210 relácií. Okrem toho do-

dala komplexné služby videotextového a 

teletextového spravodajstva a informácii. 

Obchodné kontakty televízia nadviazala 

s 23 pravidelnými, obchodnými partner-

mi a to zmluvnou formou dlhodobého 

charakteru. Pravidelným odberateľom sa 

stala Slovenská televízia, ktorá odobera-

la spravodajské príspevky do Detských 

správ, do duchovného vysielania Orien-

tácie. Ďalším partnerom sa stala televízna 

spoločnosť C.E.N Bratislava, prevádzku-

júca TA3. V roku 2006 pokračovali akti-

vity s TV Netom, celoplošným dodávate-

ľom reklamy pre regionálne elektronické 

média. S touto agentúrou poklesla ob-

chodná aktivita z dôvodu personálnych 

zmien v agentúre. Obchodné aktivity boli 

postavené i na jednorazových aktivitách 

v oblasti prenájmov techniky a dodávky 

reklamných produktov.

AKTIVITY

Televízia Reduta sa zúčastnila na 

workshopoch a festivaloch tvorby regio-

nálnych televíznych staníc. V roku 2006 

zástupcovia televízie prezentovali svoju 

tvorbu na Medzinárodnom festivale Zlatý 

žobrák a Workshope poriadanom Lotos-

-om za rok 2006. Na Worskhope televízia 

Reduta predstavila svoj príspevok v sek-

cii publicistika pod názvom „Urán versus 

cestovný ruch“, ktorý sa umiestnil na pr-

vom mieste a v sekcii reklama príspevok 

pod názvom „Pozvánka do ZOO“, ktorý 

získal tretie miesto. Na celoslovenskej 

súťaži s protidrogovou tématikou, ktorú 

vyhlasuje Protidrogový fond, bol pred-

stavený príspevok TV Reduta s názvom 

„Mariška“, ktorý zvíťazil.

V roku 2006 sa vyrobilo v televízii:

– 210 obrazových 20 minútových relácií 

– 1 460 reportážnych a publicistických 

vstupov, z toho18 štúdiových besied za 

okrúhlym stolom, špeciálne Veľkonoč-

né, dve Vianočné a Silvestrovské vy-

sielanie, 30 prevzatých publicistických 

programov (Varíme s chuťou, Evanje-

lický mediálny inštitút, Vianočný kon-

cert a pod.)

– 55 080 minút obrazového vysielania 

aktualít

– 525 600 minút teletextu

– 470 520 minút videotextu

TECHNIKA

Televízia vyrábala svoje relácie stávajú-

cou digitálnom technikou s následným 

nelineárnym spracovaním. V roku 2006 

počas 14 dňovej plánovanej odstávky 

sa vykonala v štúdiu údržba technoló-

gií. Pravidelne bol vykonávaný servis 

terestriálneho vysielača s následnou 

údržbou telekomunikáciami. S vlastných 

finančných zdrojov sa doplnili technické 

zariadenia na nelineárny strih a spraco-

vanie video a audio signálu.

V rámci svojich personálnych a technic-

kým možností zdokumentovala televízia 

všetky dôležité spoločenské, kultúrne 

a športové podujatia. Budovanie nových 

pracovísk, nákup softvéru a hardvéru, 

technických zariadení si televízia finan-

covala z vlastných finančných zdrojov. 

SLEDOVANOSŤ

Regionálne televízie zohrávajú dôležitú 

úlohu v mediálnom prostredí. Sú pevne 

ukotvené na regionálnom mediálnom 

trhu, predstavujú dôležitý informačný 

zdroj pre občanov miest a regiónov a na 

komunálnej úrovni sú považované za 

dôveryhodný zdroj informácií. Z hľa-

diska budúcnosti sú regionálne televízie 

perspektívnym médiom so stálym divác-

kym zázemím, čo platí aj pre televíziu 

Reduta.

Stredisko TV Reduta
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Základným predmetom činnosti stredis-

ka Priemyselný park je správa priemy-

selného parku a prenájom nebytových 

priestorov.

V priebehu roka 2006 stredisko Priemy-

selný park zabezpečovalo postupné ob-

sadzovanie priestorov administratívnej 

budovy. V polovici roka došlo k záme-

ne časti priestorov v areáli parku medzi 

mestom Spišská Nová Ves a súkromným 

vlastníkom haly. Celková možná plocha 

na prenájom v roku 2006 preto pred-

stavovala 14 088 m2. Koncom roka bolo 

v priemyselnom parku prenajatých 13 

796 m2 plochy, čo predstavuje obsade-

nosť 97,9 %. Okrem prenájmu nebyto-

vých priestorov správa parku zabezpe-

čovala starostlivosť o všetky vyhradené 

technické zariadenia, inžinierske siete 

a dopravný systém, taktiež sa starala o 

celoročnú údržbu spoločných komuni-

kácií, verejného osvetlenia a verejného 

priestranstva v areáli parku pre všetkých 

užívateľov areálu priemyselného parku, 

koordinovala záujem ďalších prichádza-

júcich užívateľov v oblasti pripájania sa 

na existujúci systém inžinierskych sietí.

V nasledujúcom období bude dôležitou 

úlohou obsadiť časť nevyužitých kance-

lárskych priestorov v administratívnej 

budove na štvrtom poschodí a udržať 

obsadenosť všetkých ostatných využitých 

výrobných a skladových priestorov.

KLIENTI PARKU

Nové výrobné haly využívali zahraniční 

investori – firma CRW Slovakia, s.r.o. s 

brazílskym kapitálom a firma MB BED-

DING COMPONENTS, s.r.o. s rakúsko-

-nemeckým kapitálom. Ostatné výrobné 

priestory (staré objekty a haly) boli pre-

najímané a využívané počas celého roka 

2006 slovenskými podnikateľskými sub-

jektmi, ktorí sa zaoberajú predovšetkým 

drevovýrobou (výroba nábytku, okien a 

dverí, predaj drevotrieskových polotova-

rov a pod.) a tiež recykláciou plastového 

odpadu. Podnikatelia, ktorí si prenajíma-

li priestory v administratívnej budove, sa 

zaoberajú výrobou reklamy, službami v 

oblasti hardware a software, výrobou a 

predajom nábytku, výdajom stravy pre 

firmy umiestnené v priemyselnom parku 

a ostatnou obchodnou činnosťou.

CENA ZA PRENÁJOM

Ceny za prenájom administratívnych 

a výrobných priestorov tak v starých 

objektoch ako aj v nových halách a ad-

ministratívnej budove sú stanovené na 

základe cenníka. Každoročne sa ceny 

za prenájom upravujú v závislosti od 

miery inflácie, meranej indexom spot-

rebiteľských cien. V roku 2006 boli ceny 

vo výške 205,40 Sk/m2 a 410,80 Sk/m2 

prenajatej plochy v starých objektoch, v 

závislosti od technickej úrovne prenaja-

tého objektu a jeho účelu, 616,20 Sk/m2 

plochy v nových výrobných priestoroch 

a 821,60 Sk/m2 plochy v nových kance-

lárskych priestoroch.

PROPAGÁCIA

Voľné priestory na prenájom v priemy-

selnom parku boli ponúkané prostred-

níctvom TV Reduta a mesačníka mesta 

Spišská Nová Ves. 

SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Správa a prevádzka priemyselného par-

ku sa zabezpečovala prostredníctvom 

konateľa, správcu priemyselného parku, 

účtovníčky a údržbára.

POČET PRACOVNÝCH MIEST 

V areáli priemyselného parku ku koncu 

roka pracovalo 396 pracovníkov, z toho 

307 pracovníkov v priestoroch, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves a 

89 pracovníkov v priestoroch, ktoré pat-

ria súkromným vlastníkom. Podrobný 

prehľad počtu pracovných miest je v ta-

buľke na nasledujúcej strane.

OPRAVY A INVESTÍCIE 

Mestským zastupiteľstvom bol schvále-

ný plán opráv a investícií priemyselného 

parku na rok 2006. Zo schváleného plánu 

sa podarilo zrealizovať nasledovné:

– výmena okien v hale parc. č. KN 

3275/5

– výroba a osadenie brány v hale parc. č. 

KN 3270

– oprava časti oplotenia pri objekte vý-

robnej haly H1 a objekte trafostanice

– vybudovanie 10 ks parkovacích miest 

pred AB

– výmena olejových kondenzátorov v 

trafostanici

– informačný systém v areáli

– oprava garáži

Úpravu dopravného prechodu vrátnicou 

sa v roku 2006 nepodarilo zrealizovať, 

táto akcia sa presunula do roku 2007.

V rámci bežných opráv bolo zrealizované 

odkanalizovanie dažďových vôd z okolia 

prístupu do areálu parku, boli opravené 

ďalšie zatekajúce strechy a dažďové zvo-

dy na zastaralých halách. Správa parku 

taktiež zabezpečovala súčinnosť pri od-

straňovaní vád, nedorobkov a záručných 

opráv z výstavby priemyselného parku.

Stredisko Priemyselný park
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Prehľad pracovných miest v areáli priemyselného parku k 31. 12. 2006

Výrobný priestor Investor (nájomca) Druh výroby Pracovné miesta

M
aje

to
k M

es
ta

 SN
V

St
ar

é o
bj

ek
ty

3272/9 ndh market, s.r.o. výroba nábytku 20

3270 Ekoplasty, s.r.o. recyklácia plastového odpadu 12

3275/5 D.O.D., s.r.o. výroba euro okien a dverí 10

3275/4 D.O.D., s.r.o. sklad

3275/4 Ekoplasty, s.r.o. sklad

3275/3 VONA predaj drevotrieskových polotovarov 3

3271 Ekoplasty, s.r.o. sklad

3271 ndh ATYP, s.r.o. sklad

No
vé

 
ob

jek
ty H1 MB BEDDING COMPONENTS, s.r.o. výroba vodných postelí 10

H2 CRW Slovakia, s.r.o. výroba plastových výliskov 190

Ad
m

in
ist

ra
tív

na
 bu

do
va

 pr
íze

m
ie

Prízemie

reklamná agentúra Úsmev výroba reklamy 11

ndh Nábytok, s.r.o. predaj nábytku 2

Vitex Šefčík, s.r.o. výdaj stravy 1

1. poschodie ndh market, s.r.o. výroba nábytku 20

2. poschodie CRW, s.r.o. THP 12

3. poschodie

Správa PP 2

KBM, s.r.o. 1

Ekoplasty, s.r.o. 1

technik BOZP a PO 1

K CORP, s.r.o. 8

4. poschodie
KUHN Slovakia, s.r.o. 1

Vintage, s.r.o. 2

Pracovné miesta spolu v priestoroch vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves 307

Sú
kr

om
ný

 
se

kt
or

3268 ndh ATYP, s.r.o. výroba atypického nábytku 29

3275/8 NIVON, s.r.o. výroba a montáž strešných konštrukcií 5

3272/1 RBS Tatry výroba plastových výrobkov 55

Pracovné miesta spolu v priestoroch súkromného vlastníctva 89

PRACOVNÉ MIESTA SPOLU V AREÁLI 396
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Spoločnosť spolupracovala s tromi fi-

nančnými ústavmi, ktoré pôsobia na 

tuzemskom bankovom trhu a to s VÚB, 

a.s., Spišská Nová Ves, Dexia Banka Slo-

vensko, a.s., Spišská Nová Ves a UniCre-

dit Bank, a.s., Spišská Nová Ves.

Spoločnosť si pravidelne a bez meškania 

plnila všetky svoje povinnosti voči svo-

jim zamestnancom, daňové povinnosti 

voči štátu a odvodové povinnosti voči in-

štitúciám sociálneho a zdravotného po-

istenia a dôchodkového zabezpečenia.

Spoločnosť uhrádzala všetky svoje záväz-

ky v predpísanej lehote splatnosti.

Dokladom o stabilnej dobrej platobnej 

schopnosti a disciplíne je aj vystavenie 

„Potvrdenia o zapísaní do zoznamu pod-

nikateľov“, ktorý vydáva Úrad pre verej-

né obstarávanie.

V roku 2006 spoločnosť dosiahla dobré 

hospodárske výsledky. Vytvorila hospo-

dársky výsledok pred zdanením vo výške 

1 028 tis. Sk, daň z príjmov predstavova-

la 195 tis. Sk a hospodársky výsledok po 

zdanení bol vo výške 439 tis. Sk

Hospodárenie spoločnosti, celkové výno-

sy a náklady spoločnosti, aktíva a pasíva 

spoločnosti v období rokov 2001 až 2006 

sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

Najvýraznejšie vzrástli výnosy spoloč-

nosti a to až o 20% oproti roku 2005, pri-

čom najviac z nich predstavovali tržby za 

predaj vlastných výrobkov a služieb. 

Hospodárenie 
spoločnosti 
za rok 2006
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Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk)

Položka 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 2 077 6 041 6 381 6 171 9 325 11 584

Spotreba materiálu a energie 332 698 842 728 1 876 1 404

Služby 906 2 143 2 574 1 856 3 381 5 248

Pridaná hodnota 839 3 200 2 965 3 593 4 068 4 932

Osobné náklady 1 675 4 540 5 096 4 634 4 954 5 961

Odmeny členom orgánov spoločnosti 14 38 53

Dane a poplatky 29 98 74 48 42 38

Odpisy 75 96 150 563 505 577

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0 449 67 88 99 18

Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu 0 363 0 0 98 0

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti 0 0 145 264 241 247

Tvorba rezerv na hospodársku činnosť 0 170 434 241 247 229

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti 55 299 22

Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť 0 7 73 275 18 89

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 597 1 974 2 258 1 451 1 805 2 248

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 33 240 210 225 355 426

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti - 376 109 - 602 - 535 293 147

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 525 298 694 622 448 487

Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 137 77 103 148 195

Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 24 -26 0 0 0 0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 164 244 15 -16 593 439

Vývoj výsledku hospodárenia za účtovné obdobie v rokoch 2001 – 2006 (v tis. Sk)
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Súvaha (v tis. Sk)

Aktíva 31. XII 31. XII 31. XII 31. XII 31. XII 31.  XII.

Položka 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aktíva celkom 8 848 21 768 22 680 22 570 25 218 26 885

1. Neobežný majetok 706 1 229 1 774 1 661 2 059 1 709

 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0 0

 Dlhodobý hmotný majetok 706 829 1 769 1 656 2 054 1 704

 Dlhodobý finančný majetok 0 400 5 5 5 5

2. Obežný majetok 7 568 20 437 20 599 19 968 21 407 23 377

 Zásoby 0 0 0 0 0 0

 Dlhodobé pohľadávky 2 128 2 300 3 057 7 505 6 869 11 500

 Krátkodobé pohľadávky 965 1 706 3 951 1 168 3 096 2 943

 Finančné účty 4 475 16 431 13 591 11 295 11 442 8 934

 – Peniaze 36 25 65 48 20 73

– Účty v bankách 4 439 16 406 13 526 11 247 11 422 8 861

3. Časové rozlíšenie 574 102 307 941 1 752 1 799

Pasíva 31.XII 31.XII 31.XII 31.XII 31.XII 31. XII.

Položka 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pasíva celkom 8 848 21 768 22 680 22 570 25 218 26 885

1. Vlastné imanie 2 266 2 487 2 234 2 743 3 336 3 615

 Základné imanie 562 562 562 562 562 562

 Kapitálové fondy 1 502 1 539 1 502 1 502 1 502 1 502

 Fondy zo zisku 41 49 62 62 62 92

 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 93 93 633 617 1 020

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 164 244 15 -16 593 439

2. Záväzky 6 325 18 785 19 969 19 489 21 711 22 889

 Rezervy 200 370 804 241 247 229

 Dlhodobé záväzky 5 097 16 825 16 817 17 312 17 343 17 584

 Krátkodobé záväzky 1 028 1 570 2 348 1 508 3 617 4 905

 Bankové úvery a výpomoci 0 20 0 428 504 171

3. Časové rozlíšenie 257 496 477 338 171 381

V roku 2006 celkové aktíva spoločnosti 

dosiahli 26 885 tis. Sk. Oproti roku 2005 

sa zvýšili o 6,6%. V období rokov 2001 

až 2006 aktíva spoločnosti rástli, čo bolo 

spôsobené rozšírením aktivít spoločnos-

ti. Realizácia mikropôžičkového progra-

mu spôsobila, že dlhodobé záväzky boli 

vo výške 17 584 tis. Sk, z nich podstatnú 

časť tvoril dlhodobý záväzok voči Národ-

nej agentúre pre rozvoj malého a stred-

ného podnikania. Dlhodobé pohľadávky 

dosiahli úroveň 11 500 tis. Sk. Podstatnú 

časť týchto dlhodobých pohľadávok tvo-

rili poskytnuté pôžičky z mikropôžičko-

vého programu.



Vybrané finančné ukazovatele (v tis. Sk)

Položka 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov 3 244 8 784 10 063 8 794 12 316 14 791

Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov 3 062 8 411 9 971 8 707 11 576 14 157

Výsledok hospodárenia pred zdanením 182 373 92 87 741 634

Výsledok hospodárenia (daňový) upravený o pripočitateľné a odpočítateľné položky 64 514 308 540 777 1 028

Sadzba dane z príjmov 29% 25% 25% 19% 19% 19%

Daň z príjmov 19 129 77 103 148 195

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 163 244 15 -16 593 439

Vývoj celkových výnosov a nákladov spoločnosti za obdobie 2001 – 2006 (v tis. Sk)

Štruktúra výnosov spoločnosti podľa stredísk za obdobie 2001 – 2006 (v tis. Sk)

Položka 2001 2002 2003 2004 2005 2006

stredisko BIC 2 539 5 222 5 895 4 250 3 774 4 019

stredisko TV Reduta 706 2 830 3 030 3 302 3 766 3 672

stredisko Priemyselný park 731 1 138 1 242 4 776 7 100

Celkom 3 245 8 783 10 063 8 794 12 316 14 791

28 BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

Na celkových výnosoch spoločnosti sa 

podieľali všetky tri strediska spoločnos-

ti (BIC, TV Reduta, Priemyselný park). 

Štruktúra výnosov spoločnosti v tis. Sk 

v rokoch 2001 – 2006 podľa jednotlivých 

stredísk je zobrazená na tomto grafe.
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Spoločnosť sa v oblasti komunikácie za-

meriavala na poskytovanie relevantných 

informácií smerom k verejnosti. 

Na komunikáciu využívala predovšetkým 

tieto nástroje:

– internet (web stránka spoločnosti)

– vysielanie TV Reduta

– ročná správa spoločnosti

SÍDLO SPOLOČNOSTI

STREDISKO BIC

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o

Zimná 72

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 4173811

Fax: +421 53 4173816

e-mail: bicsnv@bicsnv.sk

www.bicsnv.sk

STREDISKO 

TV REDUTA

Radničné námestie č. 4

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 4427241, 4411373

Fax: +421 53 4427241

e-mail: tvreduta@tvreduta.sk

www.tvreduta.sk

STREDISKO 

PRIEMYSELNÝ PARK

Drevárska 2

052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: +421 53 4299066

Fax: +421 53 4299067

e-mail: ipark.snv@stonline.sk

Komunikácia 
s verejnosťou

Kontakt



Ročná správa spoločnosti BIC Spišská 

Nová Ves, s.r.o. za rok 2006 bola vyda-

ná v máji 2007. Vychádza raz ročne a je 

určená spoločníkovi spoločnosti, členom 

Valného zhromaždenia a dozornej rady 

spoločnosti, klientom, spolupracujúcim 

organizáciám a inštitúciám a tiež verej-

nosti. Je prístupná na web stránke spo-

ločnosti.

Vydal: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Všetky práva sú vyhradené. Kopírovanie, 

distribúcia a ďalšie rozmnožovanie tohto 

dokumentu alebo jeho časti je možné len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom 

spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  Ročná správa 2006
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