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štruktúra výroèná správa 2002

Základné informácie
o spoloènosti
Názov spoloènosti: BIC Spišská Nová Ves, s. r. o
Sídlo: Zimná ul. 72, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum zaèatia èinnosti: 14. október 1992
Zakladate¾: mesto Spišská Nová Ves
Predmet èinnosti spoloènosti:
- podnikate¾ské poradenstvo, tvorba pracovných príležitostí
- èinnost´ organizaèných, úètovných a ekonomických
poradcov
- výkon školiacej èinnosti v oblasti manažmentu malých
a stredných podnikov
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým
spôsobom
- zabezpeèovanie služieb informaèných a marketingových,
zameraných na podporu cestovného ruchu
- sprostredkovanie transféru technológie
- vyh¾adávanie a sprostredkovanie fondov štartovacieho
a rizikového kapitálu pre vznikajúce firmy
- prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných
ako základných služieb
- prenájom hnute¾ných vecí
- služby v automatizovanom spracovaní dát a v informaènej technike
- plánovanie, zriaïovanie a prevádzkovanie podnikate¾ských, technologických, inovaèných a zakladate¾ských
centier za úèelom vytvorenia prevádzkových priestorov,
spoloèenských zariadení a podpory manažmentu pre
zakladate¾ov firiem a pre firmy zaèínajúce svoju èinnost´
- reklamné èinnosti
- vydávanie neperiodických publikácií
- lokálne televízne vysielanie a vysielanie teletextu
- nakladanie s výsledkami tvorivej èinnosti so súhlasom
autora

Poslanie spoloènosti:
Poslaním spoloènosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o v regióne
je zabezpeèenie trvalo udržate¾ného sociálno-ekonomického rozvoja regiónu stredného Spiša prostredníctvom
podpory malého a stredného podnikania a spracovania
a realizácie strategických zámerov a projektov, ktoré smerujú k ekonomickému oživeniu regiónu.
V súlade so svojim poslaním spoloènost´BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o. poskytuje komplexné služby pre cie¾ové skupiny
klientov, a to poradenstvo a konzultácie v oblasti zaèatia
podnikania, v oblasti práva, úètovníctva, financií, marketingu, manažmentu, daní, systémov riadenia kvality, apod.
Centrum tiež pomáha pri spracovaní podnikate¾ských plánov a sprostredkovaní finanèných zdrojov na ich realizáciu.
Dôležitou oblast´ou èinnosti sú vzdelávacie programy
a semináre, organizované pre nezamestnaných, ktorí
uvažujú o podnikaní a školenia pre zaèínajúcich i existujúcich podnikate¾ov. Ponuku služieb dopåòajú finanèné podporné programy a to podporný úverový program a mikropôžièkový program. Spoloènost´ sa podie¾a na príprave,
spracovaní a realizácii projektov regionálneho rozvoja,
zameraných predovšetkým na oblast´ malého a stredného
podnikania v spolupráci s regionálnymi aj zahraniènými
partnermi. Súèast´ou èinnosti spoloènosti je aj lokálne televízne vysielanie a správa priemyselného parku.
Cie¾ové skupiny klientov
Spoloènost´ BIC Spišská Nová Ves, s. r. o poskytuje svoje
služby predovšetkým pre podnikate¾ské subjekty z regiónu
stredného Spiša.
Medzi cie¾ové skupiny klientov patria:
- potenciálni podnikatelia (nezamestnaní, ktorí chcú zaèat´
podnikat´ a zamestnaní, ktorí sa pripravujú na podnikanie)
- zaèínajúci podnikatelia
- existujúci podnikatelia
- verejný sektor (štátna správa a samosprávy regiónu)
Celkový okruh klientov je daný evidovanými podnikate¾skými subjektami, fyzickými i právnickými osobami
v regióne stredného Spiša, ktorých preh¾ad pod¾a jednotlivých okresov znázoròuje nasledujúca tabu¾ka a graf.
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Podnikate¾ské
subjekty
Fyzické osoby
Právnické osoby
Spolu

Spišská Nová Ves
3830
904
4734

Okresy
Levoèa
1234
190
1424

Gelnica
883
158
1041

Spolu
5947
1252
7199

Vývoj poètu podnikate¾ských subjektov v regióne stredného Spiša za všetky tri
okresy v období 1994 - 2002 ukazuje nasledujúca tabu¾ka
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Podnikate¾ské subjekty
Fyzické osoby Právnické osoby
4786
672
4361
817
4175
808
4683
935
4821
1008
5878
1149
5035
1144
5410
1215
5947
1252

Spolu
5458
5178
4983
5618
5829
7027
6179
6625
7199

základné informácie o spoloènosti výroèná správa 2002

História
spoloènosti
1992
Spoloènost´BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bola založená spoloèenskou zmluvou zo dòa 14. októbra 1992 ako spoloènost´s
ruèením obmedzeným mestom Spišská Nová Ves a dvomi
fyzickými osobami - Ing. Václavom Stachurom a Ing. Petrom
•apákom. Mesto Spišská Nová Ves poskytlo spoloènosti
nepeòažný vklad, a to nebytové priestory k bezplatnému
užívaniu na dobu 25 rokov od jej registrácie v obchodnom
registri, a to na Zimnej ulici è. 71 a 72 v Spišskej Novej Vsi.
Prvými konate¾mi spoloènosti sa stali Ing. Václav Stachura
a Ing. Peter •apák. V decembri 1992 bol prijatý prvý zamestnanec spoloènosti ekonómka p. Mária Mrovèáková. Po založení spoloènost´svoju èinnost´zaèala rozbiehat´v priestoroch
mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.
1993
V tomto roku mesto Spišská Nová Ves financovalo prvú
rekonštrukciu budovy na Zimnej ulici è. 72, kde sa prest´ahovala spoloènost´ po ukonèení rekonštrukèných prác.
Spoloènost´BIC Spišská Nová Ves, s. r. o získala vlastné kancelárske priestory a zasadaèku. Riadite¾om spoloènosti sa
stáva Ing. Michal Buza.
1994
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bolo zaèlenené do siete
Regionálnych poradenských a informaèných centier (RPIC)
a Podnikate¾ských inovaèných centier (BIC) na Slovensku,
ktorú koordinuje Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania.
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoloènosti
novým konate¾om a zároveò riadite¾om spoloènosti sa stal
Ing. Marián Smorada. Spoloènost´ má už troch stálych
zamestnancov a nieko¾kých externých spolupracovníkov.
Turistické informaèné centrum sa odèlenilo od spoloènosti
a stalo sa samostatným subjektom.
1995
Prvýkrát v histórii spoloènosti bol uzatvorený kontrakt
s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania na služby poradenstva a vzdelávania pre malých
a stredných podnikate¾ov, ako aj nezamestnaných, ktorí
uvažujú o podnikaní z okresov Spišská Nová Ves, Levoèa
a Gelnica. Spoloènost´ poskytovala tieto služby v súlade so
zmluvami pre poradenstvo a vzdelávanie, platnými pre
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roky 1995 - 1998, prièom poskytované služby v tomto období boli hradené z programu PHARE.
V tomto období sa zaèína rozvíjat´spolupráca s úradmi práce
prostredníctvom krátkodobých školení a poradenstva pre
nezamestnaných.
V januári 1995 sa BIC Spišská Nová Ves, s. r. o stáva èlenom
Asociácie podnikate¾ských centier RPIC a BIC Slovenska.
Valné zhromaždenie spoloènosti v januári 1995 schválilo
nového spoloèníka spoloènosti, ktorým sa stáva Ing.
M. Smorada.
1996
BIC Spišská Nová Ves s. r. o sa zapojilo do projektu "Dynamickejší rozvoj turizmu v regióne Spiš - Gemer", ktorý
priniesol vytvorenie jedineèného turistického 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, spoloèná úèast´na medzinárodnom ve¾trhu turizmu v Lipsku s vlastným stánkom a programom,
spracovanie katalógu ubytovacích a stravovacích zariadení,
vyškolenie poradcov v oblasti turizmu, spracovanie
Koncepcie rozvoja turizmu v regiónoch Spiša a Gemera
a pod.
Ako hlavný koordinátor projektu vystupovala nemecká
firma Dr. Gotz and Partner GmbH Baden-Baden, zodpovedná za prípravu a implementáciu projektu, dosiahnutie
cie¾ov a výsledkov projektu. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o
bolo spolupracujúcim partnerom projektu. Projekt bol
ukonèený v roku 1997.
V roku 1996 sa spoloènost´ zapojila do realizácie Komplexného vzdelávaco-poradenského programu pre nezamestnaných - CEPAC na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia
Združenia CEPAC Slovensko Považská Bystrica a zmlúv, uzatvorených medzi spoloènost´ou BIC a úradmi práce v Spišskej
Novej Vsi, Levoèi a Gelnici. Kurz bol akreditovaný
Ministerstvom školstva SR. Prvý kurz v rámci programu sa
uskutoènil v dòoch 15. apríla až 17. júna 1996. KVPP úspešne
ukonèilo 13 stážistov. Zapojením do programu sa zaèína
intenzívna spolupráca s úradmi práce a starostlivost´o nezamestnaných, ktorí si chcú založit´podnik.
Spoloènost´ BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa stala èlenom
Združenia pre rozvoj regiónu Spiš a zároveò èlenom záujmového združenia Spišská regionálna rozvojová agentúra.
V spoloènosti už pracuje 5 stálych zamestnancov a to riadite¾, ekonómka, koordinátor pre vzdelávacie aktivity, poradca a sekretárka.

1997
Zaèal sa realizovat´projekt "Posilnenie ponuky poradenstva pre malé a stredné
podniky na Slovensku" v rámci programu TRANSFORM, ktorý finanène podporila nemecká Ausgleichbank v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania a siet´ou RPIC a BIC. Cie¾om projektu bolo rozšírit´poradenské aktivity centier. V rámci projektu sa zaèalo realizovat´dlhodobé
poradenstvo v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality pod¾a ISO noriem
vo firmách v regióne stredného Spiša. Projekt priniesol rozšírenie ponúkaných
služieb spoloènosti a transfer know-how, výmenu skúseností a vedomostí.
Poradenstvo vo firmách prebiehalo za úèasti slovenského a nemeckého poradcu. Vedúcim projektu bolo HWK Trier a spoloènost´BIC Spišská Nová Ves, s. r. o
bola spolupracujúcim partnerom HWK Trier v regióne.
1998
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoloènosti a odkúpenia
obchodných podielov od fyzických osôb sa v roku 1998 mesto Spišská Nová Ves
stalo jediným vlastníkom spoloènosti. Novým konate¾om spoloènosti sa stala
Ing. Katarína Krotáková.
1999
Spoloènost´ BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojila do štátneho podporného
programu na poskytovanie poradenstva a vzdelávacích služieb pre malých
a stredných podnikate¾ov s finanèným príspevkom zo štátneho rozpoètu na
základe uzatvorenej zmluvy s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.
V apríli 1999 bola vypracovaná "Koncepcia rozvoja malého a stredného podnikania v okrese Spišská Nová Ves".
V júni 1999 sa spoloènost´stala plnoprávnym èlenom EBN, medzinárodnej asociácie Podnikate¾ských inovaèných centier (BIC) v Európe, ktorá bola založená
v roku 1984 v Bruseli. EBN koordinuje medzinárodné projekty svojich èlenov
s cie¾om posilnit´ postavenie jednotlivých podnikate¾ských inovaèných centier
v regiónoch.
V máji 1999 sa centrum zapojilo do Mikropôžièkového programu na základe
zmluvy, uzatvorenej s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Finanèné prostriedky na poskytovanie mikropôžièiek spoloènost´získala z programu PHARE. V tomto roku bolo schválených prvých 10 pôžièiek v celkovej sume 3,3 mil. Sk.
V roku 1999 bolo ukonèené dlhodobé poradenstvo vo firme NOVES, s. r. o
Spišská Nová Ves, ktorá ako prvá získala medzinárodne platný certifikát ISO
9002 za aktívnej pomoci spoloènosti.
V období júl až august 1999 sa uskutoènila rekonštrukcia objektu - kancelárskych priestorov, kde sídli spoloènost´. Celkové náklady na opravy a rekonštrukciu dosiahli výšku 333 tis. Sk.
2000
V rámci projektu "Zvýšenie informovanosti v oblasti cestovného ruchu v regióne Spiš - Gemer bola vydaná farebná publikácia - Sprievodca po Gotickej ceste.
Sprievodca bol vydaný v 4 jazykových mutáciách - slovenskom, anglickom,
nemeckom a maïarskom jazyku v celkovom náklade 5 000 ks. Publikácia bola
vydaná za finanènej úèasti 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.
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V roku 2000 sa zaèal realizovat´projekt na podporu podnikania žien s názvom
AWAKE v rámci programu ECOS-OUVERTURE, kde spoloènost´BIC vystupovala
ako finanèný koordinátor projektu za PHARE krajiny. Projekt sa realizoval
v rokoch 2000 - 2002.
Spoloènost´ sa stala spolupracujúcim partnerom projektu - Udržate¾ný rozvoj
komunít v regióne stredného Spiša (UNDP/UNIDO) spolu so združením
Dôstojný život, prièom hlavným partnerom sa stalo ETP Košice. Projekt je prednostne zameraný na riešenie problémov rómskych komunít a znevýhodnených
skupín obyvate¾ov v regióne stredného Spiša.
V tomto roku bolo úspešne ukonèené poradenstvo v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality v piatich firmách z nášho regiónu, ktoré získali medzinárodne platný certifikát (Širila, a. s., Spišská Nová Ves, Urban+Hulec-parkety,
Spišská Nová Ves, T.T.S. Consulting, spol. s r. o., Spišská Nová Ves, MäsoSpiš, spol.
s r. o., Spišská Nová Ves a Jochman-Netzsch, spol. s r. o., Spišská Nová Ves).
2001
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojilo do výzvy na podávanie projektov, vyhlásenou Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania pod názvom "Program poradenstva a vzdelávania pre MSP", kde bolo úspešné a získalo
grant. Projekt s názvom "Podpora podnikania v regióne Spiša" sa realizoval
v období november 2001 až december 2002. V rámci projektu sa poskytovali
informaèné a konzultaèné služby a organizovali školenia a semináre pre cie¾ové
skupiny klientov.
V rámci Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu pri Ministerstve
hospodárstva boli spoloènosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o schválené dva granty
na spracovanie projektov - "Pre-feasibility study mikroregiónu Mlynky a okolie"
a "Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spiša". Spoloènost´
v týchto projektoch vystupovala ako predkladate¾ projektov a realizátorom projektov bola Spišská regionálna rozvojová agentúra.
V ïalších dvoch projektoch - "Pre-feasibility study mikroregiónu Spišské
Podhradie a okolie" a "Rozvoj ¾udských zdrojov - tréningové programy v regióne
stredný Spiš", v ktorých ako predkladate¾ projektov vystupovala Spišská regionálna rozvojová agentúra bolo riešite¾om projektov BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
Projekty sa zaèali realizovat´ešte v roku 2001 a boli ukonèené v roku 2002.
Za aktívnej pomoci centra bol budovaný systém riadenia kvality pod¾a noriem
STN EN ISO radu 9000:2000 v ïalšej firme z regiónu, ktorá získala medzinárodne platný certifikát a to Kameòopriemysel - Spiš, a.s. Spišské Podhradie.
Od októbra 2001 sa súèast´ou spoloènosti stala mestská televízia TV Reduta,
ktorá prevádzkuje televízne vysielanie pre obyvate¾ov mesta Spišská Nová Ves.
2002
V tomto roku sa zaèal realizovat´projekt s názvom - "Zlepšenie produktívneho
sektora na východe Slovenska - Zlepšenie podnikate¾ského prostredia pre malé
a stredné podniky na východe Slovenska", zameraný na rozvoj a podporu podnikate¾skej infraštruktúry v regióne, a to prostredníctvom zriadenia podnikate¾ského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.
V auguste 2002 bolo v spoloènosti BIC Spišská Nová Ves zriadené ïalšie stredisko - Priemyselný park.
V roku 2002 sa uskutoènila ïalšia rekonštrukcia priestorov spoloènosti.
Náklady na vytvorenie novej zasadaèky o ploche 42,3 m2 boli vo výške 180 tis.
Sk a oprava pavlaèe stála 110 tis. Sk. Zároveò mesto Spišská Nová Ves financovalo rekonštrukciu vstupných priestorov a schodiska.
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Vonkajšie vzt´ahy
spoloènosti
Dôležitou súèast´ou èinnosti spoloènosti je úzka spolupráca s viacerými subjektami na miestnej, regionálnej ako aj na národnej úrovni, bez ktorých by nebola
možná realizácia viacerých projektov. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. preto spolupracuje s viacerými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa podie¾ajú na regionálnom rozvoji a na rozvoji malého a stredného podnikania. Sú to:
-

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania,
Asociácia RPIC a BIC na Slovensku
štátna správa a samosprávy regiónu,
úrady práce v regióne
banky - UniBanka, SZRB, VÚB, SLSP,
Spišská regionálna rozvojová agentúra,
kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Spišskej Novej Vsi,
združenie ETP Slovensko,
Združenie CEPAC Slovensko,
UNDP,
SEQUA Bonn,
Slovenská živnostenská komora,
Košický samosprávny kraj, apod.

V priebehu implementácie projektov sa vyvinula tiež zaujímavá kooperácia
s podobnými organizáciami a inštitúciami v zahranièí, a to v Grécku, Taliansku,
Bulharsku, Estónsku a Po¾sku. Spomenuté kontakty vytvárajú v budúcnosti
priestor pre úèast´spoloènosti v ïalších zaujímavých programoch a projektoch,
financovaných z predvstupových, ako aj zo štrukturálnych fondov.
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Podrobný preh¾ad o èinnosti
spoloènosti v roku 2002
PORADENSTVO A KONZULTÁCIE
Jednou z dôležitých oblastí èinnosti centra je poskytovanie
poradenstva pre cie¾ové skupiny klientov. Najpoèetnejšou
skupinou sú nezamestnaní, ktorí plánujú zaèat´ podnikat´
a zamestnaní, ktorí sú ohrození stratou zamestnania a taktiež uvažujú o podnikaní. Ïalšou skupinou klientov sú zaèínajúci a existujúci podnikatelia.
V rámci poradenstva sa dôraz kladie na kvalitu a komplexnost´ služieb. Samotné poradenstvo poskytujú klientom
interní pracovníci centra - poradcovia, ako aj externí spolupracovníci - experti na rôzne oblasti, týkajúce sa podnikania.
Záujem klientov o poradenstvo sa sústreïuje prevažne na
oblast´finanèného riadenia, marketingu, daní, práva, úètovníctva, manažmentu, finanèných podporných programov
pre podnikate¾ov, apod.
Poradenské služby centrum poskytuje podnikate¾om už od
roku 1994 a za obdobie 1994 až 2002 bolo celkom poskytnutých 1 877 informatívnych konzultácií a 3 527 odborných konzultácií.
Preh¾ad o poskytnutých službách centra v rokoch 19942002 v rámci poradenstva a konzultácií poskytuje nasledujúca tabu¾ka:

Rok

Informatívne Odborné Vypracované podnikate¾ské plány
konzultácie konzultácie V rámci finanèných Mimo finanèných
schém NARMSP

schém NARMSP

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

323
159
249
171
157
278
166
56
318

179
364
306
245
443
564
396
477
553

14
34
49
55
26
6
0
9
6

52
17
19
8
17
40
18
1
31

Spolu

1877

3527

199

203

V roku 2002 bolo poradenstvo a vzdelávanie pre malých
a stredných podnikate¾ov a nezamestnaných a zamestnaných záujemcov o podnikanie dotované v rámci dvoch
programov:
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A) Programy poradenstva, vyhlásené Ministerstvom
hospodárstva SR, zamerané na poskytovanie
poradenských a vzdelávacích služieb, s finanèným príspevkom zo štátneho rozpoètu
V spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého
a stredného podnikania BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. realizovalo programy, zamerané na poskytnutie poradenstva
a vzdelávania pre dve skupiny klientov:
1) pre malých a stredných podnikate¾ov
2) pre potenciálnych podnikate¾ov z radov zamestnaných
a nezamestnaných záujemcov o podnikanie
V rámci týchto programov bola podnikate¾om poskytnutá
dotácia do výšky 50 % ceny za služby zo zdrojov štátneho
rozpoètu (max. 40 h roène) a nezamestnaným 100 % dotácia z programu v rozsahu 3 h odborného poradenstva
a 80% dotácia v rozsahu max. 37 h poradenstva.
Prevažná èast´služieb (odborných konzultácií, školení) bola
poskytnutá pre záujemcov o podnikanie z radov nezamestnaných, ako aj zamestnaných.
Výsledky programu za rok 2002 sú znázornené v tabu¾ke:
poèet poskytnutých konzultácií

podnikatelia
37
záujemcovia o podnikanie 257
poèet klientov
podnikatelia
25
záujemcovia o podnikanie 100
poèet vypracovaných a posúdených podnikatelia
18
podnikate¾ských plánov
záujemcovia o podnikanie
7

Preh¾ad o konzultaèných a poradenských službách poskytovaných v rámci štátneho rozpoètu (ŠR) je znázornený
v nasledujúcich grafoch:

Preh¾ad o poskytnutých
odborných konzultáciách - ŠR

27 %

podnikatelia
73 %

nezamestnaní

B) Projekt poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných
podnikate¾ov (MSP), financovaný z programu PHARE
V roku 2002 pokraèoval projekt, zameraný na poskytnutie poradenského
servisu. Projekt sa zaèal realizovat´v novembri 2001 a trval do decembra 2002.
Projekt "Podpora podnikania v regióne Spiša" bol realizovaný v okresoch
Spišská Nová Ves, Levoèa a Gelnica.
Všeobecným cie¾om projektu bol udržate¾ný ekonomický a sociálny rozvoj
regiónu Spiš prostredníctvom:
- podpory rozvoja podnikate¾ského prostredia v regióne,
- zlepšenia podnikate¾ských a manažérskych schopností a zruèností podnikate¾ov
- a podpory vytvárania nových a udržania už vytvorených pracovných miest.
Pre cie¾ové skupiny projektu, zaèínajúcich a existujúcich podnikate¾ov a záujemcov o podnikanie, boli v rámci tohoto projektu poskytované nasledujúce
služby:
- informaèné a odborné poradenstvo
- poradenské a konzultaèné služby
- školenia a semináre pre MSP
- dlhodobé poradenstvo pre zaèínajúcich podnikate¾ov a pre MSP
- školenia pre záujemcov o podnikanie
- poradenstvo a monitoring MSP, podporovaných z finanèných programov
NARMSP
- aktívne vyh¾adávanie a podpora inkubátorových firiem
Výsledky programu za rok 2002:
poèet poskytnutých konzultácií

podnikatelia
záujemcovia o podnikanie
poèet klientov
podnikatelia
záujemcovia o podnikanie
poèet vypracovaných a posúdených podnikatelia
podnikate¾ských plánov
záujemcovia o podnikanie

235
305
183
126
3
17
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taèom, administratíva, obchodné zruènosti, psychológia,
zahranièný obchod. Teoretická príprava v rozsahu 320
hodín sa realizovala za úèasti interných a externých lektorov.
Súèast´ou etapy vzdelávania bola aj praktická príprava podnikate¾ského plánu v rozsahu 80 hodín. Praktická príprava
zahàòala najmä konzultaènú pomoc stážistom pri vypracovaní podnikate¾ského plánu, projekcii budúceho vývoja
firmy minimálne na obdobie troch rokov, prieskume trhu,
pri zvolení vhodnej metódy prieskumu trhu apod.
Vzdelávanie sa konèilo prezentáciou stážistom vypracovaného podnikate¾ského zámeru pred odbornou komisiou.
Po úspešnej prezentácii podnikate¾ského plánu stážista získal Osvedèenie o absolvovaní kurzu, ktoré platí pre územie
Slovenskej republiky. Úspešným absolvovaním rekvalifikaèného kurzu získal absolvent základné vedomosti a zruènosti potrebné na vedenie súkromného podniku.
V roku 2002 úspešne prebehli dva Komplexné vzdelávacoporadenské programy CEPAC, ktoré ukonèilo 32 stážistov.

VZDELÁVACIE PROGRAMY A SEMINÁRE
V roku 2002 sa školiace aktivity BIC Spišská Nová Ves
sústreïovali predovšetkým na nezamestnaných, ktorí
uvažujú o založení podniku. Cie¾om vzdelávacích aktivít
bolo ich èo najlepšie pripravit´ na podnikanie. V menšej
miere bolo vzdelávanie urèené pre zaèínajúcich a existujúcich podnikate¾ov. V rámci tejto oblasti sa uskutoènilo nieko¾ko seminárov a školení.
Komplexný vzdelávaco-poradenský program (KVPP)
Príprava budúcich podnikate¾ov z radov evidovaných nezamestnaných sa realizovala vo forme Komplexného vzdelávaco-poradenského programu. Tento program patrí medzi
úspešné aktivity BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. Je financovaný z prostriedkov Združenia CEPAC Slovensko v Považskej
Bystrici a realizuje sa v spolupráci s Okresnými úradmi
práce v Spišskej Novej Vsi, Levoèi a Gelnici. Obsahová štruktúra programu vychádza z poznatkov a skúseností francúzskeho Združenia CEPAC Soissons v Picardii. KVPP je orientovaný na oblast´zakladania malých podnikov.
Vzdelávací proces zahàòal 10 - týždòovú intenzívnu teoretickú prípravu stážistu (400 h), poèas ktorej sa predpokladá
aj dozrievanie podnikate¾skej myšlienky. Kurz bol zameraný na poskytnutie informácií súvisiacich so zaèatím podnikania z rôznych oblastí: marketing, manažment, právo,
dane, úètovníctvo, finanèné riadenie, základy práce s poèí-

Úspešnost´ programu CEPAC sa pravidelne vyhodnocuje.
Sleduje sa predovšetkým poèet absolventov kurzov, ktorí
zaèali podnikat´alebo sa zamestnali. Za obdobie rokov 1996
až 2002 sa realizovalo 19 kurzov CEPAC, ktorých sa zúèastnilo 277 stážistov, z nich 154 podniká (55,6 %), 72 sa
zamestnalo (26 %) a 51 (18,4 %) ostalo v evidencii úradov
práce.
Dosiahnuté výsledky za celé obdobie trvania programu sú
v nasledujúcom grafe.
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Úspešnost´programu CEPAC k 31.12.2002 :

Sektorová štruktúra absolventov programu CEPAC
k 31.12.2002:
2%

absolventi, ktorí sa pripravujú
na podnikanie

18 %

26 %

56 %

absolventi, ktorí
sa zamestnali
absolventi, ktorí si založili
vlastný podnik
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18 %

po¾nohospodárstvo
obchod

10 %
70 %

výroba
služby

Ostatné školiace aktivity
Školenia "Zaèínam podnikat´v cestovnom ruchu" a "Chcem pracovat´v oblasti cestovného ruchu" sa realizovali v rámci projektu "Rozvoj ¾udských zdrojov tréningové programy v regióne stredný Spiš", ktorý bol financovaný zo zdrojov
Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu. V projekte spolupracovalo BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. s úradmi práce v Spišskej Novej Vsi a Gelnici
a Spišskou regionálnou rozvojovou agentúrou. Cie¾om školení bolo poskytnút´
pomoc a rady záujemcom o prácu alebo podnikanie v oblasti cestovného ruchu.
Poèet hodín Poèet úèastníkov Termín školenia
Téma školenia
Zaèínam podnikat´ v cestovnom ruchu
200
12
19. 02. - 22. 03. 2002
Chcem pracovat´v oblasti cestovného ruchu
35
16
18. 03. - 22. 03. 2002
Spolu
235
28

V spolupráci s úradmi práce v regióne boli organizované kurzy "Základné
kroky pri zaèatí podnikania" (40 h) a "Èo má vediet´zaèínajúci podnikate¾"
(80 h). Cie¾ovou skupinou boli nezamestnaní, ktorí zvažujú možnost´vytvorit´
si vlastné pracovné miesto a zaèat´podnikat´. Kurzy boli zamerané na poskytnutie základných informácií, ktoré potrebuje zaèínajúci podnikate¾.
Téma školenia
Èo má vediet´zaèínajúci podnikate¾
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Èo má vediet´zaèínajúci podnikate¾
Spolu

Poèet hodín Poèet úèastníkov
80
12
40
15
40
14
40
17
40
17
40
13
40
9
40
13
80
20
130

Termín školenia
04. 02. - 15. 02. 2002
25. 02.- 01. 03. 2002
11. 04. - 17. 04. 2002
27. 05. - 31. 05. 2002
27. 06. - 3. 07. 2002
01. 10. - 08. 10. 2002
02. 10. - 08. 10. 2002
04. 11. - 08. 11. 2002
18. 11. - 29. 11. 2002

Pre existujúcich podnikate¾ov boli urèené krátkodobé školenia a semináre.
V roku 2002 bolo zorganizovaných 5 školení v rámci Klubu ekonómov a úètovníkov, so zameraním na zmeny legislatívy, týkajúcej sa ekonomiky, ktorých sa
zúèastnilo 62 úèastníkov.
V rámci Mikropôžièkového programu sa uskutoènilo 1 školenie pre žiadate¾ov
o mikropôžièku, ktorého sa zúèastnilo spolu 6 úèastníkov.
V roku 2002 BIC Spišská Nová Ves, s. r. o pripravilo a zorganizovalo celkom 23
školení, ktorých sa zúèastnilo 298 úèastníkov.
Celkový poèet zrealizovaných školení a seminárov za obdobie rokov 1993 2002 udáva nasledujúci graf:
30
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FINANÈNÉ PODPORNÉ PROGRAMY
PRE PODNIKATE¼OV

jov štátneho rozpoètu a PHARE. BIC Spišská Nová Ves s. r. o.
realizuje Mikropôžièkový program od roku 1999.

Pre rozvoj podnikania v regióne stredného Spiša má k¾úèový význam prístup malých a stredných podnikate¾ov k úverom a pôžièkám. Tradièným spojencom podnikate¾ov vo
svete sú v tomto smere najmä peòažné ústavy - komerèné
banky. V roku 2002 bol zavàšený proces privatizácie slovenského bankového sektora, ktorý znamenal ve¾ký posun
v budovaní stabilného podnikate¾ského prostredia.
Vstupom kapitálovo silných zahranièných investorov
a transferom ich marketingového know-how sa kvalitatívne mení banková èinnost´a chápanie služby zákazníkom. Už
prvý rok, ktorý bol v znamení stabilizácie a konsolidácie,
zaèal prinášat´ prvé ovocie v podobe nových produktov
a služieb pre zákazníkov. Do budúcnosti možno oèakávat´
ešte intenzívnejší boj o zákazníka, ako aj zvýšený záujem
o segment malých a stredných podnikate¾ov. Napriek tomu,
úverová politika týchto inštitúcií zostáva tradiène konzervatívna a nedostatoèné záruky sú najmä pre malých zaèínajúcich podnikate¾ov jedným z hlavných dôvodov zamietnutia ich podnikate¾ských zámerov.
Paralelne, preto ve¾kú úlohu pri realizácii podnikate¾ských
myšlienok a zabezpeèovaní prístupu malých a stredných
podnikate¾ov k úverovým zdrojom zohráva štátna podpora. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. sa aj v roku 2002 aktívne
zapojila do realizácie finanèných podporných programov,
ktorých vyhlasovate¾om je Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky prostredníctvom svojej špecializovanej inštitúcie Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP). K týmto programom patrí
Mikropôžièkový program a Podporný úverový program.
Mikropôžièkový program
Cie¾om programu je umožnit´prístup malých podnikate¾ov
k malým úverom na financovanie ich podnikate¾ských
zámerov. Mikropôžièka predstavuje pre malých podnikate¾ov èasto jedinú alternatívu získania kapitálu, nako¾ko
výška požadovaných úverov nie je nato¾ko atraktívna pre
ve¾ké bankové inštitúcie. Program je financovaný zo zdro-

V minulom roku došlo k viacerým zmenám v snahe zatraktívnit´tento úverový produkt. V marci 2002 došlo k zníženiu
základnej úrokovej sadzby odvodenej od diskontnej sadzby
NBS na fixnú sadzbu vo výške 11,00 % p. a. pre podnikate¾ské zámery investièného charakteru a 15,00 % pre podnikate¾ské zámery na obstaranie prevádzkových zásob. Od
novembra sa rozšíril okruh oprávnených žiadate¾ov na
podnikate¾ov s poètom zamestnancov do 20. Najvýraznejšou zmenou bolo zvýšenie objemu mikropôžièky z pôvodného horného limitu 500 tis. Sk na 800 tis. Sk pre projekty
z oblasti výroby, poskytovania služieb a cestovného ruchu.
Splatnost´úverov zostala zachovaná v dåžke 3 roky pre projekty investièného charakteru a 1 rok pre projekty zamerané na obstaranie prevádzkových zásob.
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. realizuje mikropôžièkový
program na území, ktoré je vymedzené okresmi Spišská
Nová Ves, Levoèa, Gelnica a Rožòava. Partnermi v Mikropôžièkovom programe BIC Spišská Nová Ves s. r. o. sú Mesto
Spišská Nová Ves, Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania v Bratislave a UniBanka, a.s.
Bratislava, filiálka Spišská Nová Ves.
Mikropôžièkový program BIC Spišská Nová Ves s. r. o. sa
minulý rok doèkal splatenia prvých pôžièiek (7 pôžièiek),
ktoré boli poskytnuté ešte v roku 1999. Poèas existencie
programu sa nevyskytli výraznejšie problémy pri splácaní
mikropôžièiek, èo svedèí o vhodnej príprave žiadostí.
Zámerom BIC Spišská Nová Ves s. r. o. v roku 2002 bolo
najmä zrýchlit´a zjednodušit´proces podania žiadostí a skrátit´dobu vymedzenú dòom podania žiadosti a dòom èerpania mikropôžièky. Zároveò sa však naïalej ve¾ký dôraz kládol na kvalitu spracovania žiadostí a samotný hodnotiaci
proces. K 31.12.2002 bolo podaných a v mikropôžièkovom
výbore prerokovaných celkovo 33 podnikate¾ských projektov v sume 12,92 mil. Sk, z ktorých bolo 22 schválených
v celkovej sume 8,55 mil. Sk. Priemerná výška schválenej
pôžièky bola 388 tis. Sk.
Stav za celé obdobie trvania Mikropôžièkového programu
je znázornený v nasledujúcej tabu¾ke:

Položka
Celkový poèet žiadostí
Požadovaná výška pôžièiek v mil. Sk
Poèet schválených žiadostí
Schválená výška pôžièiek v mil. Sk
Poèet zamietnutých žiadostí
Výška zamietnutých pôžièiek v mil. Sk
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1999 - 2001
22
8,42 mil. Sk
14
5,55 mil. Sk
8
2,87 mil. Sk

Rok 2002
11
4,5 mil Sk.
8
3,0 mil. Sk
3
1,5 mil. Sk

Spolu
33
12,92 mil. Sk
22
8,55 mil. Sk
11
4,37 mil. Sk

Poèet a objem schválených mikropôžièiek pod¾a sektorov za obdobie trvania
programu:
7

7

poèet
objem v mil. Sk
3,15

1

1

0,5

1

0,5

cestovný ruch

3,15

1

0,3

po¾nohosp.

0,35

obchod

služby

výroba

iné

Poèet a objem schválených mikropôžièiek pod¾a okresov za obdobie trvania
programu:
12

poèet
objem v mil. Sk
5,25

2
0,5
Spišská Nová Ves

1

Poprad

1
0,3
Rožòava

0,9
Gelnica

2
0,65
Levoèa

Podporný úverový program
Podporný úverový program realizuje Národná agentúra pre rozvoj malého
a stredného podnikania Bratislava (NARMSP) v spolupráci s BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o. a vybranými komerènými bankami v regióne od roku 1994.
Program je urèený malým a stredným podnikate¾om, zamestnávajúcim menej
ako 250 zamestnancov, ktorí chcú rozvinút´svoje podnikate¾ské zámery v oblasti výroby, remesiel, služieb a aktívneho cestovného ruchu. Podnikatelia, ktorí
splnia kritéria programu, môžu požiadat´ o poskytnutie úveru až do výšky 10
mil. Sk, s dobou splatnosti najviac 8 rokov.
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. posudzuje, èi predložený podnikate¾ský zámer je
v súlade s podmienkami programu a vypracuje stanovisko pre konkrétnu
komerènú banku.
Za rok 2002 bolo prostredníctvom BIC Spišská Nová Ves odporúèaných 6 podnikate¾ských projektov na financovanie z tohoto programu.
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V tabu¾ke sú uvedené informácie o realizácii Podporného úverového programu
v BIC Spišská Nová Ves v rokoch 1994 - 2002:

Poèet odporúèaných úverov
Požadovaná výška úverov v mil. Sk
Poèet schválených úverov

1995
21
43,35
3

1996
13
24,90
10

1997
8
26,90
2

1998
11
38,90
4

1999
16
67,50
4

2000
7
18,30
2

2001
5
14,90
0

2002
6
22,5
0

Spolu
87
257,25
25

Schválená výška úverov v mil. Sk
Poèet splatených úverov
Výška splatených úverov v mil. Sk

3,10
-

21,45
-

7,50
2
1,4

16,50
1
1,0

15,00
4
3,0

8,00
1
0,5

0
6
9,0

0
1
2,0

71,55
15
16,9

NOVOZALOŽENÉ PODNIKY
Od roku 1999 BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. sleduje poèet
novozaložených podnikov úèastníkmi kurzov a seminárov
a klientmi, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo pri zaèatí
podnikania. Najviac podnikov je zakladaných v oblasti služieb, preferovanou sférou je cestovný ruch.
V rokoch 1999 - 2002 bolo založených 165 malých podnikov s poradenskou pomocou BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
Keï sa uvedený údaj porovná s poètom vzniknutých podnikate¾ských subjektov - fyzických osôb za rovnaké obdobie
zistí sa, že v okresoch Spišská Nová Ves, Levoèa a Gelnica
bolo založených 1 126 podnikov a z tohoto poètu
14,65 % podnikate¾ov (165) pred zaèatím podnikate¾skej
èinnosti vyh¾adalo služby BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
Preh¾ad novozaložených podnikov pod¾a jednotlivých
oblastí
Rok
1999
2000
2001
2002
Spolu

Výroba
7
3
4
21
35

Služby
18
11
19
57
105

Obchod
3
3
5
10
21

Po¾nohospodárstvo Spolu
2
30
17
28
2
90
4
165

REGIONÁLNE PROGRAMY A PROJEKTY
Spoloènost´BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa aktívne podie¾a
na príprave, spracovaní a implementácií projektov regionálneho rozvoja, zameraných predovšetkým na rozvoj
malého a stredného podnikania a rozvoj cestovného ruchu.
V r. 2002 sa spoloènost´zapojila do realizácie viacerých projektov a programov.
- projekt AWAKE na podporu žien - podnikateliek v rámci
programu ECOS-OUVERTURE
- projekty v oblasti cestovného ruchu:
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• Pre feasibility study mikroregiónu Spišské Podhradie
a okolie
• Rozvoj ¾udských zdrojov - tréningové programy
v regióne stredný Spiš
• Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spiša
- Zlepšenie produktívneho sektora na východe Slovenska Zlepšenie podnikate¾ského prostredia pre malé a stredné
podniky na východe Slovenska
- program implementácie systémov riadenia kvality

Projekt AWAKE na podporu podnikania žien
v rámci programu ECOS - OUVERTURE
Projekt AWAKE na podporu a rozvoj podnikate¾ských aktivít žien bol realizovaný v rokoch 2000 až 2002. Hlavnými
partnermi projektu boli mesto Spišská Nová Ves, talianske
mesto Modugno, grécke mesto Sykies, mesto Tapa
v Estónsku a bulharské mesto Ilinden. Spoloènost´ BIC
Spišská Nová Ves, s. r. o realizovala aktivity projektu
v regióne stredný Spiš a súèasne zabezpeèovala organizáciu
a finanèné riadenie projektu za PHARE krajiny, t.j. za
Slovensko, Estónsko a Bulharsko. Hlavným cie¾om projektu
bolo rozšírenie sociálnej a ekonomickej súdržnosti prostredníctvom spolupráce regionálnych a medziregionálnych úèastníkov miestneho a regionálneho rozvoja ako aj
vzájomná spolupráca a výmena skúseností medzi jednotlivými regiónmi z rôznych krajín, zapojených do projektu.
Poèas realizácie projektu sa v rokoch 2000 - 2002 uskutoènili nasledovné aktivity:
- realizácia a vyhodnotenie prieskumu medzi ženami podnikate¾kami v jednotlivých regiónoch prostredníctvom
anonymných dotazníkov s cie¾om lepšie spoznat´situáciu
v podnikaní žien
- spracovanie komparatívnej štúdie o výsledkoch prieskumu v krajinách bývalého východného bloku, t.j.
Estónsku, Bulharsku a na Slovensku
- príprava a zorganizovanie medziregionálneho školiaceho
programu pre poradcov o metodológii poradenstva a o
využívaní informaèných technológií v podnikaní
- transfer poznatkov a skúseností z èinnosti centier na pod-

poru podnikania žien z krajín EÚ (Grécko, Taliansko) do krajín strednej a
východnej Európy (Slovensko, Estónsko, Bulharsko)
- založenie regionálneho ako aj medziregionálneho Fórumu podnikateliek
- realizácia školiacich programov pre ženy, ktoré uvažujú o podnikaní a kurzov
pre prácu s výpoètovou technikou
Pre nezamestnané ženy sa v rámci projektu poskytovali konzultácie a organizovali školenia a semináre.
Preh¾ad o poskytnutých konzultáciách v rámci projektu AWAKE za jednotlivé
mesiace roku 2002 zobrazuje graf:
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Okrem poradenstva bolo v rámci projektu AWAKE zorganizovaných 7 školení.
Štyri školenia boli zamerané na využívanie výpoètovej techniky s celkovým poètom 46 úèastníkov a tri školenia, boli zamerané na zaèiatky podnikania a zúèastnilo sa ich celkovo 46 úèastníkov.
Téma školenia
Základy práce s PC
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Základy práce s PC 2
Základné kroky pri zaèatí podnikania
Èo má vediet´zaèínajúci podnikate¾
Ovládanie PC
Základy práce s poèítaèom
Spolu

Poèet hodín Poèet úèastníkov
40
40
40
40
80
80
40

13
13
11
13
12
12
10
84

Termín školenia
8. - 12. 4. 2002
23. - 29. 5. 2002
10. - 14. 6. 2002
24. - 28. 6. 2002
18. - 29.11.2002
18. - 29.11.2002
16. - 20.12.2002

V súvislosti s realizáciou projektu 16 nezamestnaných žien, ktoré absolvovali
niektoré zo školení alebo poradenstvo si založilo svoj vlastný podnik a zaèalo
podnikat´.
Jednou z aktivít projektu bola inštitucionalizácia Fórumu podnikateliek na
regionálnej a medzinárodnej úrovni. V septembri 2002 na základe zmluvy
o združení fyzických osôb bolo založené Fórum podnikateliek. Cie¾om združenia je vzájomná výmena informácií medzi ženami - podnikate¾kami, zvyšovanie
právneho a ekonomického vedomia žien, presadzovanie záujmov žien na miestnej a regionálnej úrovni a nadväzovanie obchodných kontaktov s podobnými
združeniami nielen v rámci Slovenska. Prvou z aktivít Fórumu podnikateliek
bolo vydanie farebného katalógu, ktorý obsahuje profily jednotlivých èleniek
s popisom ich podnikate¾skej èinnosti.

podrobný preh¾ad o èinnosti spoloènosti v roku 2002 výroèná správa 2002

Projekty v oblasti cestovného ruchu
V roku 2002 pokraèovala realizácia projektov, financovaných z Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného
ruchu pri Ministerstve hospodárstva, ktoré boli schválené
ešte v roku 2001. Pokraèovali práce na štúdií - "Rozvojová
stratégia turistického potenciálu stredného Spiša", kde
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o vystupovalo ako predkladate¾
projektov, prièom realizátorom projektu bola Spišská
regionálna rozvojová agentúra.
Ïalšie dva projekty "Pre - feasibility study mikroregiónu
Spišské Podhradie a okolie" a "Rozvoj ¾udských zdrojov tréningové programy v regióne stredný Spiš" spracovalo
a realizovalo BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. V týchto projektoch predkladate¾om projektov bola Spišská regionálna
rozvojová agentúra.
Pre-feasibility study mikroregiónu Spišské Podhradie obsahuje podrobné informácie o jednotlivých obciach a meste
Spišské Podhradie, o turistickej vybavenosti jednotlivých
stredísk a technickej infraštruktúre. Súèasne navrhuje rozvojové zámery v jednotlivých lokalitách vo väzbe na jedineènost´ územia, ktoré je súèast´ou svetového kultúrneho
a prírodného dedièstva UNESCO.
Projekt - "Rozvoj ¾udských zdrojov - tréningové programy
v regióne stredný Spiš" bol zameraný na rozvoj ¾udských
zdrojov prostredníctvom vzdelávacieho programu pre
nezamestnaných, ktorí uvažovali o podnikaní alebo o získaní práce v cestovnom ruchu.
V roku 2002 prebehla realizácia školenia "Zaèínam podnikat´v cestovnom ruchu" s poètom úèastníkov 12 a školenia
"Chcem pracovat´ v oblasti cestovného ruchu" s poètom
úèastníkov 16. Úèastníci prvého kurzu získali informácie
z oblastí práva, daní, úètovníctva, marketingu cestovného
ruchu, regionálneho marketingu, obchodných zruèností,
potrebných pre založenie firmy, informácie o možnostiach
využívania predvstupových nástrojov - Phare, ISPA,
SAPARD a pod. Školenie bolo ukonèené vypracovaním
a obhajobou podnikate¾ského plánu stážistov, prièom
úèastníci dostali osvedèenie o absolvovaní kurzu.
Absolventi druhého kurzu získali preh¾ad o práci v zariadení cestovného ruchu, týkajúce sa organizácií práce, pracovno-právnych vzt´ahov, komunikácie so zákazníkom, základných pravidiel stolovania, spoloèenského správania sa
a kategorizácie zariadení cestovného ruchu.
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Zlepšenie produktívneho sektora na východe
Slovenska - Zlepšenie podnikate¾ského prostredia
pre malé a stredné podniky na východe Slovenska
(Podnikate¾ský inkubátor v Spišskej Novej Vsi)
Projekt sa zameriava na zlepšenie podmienok pre podnikanie prostredníctvom posilnenia podnikate¾skej podpornej infraštruktúry a to vybudovaním podnikate¾ského
inkubátora v Spišskej Novej Vsi. Podnikate¾ský inkubátor
predstavuje jeden z dôležitých nástrojov podpory malých
a stredných podnikate¾ov. V inkubátore sa budú poskytovat´administratívne a výrobné priestory, ako aj ïalšie služby pre podnikate¾ov. Podstatnú èast´firiem, umiestnených
v inkubátore budú tvorit´ malé zaèínajúce firmy, ktoré
potrebujú pomoc pri zaèatí podnikania a po rozbehnutí
svojej èinnosti inkubátor opustia.
Partneri projektu:

NARMSP Bratislava,
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.,
mesto Spišská Nová Ves
SRRA Spišská Nová Ves

Zdroje financovania: PHARE,
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
Mesto Spišská Nová Ves
Projekt sa zaèal pripravovat´ešte v rokoch 2000 až 2001.
V roku 2002 bolo vypracované memorandum o porozumení, projektová dokumentácia a tendrová dokumentácia
pre výstavbu podnikate¾ského inkubátora v Spišskej
Novej Vsi. V novembri 2002 prebehlo vyhodnotenie tendra na výstavbu podnikate¾ského inkubátora a vít´azná
firma v decembri 2002 prevzala stavenisko a zaèala sa
rekonštrukcia a výstavba inkubátora, ktorá bude prebiehat´ do októbra 2003. Na výstavbu podnikate¾ského
inkubátora boli schválené finanèné prostriedky z programu PHARE vo výške 325 tis. EUR a zo štátneho rozpoètu
vo výške 2,1 mil. Sk.
Program implementácie systémov
riadenia kvality - KVALITA
BIC Spišská Nová Ves v rámci programu Kvalita realizovalo
dlhodobé poradenstvo v oblasti budovania systémov riadenia kvality pod¾a noriem STN EN ISO radu 9000:2000, prostredníctvom externého poradcu spoloènosti, ktorý je držite¾om medzinárodného certifikátu auditora pre systémy
riadenia kvality. Poradenstvo, zamerané na systémy riadenia kvality sa v roku 2002 realizovalo v štyroch firmách v
regióne.

STREDISKO PRIEMYSELNÝ PARK

STREDISKO TV REDUTA

Nové stredisko Priemyselný park sa stalo súèast´ou spoloènosti v roku 2002 a to v súvislosti so chválením finanèných
prostriedkov na zriadenie priemyselného parku v Spišskej
Novej Vsi zo štátnych zdrojov a zo zdrojov programu
PHARE.
V prvej polovici roku 2002 prešlo do majetku mesta
Spišská Nová Ves cca 6 000 m2 budov a výrobných hál
a 32 000 m2 asfaltových a trávnatých plôch.
V júli 2002 bola podpísaná zmluva o prenájme vyššie
uvedených nehnute¾ností medzi BIC Spišská Nová Ves,
s. r. o. a mestom Spišská Nová Ves, na základe ktorej sa
Priemyselný park stal strediskom BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o.

Od 1. 10. 2001 sa súèast´ou spoloènosti BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o. stala TV Reduta, mestská televízia, ktorá poskytuje pravidelný komplexný informaèný servis obèanom
mesta.

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. ako nájomca zabezpeèovalo
užívanie tohto nehnute¾ného majetku podnikate¾skými
subjektami na podnikate¾skú èinnost´ v zmysle projektu
priemyselného parku a taktiež zabezpeèovalo odbornú starostlivost´o tento majetok.
Pre tento úèel boli podpísané nájomné zmluvy so 6 spoloènost´ami, podnikajúcimi prevažne v drevárskej výrobe.
V daných výrobných halách bolo prostredníctvom týchto
firiem zamestnaných 55 pracovníkov.
V rámci pripravovaného projektu výstavby nových výrobných priestorov a potrebnej technickej infraštruktúry stredisko Priemyselný park poskytovalo množstvo dôležitých
technických informácií pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a taktiež pre agentúru SARIO, ako súèast´
prezentácie projektu.
Prevádzkáreò priemyselný park sa nachádza v bývalom
areáli Nového domova a v súèasnej dobe zamestnáva 1 pracovníka.

Rok 2002 bol pre televíziu Reduta prvým kalendárnym
rokom v spoloènosti BIC Spišská Nová Ves, kedy v nových
podmienkach si televízia overila svoju ekonomickú schopnost´ prevádzky. Najväèším obchodným partnerom bolo
Mesto Spišská Nová Ves. Televízia nadviazala mnohé
obchodné kontakty s inými médiami a televíznymi spoloènost´ami, ako i s podnikate¾skou klientelou v regióne
a meste. Televízia Reduta sa stala pravidelným prispievate¾om do celoplošného vysielania Slovenskej produkènej
spoloènosti známej ako stanica JOJ a dodávala programy
pre televíznu spoloènost´TA3.
Okrem týchto aktivít sa svojou tvorbou zúèastòovala na
celoslovenských sút´ažiach v televíznej tvorbe, kde získali
redaktori - tvorcovia programov mnoho ocenení, èo
svedèí o kvalitnom redakènom a technickom tíme televízie. V letných mesiacoch bola televízia technicky posilnená
o digitálnu technológiu, èo prispelo k plynulejšej a ekonomickejšej prevádzke televízie. Spoloènost´ BIC Spišská
Nová Ves v októbri 2002 požiadala na podnet Mestského
zastupite¾stva Radu pre vysielanie a retransmisiu SR o
zmenu licencie na vysielanie terestriálne a táto licencia jej
bola Radou udelená. Bol to zaèiatok administratívnej,
dokumentaènej a technickej prípravy terestriálneho vysielania v Spišskej Novej Vsi, ktorého zaèiatok sa predpokladal na marec - apríl 2003. Prevádzka bola i v tomto roku
zabezpeèovaná osemèlenným tímom redaktorov, grafikov,
kameramanov a technikov. Taktiež i naïalej dopåòali tento
tím externí spolupracovníci.
V roku 2002 bolo odvysielaných 9000 minút obrazového
spravodajstva, 423000 minút videotextu (7050 hodín)
a 524160 minút teletextu (8760 hodín), ktorého súèast´ou
je aj obèianska inzercia, kde obèania za poplatok uverejòujú svoje inzeráty na kúpu a predaj alebo poskytovanie služieb.
Televízia v roku 2002 dokázala svoju samostatnú schopnost´ prevádzky po technickej, dramaturgickej a hlavne
ekonomickej stránke.
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Organizaèná štruktúra
spoloènosti
Spoloènost´BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. má tri samostatné
strediská - stredisko BIC, stredisko TV Reduta, stredisko
Priemyselný park. Každé stredisko hospodári samostatne,
má otvorený vlastný bankový úèet, osobitne sleduje vlastné
výnosy a náklady, samostatne vedie úètovníctvo. Pre každé
stredisko je urèený vedúci strediska, ktorý zodpovedá za
celkový chod strediska. Jednotliví vedúci strediska za svoju

èinnost´ zodpovedajú konate¾ovi - riadite¾ovi spoloènosti
a spoloèníkovi spoloènosti - mestu Spišská Nová Ves.
Najvyšším orgánom spoloènosti BIC Spišská Nová Ves,
s. r. o je Valné zhromaždenie, ktoré tvorí jediný spoloèník mesto Spišská Nová Ves. Doh¾ad nad spoloènost´ou má tiež
trojèlenná Dozorná rada.

SPOLOÈNÍK SPOLOÈNOSTI

mesto Spišská Nová Ves

DOZORNÁ RADA

Ing. Pavol KOŠALKO
JUDr. Michal KOMARA
PaedDr. Imrich MAKARA

KONATE¼ A RIADITE¼ SPOLOÈNOSTI

Ing. Katarína KROTÁKOVÁ

Stredisko BIC
Vedúci strediska
Ekonomický a úètovný poradca
Manažér pre vzdelávanie, poradca
Manažér pre finanèné programy, poradca
Sekretariát, informaèné poradenstvo

Okrem interných pracovníkov BIC Spišská Nová Ves spolupracuje s viacerými externými pracovníkmi z rôznych
oblastí ako je zavádzanie systémov riadenia kvality
(1 poradca), právo (2 poradcovia pre Obchodný zákonník
a zákonník práce a 1 poradca pre živnostenský zákon),
dane (2 daòoví poradcovia), zahranièný obchod (1 porad-

Ing. Katarína KROTÁKOVÁ
Mária MROVÈÁKOVÁ
Ing. ¼ubomíra DZIMKOVÁ
Ing. Martin KARCHÒÁK
Martina ŠIMÈÁKOVÁ

ca), úètovníctvo a úètovný audit (1 úètovný auditor),
manažment (1 poradca), komunikácia (2 lektori), sociálne
poistenie (1 lektor), zdravotné poistenie (1 lektor), hygiena, bezpeènost´ a ochrana zdravia pri práci (2 lektori),
požiarna ochrana (1 poradca).

Stredisko TV Reduta
Vedúci strediska
Šéfredaktor, publicista
Redaktor, publicista
Redaktor, reklamný manažér
Zvukový technik, strihaè
Kameraman, televízny technik
Grafik, strihaè
Grafik, strihaè, pokladník

Marcel BLAHUT
Marek Baláž
Ivana Ratkovská, Miriam Semanová
Zoltán Fabián
Miroslav Butora
Bohuš Maceják
Ing. Michal ¼orko
Peter Kopecký

Stredisko Priemyselný park
Správca Priemyselného parku
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Ing. Zdeno Jackoviè

Schéma organizaènej štruktúry spoloènosti

Valné zhromaždenie Spoloèník
Dozorná rada
Konate¾ spoloènosti, riadite¾

Stredisko BIC

Stredisko Priemyselný park

Stredisko TV Reduta

Riadite¾ BIC

Správca Priemyselného parku

Vedúci TV Reduta

Sekretariát

Externí spolupracovníci

Šéfredaktor, publicista
Redaktor, publicista

Poradca, ekonóm

Redaktor, reklamný manažér

Poradca, manažér
pre vzdelávanie

Zvukový technik, strihaè

Poradca, manažér pre
finanèné programy

Kameraman, televízny technik
Grafik, strihaè
Grafik, strihaè, pokladník
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Hospodárske výsledky
spoloènosti
Suma
6 041
698
2 143
3 200
4 540
98
96
449
363
170
7
1 974
240
+109
+298
137
-26
+244

Výkaz ziskov a strát
spoloènosti za rok 2002
(v tis. Sk)

Položka
Aktíva celkom
1. Stále aktíva
Nehmotný investièný majetok
Hmotný investièný majetok
Finanèné investície
2. Obežné aktíva
Zásoby
Poh¾adávky
Finanèný majetok
Peniaze
Úèty v bankách
3. Ostatné aktíva

Suma
21 768
1 229
0
829
400
20 437
0
4 006
16 431
25
16 406
102

Súvaha spoloènosti
k 31. 12. 2002 (v tis. Sk)

Pasíva celkom
1. vlastné imanie
2. cudzie zdroje
3. ostatné pasíva

21 768
2 487
18 785
4960

Položka
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb
Spotreba materiálu a energie
Služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Tržby z predaja investièného majetku a materiálu
Zostatková cena predaného investièného majetku a materiálu
Tvorba rezerv
Tvorba opravných položiek do prevádzkových nákladov
Ostatné prevádzkové výnosy
Ostatné prevádzkové náklady
Prevádzkový hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok z finanèných operácií
Daò z príjmov za bežnú èinnost´
Mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za úètovné obdobie
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Štruktúra výnosov spoloènosti v rokoch 1998 až 2002 (v tis. Sk)

Stredisko BIC
Kontrakt PHARE - NARMSP
Štátny rozpoèet
CEPAC a ostatné školiace aktivity
Mikropôžièkový program
Ostatné
1. stredisko BIC spolu
2. stredisko TV Reduta
3. stredisko Priemyselný park
Celkom

1998

1999

2000

2001

2002

966
0
672
14
293
1 945

758
332
805
349
311
2 555

13
507
634
525
1 196
2 875

203
54
656
535
1 091
2 539
706

1 945

2 555

2 875

3 245

1 470
646
698
318
2 090
5 222
2 830
731
8 783

1998
1999
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Priemyselný park

školiace aktivity

TV Reduta
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Štruktúra nákladov spoloènosti v rokoch 1998 až 2002 (v tis. Sk)
1998
175
334
1 304
189
75
10
3

Spotreba materiálu a energie
Služby
Osobné náklady
Odpisy
Tvorba rezerv
Ostatné prevádzkové náklady
Ostatné finanèné náklady
Dane a poplatky
Tvorba opravných položiek

1998
1999
2000

1999
201
743
1 180
112
130
35
27
3

2000
291
1 059
1 198
103
100
55
12
5
54

2001
332
906
1 675
75
0
33
11
29
0

2002
698
2 143
4 540
96
170
240
19
98
7
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BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Zimná 72
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 00421 - 53 - 442 62 54, 417 38 11
Fax: 00421 - 53 - 417 38 16
E-mail: bicsnv@spisnet.sk
www.bicsnv.sk

