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1. Príhovor konateľky
spoločnosti

Váže
žené dámy, vážení páni,
Je mi cťou, že Vám môžem predložiť výročnú správu
s
spoločnosti za rok 2003, ktorý bol pre spoločnosť
sp
veľmi významný. Cieľom tejto
to výročnej
výr
správ je
predniesť a zhodnotiť aktivity
aktivi a výsledky spoločnosti
za rok 2003.
BIC Spišská
Spišs Nová Ves, s.r.o pôsobí v oblasti podpory
malého a stredného podnikania už od roku 1992.
ma
Počas svojej jedenásťročnej činnosti si dokázalo
vybudovať svoje postavenie na trhu v regióne a jeho
dnešné výsledky sú odrazom správne zvolenej
stratégie už v počiatkoch jeho činnosti.
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme
hodnotiť rok 2003 ako jeden z najúspešnejších
v celom vývoji spoločnosti. Potvrdením úspešné
ného
pôsobenia spoločnosti okrem dosiahnutých
hospodárskych výsledkov sú aj ďalšie aktivity
ty, ktoré
sa podarilo zrealizovať a ukončiť v tomto ro
roku. Z nich
môžem spomenúť najmä dokončenie výs
ýstavby
podnikateľského inkubátora v októbri 20
2003 v meste
Spišská Nová Ves ako dôležitý medzník
ík dobudovania
podnikateľskej podpornej infraštrukt
ktúry v regióne,
získanie grantu z Grantovej schémy
my rozvoja
ľudských zdrojov, zníženie úrokovvých mier v rámci
Mikropôžičkového programu a samozrejme aj počet
novovzniknutých malých podnikov
dnikov a vytvorených
pracovných miest za pomoci
ci nášho centra.
Naše úspešné výsledky, ktoré sme d
dosiahli sú
aj odrazom veľmi tesnejj a tvor
tvorivej spolupráce s
dôležitými subjektmi tak
ak na národnej ako aj na
regionálnej a miestnej úrovni. Rozhodujúcou mierou

k to
tomu prispelo dlhoročné
dlhoroč partnerstvo s Národnou
agent
entúrou na podporu malého
malé a stredného
podnika
ikania, na základe ktorého
ho je spoločnosť
súčasťou
u siete
s
Regionálnych poraden
adenských
a informačn
čných centier ako aj Podnikateľ
ateľských
inovačnýc
ých centier na Slovensku a tiež spolup
olupráca
so štátno
nou správou a samosprávou v regióne, najmä
naj
s mesto
stom Spišská Nová Ves. Úzka spolupráca s
úradm
dmi práce, so Spišskou regionálnou rozvojovou
age
entúrou, Košickým samosprávnym krajom,
kanceláriou Slovenskej obchodnej a priemyselnej
ka
komory v Spišskej Novej Vsi, združením CEPAC
Slovensko, UniBankou, podnikateľmi a ďalšími
organizáciami v regióne prispela k realizácií
viacerých úspešných projektov v roku 2003.
Významný podiel na úspešnosti spoločnosti
majú pracovníci centra, ich profesionálny prístup
p
k zákazníkom a ochota si zasluhujú poďakovani
ovanie.
Poďakovanie patrí samozrejme aj našim
m klientom
kl
a obchodným partnerom za prejaven
avenú dôveru
a doterajšiu spoluprácu.
Veríme, že i v roku
u 20
2004 bude BIC Spišská Nová
Ves, s.r.o jedným
dným z rozhodujúcich aktívnych
účastníkov
níkov sociálno-ekonomického rozvoja i rozvoja
podnikateľského prostredia v regióne stredného
podn
Spiša.

Ing. Katarína Krotáková
konateľka spoločnosti
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2. Základné údaje
a informácie

Názov spoločnosti:
Právna forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Vznik:
Základné imanie:
Vlastník spoločnosti:
Najvyšší orgán spoločnostti:
Štatutárne orgány spoločno
nosti:

BIC
C Spišská
Sp
Nová Ves, s.r.o
spoločnosť s ručením obmedzeným
sp
m
Zimná 72, 052 01 Spišská Nová Ves
31659969
31659969/732
14. október 1992 zápisom do obchodn
ného registra
562 000 Sk
mesto Spišská Nová Ves - 100 % od ro
oku 1998
Valné zhromaždenie
Konateľ spoločnosti - Ing. Katarína Krotáková
Dozorná rada Ing. Pavol Ku
ubičár
Ing. Ladislavv Lučivjanský
Ing. Stanislaav Gonda

Predmet činnosti:
- podnikateľské poradenstvo, tvorrba pracovných
príležitostí
- činnosť organizačných, účtovných
h a ekonomických
poradcov
- výkon školiacej činnosti v oblasti manažmentu
m
malých a stredných podnikov
- poskytovanie úverov z vlastných zdro
rojov
nebankovým spôsobom
- zabe
zabezpečovanie služieb informačných
h
a market
rketingových, zameraných na pod
dpor
poru
cestovného
ho ruchu
- sprostredkovanie
anie transféru techn
chnológie
- vyhľadávanie a spros
prostredkov
dkovanie fondovv
štartovacieho a rizikové
ového
vé
ého kapitálu pre vzn
vznikajúce
ﬁrmy
- prenájom nebytových
neby
priestorov
orov s poskytovaním
poskytov
iných ako zzákladných služieb
- prená
renájom hnuteľných vecí
- sslužby v automatizovanom spracovaní dátt

a v informaačnej technike
- plánovaniie, zriaďovanie a prevádzkovanie
podnikate
teľských, technologických, inovačných
a zakladaateľských centier za účelom vytvorenia
prevádzkových
zkových priestorov, spoločenských zariadení
a podpory
ory manažmentu pre zakladateľov ﬁriem
a pre ﬁrmy začínajúce svoju činnosť
- reklam
mné činnosti
- vydávanie
vanie neperiodických publikácií
- loká
okálne
ne televízne vysielanie a vys
vysielanie teletextu
- naklaadanie
dan s výsledkami tvorivej
tvo
činnosti so
súhla
lasom autora
au
Poslanie
lanie spoloč
spoločnosti:
sti:
zabezpečenie
ezpečeni trvalo udržate
žateľného sociálnoekonomického
onom
rozvoja regiónu
nu stredného
s
Spiša
prostredníctvom
os
podpory malého
o a stredného
podnikania a spracovania a realizácie stra
strategických
zámerov a projektov, ktoré smerujú k ekonom
nomickému
oživeniu regiónu.
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3. História
spoločnosti

1992

1994

Spoločnosť BIC Spišská
ká Nová Ves, s. r. o bola založená
spoločenskou zmluvo
ou zo dňa 8. septembra 1992
ako spoločnosť s ručen
ním obmedzeným mestom
Spišská Nová Ves a dvo
omi fyzickými osobami – Ing.
Václavom Stachurom a Ing.
I
Petrom Ťapákom.
Spoločnosť bola zapísan
ná 14. októbra 1992 do
obchodného registra. Me
esto Spišská Nová Ves
poskytlo spoločnosti nepe
eňažný vklad, a to
nebytové priestory k bezpl
platnému užívaniu na dobu
25 rokov od jej registrácie v obchodnom registri, a to
na Zimnej ulici č. 71 a 72 v Spišskej
Sp
Novej Vsi. Prvými
konateľmi spoločnosti sa stalli Ing. Václav Stachura
a Ing. Peter Ťapák. V decembri
ri 1992 bol prijatý
prvý zamestnanec spoločnosti
ti ekonómka p. Mária
Mrovčáková. Po založení spoloč
očnosť svoju činnosť
začala rozbiehať v priestoroch mestského
m
úradu
v Spišskej Novej Vsi.

BIC Spišská No
ová Ves, s. r. o bolo začlenené do siete
Regionálnych poradenských a informačných centier
(RPIC) a Podn
nikateľských inovačných centier (BIC) na
Slovensku, kttorú koordinuje Národná agentúra pre
rozvoj maléh
ho a stredného podnikania.
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia
spoločnostti novým konateľom a zároveň riaditeľom
om
spoločnostti sa stal Ing. Marián Smorada. Spoločn
nosť
má už trocch stálych zamestnancov a niekoľkých
externých
h spolupracovníkov.
Turistické
é informačné centrum sa odčlenilo od
spoločno
osti a stalo sa samostatným subjektom.

1993
V tomto roku mesto Spišská Nová V
Ves ﬁnancov
covalo
prvú rekonštrukciu budovy na Zimn
nej ulici
ulic č.
72, kde sa presťahovala spoločnosť
sť p
po
o ukončení
rekonštrukč
ukčných prác. Spoločnos
čnosť BIC
C Spišská Nová
Ves, s. r. o získala
kala vlastné kancelárske
kan
priestory
p
a zasadačku. Riadite
diteľom
eľom spoločnosti saa stáva Ing.
Michal Buza.

1995
Prvýkrrát v histórii spoločnosti bol uzatvorený
kontrakt
rakt s Národnou agentúrou pre rozvoj malého
a stredného
edného podnikania na služby poradenstva
poradenstv
a vzdelávania
delávania pre malých a stredných podnikateľov,
pod
ako
o aj nezamestnaných, ktorí uvažujú o podnikaní
z okresov
kresov Spišská Nová Ves, Levo
Levoča a Gelnica.
Sp
Spoločnosť
po
oločnosť poskytovala tieto služby v súlade so
zm
mluvam
vami pre poradens
enstvo a vzdelávanie, platnými
pre roky 1995 – 1998,
pr
199 pričom poskytované služby
v tomto obdob
období
bí b
boli hradené z programu PHARE.
V tomto ob
období saa začína
zač rozvíjať spolupráca
s úradm
radmi práce prostredníc
dníctvom krátkodobých
školení a poradenstva pre nezamestnaných.
šk
neza
V januári 1995 sa BIC Spišská Nová
ová Ves, s. r. o stáva
členom Asociácie podnikateľských cent
centier RPIC a BIC
Slovenska. Valné zhromaždenie spoločnosti
osti v januári
1995 schválilo nového spoločníka spoločnosti,
ti
ktorým sa stáva Ing. M. Smorada.
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1996
BIC Spišská Nová
ová Ves s. r. o sa zapoji
zapojilo do projektu
– „Dynamickejší
mickejší rozvoj turizmu v regióne SSpiš
- Gemer“,
emer“, ktorý priniesol vytvorenie jedinečného
turistického produktu tzv. Gotickej cesty. Projekt
tu
bol implementovaný v regiónoch Spiša a Gemera.
Konkrétnymi výstupmi projektu bolo vydanie
Image prospekt Spiš - Gemer v slovenskom,
nemeckou a ang
anglickom jazyku, spoločná účasť na
medzinárodnom veľtrhu turizmu
zmu 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
Baden-Bade
a implem
ementáciu projektu, dosiahnutie cieľov
a výsle
ýsledkov projektu. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bol
bo
spolupracujúcim partnerom
spo
nerom projektu. Projekt bol
bo
ukončený v roku 199
1997.
V roku 1996 sa spoločnosť zapojila do realiz
reaalizácie
Komplexné
xného vzdelávaco-poradenskéh
ého
progra
ogramu pre nezamestnaných – CEPAC
CEP na základe
ade
rozhodnutia Valného zhromažden
roz
enia Združenia CEPAC
Slovensko Považská Bystrica a zmlúv,
z
uzatvorených
medzi spoločnosťou BIC a úra
úradmi práce v Spišskej
Novej Vsi, Levoči a Gelnici. Kurz
rz bol akreditovaný
Ministerstvom školstva SR. Prvýý kurz
k
v rámci
programu sa uskutočnil v dňoch 15.
1 apríla až 17. júna
1996. KVPP úspešne ukončilo 13 stá
tážistov. Zapojením
do programu sa začína intenzívna spo
polupráca
s úradmi práce a starostlivosť o nezame
mestnaných,
ktorí si chcú založiť podnik.
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa stala
s
členom Združenia pre rozvoj regiónu Spiš a zároveň
z
členom záujmového združenia Spišská regioná
nálna
rozvojová agentúra.
V spoločnosti už pracuje 5 stálych zamestnancovv
a to riaditeľ, ekonómka, koordinátor pre vzdelávacie
cie
aktivity, poradca a sekretárka.
1997
Začal sa realizovať
ať pr
projekt „Posilnenie ponuky
poradenstva pre malé
é a stredné
st
podniky na
Slovensku“ v rámci programu
mu TRANSFORM,
T
ktorý
ﬁnančne podporila nemecká Ausgle
sgleichbank
v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj
ro
malého a stredného podnikania a sieťou RPIC
PIC a BIC.
Cieľom projektu bolo rozšíriť poradenské aktivity
ty
centier. V rámci projektu sa začalo realizovalo
dlhodobé poradenstvo v oblasti zavádzania
systémov riadenia kvality podľa ISO noriem vo
ﬁrmách v regióne stredného Spiša. Projekt priniesol
rozšírenie ponúkaných služieb spoločnosti a transfer
know-how, výmenu skúseností a vedomostí.
Poradenstvo vo ﬁrmách prebiehalo za účasti
slovenského a nemeckého poradcu. Vedúcim
projektu bolo HWK Trier a spoločnosť BIC Spišská

Nová Ves, s. r. o bola
bo spolupracujúcim part
artnerom
HWK Trier v regióne
ne.
1998
Na základe rozhodnutia Valné
Va ného zhromaždenia
spoloč
poločnosti a odkúpenia
enia obchod
hodných podielov
od fyzických
kých o
osôb sa v roku 1998
8m
mesto Spišská
Nová Ves stalo jed
jediným
jediným vlastníkom spoločnosti.
sp
Novým konate
ateľom spoločnosti
oločnosti sa stala Ing. Katarína
Krotáko á.
Krotáková.
1999
Spoločnos
nosť BIC
C Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojila do
štátneh
neho podporn
rného programu na poskytovanie
pora
oradenstva a vzdel
elávacích služieb pre malých
a stredných podnikate
teľov s ﬁnančným príspevkom
zo štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej
zmluvy s Národnou agentú
ntúrou pre rozvoj malého
a stredného podnikania.
V apríli 1999 bola vypracovaná
ná „Koncepcia rozvoja
malého a stredného podnikaniaa v okrese Spišská
Nová Ves“.
V júni 1999 sa spoločnosť stala plnop
oprávnym členom
EBN, medzinárodnej asociácie Podnikat
Podnikateľských
inovačných
vačných centier (BIC) v Európe, ktorá b
bola
založená v roku 1984 v Bruseli. EBN koordinu
koordinuje
medzinárodné projekty svojich členov s cieľom
posilniť postavenie jednotlivých
dnotlivých podnikateľských
podnikateľskýc
inovačných centier v regiónoch.
och.
V máji 1999 sa centrum zapojilo do
Mikropôžičkového programu na základe
e zmluvy,
zmlu
uzatvorenej s Národnou agentúrou pre rozvoj
malého a stredného podnikania. Finančné
prostriedky na poskytovanie mikropôžičiek
spoločnosť získala z programu PHARE. V tomto roku
bolo schválených prvých 10 pôžičiek v celkovej sume
3,3 mil. Sk.
V roku 1999 bolo ukončené dlhodobé poradenstvo
vo ﬁrme NOVES, s. r. o Spišská Nová Ves, ktorá ako
prvá získala medzinárodne platný certiﬁkát ISO 9002
za aktívnej pomoci spoločnosti.
V období júl až august 1999 sa uskutočnila
rekonštrukcia objektu - kancelárskych priestorov,
re
kde
de sídli spoločnosť. Celkové náklady na opravy a
rekon
onštrukciu dosiahli výšku 333 tis. Sk.
2000
V rámci proj
ojektu „Zvýšenie informovanosti v oblasti
cestovného ru
ruchu v regióne
Spiš - Gemer bola
bo vydaná farebná publikácia –
Sprievodca
prievodca po Gotickej
Go
ceste. Sprievodca bol vydaný
v 4 jazykových
ykových mut
mutáciách – slovenskom, anglickom,
nemeckom a maďars
maďarskom jazyku v celkovom náklade
5 000 ks. Publikácia
cia bo
bola vydaná za ﬁnančnej účasti
programu PHARE. Na p
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 začal realizovať projekt na podporu
podnikania žien s názvom AWAKE v rámci programu
ECOS-OUVERTURE, kde spoločnosť BIC vystupovala
ako ﬁnančný koordinátor projektu za PHARE krajiny.
Projekt sa realizoval v rokoch 2000 – 2002.
Spoločnosť sa stala spolupracujúcim partnerom
projektu – Udržateľný rozvoj komunít v regióne
stredného
ého Spiša (UNDP/UNIDO) spolu so združením
Dôstojný živ
život, pričom hlavným partnerom sa
stalo ETP Košic
šice. Projekt je prednostne zameraný
na riešenie problé
blémov rómskych komunít
a znevýhodnených
h skupín
sk
obyvateľov v regióne
stredného Spiša.
V tomto roku bolo úspešne
šne ukončené poradenstvo
o
v oblasti zavádzania systémov
mov riadenia kvality
v piatich ﬁrmách z nášho región
ónu, ktoré získali
medzinárodne platný certiﬁkát /Šir
Širila, a. s., Spi
Spišská
Nová Ves, Urban+Hulec-parkety, Spišs
išská Nová
No
Ves, T.T.S. Consulting, spol. s r. o., Spišs
išskáá Nová
Ves, MäsoSpiš, spol. s r. o., Spišská N
Nová Ves
a Jochman-Netzsch,
ochman-Netzsch, spol. s r. o.,, Spišská
SSpišsk
iš k Nová Ves/.
2001
BIC Spišskáá Nová
N
Ves, s. r.r o sa zapojilo do výzvy
na podávanie
e projekto
p
ktov, vyhlásenou Národnou
agentúrou pre roz
ozvo
zvoj malého a stredného
podnikania pod
d názv
názvom „Program poradenstva
a vzdelávania pre MSP“
SP“, kde bolo úspešné a získalo
alo
grant. Projekt
ekt s názvom
m „Podpora
„P
podnikania
ania
v regióne
e Spiša“
S
sa realizova
val v období
dobí november
n
2001 ažž december 2002. V rám
ámci
mci p
projektu sa
poskytovali
kytovali informačné a kkonzult
ultačné službyy
a organizovali školenia
škole
a semináre
re pre cieľové
skupiny klientov.
klien
V rám
rámci Pilotnej grantovej schémy pre
p rozvo
zvoj
cestovného ruchu pri Ministerstve
ve hospodárst
rstva boli
spoločnosti BIC Spišská Nová Ve
Ves, s. r. o schválen
ené
dva granty na spracovanie projektov
pro
- „Pre-feasibilit
bility
study mikroregiónu Mlynky
ky a okolie“ a „Rozvojová
stratégia turistického pote
otenciálu stredného Spiša“.
Spoločnosť v týchto pro
rojektoch vystupovala ako
predkladateľ projektov
tov a realizátorom projektov bola
Spišská regionálnaa rozvojová
r
agentúra.
V ďalších dvoch projektoch
pr
– „Pre-feasibility study
mikroregiónu Sp
Spišské Podhradie a okolie“ a „Rozvoj
ľudských zdroj
rojov – tréningové programy v regióne
stredný Spiš
iš“, v ktorých ako predkladateľ projektov
vystupovala
vala Spišská regionálna rozvojová agentúra
bolo riešiteľom
ešiteľom projektov BIC Spišská Nová Ves,
Ves s. r.
o. Projekty
ojekty sa začali realizovať ešte v roku 2001 a boli
ukon
ončené v roku 2002.
Za aktívnej pomoci centra b
bol budovaný systém
riadenia kvality podľa noriem STN EN ISO
radu 9000:2000
2000 v ďalšej ﬁrme z regiónu, ktorá
získala
ala medzinárodne
me
platný certiﬁkát a to
Kameňopriemysel – Spiš, a.s. Spišské Podhradie.
Kam
Od októbra 2001 sa súčasťou spoločnosti stala
mestská televízia TV Reduta, ktorá prevádzkuje
televízne vysielanie pre obyvateľov mesta Spišská
Nová Ves.

2002
20
V tomto
o rroku sa začal realiz
alizovať projekt s názvom
m
– „Zlepšenie
ie p
produktívne
vneho sektora na východe
e
Slovenska – Zle
lepšenie
enie podnikateľského prostre
tredia
pre malé a str
stredné
edné podniky na východe Slov
ovenska“,
zameranýý na
n rozvoj a podporu podnikateľs
eľskej
infraštruk
ruktúry v regióne, a to prostredníctvom
íctvom
zriaden
enia podnikateľského inkubátora v Spišskej
S
kej
Nove
ovej Vsi.
V auguste
a
2002 bolo v spoločnosti BIC Spiš
pišská
ká Nová
Ves zriadené ďalšie stredisko – Priemysel
Priemyse
selný
elný park.
V roku 2002 sa uskutočnila ďalšia
šia rekonštrukcia
reko
priestorov spoločnosti.
ti. Nák
Náklady na vvytvorenie
novej zasadačky
čky o p
ploche 42,3 m2 boli vo výške 180
tis. Sk a opra
oprava pavlače stála 110
1 tis. Sk. Zároveň
mesto Spišská Nová Ves ﬁna
mest
nancovalo rekonštrukciu
vstupných priestorov a sc
schodiska.
2003
03
V januári tohto roku sa začal realizovať aj projekt
E-work – opportunity for women v rámci programu
Leonardo da Vinci, určený pre ženy. Ide o inovatívny
školiaci program, ktorý sa organizuje v spolupráci
s partnermi z Poľska, Grécka
Gr
a Veľkej Británie.
V aprílii 2003 spoločnosť získala
získ grant z Grantovej
schémy rozvoja ľudských zdrojov na realizáciu
programu „Motivačný a vzdelávací
cí program
pro
pre
mladých nezamestnaných z regiónu Stred
tredného Spiša
na riešenie vlastnej nezamestnanosti“. Program
gram sa
realizoval v máji až októbri 2003.
V októbri 2003 sa dokončila
dokonči výstavba
podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.
Od decembra 2003 boli znížené úrokové miery
v mikropôžičkovom programe.

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. , Výročná správa 2003
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4. Organizačná
štruktúra

Valn
lné zhromaždenie
spoločnosti
M t Spišská
Mesto
SSpišs Nová Ves
Spoločník

Dozorná rada
spoločnosti

Konateľk
eľka spoločnosti

Stredisko
BIC Spišská Nová Ves

Externí pracovníci
spoločnosti

SStredisko
TV Reduta

Stredisko
Priemyselný park

10

Stredisk
ediská spoločnosti
ti BI
BIC Spišská Nová
ová V
Ves, s. r. o.
Spoločnosť má tri stre
trediská:
- stredisko BIC
- stredisko TV Redu
Red
duta
uta
- stredisko Priemy
myselný park

Stredis
isko BIC
IC
Základn
dný p
pred
redm
redme
dmet činnosti

- po
podpora malého
ho a stredného podnikania
- reg
egionálny rozzvoj
- pora
radenstvo,
o, konzultácie
- podn
nikateľské
ské plány
- organ
nizovanie
anie ško
školení, seminárov
- mikropôžičkový
mikrop čk
program

Ve
edúci strediska
Eko
onomický
ký a účtovný
ú
poradca
Man
nažér
ažér pre
p vzdelávanie, poradca
Man
Mana
nažér pre ﬁnančné programy, poradca
Sekre
etariát, informačné poradenstvo

Ing. Katarína KROTÁKOVÁ
Mária MROVČÁKOVÁ
Ing. Ľubomíra DZIMKOVÁ
Ing. Martin Karchňák
Martina ŠIMČÁKOVÁ

St
Stred
disko TV Reduta
Základný
Základ
dnýý predmet činnosti

- lokálne televízne
zne vysielanie
vy
a vysiela
ielanie teletextu

Vedúci sttrediska
Pracovníci
ci televízie

Marcel Blahut
ut
- šéfredakto
or, publicista
- redaktor,r, publicista
- redakt
ktor, reklamný manažér
- zvukkový technik, strihač
- kam
ameraman, televízny technik
- gr
graﬁk, strihač
- graﬁk, strihač, pokladník

Marek Baláž
Ivana Ratkovská
Miriam Semanová
Zoltán Fabián
Miroslav Butora
Bohuš Maceják
In
ng. Michal Ľorko
Pete
eter Kopecký

Stredisko Priemyselný par
pa
ark
Základný predmet činnosti

- správa majetku priemyselného parku
- pre
prenájom nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty

Správca Priemyselného parku

Ing. Zdeno
no Jackovič
J

BIC, s.r.o. , Výročná správa 2003
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5. Prehľad činnosti
za rok 2003

5. 1. Stredisko
ko BIC
Program poradenstva pre malých
a stredných podnikateľov
teľov
Program poradenstva
denstva pre vybrané
sskupiny záujemcov
záuje
o podnikania
Jed u z najdôležitejších aktivít spoločnosti
Jednou
je poskytov
tovanie poradenstva a konzultácií
pre cieľové skupiny
kupiny klientov. Najpočetnejšou
skupinou sú nezamestnaní, ktorí chcú riešiť
svoju nezamestnanosť vytvorením si vlastného
pracovného miesta ako SZČO a zamestnaní, ktorí
sú ohrození stratou zamestnania a taktiež uvažujú
o podnikaní. Ďalšou skupinou klientov, ktorým
bolo poskytované poradenstvo a konzultácie, sú
začínajúci a existujúci
existujúc podnikatelia.

konzultácií v celkovom objem
eme 193,5 poradenských
hodín zo všetkých oblasti potreb
rebných pre rozvoj
podnikateľských aktivít.

V období
bdobí od roku 1994 do roku 2003 centr
cen
nt
ntrum
poskytlo svojim
vojim klientom celkovo 1963
63 prvý
vých
konzultácií a 3679
9 odbo
odborných konzu
nzultácií.
Graﬁcké znázornenie celkového
ého počtu poskytnutých
prvých a odborných konzult
ultácií v rokoch
h 1994 – 2003

Konzultácie a poraden
denstvo sa poskytovali klientom
v rámci dvoch programov
prog
a to Program
m poradenstva
pre malých a stredných
st
podnikateľov
eľov a Program
Progra
poradenstva
stva pre vybrané skupin
upiny záujemcov
o podnik
nikanie, ﬁnancovanýc
ných zo štátneho rozpočtu.
V roku 2003 pracov
acovníci BIC Spišská Nová Ves,
s. r. o. poskytli
kytli v rámci týchto dvoch programo
mov
svojim
m klientom
kli
86 prvých konzultácií v cel
elkovom
objem
bjeme 43 poradenských hodín a 152 odbo
borných

Dôležitou
u súč
súčasťou aktivít v tejto oblasti je aj
spracovanie a posúdenie
posú
podnikateľských plánov.

12
Vývoj počtu spracovaných podnikateľských
odnikateľs
plánov za
obdobie rokov 1994 – 20033 poskytuje na
nasledujúci graf

ČO MÁ VEDIEŤ
DIEŤ ZAČÍNAJÚCI PODNIKATEĽ
POD
(80 H)
19. 05. - 30.
3 05.

12 účastníkov

02. 06.
06 - 13. 06.

16 účastníkov
1

03. 11. - 14. 11.
03

16 účastníkovv

19. 11. - 02. 12.

16 účastníkkov

ZAKLADÁM SSVOJ PODNIK (400 H)
04. 02. - 15. 04.

17 účas
účastníkov

12. 09. - 25. 11.

16 účastníkov

ČO MÁ VEDIEŤ ZAČ
ZAČÍNAJÚC
AJÚCI PODNIKATEĽ ZÁKLADY (40 H)
17. 02. - 21. 02.

19 účastníkov

17.
7. 03.
0 - 21.
21 03.

17 účas
účastníkov

26. 11.
26
1 - 02. 12.

15 účastníkov
kov

ČO MÁ
Á VEDIEŤ ZAČÍNAJÚCI PODNIKATE
IKATEĽ NADSTAV
AVBA (40 H)

Vzdelávacie
Vzdel
programy
Vzdelávacie aktivity sú
s dôležitou oblasťou činnos
nnosti
spoločnosti. O vzdeláávanie prejavujú záujem
áujem
predovšetkým nezame
mestnaní a zames
mestnaní
záujemcovia o podnika
kanie. V rok
roku 2003 boli
preferované najmä dve
e obla
oblasti:
a) Informáciee o zzačatí po
odnikania - základné
informác
in
rmácie o začatí
ač pod
odnikania, štruktúre
podnikateľského
pod
dnikateľského
kého plánu
plánu, prihlasovacích
a odvodových
dových
výc
ých povinnostiach
pov
povinnos
samostatne
zárobkovo
vo činných
nných osôb,
o
možnostiach
ﬁnancovania
ovania podnikateľských
podnika
ika
kateľs
zámerov apod.
b) Práca
áca s výpočtovou technikou
tech
- základné
vedomosti a zručnosti pri práci s výpočtovou
technikou z hľadiska užívat
ateľov operačného
systému WINDOWS, program
amov WORD a EXCEL

a) Informácie o začatí podnikania
ia
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. má Ministe
terstvom
školstva SR akreditovaných
ných 5 vzdelávaccích aktivít,
zameraných na poskyt
oskytnutie informácií o začatí
podnikania. Sú
ú to:
to
- Minimum
m podnikateľa
p
(rozsah 24 h)
- Základ
kladné kroky pri začatí podnikania (rozsah 40 h)
- Čo
o má vedieť začínajúci podnikateľ (rozsah 80 h)
- Zač
Z čínam podnikať v cestovnom ruchu (rozsah 200 h)
-Z
Zakkladám svoj podnikk (rozsah 400 h)

03. 03. - 07.
0 03.

19 účastníkov

24. 03. - 28
8. 03.

17 účastníkov
kov

03. 12. - 09.. 12.

15
5 úča
účastníkov

Kurzy zamerané na informácie
nformácie o začatí podnikania
absolvovalo
olvovalo celk
celkom
m 195 záujemcov o podnikanie.

b) Práca s výpočtovou technikou
V tejto oblasti má BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
akreditované Ministerstvom školstva dve vzdelávacie
aktivity:
- Základy práce na PC pre užívateľov (rozsah 80 h)
- Práca na počítači v prostredí WINDOWS (rozsah 160 h)
Prevládajúci trend rozširovania výpočtovej technikyy
do podnikateľskej praxe pr
priniesol aj mimor
moriadne
vysoký
y ý záujem o vzdelávanie
ávanie v tejto oblasti. Bolo
Bo
realizovaný
vaných 10 kurzov,
ov, zameraných
zame
na prácu
s prog
programom WORD
D a EXCEL v ro
rozsahu 40 h a jeden
kkurz v rozsahu 160 h: Celkom bolo vzdelávanie
poskytnuté147 účastníkom
častníkom kurzov.
Práca s počítačo
čom - WORD (40 h)
17. 02. - 21. 02.
0

15 ú
účastníkov

10. 03. - 14
4. 03.

11 úča
častníkov

27. 03. - 02. 04.

13 účast
stníkov

01. 12
12.
2 - 05
2.
05. 12
12.

13 účastník
íkov

Prác
áca s počítačom - WORD (32 h)
18 11. - 21. 11.
18.

Práca naa p
počítači v prostredí WINDOWS (160 h))
06. 10. - 31. 10.
10

V roku
u 2003 boli realizované tieto akreditované
kurzy::

14 účastníkov

15 úča
účastníkov
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Práca s počítačom - EXCEL (40 h)
24. 02. - 28. 02.

15 účastníkov

17. 03. - 21. 03.

11 účastníkov

03. 04.
4. - 0
09. 04.

13 účastníkov

24. 11. - 28. 1
11.

14 účastníkov

08.
08
8. 12. - 12. 12.
8.

13 účastníkov

Dosiahnuté výsledky za celé obdobie trvania programu
sú v nasledujúcom grafe:

Celkový počet zrealizovaný
zrealizovaných školení a seminárov
sem
za
obdobie rokov 1993 – 2003:
3:

Spoločnosť
nosť BIC Spišská Nová
ová V
Ves v roku 2003
zorganizovala 24 kurzovv v celkovom
celko
lkov
rozsahu 1 928
hodín, ktorých sa zúčastnilo
stn
tnilo
nilo 354 ú
úča
účastníkov.

Komplexný
exný
vzdel
vzdelávacoo-poradenský
program (K
KVPP)
V spo
olupráci so Združením CEPAC Slovensko
v Povvažskej Bysstrici, Okresnými úradmi práce v
Spišskej
SSpišs
p skej Novej Vsi, Levoči a Gelnici v roku 2003
preb
reb
biehala príprava 33 potenciálnych podnikateľov
v dvo
och
o
c KVPP Zakladám svoj podnik.

Úspešnosť programu CEPAC k 31.12. 2003:

Kom
mplexný
ný vzdelávaco-poradenský program
Zakkladám svo
voj podnik má rozsah 400 h, čo
pre
edstavuje 10
0 - týždňovú intenzívnu teoretickú
ickú
príp
ípravu stážistu,
u, orientovanú
o
na oblasťť zakladania
zak
maalých podnikov. Program
Pr
Zakladám
dám svoj podnik má
4 etapy, ktoré umožňuj
ňujú účastník
stníkovi programu po
získaní
skaní vedomostí a infor
ormá
rmácií o podnikaní, príprave
podnikateľského
odnikateľského plánu vyu
yužiť poradenstvo pri
prvých krokoch ssúvisiacich so založením vlastného
podniku.

Sektorová štruktúra absolventov programu CEPAC
AC
k 31.12. 2003:

Úspešnosť programu CEPAC sa pravidelne
vyhodnocuje. Prioritným ukazovateľom je počet
absolventov kurzov, ktorí začali podnikať. Sleduje
sa aj počet absolventov kurzov, ktorí sa zamestnali,
t. j. odišli z evidencie nezamestnaných. Za obdobie
rokov 1996 až 2003 sa realizova
realizovalo 21 kurzov CEPAC,
ktorých sa zúčastnilo 310 stážistov, z nich 181
18
podniká (58,39 %), 79 sa zamestnalo (25,4
25,48 %) a 50
ostalo v evidencii úradov práce (16,13
13 %).
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Požadovaná a schválená výška mikropôžičiek v rokoch
1999 – 2003:

Mikropôžičkový program
Cieľom programu je umožniť prístup začínajúcich a
malých podnikateľov s počtom do 20 zamestnancov
k nízkoobjemovým úverom na ﬁnancovanie ich
podnikateľských zámerov. Program je ﬁnancovaný zo
zdrojov štátneho rozpočtu a PHARE Európskej Únie.
BIC Spišská Nová Ves s. r. o. realizuje Mikropôžičkový
program od roku 1999.
Program je realizovaný na území, ktoré je vymedzené
okresmi Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica
nica a Rožňava.
Partnermi
nermi v Mikropôžičkovom
Mikropôžič
programe BIC Spišská
Nová Ves
es s.
s r. o. sú Mesto Spišská Nová Ves, Národná
agentúra pre
re rozvoj
r
malého a stredného podnikania
v Bratislave a UniBanka,
Uni
a.s. Bratislava, ﬁliálka Spišská
Nová Ves.

Poskytnuté mikropô
pôžič
žičky podľa odvetví k 31. 12. 2003
V nadväznosti na zmeny prog
rogramu z roku 2002, najmä
jmä
zvýšenie výšky mikropôžičky až do
d výšky 800 tis.. Sk,
Sk
záujem klientov v roku 2003 sa týkal
kal najmä ﬁnancovania
na
rozsahom väčších investičných zámero
erov a to najmä
z oblasti výroby – spracovanie dreva
va a ces
cestovného
ruchu V uplyn
ruchu.
uplynulom roku bolo pos
oskytnutých celkom
10 mikropôžičiek, z toho šesť v sume prevyšujúcej
600 tis. Sk. Priemerná výškaa m
mikropôžičky za rok 2003
predstavovala sumu 511 tis.
tis Sk.
V minulom roku bolo
olo splatených ďalších 6 pôžičiek,
čím bolo úspešne
e ukončené
u
splácanie prvých 13
mikropôžičiek poskytnutých ešte v rokoch 1999
a 2000. Počass existencie programu sa ne
nevyskytli
výraznejšie
e problémy pri splácan
splácaní mikropôžičiek.
K 31.12.
3 2. 2003 bol
bolo podaných a v mikropôžičko
čkovom
výbore
vý
ore prerokovaných
pr
celkovo 47 podnikat
kateľských
projektov
tov v sume 20,67 mil. Sk, z ktorých bolo 37
schválených v celkovej sume 16,7 mil. Sk. Priemerná
výška schválenej pôžičky bola 454 tis. Sk.
Stav za celé obdobie trvania Mikropôžičkového
programu znázorňuje nasledovná tabuľka
Položka
Celkový počet
žiadostí

1999 2000
200 2001 2002 2003 celkom
kom
17

5

0

11

14

47

Poža
Požadovaná
výška
pôžičiek v mil. Sk

6,12

2,30

0

4,50

7,75

20,67

Počet schválených
žiadostí

10

4

0

9

14

37

3,55

2,00

0

3,50

7,65

16,7

Počet zami
mietnutých
žiadostí

7

1

0

2

0

10

Výška zamietnutý
utých
pôžičiek v mil. Sk

2,57

0,30

0

1,00

0

3,87

Počet splatených
pôžičiek

0

0

0

6

7

13

Výška splatených
pôžičiek v mil. Sk

0

0

0

2,35

2,40

4,75

Schv
hválená výška
pôžičie
iek v mil. Sk

Novozaložené podn
nik
iky
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o starostlivvo sleduje
uje počet
novovzniknutých ﬁriem v rámci jed
dnotlivý
vých
programov a projektov, ktoré realizu
uje
ep
pre
začínajúcich podnikateľov. V rámci ttý
týchto
programov bolo v roku 2003 poskyt
kytn
nutá pomoc pri
založení 85 nových podnikov.
Poče novozaložených podniko
Počet
kov v obdo
obí 1999 - 2003

Spolu
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Podrobný
bný prehľad celkového počtu novozaložených
novo
podnikov
nikov podľa jednotlivých sektorov v rokoch
roko
1999 – 2003
výroba

službyy obchod poľnohosp
poľnohosp. sp
spolu

1999

7

18

3

2

3
30

2000
200

3

11

3

0

17

2001

4

19

5

0

28

2002

21

57

10

2

90

2003

23

56

6

0

85

spolu
p

58

161

27

4

250

použité ﬁnančné pr
prostriedky z programu PHARE, zo
štátneho rozpočtu (pro
prostredníctvom Ministerstva
hospodárstva) a z rozpočtu
rozpoč mesta Spišská Nová
rozpočt
ová
Ves. Okrem toho inkubátor
or získal
z
aj technické
te
ké
vybavenie, ktoré bolo ﬁnancov
cované
ované zo štátneh
ova
štátn
neho
rozpočtu prostredníctvom
vom Ministerstva výstavby
vý
a regionálneho rozvo
ozvoja.
Prehľad
ľad ﬁnancovania projektu podľ
dľa zdrojov
program PHARE
prog
325 000,0
,00 EUR 59,79 %
štátny rozpočet – MH
49 584
4,36 EUR 9,12 %
MVaRR
M
VaRR
52 970,70 EUR 9,75 %
mes
esto Spišská Nová Ves
26 484,31 EUR 4,87
87 %
Podn
nikateľský inkubátor
89 492,95 EUR 16,47
47 %
Celkové
vé náklady projektu 543 532,32 EUR

Podni
nikateľský in
nkubátor
Názov proje
jektu
Zlepšenie pro
roduktívneho
ho sektora na východe
Slovenska – Zlepšenie
Zl
podnikateľského pr
prostredia
pre malé a stred
edné podniky
odniky na východe
vých
Slovenska
Cieľ projektu
ojektu
Nárast konkurencieschopnosti
encie
podnikov na východe
Slovenska zlepšením podmienok pre podnikateľov
prostredníctvom posilnenia podnikateľskej
podpornej infraštruktúry
Účel projektu
Inkubátor predstavujú jeden z najdôležitejších
nástrojov podpory malých a stredných podnikateľov
vo väčšine rozvinutých krajín a preto aj účelom
inkubátora v Spišskej Novej Vsi je pomôcť
začínajúcim, malým ﬁrmám v podnikaní z regiónu
Spišská Nová Ves. Vo svojich
jich priestoroch inkub
kubátor
poskytuje pr
pre inkubátorové
rové ﬁrrmy nielen prenájom
jom
priestoro
torov, ale aj ďalšie
e služby za výhodných
podmienok ako sú napr. administratívne
podm
administr
práce,
používanie kancelárskej
árskej a výpočtove
výpočtovej techniky,
poštové služby, príjem odkazov, prístup
prístu na
internet a k odbornej
bornej literatúre, kopírov
kopírovanie,
vedenie účtovníctva,
vníctva, poradenstvo a konz
konzultácie
z rôznych oblastí
blastí (právo, účtovníctvo, ﬁnanc
nancie
a pod.), spracovanie
acovanie podnikateľského plánu,
prístup k mikropôžičkam a pod. Tieto služby budú
bu
poskytované
vané inkubátorovým
ovým ﬁrmám počas tzv.
inkubačnej
inkubač
ačnejj do
doby
d
a po jej uplynutí inkubátor opust
stia.
Koor
ordinátor projektu
Nár
Ná
árodná agentúra pre rozvoj
áro
malého
ého a stredného podnikania
Partneri proje
ojektu
BIC Spišská Nová
vá Ves,
V s.r.o
Mesto Spišská Nováá Ves
V
Spišská regionálna rozvoj
vojová agent
gentúra
Financovanie projektu
Na výstavbu podnikateľské
ľského
o inkubátora
in
boli

Grantová
á schéma
a
rozvoja ľuds
ľudských
h zdroj
zdrojov
Názov projektu
Motivačný a vzdelávací program pre mladýc
ýcch
nezamestnaných z regió
ónu Stredného Spišaa na
riešenie vlastnej nezam
mestnanosti
Cieľ
eľ projektu
p
Motivovať
ovať účastníko
kov k riešeniu vlastnej
nezamestnano
nanosti formou získavania novýcch
znalostí a vedomo
omo
mostí, vyžadovaných pri ucchádzaní
mo
sa o pracovné miesto
sto aalebo vytvorením vlastného
pracovného miesta
mi
– založ
aložením vlastného
o podniku.
Partneri projektu
proj
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o
NÚP-OÚP Spišská Nová Ves
NÚP-OÚ
P-OÚP Levoča
NÚP-OÚP Gelnica
NÚ
Cieľov skupina
Cieľová
Mladí nezamestnaní
ní vo veku od 18 do 29 rokov
Realizácia projektu
Projekt bol realizovaný v období od 12
2. mája 2003 do
15. októbra 2003.
Projekt bol určený pre dve skupiny mladých ľudí.
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V prvej skupine boli záujemcovia o zamestnanie,
ktorí si rozšírili vedomosti a nadobudli nové zručnosti
pri práci s výpočtovou technikou so zameraním na
prácu s multimédiami. Každý účastník si vytvoril
vlastnú web-stránku a zaevidoval sa na internetovej
stránke, ktorá je určená uchádzačom o zamestnanie.
Táto skupina absolvovala ďalej tréningový program.
Jeho cieľom bolo účastníkov pripraviť na pohovory
a konkurzné konania pri hľadaní si zamestnania.
Druhá skupina mladých ľudí absolvovala
olvo
teoretickú
prípravu na podnikanie a praktickú
tickú prípravu
prí
vlastného podnikateľského plánu. Vzdelávanie
Vzdelá
bolo doplnené o zvládnutie
tie práce s počítačom
počíta
a potenciálni podnikatelia
telia si podnikateľský p
plán
vyhotovili aj v elektron
ronickej podobe.
F
Financovanie
ep
pr
projektu
Grantová
Gra
Gr
rantová schéma
sché
rozv
rozvoja ľudských zdrojov

Cieľová skupina
nezamestnané ženy
ženy po materskej dovolenke
ženy, ktoré majú postihnuté dieťa alebo sú sami
postihnuté
Realizácia projektu
Projekt prebieha od januára
január 2003 a bude ukončený v
apríli 2004.
V rámci tohto programu
rogramu BIC Spi
Spišská Nová Ves
zorganizovalo
o v roku 2003 dve školenia
ško
pre
nezamestnané
ané ženy a to « Práca na p
počítači
v prostredí
dí Windows » v rozsahu 160 ho
hodín a
80-hodinové
dinové školenie z oblasti začiatkov podnikania
p
pod názvom « Čo má vedieť začínajúci podnikateľ ».
Týchto školení sa zúčastnilo spolu 31 žien.
Financovanie projektu
program Leonardo da Vinci

Výsle
edky projektu
Projekt
kt ukončilo 35 absolventov,, z nich
n 19 odišlo
z evidenc
ncie úradov práce.
Graﬁcké zná
ázornenie uplatnenia absolvento
tov po
ukončení projektu
ojektu

Projekt „E
E–W
WOW
OW –
Opportunity ffor Women“
Názov projektu
E – WOW – Opportunity for
f Wom
Women
Ciele projektu
zlepšenie profesi
zlep
ofesionálnych skúsenosti
s
a zručností
nezame
amestna
estnaných žien
ien
zlepše
epšenie počítačovej
čovej g
gramo
gramotnosti a jazykových
znalostí.
vyrovnanie príležitosti
ti naa trhu práce pre všetky ženy
používanie
p
e nových technol
technológií
lógií v praxi
zníženie nezamestnanosti
ne
i
spolupráca
práca medzi partnermi z rôznych krajín
Part
artneri projektu
The Association of Entrepreneursh
Entrepreneurship Promotion
(Poľsko)
Western Greece Development Centre
re (Grécko
écko)
E-service Sp.zo.o (Poľsko)
Colin Dunn Management Consultan
C
ltancyy (Veľká
(
B
Británia)
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o
B
r.o (Slovensko)
(

Program
m impleme
imp ementácie
ácie
systém
systé
témov
émov riadenia kvality
ity KVA
VA
ALITA
A
L
BIC
C Spišs
Spišsk
ská Nová Ves v rámci programu
amu Kvalita
K
realizuje p
poradenstvo v oblaasti budovania systémov
systém
riadenia kva
vality podľa norie
em STN EN ISO radu
9000:2000.
Poradenstvo pri
p vypracovaní
vaní dokumentácie kvality,
jej implementá
tácie a vzdelávanie
elávanie pracovníkov ﬁrmy
zabezpečuje BIC
C Spišská
ká Nová Ves pros
prostredníctvom
externého poradcu
porad spoločnosti,
poločnosti, ktorý je držiteľom
medzinárodného
inárodného certiﬁ
tiﬁká
kátu audítora pre systémy
riadenia kvality
ality podľa
pod noriem STN EN ISO radu
9000:2000.
Poradenstvo, zamerané na systémy riadenia kvality
sa v roku 2003 realizovalo v štyroch ﬁrmách. V roku
2003 bolo vydaním certiﬁkátu úspešne ukončené
poradenstvo v jednej z nich.
Prehľad o počte konzultácií a poradenstva v rámci
programu Kvalita v jednotlivých mesiacoch roku 2003
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5. 2. Stredisko TV Reduta
Rok 2003 bol pre televíziu Reduta druhým uceleným
kalendárnym rokom existencie v spoločnosti
BIC Spišská Nová Ves s.r.o. Televízia nadviazala
na predchádzajúcu činnosť a i v zhoršených
celospoločenských ekonomických podmienkach
si udržala svoju prevádzkovú a ekonomickú
životaschopnosť.

Teplička , Poráč, Letanovce a ostatných obcí. Týmto
spôsobom je zabezpečená zvýšená propagácia
mesta Spišská Nová Ves.
Vďaka tejto zmene televízia Reduta má možnosť
osloviť takmer 50 000 divákov, čo jej zabezpečuje i
vyššiu sledovanosť. Sledovanosť ovplyvňuje i predaj
reklamného času klientom a agentúram.

Obchodné kontakty TV Reduta

Aktivity TV Reduta v číslach

V roku 2003
003 najväčším obchodným partnerom bolo
Mesto Spišská Nová Ves, pre ktoré televízia dodávala
M
na základe
klade zmluvy kompletné programové bloky
obrazového,
zového videotex
zového,
videote
videotextovéeho a teletextového
vysielania
ielania podľa schválenej
schválen programovej štrukt
truktúry
Radou
adou pre vysielanie a retra
retransmisiu SR.
R.
Televízia pokračovala v nadviaz
nadviazaných
ných obchodných
k
kontaktoch
s inými médiami,i, medi
me
ediálnymi
agentúrami a televíznymi
mi spoločnosťa
s
osťami ako i
s podnikateľskou klien
klientelou v regi
regióne a meste
meste.
Televízia Reduta
uta zzároveň prerušila
erušila kontakty
ko
– dodávku p
príspevkov s televíziou
evíziou JOJ, z dôvodu
jej požiadavky
ky bulvárnejšieho
eho a agresívnejšieho
agresívnejš
podania správ z mesta a regiónu, čo skresľovalo
pozitívnu informo
movanosťť o meste a regióne. So
zmenami v dramatu
turgiiii Slovenskej televízie
nadviazala spoluprácu
cu
u s touto verejnoprávnou
inštitúciou a začali saa pr
pravidelne dodávať
spravodajské príspevvky do relácie Detské správy.

V roku 2003 bolo vyrobených a odvysielaných:
150 relácií
- 904 obrazových príspevkov aktualít a športového
spravodajstva
- 17 okrúhlych stolov
- tri špeciálne vysielania Veľkonočné, Vianočné
a Silvestrovské
- 9 000 minút obrazového spravodajstva,
- 423 000 minút videotextu (7 050 vhodín),
- 524 160 minút teletextu (8 760 hodín).

Realizované
ované projekty
Televízia Reduta za podpory
odporry
ry Veľvyslanectva
Veľvysla
Veľvys
Spojených štátov amerických
kých
h na Slov
Sloven
Slovensku v
r. 2002 zrealizovala projekt
ektt televíznej
televí j výrob
výroby
dokumentárnych ﬁlmov
movv v USA. Výsledk
Výsledkom pr
projektu
bolo 5 publicistických
stických ﬁlmov, ktoré boli v roku 20
2
2003
odvysielané
ané v televíziii Reduta a poskytnuté do siete
LOTOS
TOSu.
V spolupráci s LOTOSSom – združením lokálnych
staníc
aníc Slovenska bo
oli pracovníci televízie
spolutvo
vorcami niekkoľkých publicistických relácií Vstup Sllovenska do NATO, Európska únia, Tretí sektor,
atď. Na celoslove
atď
celoslovenských prehliadkach je televízia
Redu
dutaa pravidelne ocenená za svoju tvorbu a kvalitu
vysielaan
nia.
Význa
amná
á zzmena v TV Reduta
V messiaci júl tele
levízia po niekoľkomesačnej
techn
nickej príprave
ve a doplnení technikou a novým
nový
vysie
elacím softwarom
om a hardwarom naa videotext
vid
začalla vysielať terestriál
álne na 26. kanáli,
kaná čo ocenili
najm
mä obyvatelia , ktorí ne
neboli
oli p
pripojení na káblové
rozvvody.
Tento
to signál sa šíri i do blízkeho
ho okolia – Smižany,
Spišské
šské Tomášov
Tomášovce, Markušovce,
e, Ferčekovce, Sp
Sp.

Televízia v roku 2003 na základe pries
rieskumov
sledovanosti dosiahla druhé miesto
mies spomedzi
lokálnych televíznych staníc
níc v rámci Slovenska s 35%
pravidelnou sledovanosťo
osťou.
Nové projekty
ty TV
T Reduta
V záve
ávere roka 2003 sa televízia zapojila do prípravy
siete tvn
vnet. Sieť tvnet bude od septembra 2004
vnet
hlavnou mediálnou
m
agentúrou,
úrou ktorá vyplní voľné
reklamné vys
vysielacie časy, čo prinesie i vyšší ﬁnančný
tok z reklám. Z týchto dôvodov dôjde k zjednoteniu
vysielania v prime
me time všetkých 21 televízií
Slovenska združený
ných v tvnete. Vysielať sa bude
automatickým spôsob
obom z vysielacieho serveru.
Týmito krokmi sa zatrakt
ktívni vysielanie a dosiahne
sa rýchlejšia aktuálnosť a zároveň
z
sa zabezpečí
ekonomická stabilita.
ekon
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5 3.
5.
3 Stredisko Prie
emyselný
yselný
nýý park
V rámci strediska Priemyselného parku sa diali
pozitívne zmeny, smerujúce ku konečnej realizácii
projektu výstavby priemyselného parku.
Za účelom
elom implementácie
i
projektu Priemyselného
parku v Spišskej Novej Vsi bol zriadený začiatkom
roka 2003 pre účely
ely riadenia
ri
a monitorovania
projektu riadiaci výbor.
Výsledkom pravidelných stretnutí
utí riadiaceho
ri
výboru bolo podpísanie Memorandaa o p
porozumen
orozumení
(Implementačná dohoda) med
medzi vládou Slovenskej
Slove
republiky reprezentovanou Ministerstvom výstavb
stavby
a regionálneho rozvoja, Agentúrou pre podporu
regionálneho rozvoja a Mestom Spišská Nová
Ves, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Annou
Fedorovou. Účelom Implementačnej dohody bolo
detailizovať implementačné opatrenia a postupy
v rámci projektu PHARE SR 0107.06 Priemy
myselného
parku v Spišskej Novej Vsi ako dodatok
k ustanoveniam ﬁnančného memoranda pre PHARE
PH
národný program 2001. Táto Implementačná doho
hoda
bola podpísaná dň
Dňa
D
ňa 10. 7. 2003 Me
súťa
úťaž na dodávku p
parku
u s ﬁnančnou
Európske
keho spoloč
pozostávajú
ajúce z re
administrat
atívnych
nových vý
výrobných
realizáci
cie inžiniersk
rozvod
ody, rozvody p
elekt
ktrickej požiarn
a sp
spevnené plochy
vodou a odpadové
vo
kanalizácia splaško
vrátane technológ

Obh
hliadky staveniska uskutočnenej dňa
d 4. 8. 2003 sa
zúčaastnilii zástupcovia šiestich ﬁriem. Súčasťou
S
tejto
obhliiadky
dky staveniska bolo predstavenie všetkých
existu
ujúcich objektov a lokality pre realizá
u
realizáciu nových
obje
jekt
ktov.
Na zákklade doručených vypracovaných
h cenov
cenových
ponúk uvedených záujemcov bolo 9. 9
9. 2003
zahájen
né výberové konanie. Najús
ajúspešnejším
predklad
dateľom ponuky sa stalo
st konzorcium
Priemyse
elný park Spiš.
š. Ak
Ako vedúci konzorcia
vystupovvali Inžiniers
nierske stavby a.s. Košice, partneri
APS Alkon
on, s.r.o
s.r.o. a Uranpres, s.r.o. Spišská Nová Ves.
Dňaa 30. 11
11. 2003
2
nasledovalo podpísanie Zmluvy
o dielo me
medzii investorom
torom – Mesto Spišská Nová
Ves a zhotovit
ho
teľom konzorcium Priemyselný park
Spiš. Hodnota diela bola stanovená na 2.738.491,56
Euro bez DPH, dátum ukončenia stavby na 30.
september 200
04. Odovzdaním staveniska dňa 9. 12.
2003 bola zaháj
ájená výstavba, konkrétne prestavba 5

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. , Výročná správa 2003
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6. Hospodárske
výsledky

Výkaz
kaz ziskov a strát spoločnosti (tis. Sk)
Položka

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Tržby za predaj vlastn
ných výrobkov a služieb

1 945
5

2 197

2 350

2 077

6 041

6 381

Spotreba materiálu a energie

175
5

2
201

291

332

698

842

Služby

33
34

743

1 059

906

2 143

2 574

Pridaná hodnota

14
436
36

1 253

1 000

839

3 200

2 965

Osobné náklady

1 304

1 180

1 198

1 675

4 540

5 096

Dane a poplatkyy

3

3

5

29

98

74

189

112

103
03

75

96

150

Tržby z predajja dlhodobého majetku a materiálu

0

0

0

0

449

67

Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu

0

0

0

0

363

0

Použitie a zrušenie
zr
rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti

108
108

0

29

0

0

145

Tvorba reze
zerv na hospodársku činnosť

0

130

100

0

170

434

Tvorba opravných
pravných položiek do nákladov na hosp. činnosť

0

0

54

0

7

73

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

0

0

0

597

1 974

2 258

75

35

55

33

240

210

-135

-99
99

-486

-376

109

-602

17

322

513

525

298

694

Daň
ň z príjmov z bežnej činnost
nosti

2

113

54

9

137

77

Výsledok
sledo hospodárenia z mimoriadnej
nej ččinnosti

0

0

0

24

-26

0

-120

121

-27

164

244

15

Odpisy

Ostatn
statné
é náklady na hospodársku činnosť
Výsled
dok hosp
hospodárenia z hospod
spodárskej činnosti
Výsledok
edok hospodárenia
renia z ﬁnančnej činnosti

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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Súvaha spoločnosti (tis. Sk)
Položka

31. 12. 1998

31. 12. 1999

31. 12. 2000

31. 12. 2001

31. 12. 2002

31. 12. 2003

2 097

7 839

7 731

8 848

21 768

22 680

200

876

781

706

1 229

1 774

0

0

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

191

876

781

706

829

1 769

Dlhodobý ﬁnančný majetok

0

0

0

0

400

5

1 870

6 958

6 929

7 568

20 437

20 599
9

12

0

0

0

0

0

0

0

3 820

2 128

2 300

5 667

Krátkodobé pohľadávky

867

2 567

946

965

1 706
06

1 341

Finančné účty

991

4 391

2 163

4 475

16 431

13 591

92

75

45

36

25
5

65

899

4 316

2 118

4 439

16 406

13 526

27

5

21

574
74

102

307

31. 12. 1998

31. 12. 1999

31. 12. 2000

31. 12. 2001

31. 12. 2002

31. 12. 2003

Pasíva celkom

2 097

7 839

7 731

8 848

21 768

22 68
80

1. Vlastné imanie

1 618

2 138
38

2 102

2 266

2 487

2 234

Základné imanie

562

562

562

562

562
56

562

Kapitá
pitálové fondy

1 102

1 502

1 502

1 502

1 539

1 502
5

Fondy zo
o zi
zisku

35

35

41

41

49

6
62

Výsledok hospod
podárenia minulých rokov

39

-82

24

-3

93

93
3

Výsledok hosp. za účto
čtovné obdobie

-120

121

-27

164

244

15

2. Záväzky

428

5 63
630

5 550

6 325

18 785

19 969

Rezervy

108

130

200
0

200

370

804

0

0

5 097
0

5 097

16 825

16 817

320

5 500

253

1 028

1 570

2 348

0

0

0

0

20

0

51

71

79

257

496

477

Aktíva celkom
1. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

2. Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky

- Peniaze
- Účty v bankách
3. Časové rozlíšenie

Položka

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé
átkodobé záväzky
Bankové úvery a výpom
moci
3. Časové rozlíšenie
nie
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Vývoj vybraných ﬁnančných ukazovateľov
Vývoj výsledku hospodárenia
Výv
a za účtovné o
obdobie (v tis. Sk)

Vývoj aktív
ív (v tis.
ti Sk)
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Štruktúra aktív (v tis.
s. Sk)
Sk

ŠŠtruktúra pasív (v tis. Sk)

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

