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ÚVODNÉ SLOVO
Vážené dámy, vážení páni, mám cieľ prestaviť Vám výročnú správu spoločnosti BIC
Spišská Nová Ves, s.r.o za rok 2004.
Spoločnosť pôsobí v regióne stredného Spiša v oblasti regionálneho rozvoja
a podpory podnikania už od októbra 1992. Svoje aktivity v roku 2001 rozšírila o lokálne televízne vysielanie a v roku 2002 o správu Priemyselného parku.
Počas roka 2004 sa spoločnosť aktívne zapájala do regionálneho rozvoja a hlavne
do tvorby podnikateľského prostredia v regióne stredného Spiša prostredníctvom
rôznych aktivít a projektov. Poskytovala poradenstvo, odbornú pomoc, konzultácie pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov, organizovala školenia, riadila mikropôžičkový program, pripravovala televízne vysielanie, spravovala areál priemyselného parku a participovala na mnohých projektoch.

PODNIKANIE ĽUDOM:
CHCEME BYT DOBRÝMI SPROSTREDKOVATEĽMI
MEDZI SVETOM PODNIKANIA A SVETOM ĽUDÍ

Vstupom Slovenska do Európskej únie v máji 2004 sa vytvorili dobré predpoklady pre zapojenie sa spoločnosti do medzinárodných projektov a pre získavanie
medzinárodných skúseností. Prejavilo sa to predovšetkým v aktívnej účasti spoločnosti pri príprave, spracovaní a realizácií projektov, podporených z grantových
schém a hlavne prvýkrát ﬁnancovaných zo štrukturálnych fondov. Príprava a spracovanie projektov sa uskutočňovalo predovšetkým pre súkromný sektor – malých a stredných podnikateľov ako aj pre miestne samosprávy. Počas tejto práce
spoločnosť získala veľmi cenné skúsenosti so spracovaním projektov, ich riadením
a implementáciou. V tejto oblasti získala aj prvé úspechy. Niektoré projekty, ktoré
spracovala pre klientov, boli úspešné a v súčasnosti sú realizované za podpory ﬁnančných zdrojov z EÚ.
Od januára 2004 spoločnosť začala implementovať projekt s názvom TRATOKI,
ﬁnancovaný z programu INTERREG IIIC. Účasť spoločnosti na tomto projekte má
význam hlavne v tom, že spoločnosť získava informácie o nových trendoch v oblasti podpory malých a stredných podnikateľov v Európe. Podnikateľský inkubátor,
ktorého stavba bola ukončená koncom roka 2003, začal v roku 2004 svoju činnosť
a boli v ňom umiestnené prvé inkubátorové ﬁrmy. Spoločnosť bola úspešná aj
v grantovýej schéme pre rozvoj ľudských zdrojov, kde ako partner implementovala projekt s názvom Reintegrácia žien do pracovného procesu. V apríli 2004 bola
úspešne ukončená realizácia projektu s názvom E-WOW, ﬁnancovaného z programu Leonardo da Vinci.
Všetky úspešné projekty sa uskutočňovali v spolupráci s významnými organizáciami a inštitúciami, predovšetkým na miestnej úrovni ako je mesto Spišská Nová
Ves, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi, Spišská regionálna
rozvojová agentúra, kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, UniBanka, pobočka Spišská Nová Ves a pod., ale aj na regionálnej a národnej úrovni
ako je Košický samosprávny kraj, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania, ministerstvá a iné.
Na záver chcem poďakovať všetkým naším klientom a partnerom za spoluprácu
a prejavenú dôveru.
Poďakovanie patrí tiež všetkým zamestnancom našej spoločnosti, ktorí sa rozhodujúcou mierou pričinili o jej úspechy.

Katarína Krotáková
konateľ spoločnosti
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o

Sídlo

Zimná 72, 052 01 Spišská Nová Ves

Dátum začatia činnosti

14. október 1992 – zápis do obchodného registra

Základné imanie

562 000 Sk

Spoločník

mesto Spišská Nová Ves

Najvyšší orgán spoločnosti

Valné zhromaždenie

Predmet činnosti

• poradenstvo, konzultácie
• školenia a vzdelávacie programy
• mikropôžičkový program
• regionálne projekty
• príprava a spracovanie projektov na výzvy
v rámci grantových schém a štrukturálnych fondov
• správa priemyselného parku
• prenájom nebytových priestorov
• lokálne televízne vysielanie a vysielanie teletextu
• reklamná činnosť

Poslanie spoločnosti

• trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj regiónu stredného Spiša
prostredníctvom podpory malého a stredného podnikania
• príprava, spracovanie a realizácia regionálnych projektov, ktoré smerujú
k ekonomickému oživeniu regiónu stredného Spiša

Klienti spoločnosti

a) malí a strední podnikatelia
• potenciálni podnikatelia
• začínajúci podnikatelia
• existujúci podnikatelia
b) verejný sektor
• miestne a regionálne samosprávy
• neziskové združenia
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Spoločnosť pôsobí v regióne stredného Spiša. Svoje služby ponúka pre klientov
z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Rožňava.

Regionálne pôsobenie

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o je:
• rozhodujúcim členom združenia Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves
• členom EBN, medzinárodnej organizácie podnikateľských inovačných centier
v Európe so sídlom v Bruseli a to od roku 1999
• súčasťou siete poradenských centier Národnej agentúry pre rozvoj malého
a stredného podnikania so sídlom v Bratislave
• členom Asociácie regionálnych poradenských a informačných centier a podnikateľských inovačných centier na Slovensku
• členom združenia Spišská regionálna rozvojová agentúra

Členstvo spoločnosti

TV Reduta ako jedno zo stredísk spoločnosti je:
• členom spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska (LOTOS)

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o pri realizácií projektov úzko spolupracuje
s viacerými subjektmi na miestnej, regionálnej a národnej úrovni ako sú napr.:
• Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
• Asociácia RPIC a BIC na Slovensku
• Mesto Spišská Nová Ves
• štátna správa a samosprávy v regióne
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
• UniBanka a.s., pobočka Spišská Nová Ves
• Spišská regionálna rozvojová agentúra
• Kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Spišskej Novej Vsi
• Košický samosprávny kraj
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
• Ministerstvo hospodárstva
• Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
• Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Vonkajšie vzťahy

Počas realizácie medzinárodných projektov si spoločnosť našla partnerov v zahraničí a to v Taliansku, Grécku, Poľsku, Bulharsku, Estónsku, Nemecku, Španielsku,
Veľkej Británii, Maďarsku, Francúzku, Rakúsku, s ktorými rozvinula zaujímavú
spoluprácu.
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HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
1992

1993

1994

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bola založená spoločenskou zmluvou zo
dňa 8. septembra 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným mestom Spišská
Nová Ves a dvomi fyzickými osobami – Ing. Václavom Stachurom a Ing. Petrom
Ťapákom. Spoločnosť bola zapísaná 14. októbra 1992 do obchodného registra.
Mesto Spišská Nová Ves poskytlo spoločnosti nepeňažný vklad, a to nebytové
priestory k bezplatnému užívaniu na dobu 25 rokov od jej registrácie v obchodnom registri, a to na Zimnej ulici č. 71 a 72 v Spišskej Novej Vsi. Prvými konateľmi
spoločnosti sa stali Ing. Václav Stachura a Ing. Peter Ťapák. V decembri 1992 bol
prijatý prvý zamestnanec spoločnosti ekonómka p. Mária Mrovčáková. Po založení
spoločnosť svoju činnosť začala rozbiehať v priestoroch mestského úradu v Spišskej Novej Vsi.

V tomto roku mesto Spišská Nová Ves ﬁnancovalo prvú rekonštrukciu budovy na
Zimnej ulici č. 72, kde sa presťahovala spoločnosť po ukončení rekonštrukčných
prác. Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o získala vlastné kancelárske priestory
a zasadačku. Riaditeľom spoločnosti sa stáva Ing. Michal Buza.

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bolo začlenené do siete Regionálnych poradenských
a informačných centier (RPIC) a Podnikateľských inovačných centier (BIC) na Slovensku, ktorú koordinuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti novým konateľom
a zároveň riaditeľom spoločnosti sa stal Ing. Marián Smorada. Spoločnosť má už
troch stálych zamestnancov a niekoľkých externých spolupracovníkov.
Turistické informačné centrum sa odčlenilo od spoločnosti a stalo sa samostatným
subjektom.

1995

Prvýkrát v histórii spoločnosti bol uzatvorený kontrakt s Národnou agentúrou pre
rozvoj malého a stredného podnikania na služby poradenstva a vzdelávania pre
malých a stredných podnikateľov, ako aj nezamestnaných, ktorí uvažujú o podnikaní z okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Spoločnosť poskytovala tieto
služby v súlade so zmluvami pre poradenstvo a vzdelávanie, platnými pre roky
1995 – 1998, pričom poskytované služby v tomto období boli hradené z programu
PHARE.
V tomto období sa začína rozvíjať spolupráca s úradmi práce prostredníctvom
krátkodobých školení a poradenstva pre nezamestnaných.
V januári 1995 sa BIC Spišská Nová Ves, s. r. o stáva členom Asociácie podnikateľských centier RPIC a BIC Slovenska.
Valné zhromaždenie spoločnosti v januári 1995 schválilo nového spoločníka spoločnosti, ktorým sa stáva Ing. M. Smorada.
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BIC Spišská Nová Ves s. r. o sa zapojilo do projektu – „Dynamickejší rozvoj turizmu v regióne Spiš - Gemer“, ktorý priniesol vytvorenie jedinečného 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, spoločná účasť na medzinárodnom
veľtrhu 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.

1996

Ako hlavný koordinátor projektu vystupovala nemecká ﬁrma Dr. Gotz and Partner
GmbH Baden-Baden, zodpovedná za prípravu a implementáciu projektu, dosiahnutie cieľov a výsledkov projektu. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bol spolupracujúcim
partnerom projektu. Projekt bol ukončený v roku 1997.
V roku 1996 sa spoločnosť zapojila do realizácie Komplexného vzdelávaco-poradenského programu pre nezamestnaných – CEPAC na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Združenia CEPAC Slovensko Považská Bystrica a zmlúv, uzatvorených medzi spoločnosťou BIC a úradmi práce v Spišskej Novej Vsi, Levoči a Gelnici.
Kurz bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Prvý kurz v rámci programu sa
uskutočnil v dňoch 15. apríla až 17. júna 1996. KVPP úspešne ukončilo 13 stážistov.
Zapojením do programu sa začína intenzívna spolupráca s úradmi práce a starostlivosť o nezamestnaných, ktorí si chcú založiť podnik.
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa stala členom Združenia pre rozvoj regiónu Spiš a zároveň členom záujmového združenia Spišská regionálna rozvojová
agentúra.
V spoločnosti už pracuje 5 stálych zamestnancov a to riaditeľ, ekonómka, koordinátor pre vzdelávacie aktivity, poradca a sekretárka.

Začal sa realizovať projekt „Posilnenie ponuky poradenstva pre malé a stredné
podniky na Slovensku“ v rámci programu TRANSFORM, ktorý ﬁnančne podporila
nemecká Ausgleichbank v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého
a stredného podnikania a sieťou RPIC a BIC. Cieľom projektu bolo rozšíriť poradenské aktivity centier. V rámci projektu sa začalo realizovať 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 spolupracujúcim partnerom HWK Trier v regióne.

1997

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti a odkúpenia obchodných podielov od fyzických osôb sa v roku 1998 mesto Spišská Nová Ves stalo jediným vlastníkom spoločnosti. Novým konateľom spoločnosti sa stala Ing. Katarína
Krotáková.

1998
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1999

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojila do štátneho podporného programu na poskytovanie poradenstva a vzdelávacích služieb pre malých a stredných
podnikateľov s ﬁnančným príspevkom zo štátneho rozpočtu 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 spoločnosť stala plnoprávnym členom EBN, medzinárodnej asociácie Podnikateľských inovačných centier /BIC/ v Európe, ktorá bola založená v roku
1984 v Bruseli. EBN koordinuje medzinárodné projekty svojich členov s cieľom posilniť postavenie jednotlivých podnikateľských inovačných centier v regiónoch.
V máji 1999 sa centrum zapojilo do Mikropôžičkového programu na základe zmluvy, 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.

2000

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojilo do výzvy na podávanie projektov, vyhlásenej 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 informačné
a konzultačné služby a organizovali školenia a semináre pre cieľové skupiny klientov.
V rámci Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu pri Ministerstve
hospodárstva boli spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o schválené dva granty na spracovanie projektov - „Pre-feasibility study mikroregiónu Mlynky a okolie“ a „Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spiša“. Spoločnosť
v týchto projektoch vystupovala ako predkladateľ projektov a realizátorom projektov bola Spišská regionálna rozvojová agentúra.

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 ďalších dvoch projektoch – „Pre-feasibility study mikroregiónu Spišské Podhradie a okolie“ a „Rozvoj ľudských zdrojov – tréningové programy v regióne stredný
Spiš“, v ktorých ako predkladateľ projektov vystupovala Spišská regionálna rozvojová agentúra bolo riešiteľom projektov BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. Projekty sa
začali realizovať ešte v roku 2001 a boli ukončené v roku 2002.

V období júl až august 1999 sa uskutočnila rekonštrukcia objektu - kancelárskych
priestorov, kde sídli spoločnosť. Celkové náklady na opravy a rekonštrukciu dosiahli výšku 333 tis. Sk.

Za aktívnej pomoci centra bol budovaný systém riadenia kvality podľa noriem STN
EN ISO radu 9000:2000 v ďalšej ﬁrme z regiónu, ktorá získala medzinárodne platný
certiﬁkát a to Kameňopriemysel – Spiš, a.s. Spišské Podhradie.

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 maďarskom jazyku v celkovom náklade 5 000 ks. Publikácia bola vydaná za ﬁnančnej účasti programu PHARE. Na projekte spolupracovali Národná agentúra
pre rozvoj malého a stredného podnikania, Združenie pre rozvoj turizmu v regióne Spiš - Gemer a BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
V roku 2000 sa začal realizovať projekt na podporu podnikania žien s názvom
AWAKE v rámci programu ECOS-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 Spiša (UNDP/UNIDO) spolu so združením Dôstojný
život, pričom hlavným partnerom sa stalo ETP Košice. Projekt je prednostne zameraný na riešenie problémov rómskych komunít a znevýhodnených skupín obyvateľov v regióne stredného Spiša.
V tomto roku bolo úspešne ukončené 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

Od októbra 2001 sa súčasťou spoločnosti stala mestská televízia TV Reduta, ktorá
prevádzkuje televízne vysielanie pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.

V tomto roku sa začal realizovať projekt s názvom – „Zlepšenie produktívneho
sektora na východe Slovenska – Zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé
a stredné podniky na východe Slovenska“, zameraný na rozvoj a podporu podnikateľskej infraštruktúry v regióne, a to prostredníctvom zriadenia podnikateľského
inkubátora v Spišskej Novej Vsi.

2002

V auguste 2002 bolo v spoločnosti BIC Spišská Nová Ves zriadené ďalšie stredisko
– Priemyselný park.
V roku 2002 sa uskutočnila ďalšia rekonštrukcia priestorov spoločnosti. Náklady
na vytvorenie novej zasadačky o ploche 42,3 m2 boli vo výške 180 tis. Sk a oprava
pavlače stála 110 tis. Sk. Zároveň mesto Spišská Nová Ves ﬁnancovalo rekonštrukciu vstupných priestorov a schodiska.

V januári tohto roku sa začal realizovať projekt E-WOW – OPPORTUNITY FOR WOMEN v rámci programu Leonardo da Vinci, určený pre ženy. Išlo o inovatívny školiaci program, ktorý sa organizoval v spolupráci s partnermi z Poľska, Grécka a Veľkej
Británie.

2003

V apríli 2003 spoločnosť získala grant z Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov
na realizáciu programu „Motivačný a vzdelávací program pre mladých nezamestnaných z regiónu Stredného Spiša na riešenie vlastnej nezamestnanosti“. Program
sa realizoval v máji až októbri 2003.
V októbri 2003 sa dokončila výstavba podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.
Od decembra 2003 boli znížené úrokové miery v mikropôžičkovom programe.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Spoločník spoločnosti

mesto Spišská Nová Ves

Najvyšší orgán spoločnosti

Valné zhromaždenie

Členovia Valného zhromaždenia

Mgr. Anna Fedorová, primátorka mesta
Ing. Katarína Prostejovská, zástupkyňa prednostu mestského úradu
MUDr. Ján Mokriš, poslanec mestského zastupiteľstva

Dozorná rada

Ing. Pavol Kubičár, poslanec mestského zastupiteľstva
Ing. Ladislav Lučivjanský, poslanec mestského zastupiteľstva
Ing. Jozef Gonda, vedúci oddelenia výstavby mestského úradu

Konateľ a riaditeľ spoločnosti

Ing. Katarína Krotáková

Strediská spoločnosti

BIC, TV Reduta, Priemyselný park

Valné zhromaždenie
Mesto Spišská Nová Ves
spoločník

Dozorná
rada

Konateľ
spoločnosti

Stredisko
BIC

Stredisko
TV Reduta

externí pracovníci
a lektori

externí
spolupracovníci

Stredisko
Priemyselný park

Stredisko BIC
Základný predmet činnosti

• podpora malého a stredného podnikania
• regionálny rozvoj
• poradenstvo, konzultácie
• podnikateľské plány
• organizovanie školení, seminárov
• mikropôžičkový program

Vedúci strediska

Ing. Katarína KROTÁKOVÁ

Ekonomický a účtovný poradca

Mária MROVČÁKOVÁ

Manažér pre vzdelávanie, poradca

Ing. Ľubomíra DZIMKOVÁ

Manažér pre ﬁn. programy, poradca

Ing. Martin KARCHŇÁK

Sekretariát, info. poradenstvo

Martina JENDRÁLOVÁ
Stredisko TV Reduta

Základný predmet činnosti

lokálne televízne vysielanie a vysielanie teletextu

Vedúci strediska

Marcel BLAHUT

Pracovníci televízie

šéfredaktor, publicista - Marek Baláž
redaktor, publicista - Miriam Semanová
redaktor, reklamný manažér - Zoltán Fabián
zvukový technik, strihač - Miroslav Butora
kameraman, televízny technik - Bohuš Maceják
graﬁk, strihač - Ing. Michal Ľorko
graﬁk, strihač, pokladník - Peter Kopecký, Ing. Marián Mistrík
Stredisko Priemyselný park

Základný predmet činnosti

• správa priemyselného parku
• prenájom nebytových priestorov

Správca Priemyselného parku

Ing. Zdeno Jackovič
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NAJVÄCŠÍM BOHATSTVOM
KAŽDEJ FIRMY SÚ JEJ ĽUDIA,
PRETO JE POTREBNÉ
VYTVORIŤ PRIESTOR PRE ICH
INICIATÍVY A AKTIVITY.
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INFORMÁCIA O ČINNOSTI SPOLOČNOSTI
PODĽA STREDÍSK
STREDISKO BIC
Stredisko BIC sa sústreďovalo predovšetkým na poskytovanie širokého rozsahu
služieb pre podnikateľov v regióne a to vo forme poradenstva a konzultácií, organizovania vzdelávacích programov a seminárov a poskytovania pôžičiek cez
mikropôžičkový program. Dôležitou súčasťou aktivít bola aj príprava, spracovanie
a realizácia projektov regionálneho rozvoja a predovšetkým kompletné spracovanie žiadosti pre čerpanie ﬁnančných prostriedkov z predvstupových a štrukturálnych fondov pre podnikateľské subjekty a samosprávy.
PORADENSTVO
V roku 2004 poradcovia BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. poskytovali poradenstvo pre
• potenciálnych podnikateľov - zamestnaných a nezamestnaných záujemcov
o podnikanie
• existujúcich podnikateľov

ZALOŽIŤ ÚSPEŠNÚ FIRMU ZNAMENÁ
OKREM INÉHO VEDIEŤ SA ZORIENTOVAŤ
V MNOŽSTVE INFORMÁCIÍ A VYUŽIŤ
ICH PRE ROZVOJ FIRMY

Poradenstvo bolo poskytované najmä z týchto oblastí:
• základné kroky pri začatí podnikateľskej činnosti
• informačné služby o podporných programoch pre MSP
• finančné zabezpečenie podnikateľského zámeru - možnosti získania dotácií, úverov, grantov
• účtovné a daňové poradenstvo
• marketing - propagácia firmy, tvorba cien, prieskum trhu
• posúdenie podnikateľských zámerov
• vypracovanie podnikateľských plánov
• príprava projektov na čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov
• zavádzanie systému riadenia kvality - noriem ISO
V roku 2004 bolo poskytnutých 1 365,5 hodín informatívneho a odborného poradenstva pre obidve cieľové skupiny, z toho 575,5 hodín pre potenciálnych podnikateľov a 790 hodín pre existujúcich podnikateľov.
Celkom bolo poskytnutých 76 informatívnych konzultácií v objeme 76,5 hodín
a 671 odborných konzultácií v rozsahu 1 289 hodín.
Prehľad poskytnutých informatívnych a odborných konzultácií v rokoch 1994 - 2004
Rok

Informatívne konzultácie

Odborné konzultácie

1994

323

179

1995

159

364

1996

249

306

1997

171

245

1998

157

443

1999

278

564

2000

166

396

2001

56

477

2002

318

553

2003

86

152

2004

76

671

Spolu

2 039

4 350
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VZDELÁVANIE
Termín

Počet
účastníkov

Počet
hodín

Klub ekonómov a účtovníkov

10. 02. 2004

15

8

Klub ekonómov a účtovníkov

15. 05. 2004

15

8

Klub ekonómov a účtovníkov

13. 12. 2004

9

8

Názov kurzu
Jednou z činností strediska BIC je aj realizácia vzdelávania pre potenciálnych a existujúcich podnikateľov. Firma má akreditovaných 12 vzdelávacích aktivít. Najväčší
záujem o vzdelávanie bol zo strany nezamestnaných, ktorí chcú začať podnikať
a majú záujem získať základné informácie o podnikaní. Veľký záujem bol aj o získanie teoretických znalostí a praktických zručností pri práci s výpočtovou technikou.

• kurzy realizované zo zdrojov Združenia CEPAC Slovensko, Považská Bystrica

V roku 2004 sa uskutočnili tieto kurzy:

Názov kurzu

Počet
kurzov

Rozsah
kurzu

Počet
účastníkov

Zakladám svoj podnik

1

400 h

16

Práca na počítači v prostredí WINDOWS

2

160 h

26

Čo má vedieť začínajúci podnikateľ

8

80 h

129

Minimum podnikateľa

1

24 h

19

Práca s počítačom - WORD

3

40 h

40

Práca s počítačom - EXCEL

3

40 h

34

Práca s počítačom

1

32 h

14

Klub ekonómov a účtovníkov

3

8h

39

SPOLU

22

317

Vzdelávacie aktivity uskutočňované v roku 2004 môžu byť rozdelené podľa dvoch
základných hľadísk:

Pod názvom Komplexný vzdelávaco-poradenský program (KVPP) „Zakladám svoj
podnik“ sa od roku 1996 uskutočňovalo dlhodobé vzdelávanie s následným poradenstvom v spolupráci so Združením CEPAC Slovensko. V roku 2004 bol realizovaný 22. kurz v rámci tohto programu.

Názov kurzu
Zakladám svoj podnik

Termín

Počet
účastníkov

Počet
hodín

06. 02. - 15. 03. 2004

16

400

Program patril medzi najúspešnejšie aktivity v rámci celého Slovenska nielen
pre BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., ale aj pre ďalších 20 vzdelávacích inštitúcií, ktoré program realizovali. Po zániku Národného úradu práce a jeho transformácii na
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa zakladatelia Združenia CEPAC Slovensko
rozhodli ukončiť činnosť tohto združenia k 30. 06. 2004. V dôsledku toho bol ukončený aj Komplexný vzdelávaco-poradenský program „Zakladám svoj podnik“, ﬁnancovaný zo zdrojov Združenia CEPAC Slovensko.

1. PODĽA OBSAHOVÉHO ZAMERANIA

Celkové zhodnotenie programu KVPP „Zakladám svoj podnik“

• príprava na podnikateľskú činnosť

Vzdelávací proces zahŕňal 10-týždňovú intenzívnu teoretickú prípravu stážistu
(400 h), počas ktorej sa predpokladalo aj dozrievanie podnikateľskej myšlienky.
Kurz bol zameraný na poskytnutie informácií súvisiacich so začatím podnikania
z rôznych oblastí: marketing, manažment, právo, dane, účtovníctvo, ﬁnančné riadenie, základy práce s počítačom, administratíva, obchodné zručnosti, psychológia, zahraničný obchod. Teoretická príprava v rozsahu 320 hodín bola realizovaná
za účasti interných a externých lektorov.

Kurzov s týmto zameraním bolo organizovaných najviac, čo je v súlade s poslaním
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. aj so záujmom cieľovej skupiny. Bolo uskutočnených
10 kurzov pre 164 účastníkov, s celkovým rozsahom 1 064 vyučovacích hodín.
• práca s výpočtovou technikou
Kurzy boli určené prevažne pre začiatočníkov, ich obsahom bolo ovládanie práce s
operačným systémom WINDOWS, s textovým editorom WORD a tabuľkovým procesorom EXCEL. V roku 2004 bolo uskutočnených 9 kurzov pre 114 účastníkov, s
celkovým rozsahom 592 vyučovacích hodín.

Súčasťou etapy vzdelávania bola aj praktická príprava podnikateľského plánu
v rozsahu 80 hodín. Praktická príprava zahŕňala najmä konzultačnú pomoc stážistom pri vypracovaní podnikateľského plánu, projekcii budúceho vývoja ﬁrmy
minimálne na obdobie troch rokov, prieskume trhu, pri zvolení vhodnej metódy
prieskumu trhu apod.

• zmeny legislatívy
Školenia boli organizované v rámci Klubu ekonómov a účtovníkov, ich obsahom
boli zmeny zákonov a ich výklad a cieľovou skupinou ekonómovia a účtovníci, ktorí sa venujú ekonomike ako svojmu hlavnému povolaniu či už v zamestnaní alebo
ako samostatne zárobkovo činné osoby. Uskutočnili sa 3 školenia pre 39 účastníkov, s celkovým rozsahom 24 hodín.
2. PODĽA ZDROJOV FINANCOVANIA
• kurzy financované účastníkmi školenia
Boli to školenia určené pre malých a stredných podnikateľov a ich zamestnancov,
organizované v rámci Klubu ekonómov a účtovníkov. V roku 2004 sa uskutočnili
tri takéto školenia, zamerané na vysvetlenie zmien v zákonoch týkajúcich sa DPH,
dane z príjmov, mzdovej legislatívy a pod.
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Vzdelávanie bolo ukončené prezentáciou stážistom vypracovaného podnikateľského zámeru pred odbornou komisiou. Po úspešnej prezentácii podnikateľského
plánu stážista získal Osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré platí pre územie Slovenskej republiky. Úspešným absolvovaním rekvaliﬁkačného kurzu získal absolvent základné vedomosti a zručnosti potrebné na vedenie súkromného podniku.
Od roku 1996 po rok 2004 bolo vzdelávaných v 22. kurzov 326 stážistov, Každý
z nich si spracoval podnikateľský plán, pri vypracovaní bolo poskytnutých celkom
1 760 poradenských hodín, lektorovanie bolo zabezpečené v rozsahu 7 040 vyučovacích hodín. Pravidelne každý štvrťrok boli aktualizované údaje o úspešnosti
vzdelávania a štatisticky vyhodnotená úspešnosť. BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. sa
v celoslovenskom hodnotení úspešnosti programu umiestňovalo striedavo na prvej a druhej priečke.
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Mnohí absolventi sa zaradili medzi stálych klientov BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
a využívajú okrem poradenstva aj ďalšie služby - mikropôžičky, školenia, posúdenie podnikateľských plánov a pod.

• kurzy realizované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu Vzdelávanie a príprava nezamestnaných pre trh práce, financované z Európskeho sociálneho fondu

Úspešnosť programu „Zakladám svoj podnik“ k 31.12. 2004

V máji 2004 bola vyhlásená verejná súťaž na zabezpečenie vzdelávania pre evidovaných uchádzačov o zamestnanie v oblasti zakladania vlastných ﬁriem. Firma BIC
Spišská Nová Ves, s. r. o. sa tejto súťaže zúčastnila a po úspešnom výbere zrealizovala 7 kurzov na základe zmlúv s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej
Novej Vsi.

podniká

194

59,5 %

zamestnali sa

86

26,4 %

nezamestnaní

46

14,1 %

počet absolventov spolu

Boli to tieto akreditované aktivity:

326

Názov kurzu
Minimum podnikateľa

Čo má vedieť
začínajúci podnikateľ

Sektorová štruktúra úspešných absolventov programu CEPAC
služby

114

58,8 %

výroba

38

19,6 %

obchod

35

18,0 %

7

3,6 %

poľnohospodárstvo
počet podnikajúcich absolventov spolu

Vzdelávanie vybraných skupín, do ktorých patria zamestnaní a nezamestnaní záujemcovia o podnikanie bolo ﬁnancované zo zdrojov štátneho rozpočtu. V rámci
uvedeného programu boli organizované školenia, zamerané na prácu s výpočtovou technikou.

18

Počet
hodín

12. 05. - 14. 05. 2004

19

24

17. 06. - 30. 06. 2004

16

80

29. 06. - 13. 07. 2004

16

80

03. 09. - 17. 09. 2004

16

80

04. 10. - 15. 10. 2004

16

80

08. 11. - 22. 11. 2004

16

80

01. 12. - 14. 12. 2004

15

80

Vzdelávacie aktivity boli ﬁnancované v rámci dvoch projektov
Projekt e-WOW

194

• kurzy realizované v spolupráci s NARMSP v rámci Programu poradenstva
a zdelávania pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie, financované
zo ŠR
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Počet
účastníkov

• kurzy realizované v rámci schválených projektov zo zdrojov Európskej únie,
štátneho rozpočtu a spolufinancované z vlastných zdrojov BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o.

Termín

Počet
účastníkov

Počet
hodín

16. 02. - 15. 03. 2004

14

160

01. 03. - 12. 03. 2004

17

80

16. 03. - 29. 03. 2004

14

80

Termín

Počet
účastníkov

Počet
hodín

Angličtina
pre začiatočníkov

16. 08. - 13. 10.2004

15

160

Práca na počítači
v prostredí WINDOWS

18. 10. - 15. 11. 2004

12

160

Angličtina
pre začiatočníkov

18. 10. - 14. 12.2004

13

160

Názov kurzu

Termín

Počet
účastníkov

Počet
hodín

Práca s počítačom – WORD

01. 07. - 08. 07. 2004

13

40

Práca s počítačom – EXCEL

14. 07. - 20.07. 2004

11

40

Práca s počítačom – WORD

16. 08. - 20. 08. 2004

14

40

Práca s počítačom – EXCEL

23. 08. - 27. 08. 2004

13

40

Práca s počítačom – WORD

20. 09. - 24. 09. 2004

13

40

Práca s počítačom – EXCEL

04. 10. - 08. 10. 2004

10

40

Práca s počítačom

23. 11. - 26. 11. 2004

14

32

Názov kurzu

Termín

Práca na počítači
v prostredí WINDOWS
Čo má vedieť začínajúci
podnikateľ

Projekt „Reintegrácia žien do pracovného procesu“

Názov kurzu
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MIKROPÔŽIČKOVÝ PROGRAM

Stav za celé obdobie trvania Mikropôžičkového programu:

Cieľom programu, vytvoreného zo zdrojov predvstupovej pomoci PHARE Európskej Únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je zjednodušiť drobným podnikateľom prístup najmä k investičnému kapitálu na ﬁnancovanie ich podnikateľských zámerov.

Položka

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o poskytuje mikropôžičky od roku 1999, pričom pôsobnosť spoločnosti zahŕňa okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. Zapojenými partnermi v programe sú Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave, mesto Spišská Nová Ves a UniBanka, a.s. Bratislava,
ﬁliálka Spišská Nová Ves.
Pre rok 2004 bolo príznačné najmä zníženie úrokových sadzieb s účinnosťou už od
januára 2004, a to v rozsahu:
• pre podnikateľské zámery v podobe investícií do základných prostriedkov na
podnikanie – stroje a zariadenia, kúpa a rekonštrukcia priestorov, sa znížila úroková sadzba z 11 % na 9 % p.a. (investičná mikropôžička). Zároveň sa predĺžila
doba splatnosti na 4 roky.
• pre podnikateľské zámery, ktorých predmetom bola kúpa zásob tovaru (tovarová
mikropôžička) sa úroková miera znížila z 15 % na 12 % p.a. so splatnosťou do
1 roka.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

celkom

Celkový počet žiadostí

17

5

0

11

14

12

59

Požadovaná výška pôžičiek v mil. Sk

6

2

0

4

7

4

25

Počet schválených Žiadostí

10

4

0

9

14

12

49

Schválená výška pôžičiek v mil. Sk

3

2

0

3

8

4

21

Počet zamietnutých žiadostí

7

1

0

2

0

0

10

Výška zamietnutých pôžičiek v mil. Sk

2

0

0

1

0

0

3

Počet splatených pôžičiek

0

0

0

6

7

2

15

Výška splatených pôžičiek v mil. Sk

0

0

0

2

2

0

5

Poskytnuté mikropôžičky podľa odvetví k 31. 12. 2004

Zníženie úrokových sadzieb v programe vyplynulo bezprostredne z vývoja úrokových sadzieb na kapitálovom trhu, pričom zmeny základných podmienok poskytovania mikropôžičiek podliehajú schváleniu Ministerstvom hospodárstva SR. V nadväznosti na uvedené zmeny BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v priebehu mesiacov január
až marec realizovalo posilnenú propagačnú kampaň zameranú na cieľovú skupinu malých a stredných podnikateľov, ako aj orgány verejnej správy a samosprávy,
ktoré vo svojich regiónoch predstavujú prirodzeného partnera v oblasti podpory
podnikania, resp. regionálneho rozvoja. V rámci tejto kampane boli okrem iného
organizované aj informačné stretnutia s podnikateľmi a záujemcami o podnikanie
v mestách Rožňava, Gelnica, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a Krompachy.
Poskytnuté mikropôžičky v členení podľa okresov:
Mikropôžičkový program sa v roku 2004 orientoval na segmenty, ktoré majú sťažený prístup ku kapitálovým zdrojom bez schopnosti splniť bežné kritériá komerčných úverových inštitúcií. Takýto segment predstavovali najmä začínajúci podnikatelia. V priebehu roka 2004 tak až polovicu poskytnutých úverov predstavovali
podnikateľské zámery začínajúcich podnikateľov s existenciou kratšou ako 1 rok.
V uplynulom roku bolo poskytnutých celkom 12 mikropôžičiek, z toho päť v sume
neprevyšujúcej 200 tis. Sk. Obsahovo boli v roku 2004 z mikropôžičiek podporené
projekty v oblasti cestovného ruchu – ubytovacie služby a stravovanie (5), služieb
v oblasti ekonomického poradenstva, dopravy a elektrotechniky (3), obchodnej
činnosti (3) a poľnohospodárstva (1). Priemerná výška mikropôžiček poskytnutých
v roku 2004 predstavovala sumu 388 tis. Sk.

Okres
Spišská Nová Ves

Celková výška mikropôžičiek

Poskytnuté mikropôžičky

13,2 mil. Sk

29

Levoča

1,6 mil. Sk

5

Gelnica

0,5 mil. Sk

1

Rožňava

2,0 mil. Sk

4

Poprad

0,5 mil. Sk

1

Celkom

17,8 mil. Sk

40

V minulom roku boli splatené dve mikropôžičky, celkovo za obdobie existencie
programu 15 mikropôžičiek. Počas existencie programu sa nevyskytli výraznejšie
problémy pri splácaní mikropôžičiek zo strany klientov, je registrovaná len jedna
pohľadávka z nezaplatenej istiny, s dobou splatnosti nad 1 rok.
K 31. 12. 2003 bolo podaných a v mikropôžičkovom výbore prerokovaných celkovo 59 podnikateľských projektov v sume 25,26 mil. Sk, z ktorých bolo 49 schválených v celkovej sume 21,29 mil. Sk.
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PROJEKTY
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. sa aj v roku 2004 zapojila do realizácie
viacerých projektov v oblasti regionálneho rozvoja, ﬁnancovaných z grantových
schém, iniciatív a programov Európskeho spoločenstva. Išlo o tieto projekty:
Projekt „E- WOW – Opportunity for Women“
Projekt „Reintegrácia žien do pracovného procesu“
Projekt „TRATOKI“
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves

„e - WOW“ E-Work Opportunity For Women
Cieľ projektu

• vývoj a realizácia vzdelávania zameraná na možnosti zamestnania sa žien formou
e-work (pod týmto názvom sa rozumie výkon práce prostredníctvom využívania
moderných informačných technológií, umožňujúcich prácu na diaľku, tzv. teleprácu, resp. „prácu z domu“
• zlepšenie profesionálnych skúseností a zručností nezamestnaných žien
• zlepšenie počítačových zručností a jazykových znalostí, ktoré sú základom pre
efektívnu komunikáciu on-line
• zvýšenie šancí znevýhodnených skupín žien na prispôsobenie sa novým podmienkam a príležitostiam na trhu prácu
• inovatívna príprava žien na založenie podnikania, resp. zamestnania sa formou
e-work
• vyrovnávanie príležitostí na trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien
• využívanie nových informačných technológií v praxi

Reintegrácia žien do pracovného procesu

Cieľová skupina

nezamestnané ženy, ktoré sú po materskej dovolenke, starajú sa o postihnuté dieťa alebo sú sami postihnuté

Celkovým cieľom projektu bolo posilnenie zamestnateľnosti žien vracajúcich sa na
trh práce prostredníctvom týchto aktivít:
• analýza profilu osobnosti účastníkov projektu a poskytnutie kariérneho a profesijného poradenstva
• získanie kľúčových základných jazykových znalostí z anglického jazyka
• získanie základných zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií
Pripravená burza práce mala povzbudiť účastníkov na aktívne vyhľadávanie vhodných pracovných miest

Koordinátor projektu

The Associatin of Entrepreneurship Promotion, Rzeszow, Poľsko

ženy vracajúce sa na trh práce

Cieľová skupina

Partneri projektu

Western Greece Development Centre, Patras, Grécko
E-service, Rzeszow, Poľsko
Colin Dunn Management Consultancy, Hednesford, Veľká Británia
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., Spišská Nová Ves, Slovensko

Spišská regionálna rozvojová agentúra

Koordinátor projektu

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Partneri projektu

Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov, Flexibilita trhu práce

Financovanie

od mája 2004 do apríla 2005

Realizácia

Vzdelávanie žien prebiehalo v dvoch skupinách s počtom účastníčok 28. Ženám
zaradeným do projektu boli poskytnuté konzultačné služby z oblasti komunikácie
s potenciálnym zamestnávateľom a v spolupráci s psychológom boli vypracované
proﬁly jednotlivých účastníčok z hľadiska ich predpokladov zaradenia sa do pracovného procesu.

Výsledky

Financovanie

program Leonardo da Vinci, Community action programe on vocational training

Realizácia

začiatok projektu január 2003, ukončenie projektu apríl 2004

Výsledky

Aktivity, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu:
• prieskum medzi nezamestnanými ženami, zameraný na zistenie počítačovej gramotnosti žien a ich skúseností s e-prácou (uskutočnený v roku 2003)
• prieskum medzi ženami podnikateľkami, zaoberajúci sa zistením využívania e-práce a vytvárania podmienok na e-prácu v ich podnikateľskej činnosti (uskutočnený v roku 2003)
• vzdelávanie žien v oblasti založenia vlastnej firmy (v rozsahu 3 x 80 h)
• vzdelávanie žien v oblasti získavania počítačových zručností a schopností (v rozsahu 2 x 160 h)
• vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníčky vzdelávacích programov
Z celkového počtu 50 žien, ktoré sa zúčastnili vzdelávania v rámci projektu e-WOW
podľa aktualizácie údajov k 31. 12. 2004 začalo podnikať 16 žien, čo je 32 %, zamestnalo sa 8 žien, čo je 16 %, o dieťa do 3 rokov sa starajú 4 ženy, tj. 8 % a ostatné
sa zatiaľ na trhu práce neumiestnili (44 %). Celková úspešnosť vzdelávania (ženy,
ktoré nie sú v evidencii úradu práce) je 56 %.
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Cieľ projektu

V rámci projektu dve skupiny žien absolvovali kurzy zamerané na jazykovú prípravu „Angličtina pre začiatočníkov“ v rozsahu 160 h a kurzy zamerané na počítačovú
zručnosť pod názvom „Práca na počítači v prostredí WINDOWS“ v rozsahu 160 h.
V roku 2004 boli ukončené kurzy zamerané na jazykovú prípravu a vzdelávanie
prvej skupiny v oblasti práce s výpočtovou technikou. Pre prvú skupinu vyvrcholením účasti na projekte bola BURZA PRÁCE, organizovaná v spolupráci s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi dňa 15. decembra 2004.
Vzdelávanie druhej skupiny účastníčok pokračuje v roku 2005 kurzom zameraným
na prácu s výpočtovou technikou.
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Cieľ projektu

TRATOKI

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves

• Vzájomná výmena skúseností, poznatkov v prístupe k podpore pre malých podnikateľov v jednotlivých partnerských regiónoch, ktoré sa zúčastňujú na projekte.
• Zlepšenie, rozšírenie a inovovanie nástrojov, programov a stratégií, ktoré existujú
na podporu malého a stredného podnikania.
• Posilnenie prepojenia medzi novými a starými členskými štátmi prostredníctvom
pomoci malým podnikateľom.
• Rozvoj spolupráce medzi regiónmi, inštitúciami a malými podnikateľmi.

Vypracovanie základného strednodobého programovacieho dokumentu na lokálnej úrovni, ktorý bude východiskovým materiálom pri komplexnom riešení problémov mesta, týkajúcich sa najmä nezamestnanosti, infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, podpory podnikateľského prostredia a ďalších oblastí.

Cieľ projektu

občania mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, vedenie mesta

Cieľová skupina

mesto Spišská Nová Ves

Koordinátor projektu

• Spišská regionálna rozvojová agentúra
• BIC Spišská Nová Ves, s.r.o, Slovensko

Partneri projektu

Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja

Financovanie

júl 2004 – február 2005

Realizácia

• Prieskum podnikateľského prostredia v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom
dotazníka
• Vypracovanej analytickej časti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Výsledky

Cieľová skupina

malí podnikatelia v regióne

Koordinátor projektu

Investitionsbank Berlín, Nemecko

Partneri projektu

• Vienna Business Agency, Rakúsko
• SIPRO – Ferrara County Board for Local Development, Taliansko
• CPEM Marseilles – Center for the Promotion of Employment in Micro Enterprises, Francúzko
• ZMVA – Zala County Foundation for Enterprise Promotion, Maďarsko
• Malopolska School of Public Administration, Krakow University of Economy,
Poľsko
• Development Agency of Bidasoa Region – Bidasoa activa, Španielsko
• Yorkshire Enterprise Limited, Veľká Británia
• BIC Spišská Nová Ves, s.r.o, Slovensko

Financovanie

program INTERREG IIIC

Realizácia

január 2004 – december 2006

Výsledky

• Rozdelenie projektových partnerov do pracovných skupín, určenie zodpovedností za jednotlivé komponenty.
• Spracovanie tzv. best practice (sumarizácia najlepších praktických skúsenosti pri
podpore malých podnikateľov z jednotlivých regiónov, zapojených do projektu)
za skupiny WP2 – Podnikateľské inkubátory, WP3 – program mentoring pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, podpora podnikania žien, WP4 – internacionalizácia malých podnikov a WP5 – prístup podnikateľov k finančným zdrojom za
všetkých projektových partnerov.
• Analýza dobrej praxe partnerov a nástrojov pre podporu malých podnikov v regiónoch.
• Návrh spoločnej propagácie a komunikácie projektu.
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STREDISKO TV REDUTA

STREDISKO PRIEMYSELNÝ PARK

Rok 2004 bol pre televíziu Reduta desiatym rokom jej vzniku a pravidelného vysielania a v tomto jubilejnom duchu sa nieslo vysielanie po celý rok. Televízia vysielala už druhý rok terestriálnym spôsobom z vlastného vysielača. Týmto spôsobom
mala možnosť televízia oslovovať 50 tisíc divákov v meste a okolí. Vysielanie sa
riadilo stávajúcou programovou štruktúrou. V aktualitách boli zachytené najdôležitejšie udalosti spoločenského, kultúrneho, športového a politického charakteru
na území mesta a okolia.

Pre Priemyselný park bol rok 2004 charakteristický výstavbou nových výrobných
hál a rekonštrukciou existujúcich administratívnych priestorov. Projekt výstavby
taktiež zahŕňal realizáciu čističky odpadových vôd a všetkých inžinierskych sietí
v areáli priemyselného parku.

OBCHODNÉ KONTAKTY

Pre televíziu bolo mesto Spišská Nová Ves jej najväčším obchodným partnerom.
Na základe zmluvy televízia pre mesto vyrobila 150 relácií o celkovej dĺžke 4 000
minút. Televízia Reduta taktiež dodala komplexné služby videotextového a teletextového spravodajstva a informácii. Obchodné kontakty televízia nadviazala s 34
obchodnými partnermi zmluvnou formou dlhodobého charakteru. Pravidelným
odberateľom sa stala Slovenská televízia, ktorá pravidelne odoberala spravodajské príspevky do Detských správ. V roku 2004 bola uzatvorená zmluva s Tv Netom
celoplošným dodávateľom reklamy pre regionálne elektronické média. Táto spolupráca bola úspešne rozbehnutá a začala prinášať ﬁnančné prostriedky. Obchodné
aktivity boli postavené i na jednorázových aktivitách v oblasti prenájmu techniky
a dodávky reklamných produktov.

AKTIVITY

Televízia Reduta sa pravidelne zúčastňuje na workshopoch a festivaloch tvorby
regionálnych televíznych staníc. Nebolo tomu inak ani v roku 2004, kedy sa zástupcovia televízie zúčastnili na Medzinárodnom festivale Zlatý žobrák a workshope,
poriadanom LOTOS-om za rok 2004.
V roku 2004 sa vyrobilo v televízii:
• 150 obrazových relácií o dĺžke 4 000 minút
• 937 reportáží
z toho:
• 100 športových reportáží
• 13 besied za okrúhlym stolom,
• 3 špeciálne Veľkonočné, Vianočné a Silvestrovské vysielanie
• 525 600 minút teletextu
• 521 600 minút videotextu

TECHNIKA

PERSONÁL

SLEDOVANOSŤ
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NÁKLADY NA VÝSTAVBU PRIEMYSELNÉHO PARKU
Celkové náklady na výstavbu priemyselného parku dosiahli viac ako 132,65 mil. Sk,
pričom jeho výstavba bola ﬁnancovaná z troch zdrojov:

Náklady na stavebné práce dosiahli viac ako 129 mil. Sk a ostatné náklady predstavovali 3,5 mil. Sk. Najväčšie položky stavebnej časti predstavovali náklady na
stavbu nových výrobných hál a to haly H1 vo výške 26,317 mil. Sk o ploche cca
2 000 m2 a haly H2 vo výške 57 mil. Sk o rozlohe cca 5 000 m2.
Podrobný prehľad o celkových vynaložených nákladoch na výstavbu je v nasledujúcej tabuľke.
Celkové náklady na výstavbu priemyselného parku

Popis

Stavebné práce
(v Sk)

Ostatné náklady
(v Sk)

Stavebné práce a ostatné
náklady spolu (v Sk)

prestavba administratívnej budovy

19 875 370,89

538 703,89

20 414 074,78

hala H1

26 317 338,91

713 307,60

27 030 646,51

hala H2

57 011 631,12

1 545 248,55

58 556 879,67

čistička odpadových vôd

4 451 898,10

120 664,66

4 572 562,76

dažďová kanalizácia

3 670 893,11

99 496,23

3 770 389,34

splašková kanalizácia

1 642 095,87

44 507,52

1 686 603,39

Vodovod

3 346 458,53

90 702,72

3 437 161,25

STL plynovod

1 566 903,30

42 469,49

1 609 372,79

V televízii Reduta pracovalo 8 pracovníkov, 3 redaktori a 5 technikov, graﬁkov, pracovníkov teletextu a videotextu, s televíziou spolupracovalo i 8 externých pracovníkov.

kábelové rozvody NN

1 718 934,95

46 590,17

1 765 525,12

komunikácie a spevnené plochy

9 381 889,41

254 287,60

9 636 177,01

166 582,50

4 515,07

171 097,57

Percento sledovanosti sa získava na základe prieskumov na celoslovenskom základe, lebo televízia si takýto prieskum nedokáže ﬁnančne zabezpečiť, najlepším
ukazovateľom je preto nákup vysielacieho času inzerentov a reklamných partnerov. Z celoslovenského prieskumu vyplynulo, že TV Reduta dosahovala 17 - 19%
týždennú sledovanosť vo vekovej kategórii 40 - 49 rokov.

Spolu

129 149 996,69

3 500 493,50

132 650 490,19

Televízia vyrábala svoje relácie stávajúcou, digitálnou záznamovou technikou s následným lineárnym spracovaním. Počas 14 dňovej plánovanej odstávky sa vykonala údržba technológií v štúdiu. Pravidelne bol servisovaný vysielač s následnou
údržbou Slovenskými telekomunikáciami.
Z vlastných zdrojov sa doplnili technické zariadenia na nelineárny strih a spracovanie video a audio signálu. Zakúpilo sa softvérové zariadenie na automatizáciu
vysielania, ktoré by malo byť odštartované v roku 2005. Prostredníctvom úveru
bola zakúpená druhá digitálna záznamová kamera, ktorá bola ﬁnancovaná taktiež
z vlastných zdrojov.

verejné osvetlenie
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PRIEBEH VÝSTAVBY PRIEMYSELNÉHO PARKU

Následne bola ukončená montáž
oceľovej konštrukcie na halách H1,
H2, zrealizoval sa strešný, obvodový plášť, priemyselná podlaha,
vnútorné oceľové schodiská,
vnútorné inštalačné rozvody hál,
vybavenie kotolne a elektrorozvodne. V sociálnej prístavbe boli
ukončené murárske práce, vnútorné inštalačné rozvody, vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov
- omietky, obklady a dlažby, sadrokartónové podhľady.

Výstavba bola zahájená ešte v decembri 2003 a pokračovala počas celého roka 2004.
Na realizácií projektu sa podieľalo konzorcium zložené z ﬁriem Inžinierske stavby a.s.
Košice, APS Alkon s.r.o. Spišská Nová Ves a Uranpres s.r.o. Spišská Nová Ves.

Počas zimného obdobia sa vykonávali práce, ktoré neboli v podstatnej miere ovplyvňované počasím,
t.j. rekonštrukcia administratívnej
budovy a asanácia chemického
skladu.
Rekonštrukcia administratívnej budovy sa začala nevyhnutnými búracími prácami (stien, priečok, podláh, vnútorných rozvodov). Následne sa pristúpilo k murovaniu
nových vnútorných priečok, k prístavbe výťahovej šachty, k prácam
na vnútorných inštaláciách (vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia,
ústredné kúrenie, oprava strešného plášťa, výmena okien).

Po zlepšení počasia v jarných mesiacoch sa začali realizovať zemné
práce pre haly H1 a H2 a zemné
práce pre vnútornú areálovú komunikáciu okolo navrhovaných
hál, betonáž základových pätiek.

Neskôr boli realizované podkladné
vrstvy nových vnútroareálových
komunikácií, osadenie obrubníkov, dažďových vpustí, realizácia
telesa vozovky. Ďalej sa zrealizovala oprava asfaltových krytov
existujúcej vnútroareálovej komunikácie vrátane jej rozšírenia,
oprava vonkajšieho parkoviska
a prístupovej komunikácie, zrealizovala sa rekonštrukcia verejného
osvetlenia v časti medzi halami H1
a H2.

V mesiaci október 2004 prebehli preberacie konania všetkých objektov. Kolaudačné rozhodnutie stavby ako celok nadobudlo právoplatnosť až v januári 2005.
POTENCIÁLNI INVESTORI
Súbežne s výstavou nových priestorov v areáli priemyselného parku prebiehali
jednania so zástupcami potenciálnych investorov s cieľom zabezpečiť obsadenie nových výrobných priestorov hál H1, H2 a priestorov v prevádzkovej budove.
Rokovania sa uskutočnili so štyrmi francúzskymi spoločnosťami, so španielskou
spoločnosťou, brazílskym investorom, švédskou spoločnosťou, ﬁrmou z Izraela,
a pod.
FUNGUJÚCA ČASŤ PRIEMYSELNÉHO PARKU

V letných mesiacoch sa realizovala čistička odpadových vôd.
V realizácii bola pokládka vonkajších vedení (kanalizácia dažďová
a splašková, vodovod, plyn, elektroinštalácia).
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Existujúca, fungujúca časť priemyselného parku spravuje 6 500 m2 výrobných
priestorov. Tvoria ju jednopodlažné haly s oceľovou konštrukciou, v prevažnej
väčšine s nedostatočnou technickou infraštruktúrou. Tieto haly, na základe zmlúv
podnikateľskými subjektmi, boli prenajaté na výrobu a na skladové účely. V roku
2004 tu pôsobilo 5 podnikateľských subjektov, ktorí v areáli priemyselného parku
zamestnávali cca 50 pracovníkov. V týchto priestoroch sa nachádzali výlučne drevospracujúce prevádzky, preto aj počet pracovníkov kolísal v závislosti od sezóny.
Spoločnosti pôsobiace v tomto areáli sa zaoberajú výrobou drevených euro okien
a dverí, predajom drevotrieskových polotovarov, pokrývaním striech a vzdelávacou činnosťou v oblasti drevospracujúceho priemyslu.
V roku 2004 celú správu priemyselného parku vykonával jeden pracovník.
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI
Výkaz ziskov a strát spoločnosti (tis. Sk)
Položka

2000

2001

2002

2003

2004

Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb

2 350

2 077

6 041

6 381

6 171

291

332

698

842

728

Služby

1 059

906

2 143

2 574

1 856

Pridaná hodnota

1 000

839

3 200

2 965

3 593

Osobné náklady

1 198

1 675

4 540

5 096

4 634

Spotreba materiálu a energie

Odmeny členom orgánov spoločnosti
Dane a poplatky

14
5

29

98

74

48

103

75

96

150

563

Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu

0

0

449

67

88

Zostatková cena predaného investičného majetku a materiálu

0

0

363

0

0

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hospodárskej činnosti

29

0

0

145

264

100

0

170

434

241

Odpisy

Tvorba rezerv na hospodársku činnosť
Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek do výnosov z hospodárskej činnosti

VO VÝSLEDKOCH SPOLOČNOSTI SÚ
ZHMOTNENÉ MYŠLIENKY, NÁPADY,
TVORIVOSŤ A ÚSILIE ZAMESTNANCOV
I SPOLUPRACUJÚCICH PARTNEROV.

Tvorba opravných položiek do nákladov na hospodársku činnosť

55
54

0

7

73

275

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

0

597

1 974

2 258

1 451

Ostatné náklady na hospodársku činnosť

55

33

240

210

225

-486

-376

109

-602

-535

513

525

298

694

622

54

9

137

77

103

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z ﬁnančnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

0

24

-26

0

0

-27

164

244

15

-16
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Súvaha spoločnosti (tis. Sk)

Vývoj výnosov a nákladov spoločnosti v období 1998 – 2004 (v tis. Sk)

Aktíva
Položka
Aktíva celkom

31. 12. 2000 31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004
7 731

8 848

21 768

22 680

22 570

781

706

1 229

1 774

1 661

0

0

0

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

781

706

829

1 769

1 656

Dlhodobý finančný majetok

0

0

400

5

5

6 929

7 568

20 437

20 599

19 968

0

0

0

0

0

3 820

2 128

2 300

3 057

7 505

946

965

1 706

3 951

1 168

2 163

4 475

16 431

13 591

11 295

45

36

25

65

48

2 118

4 439

16 406

13 526

11 247

21

574

102

307

941

1. Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok

2. Obežný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
- Peniaze
- Účty v bankách
3. Časové rozlíšenie

1998

1999

2000

2001

2002

Súčet prevádzkových, ﬁnančných a mimoriadnych výnosov

1 972

2 663

2 904

3 244

8 784 10 063

8 794

Súčet prevádzkových, ﬁnančných a mimoriadnych nákladov

2 092

2 440

2 877

3 062

8 411

9 971

8 707

-120

223

27

182

373

92

87

-90

254

118

64

514

308

540

40 %

40 %

29 %

29 %

25 %

25 %

19 %

0

102

34

19

129

77

103

-120

121

-7

163

244

15

-16

Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia (daňový) upravený o pripočitateľné
a odpočitateľné položky
Sadzba dane z príjmov
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

2003

2004

Pasíva
Položka

31. 12. 2000 31. 12. 2001 31. 12. 2002 31. 12. 2003 31. 12. 2004

Pasíva celkom

7 731

8 848

21 768

22 680

22 570

1. Vlastné imanie

2 102

2 266

2 487

2 234

2 743

Základné imanie

562

562

562

562

562

Kapitálové fondy

1 502

1 502

1 539

1 502

1 502

Fondy zo zisku

41

41

49

62

62

Výsledok hospodárenia minulých rokov

24

-3

93

93

633

-27

164

244

15

-16

5 550

6 325

18 785

19 969

19 489

200

200

370

804

241

5 097

5 097

16 825

16 817

17 312

253

1 028

1 570

2 348

1 508

0

0

20

0

428

79

257

496

477

338

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
2. Záväzky
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
3. Časové rozlíšenie
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Štruktúra výnosov spoločnosti podľa stredísk (v tis. Sk)
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ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI A JEJ STREDÍSK
SÍDLO SPOLOČNOSTI
STREDISKO BIC

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o
Zimná 72
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 4173811
Fax: +421 53 4173816
e-mail: bicsnv@bicsnv.sk
www.bicsnv.sk

STREDISKO TV REDUTA

Radničné námestie č. 4
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 4427241, 4411373
Fax: +421 53 4427241
e-mail: tvreduta@tvreduta.sk
www.tvreduta.sk

STREDISKO PRIEMYSELNÝ PARK

Drevárska 2
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 4299066
Fax: +421 53 4299067
e-mail: ipark.snv@stonline.sk
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