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Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby som Vám predstavila ročnú správu spoločnosti BIC 
Spišská Nová Ves, s.r.o. za rok 2005.

Rok 2005 hodnotím ako celkom úspešný. Spoločnosť počas ce-
lého roka poskytovala širokú škálu služieb pre začínajúcich a existu-
júcich malých a stredných podnikateľov ako je poradenstvo, vzde-
lávanie, mikropôžičky a projektová činnosť. V spolupráci s mestom 
Spišská Nová Ves zabezpečovala správu priemyselného parku. Pre 
občanov mesta Spišská Nová Ves a okolia pripravovala lokálne tele-
vízne vysielanie. 

Spoločnosť bola úspešná v Sektorovom operačnom programe 
Ľudské zdroje, v rámci ktorého získala finančné prostriedky z Eu-
rópskeho sociálneho fondu, a preto už v januári 2005 mohla začať 
s realizáciou projektu – „ŠTART v sprievode“ – Intenzívna príprava a 
komplexný poradenský servis na začiatku podnikania. V apríli 2005 
bol ukončený projekt s názvom – Reintegrácia žien do pracovného 
procesu a vo februári 2005 sa podarilo ukončiť práce na Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves. Spo-
ločnosť pracovala ako partner na viacerých projektoch ako je projekt 
Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do 
regiónu Košického kraja (PROFIK), projekt TRATOKI, Rozvoj cestovné-
ho ruchu na strednom Spiši: Kraj Galmusu – sieť značených peších, 
cykloturistických a lyžiarskych turistických trás, ktorých realizácia 
pokračuje aj v roku 2006. Projekt, spracovaný našou spoločnosťou 
s názvom Podpora podnikateľskej infraštruktúry v Košickom samo-
správnom kraji: II. etapa výstavby podnikateľského inkubátora v 
Spišskej Novej Vsi bol úspešný, a na základe neho sa podarilo mestu 
Spišská Nová Ves získať finančné prostriedky z ERDF v sume takmer 
27 mil. Sk na rozšírenie existujúceho inkubátora.

V roku 2005 sa podarilo skolaudovať a následne obsadiť nové vý-
robné haly v priemyselnom parku zahraničnými investormi. Súčasne 
sa administratívne priestory začali prenajímať firmám, pričom celko-
vá obsadenosť dosiahla koncom roka takmer 90 %.

Televízii sa v závere roka podarilo získať od Rady pre vysielanie 
a retransmisiu SR predĺženie licencie na televízne vysielanie a to do 
31. 12. 2008. TV Reduta celý rok pracovala na zlepšení svojho tech-
nického vybavenia. Doplnila technické zariadenia na nelineárny strih 
a spracovanie video a audio signálu. Dobudovala svoje softwarové 
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zariadenie na automatizáciu vysielania, čím prešla na nelineárne 
spracovanie obrazu a zvuku.

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. dosiahla v roku 2005 priaz-
nivé hospodárske výsledky. Celkové výnosy spoločnosti dosiahli viac 
ako 12 mil. Sk, čo je najviac v doterajšej histórií. Spoločnosť dosiahla 
hospodársky výsledok za účtovné obdobie vo výške 593 tis. Sk.

Ďakujem všetkým pracovníkom spoločnosti, ktorí sa svojim úsi-
lím a zodpovedným plnením pracovných úloh aktívne pričinili o do-
siahnutie dobrých výsledkov spoločnosti. Vážim si ich schopnosti, 
vedomosti a profesionálny prístup k zákazníkom.

Úprimne ďakujem obchodným partnerom, spolupracujúcim in-
štitúciám za spoluprácu, dôveru a priazeň, pretože všetky úspešné 
projekty a aktivity sa realizovali aj vďaka nim.

Verím, že i naďalej budeme poskytovať kvalitné služby pre pod-
nikateľov i verejný sektor, s ktorými budú spokojní tak naši klienti 
ako aj partneri a spolupracovníci, pretože ich spokojnosť je naším 
cieľom.

 Ing. Katarína Krotáková
 konateľ spoločnosti
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2.1 Poslanie a vízia spoločnosti

POSLANIE

Trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj regiónu stredné-
ho Spiša prostredníctvom podpory malého a stredného podnikania 
príprava, spracovanie a realizácia regionálnych projektov, ktoré sme-
rujú k ekonomickému oživeniu regiónu stredného Spiša 

VÍZIA 

 – byť komplexným poradensko-vzdelávacím a regionálnym cen-
trom na podporu podnikania a regionálny rozvoj

 – byť centrom celoživotného vzdelávania
 – stať sa informačno-poradenským centrom pre zahraničných in-

vestorov v regióne
 – udržať si svoje postavenie na regionálnom trhu

2.2 Základné údaje 

Obchodné meno BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
Sídlo Zimná 72, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO 31659969
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia Obchodný register Okresného súdu Košice I 
 Oddiel: Sro Vložka číslo: 2072/V
Dátum zápisu 14. október 1992 
Spoločník mesto Spišská Nová Ves

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
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Strediská BIC (od roku 1992)
 TV Reduta (od roku 2001)
 Priemyselný park (od roku 2002)

Klienti spoločnosti a) malí a strední podnikatelia
   – potenciálni podnikatelia
   – začínajúci podnikatelia
   – existujúci podnikatelia

 b) verejný sektor
   – miestne a regionálne samosprávy 
   – neziskové združenia

Regionálne pôsobenie Spoločnosť pôsobí v regióne stredného Spi-
ša. Svoje služby ponúka pre klientov z okre-
sov Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a Rož-
ňava.

Členstvo spoločnosti  SPOLOČNOSŤ BIC 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s.r.o. je:

 – členom EBN, medzinárodnej organizácie 
podnikateľských inovačných centier (BIC) 
v Európe so sídlom v Bruseli a to od ro-
ku 1999

 – súčasťou siete poradenských centier Národ-
nej agentúry pre rozvoj malého a stredného 
podnikania so sídlom v Bratislave

 – členom Národnej asociácie pre rozvoj pod-
nikania na Slovensku

 – rozhodujúcim členom združenia Podnika-
teľský inkubátor Spišská Nová Ves

 – členom združenia Spišská regionálna rozvo-
jová agentúra

  TV REDUTA AKO JEDNO ZO STREDÍSK 
SPOLOČNOSTI je:

 – členom spolku lokálnych televíznych staníc 
Slovenska (LOTOS)

2.
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2.3 Partneri a spolupracujúce inštitúcie

 – Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, 
 – Poradenské centrá RPIC a BIC združené v rámci Národnej asociá-

cie pre rozvoj podnikania na Slovensku
 – Mesto Spišská Nová Ves 
 – Košický samosprávny kraj
 – štátna správa a samospráva v regióne 
 – Spišská regionálna rozvojová agentúra
 – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne
 – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 – Ministerstvo hospodárstva SR
 – regionálna kancelária Slovenskej obchodnej a priemyselnej ko-

mory v Spišskej Novej Vsi
 – Unibanka a.s., expozitúra Spišská Nová Ves
 – Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB)
 – Úrad duševného vlastníctva SR Banská Bystrica
 – Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves
 – Fond sociálneho rozvoja – Rada lokálneho partnerstva sociálnej 

inklúzie
 – Slovenská živnostenská komora
 – komerčné banky 
 – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
 – malí a strední podnikatelia v regióne
 – neziskové združenia v regióne (Občianske združenie Rozvoj Spiš, 

Združenie Slovenský raj – Juh, a pod.)

Pri realizácii medzinárodných projektov spoločnosť spolupraco-
vala a spolupracuje so zahraničnými partnermi ako napr.:

 – SEQUA Bonn, Handwerkskammer Trier (Nemecko)
 – AEP Rzeszow (Poľsko)
 – WEGRE Patras (Grécko)
 – Comune di Valenzano (Taliansko)
 – CEPAC Soissons (Francúzsko)
 – Ergani Center Thessaloniki (Grécko)
 – Polyplano Euroconsultants (Grécko)
 – Tecnopolis Bari (Taliansko)
 – Eurodialogue Association Sofia (Bulharsko)
 – Arenduskoda Tapa (Estónsko)
 – Investitionsbank Berlin (Nemecko)
 – Vienna Business Agency (Rakúsko)
 – SIPRO Ferrara (Taliansko)
 – CPEM Marseilles (Francúzsko)
 – Zala County Foundation for Enterprise Promotion (Maďarsko)
 – Malopolska School of Public Administration Krakow (Poľsko)
 – Bidasoa Activa Irun (Španielsko)
 – Yorkshire Enterprise Limited (Veľká Británia)

2.
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2.4 História spoločnosti

1992

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bola založená spoločen-
skou zmluvou zo dňa 8. septembra 1992 ako spoločnosť s ručením 
obmedzeným mestom Spišská Nová Ves a dvomi fyzickými osobami 
Spoločnosť bola zapísaná 14. októbra 1992 do obchodného registra 
Obvodného súdu Košice I. 

1993

V tomto roku mesto Spišská Nová Ves financovalo prvú rekon-
štrukciu 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. 

1994

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bolo začlenené do siete Regionálnych 
poradenských a informačných centier (RPIC) a Podnikateľských ino-
vačných centier (BIC) na Slovensku, ktorú koordinuje Národná agen-
túra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Turistické informačné centrum sa odčlenilo od spoločnosti a stalo 
sa samostatným subjektom.

1995

Prvýkrát v histórii spoločnosti bol uzatvorený kontrakt s Národ-
nou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania na služ-
by poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov, 
ako aj nezamestnaných, ktorí uvažujú o podnikaní z okresov Spiš-
ská 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 neza-
mestnaných.

V januári 1995 sa BIC Spišská Nová Ves, s. r. o stáva členom Asociá-
cie podnikateľských centier RPIC a BIC Slovenska.

1996

BIC Spišská Nová Ves s. r. o sa zapojilo do projektu – „Dynamickejší 
rozvoj turizmu v regióne Spiš - Gemer“, ktorý priniesol vytvorenie je-
dinečného turistického produktu tzv. Gotickej cesty. Projekt bol im-
plementovaný 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, spra-

2.
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covanie katalógu ubytovacích a stravovacích zariadení, vyškolenie 
poradcov v oblasti turizmu, spracovanie Koncepcie rozvoja turizmu 
v regiónoch Spiša a Gemera a pod.

V roku 1996 sa spoločnosť zapojila do realizácie Komplexného 
vzdelávaco-poradenského programu pre nezamestnaných – CEPAC 
na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Združenia CEPAC Slo-
vensko Považská Bystrica a zmlúv, uzatvorených medzi spoločnos-
ťou BIC a úradmi práce v Spišskej Novej Vsi, Levoči a Gelnici. Kurz bol 
akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Prvý kurz v rámci progra-
mu 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 Združe-
nia pre rozvoj regiónu Spiš a zároveň členom záujmového združenia 
Spišská regionálna rozvojová agentúra.

V spoločnosti už pracuje 5 stálych zamestnancov a to riaditeľ, eko-
nómka, koordinátor pre vzdelávacie aktivity, poradca a sekretárka.

1997

Začal sa realizovať projekt „Posilnenie ponuky poradenstva pre 
malé a stredné podniky na Slovensku“ v rámci programu TRANS-
FORM, ktorý finančne podporila nemecká Ausgleichbank v spoluprá-
ci 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. 

1998

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti a od-
kúpenia obchodných podielov od fyzických osôb sa v roku 1998 
mesto Spišská Nová Ves stalo jediným vlastníkom spoločnosti. 

1999

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojila do štátneho 
podporného programu na poskytovanie poradenstva a vzdeláva-
cích služieb pre malých a stredných podnikateľov s finančným prí-
spevkom zo štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej zmluvy s Ná-
rodnou 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, medzi-
národnej asociácie Podnikateľských inovačných centier (BIC) v Eu-
rópe. 

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 poskyto-
vanie mikropôžičiek spoločnosť získala z programu PHARE. 

2.
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2000

V rámci projektu „Zvýšenie informovanosti v oblasti cestovného 
ruchu v regióne Spiš - Gemer bola vydaná farebná publikácia – Sprie-
vodca po Gotickej ceste. Publikácia bola vydaná za finančnej účasti 
programu PHARE. Na projekte spolupracovali Národná agentúra pre 
rozvoj malého a stredného podnikania, Združenie pre rozvoj turiz-
mu 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 – Udr-
žateľný rozvoj komunít v regióne stredného Spiša (UNDP/UNIDO) 
spolu so združením Dôstojný život, pričom hlavným partnerom sa 
stalo ETP Košice. 

2001

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojilo do výzvy na podávanie pro-
jektov, vyhlásenou Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stred-
ného podnikania pod názvom „Program poradenstva a vzdelávania 
pre MSP“, kde bolo úspešné a získalo grant. Projekt s názvom „Pod-
pora 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 turistic-
kého potenciálu stredného Spiša“. Spoločnosť v týchto projektoch 
vystupovala ako predkladateľ projektov a realizátorom projektov 
bola Spišská regionálna rozvojová agentúra.

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 projek-
tov vystupovala Spišská regionálna rozvojová agentúra bolo riešite-
ľom projektov BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. Projekty sa začali realizo-
vať ešte v roku 2001 a boli ukončené v roku 2002.

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

2002

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

2.
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V auguste 2002 bolo v spoločnosti BIC Spišská Nová Ves zriadené 
ďalšie stredisko – Priemyselný park. 

2003

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

V apríli 2003 spoločnosť získala grant z Grantovej schémy rozvo-
ja 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 inkubáto-
ra v Spišskej Novej Vsi. 

2004

V tomto roku sa ukončil Komplexný vzdelávaco-poradenský 
program CEPAC  „Zakladám svoj podnik“, ktorý spoločnosť realizo-
vala od roku 1996. Program bol zameraný na prípravu na podnika-
nie pre nezamestnaných a to vzdelávanie, poradenstvo a následné 
sprevádzanie počas prvých rokov podnikania. V celoslovenskom 
hodnotení úspešnosti programu sa spoločnosť umiestňovala na po-
predných priečkach.

V apríli 2004 sa ukončila realizácia projektu E-WOW – E- Work Op-
portunity for Women. Spoločnosť začala realizovať projekt s názvom 
– „Reintegrácia žien do pracovného procesu“, ktorý bol financovaný 
cez Grantovú schému rozvoja ľudských zdrojov, Flexibilita trhu prá-
ce, ktorého cieľom bolo posilniť zamestnateľnosť žien, vracajúcich sa 
na trhu práce. Spoločnosť bola úspešná aj v programe INTERREG IIIC, 
v rámci ktorého začala v spolupráci so zahraničnými partnermi reali-
zovať projekt TRATOKI, zameraný na podporu malých podnikateľov. 
V júli 2004 sa začal spracovávať Program hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja mesta Spišská Nová Ves.

2005

Začiatkom roka spoločnosť prevzala od mesta Spišská Nová Ves 
do správy novovybudované objekty v priemyselnom parku a to dve 
nové haly, zrekonštruovanú administratívnu budovu a inžinierske 
siete, pričom sa podpísali zmluvy s dvoma zahraničnými investormi, 
ktorí umiestnili svoje prevádzky v novom priemyselnom parku. Spo-
ločnosť bola úspešná vo výzve na SOP Ľudské zdroje, Opatrenie 1.3 
a získala financovanie z ESF na projekt s názvom „ŠTART v sprievode“ 
– Intenzívna príprava a komplexný poradenský servis na začiatku 
podnikania“. V tomto roku sa tiež začala výstavba II. etapy podnika-
teľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi zo štrukturálnych fondov. 

2.
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2.5 Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločník spoločnosti mesto Spišská Nová Ves

Najvyšší orgán spoločnosti Valné zhromaždenie

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Ing. Katarína Krotáková

Strediská spoločnosti BIC
TV Reduta
Priemyselný park

STREDISKO BIC

Základný predmet činnosti –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

podpora malého a stredného 
podnikania
regionálny rozvoj
poradenstvo, konzultácie
podnikateľské plány
školenia a vzdelávacie programy
mikropôžičkový program
spracovanie a implementácia 
projektov, financovaných zo 
štrukturálnych fondov

Vedúci strediska Ing. Katarína KROTÁKOVÁ

– Ekonomický a účtovný 
poradca

Mária MROVČÁKOVÁ

– Manažér pre vzdelávanie, 
poradca

Ing. Ľubomíra DZIMKOVÁ

– Manažér pre finančné 
programy, poradca

Ing. Martin KARCHŇÁK

– Sekretariát, informačné 
poradenstvo

Vanda PYTELOVÁ

2.



BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2005 11

STREDISKO TV REDUTA

Základný predmet činnosti –

 –

lokálne televízne vysielanie 
a vysielanie teletextu
reklama

Vedúci strediska Marcel BLAHUT

Pracovníci televízie
– šéfredaktor, publicista
– redaktor, publicista
– redaktor, reklamný manažér
– zvukový technik, strihač
– kameraman, televízny technik
– grafik, strihač
– grafik, strihač, pokladník

Marek Baláž
Veronika Jankalová
Zoltán Fabián
Miroslav Butora
Bohuš Maceják
Ing. Michal Ľorko
Ivan Petruščák

 

STREDISKO PRIEMYSELNÝ PARK

Základný predmet činnosti –
 –

správa priemyselného parku
prenájom nebytových priestorov

Správca Priemyselného parku Ing. Zdeno Jackovič

Pracovníci priemyselného parku
– účtovníčka
– údržbár

Žaneta Alexievová
Jaroslav Zajac

Valné zhromaždenie
Mesto Spišská Nová Ves

spoločník

Dozorná 
rada

Konateľ 
spoločnosti

Stredisko
BIC

Stredisko 
TV Reduta

Stredisko
Priemyselný park

Externí pracovníci 
a lektori

Externí 
spolupracovníci

2.



BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
VÝROČNÁ SPRÁVA 2005 12

3.1 Stredisko BIC 

Podrobný prehľad aktivít v oblasti poradenstva, vzdelávania, 
mikropôžičkového programu a projektov

V roku 2005 stredisko BIC zabezpečovalo predovšetkým podpo-
ru podnikania v regióne, a to celou škálou služieb pre sektor MSP 
ako je informačné a odborné poradenstvo, školenia a semináre, mik-
ropôžičkový program, projekty, príprava a komplexné spracovanie 
žiadostí pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fon-
dov. Stredisko BIC sa tiež podieľalo na príprave, spracovaní a realizácii 
projektov regionálneho rozvoja ako je napr. Podpora podnikateľskej 
infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji: II. etapa výstavby 
podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.

3.1.1 PORADENSTVO 

Poradenstvo poskytované BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. bolo zame-
rané na všetky cieľové skupiny klientov 
 – začínajúcich a existujúcich podnikateľov (MSP) 
 – záujemcov o podnikanie

Spoločnosť zabezpečovala poradenstvo prostredníctvom kvalifi-
kovaného interného personálu prakticky pre všetky oblasti manaž-
mentu menšej firmy, pričom pre špecializované poradenstvo využí-
vala vlastnú sieť externých poradcov. 

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 zís-

kania 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 rozpoč-

tu a štrukturálnych fondov
 – zavádzanie systému riadenia kvality - noriem ISO

3.
SPRÁVA
O ČINNOSTI 
SPOLOČNOSTI 
V JEDNOTLIVÝCH 
STREDISKÁCH
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Počas roka 2005 bolo celkom poskytnutých 1 704 hodín infor-
matívneho a odborného poradenstva pre obidve cieľové skupiny, 
z toho 694 hodín pre potenciálnych podnikateľov a 1 010 hodín pre 
existujúcich podnikateľov. 

V roku 2005 bolo poskytnutých:

69 h informatívneho poradenstva

1 635 h odborného 

poradenstva, z toho

605 h vo forme individuálnych  konzultácií

13 h posúdenie podnikateľských plánov, čo predsta-

vuje 13 vypracovaných posudkov

230 h vypracovanie podnikateľských plánov, čo zna-

mená podnikateľské plány pre 16 klientov

787 h vypracovanie projektov a spracovanie žiadostí 

o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie pre podnikateľov

Prehľad počtu poskytnutých informatívnych a odborných konzultá-
cií v rokoch 1994 - 2005

Rok Informatívne konzultácie Odborné konzultácie SPOLU

1994 323 179 502

1995 159 364 523

1996 249 306 555

1997 171 245 416

1998 157 443 600

1999 278 564 842

2000 166 396 562

2001 56 477 533

2002 318 553 871

2003 86 152 238

2004 76 671 747

2005 84 607 691

Spolu 2 123 4 957 7 080

3.1.2 VZDELÁVANIE 

Významnú súčasť aktivít spoločnosti pri napĺňaní jej poslania tvo-
ria vzdelávacie programy. Firma má akreditovaných 12 vzdelávacích 
aktivít. Najväčší záujem o vzdelávanie je zo strany nezamestnaných, 
ktorí chcú začať podnikať a majú záujem získať základné informá-
cie o podnikaní. Veľký záujem je aj o získanie teoretických znalostí 
a praktických zručností pri práci s výpočtovou technikou. 

3.
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V roku 2005 sa uskutočnili tieto kurzy:

Názov kurzu Počet kurzov Rozsah kurzu Počet účastníkov

Práca na počítači 

v prostredí WINDOWS
1 160 h 12

Založenie vlastnej firmy 2 200 h 33

Základy práce na PC 

pre užívateľov
2 80 h 33

Čo má vedieť začínajúci 

podnikateľ
3 80 h 45

Minimum podnikateľa 1 24 h 13

Klub ekonómov 

a účtovníkov
1 8 h 19

SPOLU 155

Vzdelávacie aktivity uskutočňované v roku 2005 sa dajú rozdeliť 
do dvoch základných skupín:

1. podľa obsahového zamerania

 – príprava na podnikateľskú činnosť
 Organizácia týchto kurzov je v súlade s poslaním BIC Spišská 

Nová Ves, s. r. o. aj so záujmom cieľovej skupiny. Spoločnosť zor-
ganizovala 6 kurzov pre 91 účastníkov, s celkovým rozsahom 664 
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. Zrealizovali sa 
3 kurzy pre 45 účastníkov, s celkovým rozsahom 320 vyučovacích 
hodín.

 – zmeny legislatívy 
 Školenie organizované v rámci Klubu ekonómov a účtovníkov, 

jeho obsahom boli zmeny zákonov a ich výklad a cieľovou sku-
pinou ekonómovia a účtovníci, ktorí sa venujú ekonomike ako 
svojmu hlavnému povolaniu, či už v zamestnaní alebo ako samo-
statne zárobkovo činné osoby. Uskutočnilo sa 1 školenie pre 19 
účastníkov, s celkovým rozsahom 8 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 účtov-
níkov.

3.
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Názov kurzu Termín Počet účastníkov Počet hodín

Klub ekonómov a účtovníkov 05. 12. 2005 19 8

 – kurzy realizované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Spišskej Novej Vsi v rámci vzdelávania a prípravy pre trh 
práce

 Vzdelávanie bolo určené pre evidovaných uchádzačov o zamest-
nanie, ktorí si chceli vytvoriť vlastné pracovné miesto a založiť 
svoju firmu. Boli realizované 4 kurzy a to:

Názov kurzu Termín Počet účastníkov Počet hodín

Minimum podnikateľa 11. 05.  - 13. 05. 2005 13 24

Čo má vedieť začínajúci 

podnikateľ

10. 01.  - 21. 01. 2006 16 80

15. 06.  - 28. 06. 2005 15 80

20. 10.  - 04. 11. 2005 14 80

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

 Vzdelávacie aktivity boli financované v rámci dvoch projektov

Projekt „Reintegrácia žien do pracovného procesu“

Názov kurzu Termín Počet účastníkov Počet hodín

Práca na počítači 

v prostredí WINDOWS
17. 01.  - 11. 02. 2005 12 160

Projekt  „Štart v sprievode“ - Intenzívna príprava a komplexný  pora-
denský servis na začiatku podnikania

Názov kurzu Termín Počet účastníkov Počet hodín

Založenie vlastnej 

firmy
14. 02.  - 18. 03. 2005 18 200

Základy práce na PC 

pre užívateľov
30. 03.  - 12. 04. 2005 18 80

Založenie vlastnej 

firmy
08. 04.  - 12. 05. 2005 15 200

Základy práce na PC 

pre užívateľov
13. 05.  - 26. 05. 2005 15 80

3.1.3 MIKROPÔŽIČKOVÝ PROGRAM 

Jednou z hlavných bariér vzniku a rozvoja malých podnikov je 
sťažený prístup k voľným finančným zdrojom oproti možnostiam 
väčších podnikov. Komerčný bankový sektor nie je ochotný poskyto-
vať úvery malým podnikateľom v takej miere ako v prípade väčších 
podnikov s dlhoročnou históriou. Pre podporu mikropodnikania sa 

3.
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vo svete hľadajú a uplatňujú rôzne finančné nástroje, pričom jednu 
z tradičných a najúspešnejších foriem predstavuje mikropôžičkové 
financovanie. Na Slovensku sa podpora malých podnikateľov tzv. 
mikropôžičkami realizuje od roku 1999 na základe podpory zo zdro-
jov predvstupovej pomoci EÚ v rámci programu Phare. BIC Spišská 
Nová Ves, s.r.o. patrí medzi prvé poradenské centrá pre podnikate-
ľov, ktoré sa zapojili do tohto programu, takže podnikatelia z regiónu 
Spiša a Gemera mohli mikropôžičky čerpať už od októbra 1999.  

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. je v súčasnosti realizátorom 
programu pre okresy Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. 
Zapojenými partnermi v programe sú Mesto Spišská Nová Ves, Ná-
rodná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v Brati-
slave (NARMSP) a UniBanka, a.s. Bratislava, filiálka Spišská Nová Ves. 

Dané vývojom podnikateľského prostredia, počas 6-ročného ob-
dobia existencie programu došlo k niekoľkým zmenám pôvodných 
podmienok, a to najmä v oblasti maximálnej výšky mikropôžičky 
a úrokovej sadzby. 

V roku 2005 s platnosťou od apríla bol rozšírený okruh oprávne-
ných žiadateľov aj na skupiny podnikov nad 20 zamestnancov, ma-
ximálne však 50. Zároveň o mikropôžičky sa už môžu uchádzať aj 
zahraničné podnikateľské subjekty, ktorých krajinou pôvodu je kto-
rákoľvek členská krajina EÚ. Najdôležitejšie zmeny sa však týkali zvý-
šenia maximálnej výšky mikropôžičky z 800 tis. Sk na 1 mil. Sk a zní-
ženia úrokových sadzieb pre obidva základné druhy mikropôžičiek:

 – pre podnikateľské zámery v podobe investícií do základných 
prostriedkov na podnikanie – stroje a zariadenia, kúpa a rekon-
štrukcia priestorov, sa znížila úroková sadzba z 9 % na 7,55 % 
p.a.. (investičná mikropôžička). Splatnosť týchto mikropôžičiek je 
maximálne 4 roky. 

 – pre podnikateľské zámery, ktorých predmetom je kúpa zásob to-
varu (tovarová mikropôžička) sa úroková miera znížila z 12 % na 
9,55 % p.a. so splatnosťou do 1 roka.

V nadväznosti na uvedené zmeny BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
v priebehu mesiacov marec až september realizovalo posilnenú 
propagačnú kampaň zameranú na cieľovú skupinu malých podni-
kateľov a tiež samosprávy, ktoré vo svojich regiónoch predstavujú 
prirodzeného partnera v oblasti podpory podnikania. BIC Spišská 
Nová Ves, s.r.o. preto navštívilo vyše 20 miest a obcí a realizovalo 5 
informačných stretnutí s podnikateľmi. Zároveň bolo priamo oslo-
vených vyše 100 podnikateľských subjektov formou informačného 
listu a letáku. 

V roku 2005 bolo poskytnutých celkom 10 mikropôžičiek v celko-
vej výške 3,426 mil. Sk. Mikropôžičky boli poskytnuté na realizáciu 
projektov v oblasti služieb (4)– doprava, stravovanie, soc. služby, vý-
roby (4) – kovovýroba a stavebná výroba, cestovný ruch – kaviareň 
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(1) a v maloobchode (1). V prípade 5 mikropôžičiek boli podporení 
začínajúci podnikatelia s existenciou kratšou ako 1 rok. 

Počas roka bolo splatených 8 mikropôžičiek, celkovo za obdobie 
existencie programu 23 mikropôžičiek. Počas existencie programu 
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v jednom prípade bolo nútené domá-
hať sa splatenia pohľadávky z mikropôžičky odstúpením od zmluvy 
a podaním návrhu na exekučné konanie. 

K 31. 12. 2005 bolo podaných a v mikropôžičkovom výbore pre-
rokovaných celkovo 69 podnikateľských projektov v sume 29,92 mil. 
Sk, z ktorých bolo 58 schválených v celkovej sume 25,45 mil. Sk. 

Stav za celé obdobie trvania Mikropôžičkového programu znázorňu-
je nasledovná tabuľka

Položka / Rok 1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 Celkom

Celkový počet 

žiadostí
17 5 0 11 14 12 10 69

Požadovaná výška 

pôžičiek v mil. Sk
6,12 2,30 0 4,50 7,75 4,54 4,71 29,92

Počet schválených 

žiadostí
10 4 0 9 14 12 9 58

Schválená výška 

pôžičiek v mil. Sk
3,55 2,0 0 3,5 7,65 4,54 4,21 25,45

Počet zamietnutých 

žiadostí
7 1 0 2 0 0 1 11

Výška zamietnutých 

pôžičiek v mil. Sk
2,57 0,3 0 1,00 0,1 0 0,5 4,47

Počet poskytnutých 

mikropôžičiek
7 6 0 5 10 12 12 52

Objem poskytnutých 

mikrop. v mil. Sk
2,11 3,14 0 2,18 5,28 5,10 3,62 21,43

Počet splatených 

pôžičiek 
0 0 0 6 6 3 8 23

Výška splatených 

pôžičiek v mil. Sk
0 0 0 2,35 2,40 1,4 3,42 9,57

3.
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Poskytnuté mikropôžičky podľa odvetví k 31. 12. 2005

Poskytnuté mikropôžičky v členení podľa okresov k 31. 12. 2005:

Okres
Celková výška 

mikropôžičiek

Počet poskytnutých 

mikropôžičiek 

Spišská Nová Ves 16,325 mil. Sk 36

Levoča 1,750 mil. Sk 6

Gelnica 0,539 mil. Sk 2

Rožňava 2,153 mil. Sk 5

Poprad 0,670 mil. Sk 3

Celkom 21,437 mil. Sk 52

3.1.4 PROJEKTY

Stredisko BIC sa zapojilo do prípravy, spracovania a realizácie via-
cerých projektov v oblasti regionálneho rozvoja, financovaných zo 
zdrojov EÚ, pričom niektoré projekty koordinovalo a riadilo. V roku 
2005 sa podieľalo na nasledovných projektoch:

 – Reintegrácia žien do pracovného procesu
 – TRATOKI
 – „ŠTART v sprievode“ – Intenzívna príprava a komplexný poraden-

ský servis na začiatku podnikania
 – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská 

Nová Ves
 – Podpora podnikateľskej infraštruktúry v Košickom samospráv-

nom kraji: II. etapa výstavby podnikateľského inkubátora v Spiš-
skej Novej Vsi

 – Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií 
do regiónu Košického kraja (PROFIK)

3.
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 – Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši: Kraj Galmusu – sieť 
značených peších, cykloturistických a lyžiarskych turistických 
trás

 – JeTIS - Jednotný turistický informačný systém strediska cestovné-
ho ruchu Mlynky - Dedinky

 – Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v obci Poráč - Prístavba 
a rekonštrukcia kultúrneho domu

„Reintegrácia žien do pracovného procesu“

Cieľ projektu. Celkovým cieľom projektu bolo posilnenie zamest-
nateľnosti žien vracajúcich sa na trh práce a to:
 – formou analýzy profilu osobnosti účastníkov projektu a poskyt-

nutím kariérneho a profesijného poradenstva
 – získaním kľúčových základných jazykových znalostí z anglického 

jazyka
 – získaním základných zručností v oblasti informačných a komuni-

kačných technológií
 – formou burzy práce povzbudiť účastníkov na aktívne vyhľadáva-

nie vhodných pracovných miest

Cieľová skupina: ženy vracajúce sa na trh práce

Koordinátor projektu: Spišská regionálna rozvojová agentúra

Partner projektu: BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Financovanie: Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov, Flexi-
bilita trhu práce

Realizácia: máj 2004 – apríl 2005

Výsledky. V roku 2005 pokračovali aktivity projektu podľa stano-
veného harmonogramu. V rámci projektu dve skupiny žien absolvo-
vali kurzy zamerané na jazykovú prípravu „Angličtina pre začiatoční-
kov“ 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. 

V roku 2005 pokračovalo vzdelávanie pre druhú skupinu žien, 
orientované na získavanie vedomostí a zručností pri práci s výpočto-
vou technikou. V marci 2005 bola v spolupráci s Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi zorganizovaná BURZA PRÁCE 
pre účastníčky projektu, ale aj pre ostatných záujemcov o pracovné 
miesto.

Projekt bol ukončený v plánovanom termíne - apríl 2005. K tomu-
to termínu bola sledovaná aj úspešnosť vzdelávania. Uplatnenie na 
trhu práce si našlo 8 žien, čo predstavuje umiestnenie 33 % účastní-
čok v priebehu realizácie projektu. 
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„Štart v sprievode“ - Intenzívna príprava a komplexný
 poradenský servis na začiatku podnikania

Cieľ projektu. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť prípravu pre 
ľudí s potenciálom samozamestnania, za účelom stimulovať podni-
kanie a vytváranie miest vlastným podnikaním, v rámci toho:
 – motivovať účastníkov k riešeniu vlastnej nezamestnanosti for-

mou samozamestnania (založenia vlastného podniku)
 – poskytnúť dostatok informácií a konzultačné služby pre spraco-

vanie vlastného podnikateľského plánu
 – poskytnúť komplexné poradensko-konzultačné služby súvisiace 

so začatím samostatnej zárobkovej činnosti

Cieľová skupina. Cieľovou skupinou sú všetci tí uchádzači o za-
mestnanie, ktorí sa rozhodli vytvoriť si vlastnú firmu a tak riešiť svoju 
nezamestnanosť samozamestnaním. Všetky aktivity sa cyklicky opa-
kujú počas 24 mesiacov pre 4 skupiny uchádzačov o zamestnanie.

Realizátor projektu: BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

Financovanie. Sektorový operačný program Ľudské zdroje. Pri-
orita č. 1. Rozvoj aktívnej politiky trhu práce. Opatrenie 1.3 Rozvoj 
vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť 
ich možnosti na trhu práce.

Realizácia: január 2005 - december 2006

Výsledky. Hlavnými aktivitami projektu je vzdelávanie uchádza-
čov o zamestnanie a poskytnutie komplexného poradenstva pri za-
ložení vlastnej firmy. Vzdelávanie je zamerané na:
 – založenie vlastnej firmy (200 h),
 – základy práce na PC pre užívateľov (80 h).

Účastníci si vypracujú počas vzdelávania vlastný podnikateľský 
plán, jeho obhajoba pred komisiou je záverečnou fázou vzdeláva-
nia. Neoddeliteľnou súčasťou projektu sú poradenské služby, ktoré 
pomôžu absolventovi vzdelávania zvládnuť neľahké začiatky pri 
založení a rozbehu vlastnej firmy. Poradenstvo sa uskutočňuje indi-
viduálnou formou (poradca - účastník) alebo formou skupinového 
poradenstva (pre 5 - 10 člennú skupinu). Realizácia projektu je plá-
novaná na 24 mesiacov.

V roku 2005 boli uskutočnené všetky aktivity pre 2 skupiny účast-
níkov, do projektu bolo zaradených 33 záujemcov. Podľa aktualizácie 
údajov k 31. 12. 2005 začalo podnikať a založilo si vlastnú firmu 18 
účastníkov projektu, uplatnenie na trhu práce ako zamestnanci si na-
šli 5 účastníci a z evidencie ÚPSVaR bol vyradený 1 účastník zo zdra-
votných dôvodov. Celkom z evidencie uchádzačov o zamestnanie 
bolo vyradených 24 účastníkov projektu. Celková úspešnosť vzde-
lávania (absolventi, ktorí nie sú v evidencii úradu práce) je 72,7 % za 
rok 2005.

Projekt pokračuje realizáciou aktivít pre ďalšie dve skupiny uchá-
dzačov o zamestnanie aj v roku 2006.
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TRATOKI

Cieľ projektu. Mikropodniky sú hlavným zdrojom tvorby pracov-
ných miest, predpokladom ekonomického rastu a miestneho rozvoja 
v rámci priestoru celej Európy. Štatistiky uvádzajú, že malé a stredné 
podniky v rámci EÚ tvoria dve tretiny celkovej zamestnanosti, z čoho 
až polovicu reprezentujú práve podnikatelia/firmy spadajúce do ka-
tegórie mikro. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť podporu práve 
tejto skupine podnikateľov a aspoň z časti kompenzovať nevýhodu 
drobných podnikateľov v porovnaní s veľkými spoločnosťami, kto-
ré z titulu svojej veľkosti disponujú prístupom do sietí, ľahšie tvoria 
partnerstvá a získavajú kontakty. Veľa problémov, s ktorými sa drob-
ní podnikatelia boria sú spoločné v celej EÚ. 

Projekt sa preto zameriava na vzájomnú výmenu a spoločný vývoj 
nástrojov na podporu mikropodnikania, analýzu procesu transferu 
nástrojov medzi regiónmi. Hlavným výstupom projektu je vytvore-
nie tzv. Príručky pre národných, regionálnych a miestnych rozhodo-
vateľov v štruktúrovanej podobe obsahujúcej jednotlivé podporné 
nástroje a predpoklady pre ich úspešnú adaptáciu.

Cieľová skupina. Cieľovou skupinou projektu je skupina mikro-
podnikov, t.j. podnikateľov s počtom do 10 zamestnancov. Priamymi 
prijímateľmi výstupov projektu sú realizátori podpory pre oblasť ma-
lého a stredného podnikania na všetkých úrovniach (EÚ, národná, 
regionálna, lokálna), národní, regionálni a miestni rozhodovatelia. 

Koordinátor projektu: Investitionsbank Berlin (IBB)

Partneri projektu: 
 – BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Slovensko
 – Vienna Business Agency, Rakúsko
 – SIPRO – Ferrara County Board for Local Development, Taliansko
 – CPEM Marseilles – Center for the Promotion of Employment in 

Micro Enterprises, Francúzsko
 – ZMVA – Zala County Foundation for Enterprise Promotion, Ma-

ďarsko
 – Malopolska School of Public Administration, Krakow University of 

Economy, Poľsko
 – Development Agency of Bidasoa Region – Bidasoa activa, Špa-

nielsko
 – Yorkshire Enterprise Limited, Veľká Británia

Financovanie: program INTERREG IIIC

Realizácia: január 2004 – december 2006

Výsledky. Aktivitami projektu je v postupnosti identifikácia a popis 
jednotlivých podporných nástrojov, metodológia procesu transferu 
a adaptácie, spoločný vývoj nástrojov, testovanie nástrojov formou 
tzv. demonštračných projektov a štruktúrovaná sumarizácia nástro-
jov v rámci príručky pre rozhodovateľov, aktérov v oblasti podpory 
podnikania.
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Tématicky je projekt organizovaný v rámci komponentov, v rámci 
ktorých boli vytvorené samostatné pracovné skupiny: 
 – Komponent 2: Nástroje na podporu podnikania
 – Komponent 3: Internacionalizácia mikropodnikov
 – Komponent 4: Finančné nástroje -využitie zdrojov ERDF, ESF v re-

volvingových finančných programoch

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Spišská Nová Ves

Cieľ projektu. Vypracovanie základného strednodobého progra-
movacieho dokumentu na lokálnej úrovni, ktorý bude východisko-
vým materiálom pri komplexnom riešení problémov mesta, týkajú-
cich sa najmä nezamestnanosti, infraštruktúry, rozvoja cestovného 
ruchu, podpory podnikateľského prostredia a ďalších oblastí.

Cieľová skupina: občania mesta, poslanci mestského zastupiteľ-
stva, vedenie mesta 

Koordinátor projektu: mesto Spišská Nová Ves

Partneri projektu: 
 – Spišská regionálna rozvojová agentúra
 – BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

Financovanie: Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja

Realizácia: júl 2004 – február 2005

Výsledky:
 – prieskum podnikateľského prostredia v meste Spišská Nová Ves 

prostredníctvom dotazníka
 – audit zdrojov - analytická časť programu hospodárskeho a sociál-

neho rozvoja
 – SWOT analýza, problémová analýza
 – akčný plán programu
 – plánované projektové zámery mesta Spišská Nová Ves 

Podpora podnikateľskej infraštruktúry v Košickom 
samosprávnom kraji: II. etapa výstavby podnikateľského 
inkubátora v Spišskej Novej Vsi

Cieľ projektu:
 – podpora sociálno-ekonomického rozvoja mesta a okresu Spišská 

Nová Ves
 – podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít 
 – vznik nových podnikateľských subjektov a podpora nových pra-

covných miest
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Cieľová skupina: malí začínajúci podnikatelia

Koordinátor projektu: mesto Spišská Nová Ves

Partneri projektu: 
 – Košický samosprávny kraj
 – BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. – spolupracujúci partner, spracovateľ 

žiadosti

Financovanie: 
 – Štrukturálne fondy (ERDF)
 – Ministerstvo hospodárstva SR, výzva v rámci SOP Priemysel a služ-

by, opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruk-
túry, Aktivita – Inkubátor 

Realizácia: 2005 – 2006

Výsledky. Príprava projektu a začatie výstavby nového samostat-
ného podnikateľského inkubátora s partnerským využitím existujú-
ceho inkubátora.

Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných 
investícií do regiónu košického kraja (PROFIK)

Cieľ projektu. Cieľom projektu je zlepšiť dynamiku ekonomického 
rozvoja Košického regiónu, prostredníctvom posilnenia profesionál-
nych ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej poli-
tiky. 

Cieľová skupina: odborní pracovníci podnikateľských centier, re-
gionálnych informačných a poradenských centier, regionálnych roz-
vojových agentúr, poradenských inštitúcií

Koordinátor projektu: Košický samosprávny kraj

Partneri projektu: 
 – BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
 – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
 – Regionálne poradenské a informačné centrum Košice
 – Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov

Financovanie: Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Realizácia: marec 2005 - december 2006

Výsledky: Analýza investičného a marketingového prostredia 
v regióne Košického samosprávneho kraja
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Rozvoj cestovného ruchu na strednom Spiši: 
Kraj Galmusu – sieť značených peších, cykloturistických 
a lyžiarskych turistických trás

Cieľ projektu. Cieľom projektu je kultúrnou a príťažlivou formou 
širšie sprístupnenie a prezentácia oblasti Galmus pre účely aktívne-
ho cestovného ruchu s orientáciou na domácich a zahraničných náv-
števníkov vyhľadávajúcich primárne či doplnkovo rekreačné pobyty 
v prírode. 

Cieľová skupina: domáci a zahraniční turisti 

Koordinátor projektu: občianske združenie Rozvoj Spiš, Spišská 
Nová Ves

Partneri projektu: 
 – obce Matejovce n. Hornádom, Poráč, Olcnava, Slovinky
 – mestá Krompachy a Spišské Vlachy 
 – BIC Spišská Nová Ves, s. r. o - spracovateľ projektu, poradca pre 

realizáciu projektu

Financovanie: Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS), 
komponent 2

Realizácia: 2005 - 2006

Výsledky:
 – vytvorenie systému značených turistických trás v oblasti Galmus 

(pešie turistické chodníky, cykloturistické trasy, trasy pre lyžiarsku 
turistiku)

 – vytvorenie informačného a priestorového orientačného systému 
v oblasti Galmus 

 – marketing a propagácia turistickej oblasti Galmus
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JeTIS - Jednotný turistický informačný systém 
strediska cestovného ruchu Mlynky - Dedinky

Cieľ projektu. Hlavným cieľom projektu je podporiť rozvoj cestov-
ného ruchu v strediskách Mlynky a Dedinky zavedením jednotného 
turistického informačného systému, ktorý moderným spôsobom na-
vedie a sprístupní všetky atraktívne prvky turistického mikroregiónu 
a poskytne dôležité turistické informácie.

Cieľová skupina: domáci a zahraniční turisti

Koordinátor projektu: Združenie Slovenský raj - Juh, Mlynky
Partneri projektu: 

 – obce Mlynky, Dedinky
 – BIC Spišská Nová Ves, s. r. o - spracovateľ projektu

Financovanie: Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu (TDGS), 
komponent 2

Obdobie realizácie: 2005 – 2006

Výsledky:
 – moderný komplexný informačno – orientačný systém v obci 

Mlynky a Dedinky 
 – spoločný marketing a propagácia turistickej oblasti Mlynky - De-

dinky 

Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v obci Poráč - 
Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu

Cieľ projektu. Modernizáciou kultúrnej infraštruktúry zachovať 
a rozvíjať osobité kultúrne dedičstvo obce, prispieť k zvýšeniu jej 
prístupnosti a atraktívnosti vo vzťahu k miestnym obyvateľom, do-
mácim a zahraničným návštevníkom. 

Cieľová skupina: občania 

Koordinátor projektu: obec Poráč

Partner projektu: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. - spracovateľ projektu

Financovanie: 
 – Štrukturálne fondy
 – Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.1 – Bu-

dovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry 

Realizácia: 2005 – 2006

Výsledky: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu v obci Poráč 
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3.2 Stredisko TV Reduta

Rok 2005 bol jedenástym rokom pravidelného vysielania televí-
zie Reduta od jej vzniku. Tento rok prebehli viaceré technické zmeny 
vo vysielaní televízie. Televízia nadviazala v svojom vysielaní a dra-
maturgii na predchádzajúci rok 2004. Vysielanie sa uskutočňovalo 
prostredníctvom vysielača - terestriálnym spôsobom a bolo šírené 
i v televíznych káblových rozvodoch. Televíziu malo možnosť sledo-
vať 50 až 55 tisíc divákov. Vysielanie sa riadilo schválenou programo-
vou štruktúrou. V aktualitách boli zachytené najdôležitejšie udalosti 
spoločenského, kultúrneho, športového a politického charakteru na 
území mesta a okolia.

Televízia si v závere roka po skončení platnosti licencie požiadala 
a predĺženie tejto licencie, čo jej Radou pre vysielanie a retransmisiu 
SR bolo vyhovené a to s splatnosťou licencie do 31. 12. 2008.

OBCHODNÉ KONTAKTY

Mesto Spišská Nová Ves bolo i tento rok najväčším obchodným 
partnerom. Na základe zmluvy televízia pre mesto vyrobila 150 relácií 
s dĺžkou viac ako 3 000 minút. Televízia Reduta taktiež dodala kom-
plexné služby videotextového a teletextového spravodajstva a in-
formácií. Obchodné kontakty televízia nadviazala s 28 pravidelnými 
obchodnými partnermi zmluvnou formou dlhodobého charakteru. 
Pravidelným odberateľom sa stala Slovenská televízia, ktorá odobe-
rala spravodajské príspevky do Detských správ a do duchovného vy-
sielania Orientácie. Ďalším partnerom sa stala televízna spoločnosť 
C.E.N Bratislava prevádzkujúca TA3. V roku 2005 pokračovali aktivity 
so spoločnosťou tv.net, s.r.o Bratislava, celoplošným dodávateľom 
reklamy pre regionálne elektronické média. V prípade tejto agentúry 
stredisko zaznamenalo nárast obchodných aktivít medziročne cca 
o 27 %. Obchodné aktivity boli postavené i na jednorázových aktivi-
tách ako je prenájom techniky a dodávka reklamných produktov.

AKTIVITY

Televízia Reduta sa zúčastnila na workshopoch a festivaloch tvor-
by regionálnych televíznych staníc. Nebolo tomu inak ani v roku 
2005, kedy zástupcovia televízie prezentovali svoju tvorbu na Medzi-
národnom festivale Zlatý žobrák a Workshope poriadanom Lotosom 
za rok 2005.
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 V roku 2005 sa v televízii vyrobilo:
 – 150 obrazových 20 minútových relácií 
 – 924 reportáží, z toho: 15 besied za okrúhlym stolom; špeciálne 

Veľkonočné, Vianočné a Silvestrovské vysielanie; prevzaté publi-
cistické programy

 – 525 600 minút teletextu
 – 521 600 minút videotextu

TECHNIKA

Televízia vyrábala svoje relácie stávajúcou digitálnou technikou 
s následným lineárnym spracovaním. V závere roka prešla na neli-
neárne spracovanie obrazu a zvuku. Vykonala sa údržba technológií 
v štúdiu počas 14 dňovej plánovanej odstávky. Pravidelne bol vyko-
návaný servis terestriálneho vysielača s následnou údržbou, ktorú 
vykonal T-COM Bratislava.

Z vlastných zdrojov sa doplnili technické zariadenia na nelineárny 
strih a spracovanie video a audio signálu. Dobudovalo sa softwarové 
zariadenie na automatizáciu vysielania. Prostredníctvom Škoda kre-
ditu bol zakúpený dopravný prostriedok Škoda Fabia combi. Televí-
zia zriadila nové pracovisko na spracovanie obrazu a zvuku, ktoré má 
zefektívniť výrobu.

V rámci svojich personálnych a technickým možností zdokumen-
tovala televízia všetky dôležité spoločenské, kultúrne a športové 
podujatia.

Budovanie nových pracovísk, nákup softwaru a hardwaru, tech-
nických zariadení si televízia financovala z vlastných finančných 
zdrojov. 

SLEDOVANOSŤ

Spoločnosť tv.net, s.r.o. dala na vlastné náklady spracovať u spo-
ločnosti MVK prieskum sledovanosti regionálnych televízií siete 
tv.net. Do prieskumu bolo zahrnutých 19 miest, v ktorých sú regio-
nálne televízne siete. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 800 respon-
dentov, termín zberu údajov bol december 2005. Z prieskumu vyply-
nulo nasledovné:
 – 58,7 % respondentov pravidelne sleduje regionálnu televíziu
 – 11,7 % respondentov včera sledovalo regionálnu televíziu
 – 56,3 % divákov regionálnej televízie sleduje svoju televíziu v čase 

od 16. do 19.00 hod.

Z vybraných ukazovateľov prieskumu vyplýva, že regionálne te-
levízie zohrávajú dôležitú úlohu v mediálnom prostredí. Sú pevne 
ukotvené ako informačný zdroj, sú dôveryhodným informačným 
zdrojom na komunálnej úrovni.

Z hľadiska budúcnosti sú regionálne televízie perspektívnym mé-
diom so stálym diváckym zázemím.
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3.3 Stredisko Priemyselný park

V januári 2005 boli dané do prevádzky dve nové výrobné haly, 
zrekonštruovaná prevádzková budova, čistička odpadových vôd 
a tiež nová technická infraštruktúra v areáli priemyselného parku.

V priebehu roku dochádzalo k postupnému obsadzovaniu no-
vých výrobných hál, ako aj priestorov v administratívnej budove. Vo 
februári 2005 bola podpísaná nájomná zmluva s brazílskym investo-
rom CRW SK, s.r.o., ktorý má v prenájme novú výrobnú halu o ploche 
5 596 m2. V prvom štvrťroku 2005 sa začala montáž novej výrobnej 
linky spolu s technológiou a od konca augusta 2005 firma začala 
s výrobou plastových výliskov. 

V septembri 2005 bola uzatvorená zmluva o prenájme ďalšej no-
vej výrobnej haly o rozlohe 2 127,50 m2 a to s výrobcom vodných 
postelí, firmou MB BEDDING COMPONENTS, s.r.o. Priestory adminis-
tratívnej budovy boli postupne obsadzované v priebehu roka 2005 
a to niekoľkými subjektami. 

Celková možná plocha na prenájom je 14 533 m2. Koncom roka 
2005 bolo v priemyselnom parku prenajatých 13 060 m2 plochy, čo 
predstavuje obsadenenosť 89,86 %. 

KLIENTI PARKU

Nové výrobné haly mali v prenájme zahraniční investori – firma 
CRW Slovakia, s.r.o. s brazílskym kapitálom a firma MB BEDDING 
COMPONENTS, s.r.o. s rakúsko-tureckým kapitálom. Ostatné výrob-
né priestory (staré objekty a haly) boli prenajímané a využívané po-
čas celého roka 2005 slovenskými podnikateľskými subjektami, ktorí 
sa zaoberajú predovšetkým drevovýrobou (výroba nábytku, okien 
a dverí, predaj drevotrieskových polotovarov a pod.) a tiež recyklá-
ciou plastového odpadu. Podnikatelia, ktorí si prenajímali priestory 
v administratívnej budove, sa zaoberajú výrobou reklamy, službami 
v oblasti hardware a software, predajom nábytku a výdajom stravy 
pre firmy, umiestnené v priemyselnom parku.

CENA ZA PRENÁJOM

Ceny za prenájom administratívnych a výrobných priestorov tak 
v starých objektoch ako aj v nových halách a administratívnej bu-
dove sú stanovené na základe cenníka. V roku 2005 boli vo výške 
200 Sk/m2 a 400 Sk/m2 prenajatej plochy v starých objektoch, v zá-
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vislosti od technickej úrovne prenajatého objektu a jeho účelu, 600 
Sk/m2 plochy v nových výrobných halách a 800 Sk/m2 plochy v no-
vých kancelárskych priestoroch.

PROPAGÁCIA

Voľné priestory na prenájom v priemyselnom parku boli ponúka-
né prostredníctvom TV Reduta a mesačníka mesta Spišská Nová Ves. 
O priebehu výstavby a súčasnom stave Priemyselného parku bolo 
vydané propagačné CD tak v slovenskom ako aj anglickom jazyku.

SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Správa a prevádzka priemyselného parku sa zabezpečovala 
prostredníctvom konateľa, správcu priemyselného parku, účtovníč-
ky a údržbára.

POČET PRACOVNÝCH MIEST 

V priemyselnom parku koncom roka 2005 pracovalo 117 pracov-
níkov, z toho v starých výrobných objektoch bolo 45 pracovníkov, 
v nových výrobných halách 43 pracovníkov a v prevádzkovej budo-
ve 29 pracovníkov.

Podrobný prehľad počtu pracovných miest je v nasledujúcej tabuľke

Výrobný 

priestor

Investor (nájomca) Predmet činnosti Pracovné 

miesta

staré 

objekty

ndh ATYP, s.r.o. výroba atypického nábytku 25

Ekoplasty, s.r.o. recyklácia plastového odpadu 9

D.O.D., s.r.o. výroba euro okien a dverí 8

VONA, Nitra predaj drevotrieskových 

polotovarov

3

Spolu 45

nové 

objekty

MB BEDDING 

COMPONENTS, s.r.o.

výroba vodných postelí 13

CRW Slovakia, s.r.o. výroba plastových výliskov 30

Spolu 43

prevádz-

ková 

budova

ndh Market, s.r.o. predaj nábytku 2

reklamná agentúra Úsmev výroba reklamy 10

Vitex Šefčík, s.r.o. výdaj stravy 1

CRW, s.r.o. (Dr. Schneider) administratíva pre výrobu 

plastových výliskov

10

C KORP, s.r.o. služby - hardware a software 4

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o správa Priemyselného parku 2

Spolu 29

Celkom 117

 3.
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OPRAVY A INVESTÍCIE 

Mestským zastupiteľstvom bol schválený plán opráv a investícií 
priemyselného parku na rok 2005. Zo schváleného plánu sa poda-
rilo zrealizovať montáž telefónnych rozvodov v administratívnej 
budove, zdvíhaciu bránu na vrátnici, opravu vonkajšieho osvetlenia 
niektorých objektov, zabezpečenie objektu čističky odpadových 
vôd, opravu zatekajúcej strechy a dažďových rozvodov na starých 
halách, opravu osvetlenia areálu, opravu časti oplotenia areálu, re-
kultiváciu časti pozemku, poškodeného v dôsledku realizácie inži-
nierskych sietí, nákup hasiacich prístrojov do nových výrobných hál 
a administratívnej budovy, zabezpečenie hygienického servisu v AB 
budove, nákup nábytku a kancelárskej techniky, nákup nástrojov 
a náradia pre údržbu, inštalovanie jednotných informačných tabúľ 
v priestoroch administratívnej budovy a pod. 

 3.
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V roku 2005 spoločnosť dosiahla dobré výsledky, čo sa týka do-
siahnutého obratu, hospodárskeho výsledku pred zdanením, hospo-
dárskeho výsledku za účtovné obdobie, vývoja aktív a pasív. Spoloč-
nosť vytvorila hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 741 tis. 
Sk, daň z príjmov predstavovala 148 tis. Sk a hospodársky výsledok 
po zdanení bol vo výške 593 tis. Sk

Výsledky hospodárenia spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r.o., 
jej celkové náklady a výnosy, aktíva a pasíva v období 2001 – 2005 sú 
v nasledujúcich výkazoch.

Výkaz ziskov a strát (tis. Sk)

Položka 2001 2002 2003 2004 2005

Tržby za predaj vlastných výrobkov 

a služieb

2 077 6 041 6 381 6 171 9 325

Spotreba materiálu a energie 332 698 842 728 1 876

Služby 906 2 143 2 574 1 856 3 381

Pridaná hodnota 839 3 200 2 965 3 593 4 068

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

Odmeny členom orgánov spoločnosti 14 38

Dane a poplatky 29 98 74 48 42

Odpisy 75 96 150 563 505

Tržby z predaja dlhodobého majetku 

a materiálu

0 449 67 88 99

Zostatková cena predaného 

investičného majetku a materiálu

0 363 0 0 98

Použitie a zrušenie rezerv 

do výnosov z hospodárskej činnosti 

0 0 145 264 241

Tvorba rezerv na hospodársku činnosť 0 170 434                  241 247

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek 

do výnosov z hospodárskej činnosti

55 299

Tvorba opravných položiek do nákladov 

na hospodársku činnosť

0 7 73 275 18

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

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 33 240 210 225 355

Výsledok hospodárenia 

z hospodárskej činnosti

- 376 109 - 602 - 535 293

Výsledok hospodárenia 

z finančnej činnosti

525 298 694 622 448

Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 137 77 103 148

Výsledok hospodárenia 

z mimoriadnej činnosti

24 - 26 0 0 0

Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie

164 244 15 - 16 593

4.
VÝSLEDKY 
SPOLOČNOSTI 
ZA ROK 2005
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4. Súvaha (tis. Sk)

AKTÍVA 31. XII. 

2001

31. XII. 

2002

31. XII. 

2003

31. XII. 

2004

31. XII. 

2005

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

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

    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 0 0 0

    Dlhodobý hmotný majetok 706 829 1 769 1 656 2 054

    Dlhodobý finančný majetok 0 400 5 5 5

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

    Zásoby 0 0 0 0 0

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

    Krátkodobé pohľadávky 965 1 706 3 951 1 168 3 096

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

    – Peniaze 36 25 65 48 20

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

3. Časové rozlíšenie 574 102 307 941 1 752

PASÍVA 31. XII. 

2001

31. XII. 

2002

31. XII. 

2003

31. XII. 

2004

31. XII. 

2005

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

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

    Základné imanie 562 562 562 562 562

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

    Fondy zo zisku 41 49 62 62 62

    Výsledok hospodárenia 

    minulých rokov

- 3 93 93 633 617

    Výsledok hospodárenia 

    za účtovné obdobie

164 244 15 -16 593

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

    Rezervy 200 370 804 241 247

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

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

    Bankové úvery a výpomoci 0 20 0 428 504

3. Časové rozlíšenie 257 496 477 338 171

V roku 2005 celkové aktíva spoločnosti dosiahli 25 218 tis. Sk. Za 
celé obdobie rokov 2001 až 2005 aktíva spoločnosti rástli, čo bolo 
spôsobené rozšírením aktivít spoločnosti o televízne vysielanie, 
správu priemyselného parku a o mikropôžičkový program.

Realizácia mikropôžičkového programu priniesla nárast dlho-
dobých záväzkov spoločnosti na 17 343 tis. Sk v roku 2005, pričom 
podstatnú časť tvoril dlhodobý záväzok voči Národnej agentúre pre 
rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá na základe uzatvorenej 
zmluvy poskytla finančné prostriedky na realizáciu tohto programu. 
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Finančné účty spoločnosti vzrástli z 4 475 tis. Sk v roku 2001 na 
11 442 tis. Sk v roku 2005, kde sú okrem finančných prostriedkov 
spoločnosti BIC a jej jednotlivých stredísk aj zdroje určené na mik-
ropôžičky, vedené na osobitnom účte v UniBanke, pobočka Spišská 
Nová Ves, ktoré sa vracajú zo splátok istiny.

Dlhodobé pohľadávky spoločnosti poklesli v roku 2005 zo 7 505 
tis. Sk na 6 869 tis. Sk. Podstatnú časť týchto dlhodobých pohľadá-
vok tvorili poskytnuté úvery z mikropôžičkového programu, ktoré sa 
v súčasnosti splácajú klientmi spoločnosti. 

Vybrané finančné ukazovatele

(v tis. Sk) 2001 2002 2003 2004 2005

Súčet prevádzkových, finančných 

a mimoriadnych výnosov

3 244 8 784 10 063 8 794 12 316

Súčet prevádzkových, finančných 

a mimoriadnych nákladov

3 062 8 411 9 971 8 707 11 576

Výsledok hospodárenia 

pred zdanením

182 373 92 87 741

Výsledok hospodárenia (daňový)

upravený o pripočitateľné 

a odpočitateľné položky

64 514 308 540 777

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

Daň z príjmov 19 129 77 103 148

Výsledok hospodárenia 

za účtovné obdobie

163 244 15 - 16 593

Vývoj celkových výnosov a nákladov spoločnosti za obdobie 2001 
- 2005 (v tis. Sk)

4.
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Vývoj výsledku hospodárenia za účtovné obdobie v rokoch 2001 - 
2005  (v tis. Sk)

ŠTRUKTÚRA VÝNOSOV SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2001 AŽ 2005 
PODĽA STREDÍSK  (v tis. Sk) 

2001 2002 2003 2004 2005

Stredisko BIC 2 539 5 222 5 895 4 250 3 774

Stredisko TV Reduta 706 2 830 3 030 3 302 3 766

Stredisko Priemyselný park 731 1 138 1 242 4 776

Celkom 3 245 8 783 10 063 8 794 12 316

Na celkových výnosoch spoločnosti sa podieľali všetky tri stre-
diská spoločnosti a to stredisko BIC, stredisko TV Reduta a stredisko 
Priemyselný park. Štruktúra výnosov spoločnosti BIC Spišská Nová 
Ves, s. r.o., (v tis. Sk) v rokoch 2001 – 2005 podľa jednotlivých stredísk 
je zobrazená na nasledujúcom grafe.

4.
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VÝVOJ AKTÍV A PASÍV SPOLOČNOSTI V ROKOCH 2001  2005 (v tis. Sk)

2001 2002 2003 2004 2005

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

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

3. Časové rozlíšenie 574 102 307 941 1 752

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

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

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

3. Časové rozlíšenie 257 496 477 338 171

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

4.
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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 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

5.
KONTAKT


