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

 
Názov spoločnosti:      BIC Spišská Nová Ves, s. r. o 
Sídlo:    Štefánikovo námestie1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Dátum začatia činnosti: 14. október 1992 
 
Zakladateľ:  mesto Spišská Nová Ves 
 
Poslanie spoločnosti: 

Poslaním spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o v regióne je zabezpečenie trvalo 
udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja regiónu stredného Spiša prostredníctvom podpory 
malého a stredného podnikania a spracovania a realizácie strategických zámerov a projektov, ktoré 
smerujú k ekonomickému oživeniu regiónu. 
V súlade so svojim poslaním spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. poskytuje komplexné služby 
pre cieľové skupiny klientov, a to poradenstvo a konzultácie v oblasti začatia podnikania, v oblasti 
práva, účtovníctva, financií, marketingu, manažmentu, daní, systémov riadenia kvality, apod. Centrum 
tiež pomáha pri spracovaní podnikateľských plánov a sprostredkovaní finančných zdrojov na ich 
realizáciu. Dôležitou oblasťou činnosti sú vzdelávacie programy a semináre, organizované pre 
nezamestnaných, ktorí uvažujú o podnikaní a školenia pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov. 
Ponuku služieb dopĺňajú finančné podporné programy a to podporný úverový program                        
a  mikropôžičkový program. Spoločnosť sa aktivizuje aj pri príprave, spracovaní a realizácii projektov 
regionálneho rozvoja, zameraných predovšetkým na oblasť malého a stredného podnikania 
v spolupráci tak s regionálnymi ako aj zahraničnými partnermi. Súčasťou činnosti spoločnosti je aj 
lokálne televízne vysielanie a správa priemyselného parku. 
 
CIEĽOVÉ SKUPINY KLIENTOV 
 

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o poskytuje svoje služby predovšetkým pre 
podnikateľské subjekty z regiónu stredného Spiša.  
 
Medzi cieľové skupiny klientov patria: 
- potencionálni podnikatelia /nezamestnaní, ktorí chcú začať podnikať a zamestnaní, ktorí sa 

pripravujú na podnikanie/ 
- začínajúci podnikatelia 
- existujúci podnikatelia 
- verejný sektor /štátna správa a samosprávy regiónu/ 
 
 

Organizačná štruktúra a personálne obsadenie spoločnosti v roku 2010 
 
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. má tri samostatné strediská - stredisko BIC, stredisko TV 
Reduta, stredisko Priemyselný park. Každé stredisko hospodári samostatne, má otvorený vlastný 
bankový účet, osobitne sleduje vlastné výnosy a náklady, samostatne vedie účtovníctvo. Pre každé 
stredisko je určený vedúci strediska, ktorý zodpovedá za celkový chod strediska. Jednotliví vedúci 
strediska za svoju činnosť zodpovedajú konateľovi – riaditeľovi spoločnosti a spoločníkovi spoločnosti 
– mestu Spišská Nová Ves. Najvyšším orgánom spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o je Valné 
zhromaždenie, ktoré tvorí jediný spoločník – mesto Spišská Nová Ves. Dohľad nad spoločnosťou má 
trojčlenná Dozorná rada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Činnosť podľa stredísk 
 
1. Stredisko Priemyselný park  
 
Celková možná plocha určená na prenájom majetku Mesta Spišská Nová Ves v areáli priemyselného 
parku  predstavuje za rok 2011 14 820 m2 výrobných, skladových a administratívnych priestorov. 
Priemerná obsadenosť týchto priestorov je cca 94%. 
 
Okrem prenájmu vyššie uvedených priestorov správa priemyselného parku každoročne zabezpečuje 
starostlivosť o všetky vyhradené technické zariadenia, inžinierske siete a dopravný systém, celoročnú 
údržbu objektov, spoločných komunikácií, verejného osvetlenia a verejného priestranstva, zastrešuje 
chod bezpečnostnej služby v areáli parku pre všetkých užívateľov areálu priemyselného parku. 
V priebehu minulého a počas tohto roka našlo využitie či už v priestoroch vo vlastníctve Mesta 
Spišská Nová Ves, alebo vo vlastníctve súkromných osôb 33 domácich a zahraničných spoločností 
a drobných živnostníkov. 
 
 
NÁJOMCOVIA 
K zásadnej zmene obsadenia výrobných a skladových priestorov ani v tomto roku nedošlo. Výrobné  
haly H1 a H2, využívajú zahraniční investori – firma TATRA TAXTIL, s.r.o. so slovensko - rakúskym 
kapitálom a brazílska spoločnosť  CRW Slovakia, s.r.o.. Zastaralé výrobné a skladové priestory sú 
naďalej  prenajímané slovenskými podnikateľskými subjektmi ako ndh ATYP, s.r.o., Ekoplasty, s.r.o., 
D.O.D., s.r.o., Sezam, s.r.o., Elektron-SK, s.r.o., atď. V administratívnej budove sú podpísané 
nájomné zmluvy s 13 užívateľmi.  
 
 
CENA ZA PRENÁJOM 
Ceny za prenájom administratívnych a výrobných priestorov tak v starých objektoch ako aj v nových 
halách a administratívnej budove sú stanovené na základe cenníka. Každoročne sa ceny za prenájom 
upravujú v závislosti od miery inflácie, meranej indexom spotrebiteľských cien. Keďže jej výška v roku 
2010 dosiahla 1%, ceny nájomného v roku 2011 boli stanovené na 7,86 €/m2/rok a 15,72 €/m2/rok v 
starých objektoch, v závislosti od technickej úrovne prenajatého objektu a jeho účelu, 23,78 €/m2/rok v 
nových výrobných priestoroch a 31,45 €/m2 /rok v nových kancelárskych priestoroch. 
 
 
SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU 
Správa a prevádzka priemyselného parku sa zabezpečovala prostredníctvom správcu priemyselného 
parku, účtovníčky a údržbára. 
 
 
POČET PRACOVNÝCH MIEST 
V areáli priemyselného parku ku koncu roka 2011 pracovalo 440 pracovníkov. Z celkového počtu  
našlo uplatnenie v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves 251 pracovníkov a 
189 pracovníkov v priestoroch, ktoré patria súkromným vlastníkom.  
 



2. Stredisko TV Reduta  
 

Televízia Reduta ako programová služba začala vysielať pravidelne v roku 1994. V roku 2001 
sa stala  strediskom BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

 
 Televízia Reduta je lokálna mestská televízia, preto sú aj jej aktivity na lokálnom princípe. Jej 
hlavná náplň je zachytiť a odvysielať pestré, aktuálne informácie o dianí v meste a blízkom okolí z 
oblasti spoločenského života, športu, kultúry. Slúži občanovi ako informačný kanál s komplexnými 
službami elektronického média. 
 
VYSIELANIE A PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA: 
 Najzávažnejšou zmenou v oblasti vysielania je prechod na digitálne vysielanie v rámci celej 
Európy nevynímajúc Slovensko. V týchto dňoch dochádza na Slovensku k postupnému prechodu na 
digitálne vysielanie i na lokálnej úrovni. Tento proces začal v r. 2007 a dokončený musí byť do  
31.12.2012.  

Televízia Reduta má pridelenú licenciu do 16.11.2013 a pôvodnú frekvenciu mohla využívať 
do 31.12.2011. V závere roka 2011 získala digitálnu licenciu T/60 a vysiela z vlastného vysielača 
prostredníctvom káblových rozvodov. V súčasnosti prebieha konanie na povolenie prevádzkovať 
digitálny vysielač, ktorý bol zakúpený v závere roka 2011 z rozpočtu mesta. Telekomunikačným 
úradom už bol pridelený miestny Multiplex s vysielaním na 32 kanáli. Blok Aktualít aj jednotlivé 
spravodajské príspevky môžu od 1.januára 2007 diváci sledovať i na internetovej stránke 
www.snv.sk . Program je šírený i live stream na www.respublica.sk. 
 O sledovanosť a úspešnosť musí televízia Reduta bojovať na mediálnom trhu ako každé iné 
médium, preto musí produkovať zaujímavý a aktuálny program. Takýto program má televízia za cieľ 
produkovať od svojho začiatku. 

V snahe sprostredkovať program čo najväčšiemu počtu divákov televízia Reduta dospela k 
dohode s televíziou Patriot, na základe ktorej sú aktuálny program a spravodajské príspevky, od 
1.10.2009, šírené touto satelitnou televíziou prostredníctvom prevádzkovateľov Sky link a CS link. . 
Takto môže aktuality z regiónu sledovať veľké množstvo divákov, čo zároveň slúži k propagácii 
Spišskej Novej Vsi a samotného regiónu Spiš. 

Sledovanosť vzhľadom na programové štruktúry regionálnych staníc je veľmi dobrá a 
dosahuje približne 54%. O vysokom záujme divákov o vysielanie  televízie Reduta svedčí aj denná 
návštevnosť webovej stránky  www.snv.sk . Tieto údaje slúžia ako odrazový mostík pri komunikáciu s 
klientmi, či už v oblasti vývoja programovej štruktúry, predaja vysielacieho času alebo ostatných 
služieb.  

Od roku 2001 vysielala televízia Reduta 3x 20 minút  v týždni premiérovo. Po prechode na 
terestriálne vysielanie v r. 2002 vysielala už 5 x 20 minút v týždni premiérovo a v roku 2009 pribudla 
ešte relácia „Minúty týžd ňa“ , ktorá je vysielaná premiérovo každú sobotu.  
 Okrem spravodajstva – „Aktualít“ sa vysielajú aj iné formáty napr. „Magazín Košického 
samosprávneho kraja“ v dvojtýždňovej frekvencii, vyrobený v réžii KSK. Pre spestrenie programovej 
štruktúry je vysielanie Aktualít doplňované aj o ďalšie formáty ako napr. Osobnosť na týždeň a iné.  
V  televízii Reduta sú vysielané aj formáty vyrobené v rámci LOTOS-u, spolku lokálnych televíznych 
staníc Slovenska a iných lokálnych prevádzkovateľov.  
 

Celý archív vysielania televízie Reduta je možné nájsť na internetovej stránke www.snv.sk . 
V archíve sú všetky príspevky od januára 2007.  
 

Mimo pravidelného vysielacieho času televízia Reduta prevádzkuje 24 hodín kompletný 
infokanál - videotext a teletext. 
 
PERSONÁLNE OBSADENIE, VÝROBA PROGRAMOV: 
 Na výrobe programu sa podieľa 8 stálych pracovníkov a 8 externých pracovníkov. Počet 
stálych pracovníkov sa nezmenil od roku 2001. Tento tím v rámci dohodnutých podmienok dodáva 
ucelený program 50 týždňov v roku, s 250 reláciami Aktualít. Zároveň sa po každom zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva vyrábajú relácie „Na aktuálnu tému“. Pre ilustráciu televízia vyrobí 
priemerne za rok od 800 do1000 reportáží. 
 

Najdôležitejším  partnerom – odberateľom je Mesto Spišská Nová Ves. S Mestom Spišská 
Nová Ves má BIC Spišská Nová Ves – stredisko televízia Reduta  uzavretú Zmluvu o dodávke 
programu. 



 
 Prevádzka každého elektronického média je finančne náročná o to viac u televízie. Pri 
súčasnej frekvencii vysielania, televízia Reduta vyvíja svoje aktivity i v komerčnej oblasti, aby 
dofinancovala prevádzku a mohla takto udržať vysielací štandard terajšej programovej štruktúry. Svoje 
možnosti využíva pri predaji reklamného času , čo jej umožňuje  zákon 308 Z.z. „O vysielaní a 
retransmisii“. 
 Na komerčnej báze dodávala televízia Reduta v roku 2011 aj spravodajské príspevky a 
publicistické celky pre televíziu Markíza a JOJ. Televízia JOJ si v závere roka 2011 v lokalite Sp. Nová 
Ves postavila vlastný štáb, takže televízii Reduta sa z toho dôvodu znížili príjmy za túto činnosť. 
Televízia Reduta má uzavreté zmluvy aj s regionálnymi klientmi na reklamno-propagačnú činnosť vo 
vysielaní televízie. 
Všetky takto komerčne získané finančné zdroje boli použité na vykrytie ekonomickej náročnosti 
prevádzky televízie a na rozvoj technického vybavenia. Prínosom rozvoja technického vybavenia je 
možnosť väčšej kreativity, technickej kvality, pružnosti pri výrobe a zároveň nové technológie znižujú 
prevádzkové náklady. 
   
 
Priority Televízie Reduta pre najbližšie obdobie: 
 
 - zrealizovať a dokončiť  prechod na digitálne vysielanie v SR, v lokálnych          

podmienkach /pripomienkovanie legislatívy, frekvencie, technická príprava/,  
 
 - minimalizácia rastu prevádzkových nákladov pri súčasnej frekvencii výroby, 
 
 - doplnenie technológií o digitálne záznamové zariadenia v MP2, ev. MP4 formátoch, 
 
 - udržanie si klientov na regionálnej i celoslovenskej úrovni. 
 
 
Televízia Reduta má za sebou 16 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala približne 16 500 
reportáží, mnoho publicistických celkov a dokumentov. Televízia Reduta si kvalitnou prácou celého 
tímu redaktorov, kameramanov a technikov vytvorila dominantné postavenie medzi regionálnymi 
televíziami na Slovensku. Je členom LOTOS-u, spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska.  
 Na súťažných prehliadkach televíznej spravodajskej tvorby v silnej konkurencii medzi 60 
regionálnymi televíziami združenými v LOTOS-e pravidelne získavajú v súťažných workshopoch 
pracovníci  televízie Reduta  popredné umiestnenia, ako napríklad v roku 2007  1. miesto v 
spravodajstve a 3. miesto v reklame, v roku 2008  2. miesto v publicistike a 2. miesto v spravodajstve, 
a v roku  2009  2. miesto v spravodajstve a v roku 2011  1. miesto v spravodajstve a 3. miesto v 
publicistike. 
 
 
 
 



3. Stredisko BIC  
 

Poradenstvo pre záujemcov o podnikanie a vzdelávaci e aktivity  
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  

 
 
Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov patrí k pravidelným službám, ktoré poskytujú pracovníci 
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  
V roku 2011 poskytovali toto poradenstvo: 

- ako externí spolupracovníci Podnikateľského inkubátora, ktorý ako organizácia neziskového 
charakteru môže aplikovať štátny program podpory podnikania priamo v regióne. 

- v období, keď nebolo možné aplikovať štátny program, pre potenciálnych klientov, ktorí 
požiadali o poradenské služby 

 
Vzdelávacie aktivity sa v roku 2011 obmedzili na vzdelávanie v rámci štátneho programu podpory 
podnikania, kde zamestnanci BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. pôsobili ako lektori a organizační 
pracovníci.  
 
 
PORADENSTVO pre potenciálnych podnikate ľov  
 
Štátny program „Program poradenstva a vzdelávania pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie“, 
poskytol zdroje na vykonávanie poradenstva a vzdelávania v období január 2011, február 2011 
a december 2011. 
V ostatných mesiacoch bolo poradenstvo poskytované bez úhrady zo zdrojov štátneho rozpočtu.  
 
Poradenské služby využilo 65 záujemcov o podnikanie. Obsahom poradenstva boli predovšetkým tieto 
témy: 

• základné kroky pri začatí podnikania,  
• povinnosti podnikateľa,       
• postup pri založení firmy,  
• štruktúra podnikateľského plánu,       
• vypracovanie podnikateľského plánu ako prílohy ku žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

na začatie podnikania 
 
V roku 2011 boli pracovníkmi BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. poskytnuté služby v uvedenom rozsahu: 

     
druh poradenstva počet konzultácií počet hodín 
informatívne poradenstvo 65 52 
odborné poradenstvo 65 59 
vypracovanie podnikateľských 
plánov 

61  
(25 podnikateľských plánov) 

 
119 

 
Najväčší záujem bol o poradenstvo pri začatí podnikania v oblasti stavebníctva (38 % klientov), na túto 
oblasť činnosti bolo vypracovaných 60 % podnikateľských plánov.  
Ďalšími činnosťami potenciálnych podnikateľov, ktorí mali záujem o poradenské služby boli 
upratovacie služby (11 % klientov), obchodná činnosť (14 % klientov), remeselné a výrobné činnosti 
(14 % klientov), služby v lesníctve (6 % klientov), počítačové, administratívne, ubytovacie, reštauračné 
a iné služby (17 % klientov).  
 
Prehľad počtu poskytnutých informatívnych a odborných konzultácií v rokoch 1993 – 2010 
 

Rok informatívne 
konzultácie 

odborné 
konzultácie 

SPOLU 

1993 145 65 210 
1994 323 179 502 
1995 159 364 523 
1996 249 306 555 



1997 171 245 416 
1998 157 443 600 
1999 278 564 842 
2000 166 396 562 
2001 56 477 533 
2002 318 553 871 
2003 86 152 238 
2004 76 671 747 
2005 84 607 691 
2006 68 662 730 
2007 25 447 472 
2008 66 255 321 
2009 90 260 350 
2010 127 243 370 
2011 65 126 191 

SPOLU 2709 7015 9724 
                         
VZDELÁVANIE  
 
Vzdelávanie pre začínajúcich podnikateľov bolo realizované v úzkej spolupráci s Podnikateľským 
inkubátorom. Zdrojom financovania bola Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb, dotovaných zo štátneho 
rozpočtu.  
 
Pre 78 nezamestnaných, rozdelených do 4 skupín,  sa uskutočnila vzdelávacia aktivita pod názvom 
Začínam podnikať, Modul – Základy podnikania v rozsahu 20 hodín.  
 
V decembri 2011 BIC Spišská Nová Ves, s. r. o realizovalo seminár pre účtovníkov a ekonómov, 
zameraný na zmeny v Zákone o dani z príjmov a na súvisiace ekonomické témy. Seminár absolvovalo 
19 účastníkov.  
 
Prehľad o uskutočnenom vzdelávaní za rok 2011:  
 

Téma školenia 
Počet  
hodín 

Akre -
ditácia 

Počet  
účastníko
v 

Termín školenia Zdroj 
financovania 

Vzdelávanie, ktoré realizoval Podnikate ľský inkubátor, pracovníci BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
pôsobili ako lektori a organiza ční pracovníci 
Začínam podnika ť 
Modul – Základy 
podnikania 

20 áno 18 02. 02. 2011 – 11. 02. 
2011 ŠR 

Začínam podnika ť 
Modul – Základy 
podnikania 

20 áno 18 02. 02. 2011 – 11. 02. 
2011 ŠR 

Začínam podnika ť 
Modul – Základy 
podnikania 

20 áno 21 16. 02. 2011 – 25. 02. 
2011 ŠR 

Začínam podnika ť 
Modul – Základy 
podnikania 

20 áno 21 16. 02. 2011 – 25. 02. 
2011 ŠR 

Vzdelávanie, ktoré realizovalo  BIC Spišská Nová Ve s, s. r. o.  
Klub ekonómov a 
účtovníkov 

8 nie 19 19. 12. 2011 účastníci 
vzdelávania 

 
 



Mikropôži čkový program BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v roku 20 11 
 
Program sa zameriava na rozvoj malého podnikania, zvýšenie miery prežitia malých 

a začínajúcich podnikateľov, vytváranie podmienok na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových 
pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu malých 
podnikateľov ku kapitálu.  

Cieľom podpory poskytovanej prostredníctvom realizácie Mikropôžičkového programu 
je sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou úverov (mikropôžičiek) za 
zvýhodnených podmienok bez toho, aby dochádzalo k poskytovaniu štátnej pomoci v zmysle zákona 
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, a tým pomôcť pri začatí, stabilizovaní 
a rozvoji podnikateľskej aktivity ako aj preklenutí dočasných problémov pri financovaní podnikateľskej 
činnosti.  
 Účel použitia mikropôžičky je viazaný na  
  vybavenie prostriedkami potrebnými na podnikanie, t.j. na nákup a obstaranie hnuteľného a 

nehnuteľného investičného majetku,  
  rekonštrukciu, úpravy a opravy prevádzkových priestorov a technológií,  
  nákup potrebných zásob, materiálu, surovín či tovaru,  
  úhradu nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo 

výrobe alebo v službách poskytovaných podnikateľom,  
  iné investičné projekty. 
 
 BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. bola realizátorom programu pre okresy Spišská Nová Ves, Levoča, 
Gelnica a Rožňava. Partnermi zapojenými do programu boli Mesto Spišská Nová Ves, Národná 
agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave (NARMSP) a UniBanka, a.s. 
Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves.  
 

V priebehu 12-tich rokov existencie programu došlo k niekoľkým zmenám pôvodných podmienok. 
Dňa 17.2.2010 bol v Obchodnom vestníku č.32A Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásený nový 
program na podporu rozvoja malého a stredného podnikania – Mikropôžičkový program, ktorý 
s okamžitou platnosťou zastavil fungovanie pôvodného mikropôžičkového programu. 
V najnevhodnejšej chvíli stopol možnosť malých a stredných podnikateľov uchádzať sa o úver až do 
začatia fungovania nového programu. Dôsledkom vnútropolitických zmien na Slovensku po 
parlamentných voľbách r.2010 a následných personálnych zmenách na Národnej agentúre sa 
spustenie nového Mikropôžičkového programu stále oddiaľuje a preto aj v roku 2011 ostali 
podnikatelia bez tejto finančnej pomoci. 
 
 Mikropôžičkový výbor BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. nezasadá a všetky žiadosti o zmeny 
schvaľuje mikropôžičkový výbor na NARMSP. 
 

V priebehu roka 2011 bolo splatených 15 mikropôžičiek, celkovo za obdobie existencie programu 
81 mikropôžičiek. Vymáhanie pohľadávok exekučnou cestou veriteľ BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
realizoval u 7 podnikateľských subjektov.  
 
 
Členenie poskytnutých mikropôžičiek podľa okresov so stavom od začiatku trvania mikropôžičkového 
programu do 31.12.2011: 
 

OKRES Počet Výška úveru  
Gelnica 4 26 555,14 € 
Levoča 11 154 312,94 € 
Poprad 3 22 239,92 € 
Revúca 1 13 277,57 € 
Rožňava 18 226 050,61 € 
Spišská Nová Ves 77 1 130 263,82 € 
spolu 114 1 572 700,00 € 
 
 



Stav čerpania a splácania mikropôžičiek za celé obdobie trvania Mikropôži čkového programu : 

 

 

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

 2007 2008 2009 2010 2011  

Výnosy celkom 573 674 505 431 517 050 571 094 451 239 

Náklady celkom 569 918 489 630 504 367 560 229 445 756 

Hospodársky výsledok 3 756 15 801 12 683 10 865 5 483 
 
 
 
Spišská Nová Ves 03.04.2012 
 
 
 
 
 Mgr. Patrik Dluhoš 
 riaditeľ BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Celkom 

Celkový počet 
žiadostí 

17 5 0 11 14 12 10 27 12 14 26 9 0 157 

Požadovaná 
výška pôžičiek 
(v tis. EUR) 

203,15 76,35 0,00 149,37 257,25 150,70 156,34 362,15 157,67 225,72 476,46 178,14 0,00 2 393,30 

Počet 
schválených 
žiadostí 

8 4 0 9 14 12 9 27 11 12 16 6 0 128 

Schválená 
výška pôžičiek 
(v tis. EUR) 

66,64 66,39 0,00 116,18 253,93 150,70 139,75 350,20 144,39 225,92 262,50 57,50 0,00 1 834,10 

Počet 
zamietnutých 
žiadostí 

7 1 0 2 0 0 1 0 1 2 4 3 0 21 

Výška 
zamietnutých 
pôžičiek 
 (v tis. EUR) 

85,31 9,96 0,00 33,19 3,32 0,00 16,60 0,00 13,28 59,75 69,37 101,39 0,00 392,17 

Počet 
poskytnutých 
mikropôžičiek 

7 6 0 5 10 12 12 24 10 11 16 1 0 114 

Objem 
poskytnutých 
mikropôžičiek 
(v tis. EUR) 

70,04 104,23 0,00 72,36 175,26 169,29 120,16 285,47 150,50 171,78 248,61 5 0,00 1 572,70 

Počet 
splatených 
pôžičiek  

0 0 0 6 6 3 8 5 7 5 10 14 15 79 

Výška 
splatených 
pôžičiek 
 (v tis. EUR) 

0,00 0,00 0,00 78,01 79,67 46,47 113,52 66,39 109,87 76,68 169,88 135,20 211,76 1 087,45 

Výška 
schválených - 
nevyčerpaných 
prostriedkov 

9,96 0,00 0,00 14,94 59,76 22,47 3,45 72,47 6,66 56,26 13,89 52,50 0,00 312,36 


