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Správa o činnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. za 
rok 2009 

 
PORADENSTVO pre potenciálnych podnikateľov  
 

V roku 2009 bolo poskytované poradenstvo na základe Zmluvy o poskytovaní poradenských 
a vzdelávacích služieb pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie, uzatvorenou medzi 
Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave a BIC Spišská 
Nová Ves, s. r. o. 
Cieľovú skupinu tvorili nezamestnaní občania, ktorí prejavili záujem založiť si vlastnú firmu 
a začať podnikať.   
Možnosť individuálnych konzultácií využilo v roku 2009 spolu 66 klientov z cieľovej 
skupiny. 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 
     

druh poradenstva počet konzultácií počet hodín 
informatívne poradenstvo 90 45 
odborné poradenstvo 174 250,5 
vypracovanie 
podnikateľských plánov 

19 podnikateľských plánov  

 

 
V októbri  2009 bolo vyhlásené nové znenie Programu poradenstva a vzdelávania pre vybrané 
skupiny záujemcov o podnikanie. Podľa nových podmienok už BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  
ako obchodná spoločnosť nemôže ďalej spolupracovať pri realizácii štátnych programov 
v oblasti poradenstva, ani v oblasti vzdelávania. Preto spolupráca BIC Spišská Nová Ves, s. r. 
o.  a NARMSP Bratislava bola v októbri 2009 ukončená a zmluva na ďalšie obdobie nebola 
podpísaná.  
 
Do realizácie programu sa v tomto období zapojil Podnikateľský inkubátor, ktorí ako 
organizácia neziskového charakteru môže aplikovať štátny program podpory podnikania 
priamo v regióne. Zamestnanci BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. poskytovali naďalej 
poradenstvo pre vybrané skupiny ako externí spolupracovníci Podnikateľského inkubátora. 
Kontinuita služieb pre potenciálnych podnikateľov tak ostala zachovaná a klienti BIC  
nepocítili administratívne zmeny v aplikácii programu.   
 
 
 
 
 



VZDELÁVANIE  
 
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. uskutočňovalo vzdelávanie v priestoroch priamo v sídle firmy, 
ul. Zimná 72 v Spišskej Novej Vsi, v prípade požiadavky klientov bolo vzdelávanie aj 
v prenajatých priestoroch mimo sídla firmy.  
Dlhoročným pôsobením v oblasti vzdelávania dospelých sa vyprofiloval stály lektorský zbor, 
ktorý okrem  interných zamestnancov tvoria externí lektori.  

 
V januári 2009 sa uskutočnil seminár pre ekonómov a účtovníkov, zameraný na zmeny 
legislatívy v oblasti účtovníctva a daní. Ďalší seminár s rovnakým zameraním bol 
zorganizovaný aj v decembri, náklady súvisiace s účasťou na seminári si hradili účastníci 
z vlastných zdrojov.  
 
Akreditovaná vzdelávacia činnosť firmy začala v marci 2009 realizáciou kurzu Počítače 
v praxi I. v rozsahu 160 h. Účastníkmi boli uchádzači o zamestnanie v počte 20 osôb.  Išlo 
o vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktoré financoval v rámci rekvalifikačného vzdelávania 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi. 
 
V roku 2009 sme zaznamenali zvýšený záujem o vzdelávanie zamerané na začatie 
podnikania. Bolo to ovplyvnené najmä nárastom nezamestnanosti v regióne a nedostatkom 
voľných pracovných miest.  
V období od júla do októbra 2009 bolo organizované vzdelávanie pre 14 skupín evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie.  
Aktivity boli realizované v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej 
Novej Vsi, ktorý poskytol bezplatne vlastné priestory v budove úradu práce v Spišskej Novej 
Vsi a v Gelnici. 
Vzdelávanie absolvovalo 334 účastníkov, zdroje potrebné na úhradu nákladov na 
lektorovanie, materiály pre účastníkov a organizáciu školenia boli získané na základe Zmluvy 
o poskytovaní poradenských a vzdelávacích služieb pre vybrané skupiny záujemcov 
o podnikanie, uzatvorenej medzi Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného 
podnikania v Bratislave a BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
 
V októbri 2009 bolo vyhlásené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi 
verejné obstarávanie na realizáciu vzdelávania a prípravy pre trh práce, zameraného na 
poskytnutie informácií o začatí podnikania. 
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. na základe platných akreditácií Ministerstva školstva SR sa 
ako vzdelávacia inštitúcia zapojila do tohto verejného obstarávania, a predložená ponuka bola 
víťaznou.  
 
Na základe tohto výsledku sa v novembri 2009 uskutočnilo vzdelávanie pod názvom 
MINIMUM PODNIKATE ĽA v rozsahu 24 hodín, určené pre evidovaných uchádzačov 
o zamestnanie, ktorí uvažujú o založení vlastnej firmy.  
Vzdelávania sa zúčastnilo 171 účastníkov v deviatich skupinách, miestom realizácie 
vzdelávania bolo sídlo BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. na ulici Zimnej 72 v Spišskej Novej 
Vsi.  
 
Všetky vzdelávacie aktivity boli akreditované Ministerstvom školstva SR a absolventom boli 
vydané Osvedčenia.  
 
 
 
 



Prehľad o ukončenom vzdelávaní za rok 2009:  
 

Téma školenia 
Počet  
hodín 

Akre-
ditácia 

Počet  
účastníkov Termín školenia 

Zdroj 
financovania 

Klub ekonómov a účtovníkov 8 nie 20 12. 01. 2009 účastníci 

Počítače v praxi I.  160 áno 20 23. 03. 2009 – 23. 04. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové 
poradenstvo 

21 áno 20 07. 07. 2009 – 16. 07. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 20 07. 07. 2009 – 17. 07. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 17 21. 07. 2009 – 30. 07. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 15 21. 07. 2009 – 30. 07. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 14 04. 08. 2009 – 12. 08. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 16 04. 08. 2009 – 13. 08. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 27 02. 09. 2009 – 10. 09. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 24 03. 09. 2009 – 11. 09. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 31 17. 09. 2009 – 25. 09. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 30 17. 09. 2009 – 25. 09. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 28 
Gelnica 

07. 10. 2009 – 13. 10. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 27 
Gelnica 

07. 10. 2009 – 13. 10. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 35 07. 10. 2009 – 15. 10. 2009 ŠR 

Orientácia nezamestnaných pri 
uchádzaní sa o prácu I.  
Modul – Právne a daňové poradenstvo 

21 áno 30 07. 10. 2009 – 16. 10. 2009 ŠR 

Minimum podnikateľa 24 áno 18 09. 11. 2009 – 11. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 21 09. 11. 2009 – 11. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 17 12. 11. 2009 – 16. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 20 12. 11. 2009 – 16. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 18 18. 11. 2009 – 20. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 21 18. 11. 2009 – 20. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 



Minimum podnikateľa 24 áno 12 23. 11. 2009 – 25. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 21 23. 11. 2009 – 25. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Minimum podnikateľa 24 áno 22 26. 11. 2009 – 30. 11. 2009 ÚPSVaR  
Spišská Nová Ves 

Klub ekonómov a účtovníkov 8 nie 17 30. 11. 2009 účastníci 

 
 

 
Mikropôži čkový program BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v roku 20 09 

 
 Jednou z foriem podpory podnikania na Slovensku je aj mikropôžičkový program, ktorý sa 
realizuje od roku 1999 na základe poskytnutia finančných zdrojov predvstupovej pomoci EÚ v rámci 
programu Phare. BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. patrí medzi prvé poradenské centrá pre podnikateľov, 
ktoré sa zapojili do tohto programu, takže podnikatelia z regiónu Spiša a Gemera mohli mikropôžičky 
čerpať už od októbra 1999.  
 
Účelovo je použitie mikropôžičky viazané na obstaranie základných prostriedkov na podnikanie -
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku potrebného k podnikaniu, rekonštrukciu, 
úpravu a opravu prevádzkových priestorov a technológií, nákup zásob materiálu, surovín a tovaru 
potrebných k podnikaniu.  
 
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, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave (NARMSP) a 
UniBanka, a.s. Bratislava, pobočka Spišská Nová Ves.  
 
Dané vývojom podnikateľského prostredia, počas 10-ročného obdobia existencie programu došlo 
k niekoľkým zmenám pôvodných podmienok, a to najmä v oblasti maximálnej výšky mikropôžičky 
a požadovanej úrokovej sadzby. Ešte v roku 2005 bol rozšírený okruh oprávnených žiadateľov aj na 
skupiny podnikov nad 20 zamestnancov, maximálne však 50. Zároveň o mikropôžičky sa už môžu 
uchádzať aj zahraničné podnikateľské subjekty, ktorých krajinou pôvodu je ktorákoľvek členská krajina 
EÚ. Najdôležitejšie zmeny sa však týkali zvýšenia maximálnej výšky mikropôžičky z 800 tis. Sk na 1,5 
mil. Sk v roku 2005 a znižovania úrokovej sadzby. Koncom novembra roku 2008 začala NBS, vplyvom 
svetovej finančnej a hospodárskej krízy so znižovaním úrokových sadzieb. Do 13.5.2009 bola úroková 
sadzba znížená zo 4,25 % na 1,00%. Keďže sa úroková sadzba mikropôžičky skladá zo základnej 
úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska (NBS) a 2 % marže, tak úroková sadzba mikropôžičiek sa 
znížila z pôvodných 6,25 % p.a. na 3,00 % p.a. a tento úrok trval až do 31.12.2009. 
 
Jednak kvôli tejto nízkej úrokovej sadzbe, ale aj z dôvodov svetovej finančnej a hospodárskej krízy, 
ktorá v tomto roku najviac doľahla na sektor malých a stredných podnikateľov, sa rapídne zvýšil 
záujem podnikateľov o mikropôžičkový program. 
V priebehu roka 2009 sa mikropôžičkový výbor zišiel celkovo 8 krát a prerokoval 26 žiadostí na sumu 
vo výške 476,46 tis. EUR. Najviac žiadostí bolo od podnikateľov z okresu Spišská Nová Ves v počte 
23, 2 z okresu Levoča a 1 z okresu Rožňava. Z hľadiska príslušnosti k odvetviam bolo najviac 
žiadateľov z oblasti obchodu – 9, 10 – z oblasti služieb, 2 – oblasť poľnohospodárstva, 1 – z oblasti 
výroby a 4 – iné aktivity. V prípade 7 mikropôžičiek boli podporení začínajúci podnikatelia s 
existenciou kratšou ako 1 rok. Takýto vysoký počet žiadostí spôsobil, že v mesiaci august sa vyčerpali 
zdroje a ďalšie poskytovanie úverov bolo podmienené  naakumulovaním prostriedkov vo fondoch. 
Centrum predpokladalo, že na základe oznámenia NARMS budú na jeseň navýšené zdroje a tieto 
prostriedky budú postačovať na uspokojenie predložených žiadostí. No nestalo sa tak. Keďže sa 
v mesiaci december mikropôžičkový výbor neuskutočnil, lebo na poslednú chvíľu odvolali účasť traja 
členovia a výbor nebol uznášania schopný, tak 8 predložených žiadostí sa presunulo na posúdenie 
do roku 2010.  
 
Na základe reálnosti a ekonomickej racionality podnikateľského zámeru, skúseností žiadateľa v oblasti 
podnikania a schopnosti podniknúť dostačujúce zabezpečenie mikropôžičkový výbor v roku 2009 
rozhodol o poskytnutí celkom 16 mikropôžičiek v celkovej výške 262,50 tis. EUR.  



       
V priebehu roka bolo splatených 10 mikropôžičiek, celkovo za obdobie existencie programu 52 
mikropôžičiek. Na svojom septembrovom zasadnutí mikropôžičkový výbor rozhodol o vymáhaní 
pohľadávky exekučnou cestou od ďalších dvoch podnikateľov. Celkovo sa veriteľ BIC Spišská Nová 
Ves, s.r.o. domáha splatenia pohľadávok exekučnou cestou od šiestich podnikateľských subjektov. 
Celková výška nedoplatku na istine činí 74,16 tis. EUR a na úroku 22,47 tis. EUR.  
 

 

 
 
 
Grafy znázor ňujú po četný a finan čný preh ľad čerpania mikropôži čiek za rok 2009: 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Početný preh ľad mikropôži čiek za rok 2009  
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Stav čerpania a splácania mikropôži čiek za celé obdobie trvania Mikropôži čkového programu 
znázorňuje nasledovná tabu ľka: 

 
 
 

Grafické znázornenie tabu ľky  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkom  
Celkový počet 
žiadostí 

17 5 0 11 14 12 10 27 12 14 26 148 

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 2 215,16 

Počet 
schválených 
žiadostí 

8 4 0 9 14 12 9 27 11 12 16 122 

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 1 776,60 

Počet 
zamietnutých 
žiadostí 

7 1 0 2 0 0 1 0 1 2 4 18 

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 69,37 290,78 

Počet 
poskytnutých 
mikropôžičiek 

7 6 0 5 10 12 12 24 10 11 16 113 

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 1 567,70 

Počet splatených 
pôžičiek  

0 0 0 6 6 3 8 5 7 5 10 50 

Výška splatených 
pôžičiek (v tis. 
EUR) 

0,00 0,00 0,00 78,01 79,67 46,47 113,52 66,39 109,87 76,68 169,88 740,49 

Výška 
schválených - 
nevyčerpaných 
prostriedkov 

9,96 0,00 0,00 14,94 59,76 22,47 3,45 72,47 6,66 56,26 13,89 259,86 



Ďalšie preh ľady znázor ňujú členenie poskytnutých mikropôži čiek pod ľa okresov a odvetví so 
stavom od za čiatku trvania mikropôži čkového programu do 31.12.2009: 
OKRES Počet Výška úveru  
Gelnica 4 26 555,14 € 
Levoča 11 154 312,94 € 
Poprad 3 22 239,93 € 
Revúca 1 13 277,57 € 
Rožňava 18 226 050,59 € 
Spišská Nová Ves 85 1 334 224,80 € 
spolu 122 1 776 660,95 € 
   
ODVETVIE Počet Výška úveru  
Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a lesníctvo 13 241 362,47 € 
Priemyselná výroba 25 505 208,17 € 
Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidel, motocyklov a 
spotrebného tovaru 

29 269 655,34 € 

Hotely a reštaurácie 16 224 785,57 € 
Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby 28 312 514,99 € 
Iné aktivity 11 223 134,43 € 
spolu 122 1 776 660,95 € 
 
   

TV Reduta správa o činnosti za rok 2009 
 
 

Televízia Reduta vysielala v roku 2009 na základe schválenej licencie a programovej 
štruktúry. Vysielanie sa uskutočňovalo prostredníctvom vysielača - terestriálnym spôsobom a 
bolo šírené i v televíznych káblových rozvodoch. Televíziu malo možnosť sledovať 50 ža 55 
tisíc divákov. 

      V aktualitách boli zachytené najdôležitejšie udalosti spoločenského, kultúrneho, 
športového a politického charakteru na území mesta a okolia. 
Televízii v roku 2009 bola Radou pre vysielanie a retransmisiu odňatá frekvencia v 
náväznosti na prechod z anlógového na digitalny systém vysielania. Zároveň bola uzavretá 
dodhoda so spoločnosťou Tawercom Bratislava o využívaní uvedenej frekvncie počas 
prechodu v zmysle zákona 220/2007 Zz..   
 Televízia prevádzkuje aj  internetovú stránku www-snv.sk, kde sú aktuálne 
zaradzované spravodajské príspevky. Táto stránka prešla dizajnovou a obsahovou úpravou. 
Ďalšou pridanou hodnotou  obsahu stránky  je možnosť  pozrieť si celé aktuálne 
spravodajstvo.&Zároveň simôžu diváci pozrieť celý archív príspevkov od roku 2007.  
V priebehu roka bolo šírené vysielanie TV Reduta  prostredníctvom  satelitu služby CETV 
programovej služby. Túto programovú službu využívajú televízne stanice Sp.N.Ves, Poprad, 
Levoča, Michalovce, Zemlín pod názvom TV RAJA. 
Vysielanie je pravidelne monitorované Radou pre vysielanie a retransmisiu SR, ktorá 
dohliada na dodržiavanie zákona 308/2001 Zz. O vysielaní a retransmisii, zákona o reklame, a 
pod.,  a radou neboli zistené žiadne porušenia zákona o vysielaní. 

 
 
 
Obchodné kontakty 
Mesto Spišská Nová Ves bolo i tento rok najväčším obchodným partnerom. Na základe 
zmluvy televízia pre mesto vyrobila 210 relácií /1021 reportáží, 14 besied / za 110000.-€. 

Televízia Reduta taktiež dodala komplexné služby videotextového a teletextového  



spravodajstva a informácii.  
Obchodné kontakty televízia nadviazala s 20 pravidelnými obchodnými partnermi zmluvnou 
formou dlhodobého charakteru /13000.-€/. Pravidelným odberateľom sa stala televízia 
Markíza /20000.-€/, a telvízia JOJ,/8000.-€/ktorá  odoberala  spravodajské príspevky Novín. 

 Ďalším partnerom je televízna spoločnosť CreaTV Košice , ktorá zabezpečuje program pre 
Košický samosprávny kraj.  KSK si u televízie taktiež objednal odvysielanie dvojtýždenníka 
Magazín KSK. Ďalšíme klientami sú príležostné zakázky od reklamých agentúr a občianskí 
inzerenti.  Obchodné aktivity boli postavené i na jednorázových aktivitách v oblasti 
prenájmov techniky a dodávky reklamných produktov. 
 
Aktivity: 
Televízia Reduta sa  zúčastnila na workshopoch a festivaloch tvorby regionálnych televíznych 
staníc. Nebolo tomu inak ani v roku 2009,. Na  Workshope usporiadanom Lotos-om – 
spolkom lokálnych televíznych staníc Slovenska za rok 2009  televízia získala  ocenenie v 
spravodajstve a to získaním  2. miestom. 

V roku 2008 sa vyrobilo v televízii : 
- 212   obrazových 20 minútových relácií  
- 1718 reportážných a publicistických vstupov 
        z toho 14 štúdiových besied za okrúhlym stolom,  
        špeciálne Športové, Veľkonočné, dve Vianočné a Silvestrovské vysielanie. Z prevzatých 
publicistických programov odvysielala televízia  Varíme s chuťou, Historický kalendár. 
Vo vyjadrení vysielacích minút televízia Reduta odvysielala v roku 2009: 
- 55080 minút obrazového vysielania aktualít 
- 525600 minút teletextu 
- 470520 minút videotextu 
Uvedené relácie, videotext, teletext pripravovalo počas roka 8 stálych zamestnancov a 10 
externých spolupracovníkov. 
 
Technika 
Televízia vyrábala svoje relácie vlastnou televíznou technikou. V priebehu  roka sa vykonala  
údržba technológií v štúdiu a to hlavne počas 14 dňovej plánovanej odstávky v 30. a 31. 
týždni 
Pravidelne bol vykonávaný servis terestriálneho vysielača s následnou údržbou Tawercom 
Bratislava. 
S vlastných zdrojov sa doplnili technické zariadenia , záznamová kamra a zariadenia na  
spracovanie video a audio signálu.    
Budovanie nových pracovísk , nákup softvéru a hardvéru, technických zariadení si televízia 
financovala z vlastných finančných zdrojov.  
 
Regionálne televízie zohrávajú dôležitú úlohu mediálneho prostredia. Sú pevne ukotvené ako 
informačný zdroj, sú dôveryhodným informačným zdrojom  na komunálnej úrovni. 
Z hľadiska budúcnosti sú regionálne televízie perspektívnym médiom so stálym diváckym 
zázemím. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Správa o činnosti PP za rok 2009  

 
Celková možná plocha na prenájom v priebehu roka 2009 predstavovala 14 694 m2 výrobných, 
skladových a administratívnych priestorov. Priemerná obsadenosť týchto priestorov bola  cca 91,4%.  
 
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 roka 2009 našlo využitie či už v priestoroch vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, alebo 
vo vlastníctve súkromných osôb 32 domácich a zahraničných spoločností a drobných živnostníkov. 
 
KLIENTI PARKU 
K zásadnej zmene obsadenia výrobných a skladových priestorov ani v tomto roku nedošlo. 
Spoločnosť MB BEDDING COMPONENTS, s.r.o. zanikla v dôsledku zlúčenia a všetky práva a 
povinnosti zanikajúcej spoločnosti prešli na právneho nástupcu – spoločnosť TATRA TEXTIL, s. r. o., 
Popradská 224, 059 11 Hozelec, ako pokračujúceho nájomcu výrobnej haly H1, čiže nové výrobné 
haly naďalej  využívali zahraniční investori – firma CRW Slovakia, s.r.o. s brazílskym kapitálom a firma 
TATRA TAXTIL, s.r.o. so slovensko - rakúskym kapitálom. Zastaralé výrobné a skladové priestory boli 
prenajímané a využívané počas celého roka 2009 slovenskými podnikateľskými subjektmi ako ndh 
ATYP, s.r.o., Ekoplasty, s.r.o., D.O.D., s.r.o., Sezam, s.r.o. Priestory v administratívnej budove boli 
prenajaté nasledovným užívateľom:  K-CORP, s.r.o., reklamná agentúra Úsmev, Vít Šefčík VITEX, 
CRW Slovakia, s.r.o., KBM, s.r.o., Ekoplasty, s.r.o., EM Trade, s.r.o.,  Peter Varecha, Marián Richveis 
– technik BOZP a PO, Soft Interiér, s.r.o., Webdizajn, Marek Kapec, Lukáš Geletko – WRT, Igor 
Murko, Vintage, s.r.o. a Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.  
 
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 
2008 dosiahla 4,6%, v roku 2009 boli ceny stanovené na 7,66 €/m2/rok a 15,32 €/m2/rok v starých 
objektoch, v závislosti od technickej úrovne prenajatého objektu a jeho účelu, 22,98 €/m2/rok v nových 
výrobných priestoroch a 30,65 €/m2

 /rok  v nových kancelárskych priestoroch. 
 
SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU 
Správa a prevádzka priemyselného parku sa zabezpečovala prostredníctvom konateľa spoločnosti 
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., správcu priemyselného parku, účtovníčky a údržbára. 
 
POČET PRACOVNÝCH MIEST 
Dopad celosvetovej krízy sa naďalej prejavoval, a to nielen u investorov so zahraničnou kapitálovou 
účasťou, ale v roku 2009 už aj u zamestnávateľov s domácim kapitálom. V areáli priemyselného parku 
ku koncu roka 2009 pracovalo 398 pracovníkov, čo predstavuje pokles oproti roku 2008 o 29 
pracovníkov. Z celkového počtu  našlo uplatnenie v priestoroch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Spišská 
Nová Ves 221 pracovníkov a 177 pracovníkov v priestoroch, ktoré patria súkromným vlastníkom.  
 
OPRAVY A INVESTÍCIE 
Mestským zastupiteľstvom bol schválený plán opráv a investícií priemyselného 
parku na rok 2009. Zo schváleného plánu boli zrealizované nasledovné: 
- Propagácia areálu priemyselného parku 
- Rozšírenie vnútroareálovej cestnej komunikácie 
- Rekonštrukcia vodovodnej prípojky 
- Vstavba sociálneho zariadenia  

 
 
 
 



Štruktúra výnosov spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 

za roky 2008 – 2009 v EUR 
 
TABUĽKA VÝNOSOV A NÁKLADOV 
 

Celkové výnosy   
 

r. 2008 r. 2009 

1. stredisko BIC 93 081 94 866 

2. stredisko TV Reduta 159 157 163 829 

3. stredisko Priemyselný park 253 193 258 355 

Celkom     505 431 517 050 

Celkové náklady   
 

r. 2008 r. 2009 

1. stredisko BIC 109 914 104 592 

2. stredisko TV Reduta 156 575 164 537 

3. stredisko Priemyselný park 223 141 239 268 

Celkom     489 630 508 397 
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GRAF NÁKLADOV 
 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

2009

2008

spotreba materiálu a energie služby osobné náklady

odpisy tvorba rezerv ostatné prevádzkové náklady

ostatné finančné náklady dane a poplatky tvorba opravných položiek 

 
 


