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Centrum voľného času v Gelnici
Centrum voľného času v
Gelnici v úzkej spolupráci so
Základnými školami a klubovými radami okresu Gelnica uskutočnila okresné kola predmetových olympiád:
Pytagoriáda
14. a 15. marca 2006
Kategória P3 úspešní riešitelia
1. Patrik Smorada - ZŠ Gelnica
2. Ivan Grega - ZŠ V. Folkmar
Kategória P5 úspešní riešitelia
1. Sabina Gaľová - ZŠ Prakovce
Kategória P4 úspešní riešitelia
1. Martin Rešovský - ZŠ Mníšek n/H
2. Stanislava Kleinová - ZŠ Gelnica
3. Dávid Onofrej - ZŠ Jaklovce
Kategória P6 úspešní riešitelia
1. Michal Gánovský - ZŠ Gelnica
2. Jana Tomková - ZŠ Gelnica
Kategória P7 úspešní riešitelia
1. Marek Zákutný - ZŠ Gelnica
2. Janka Kluknavská - ZŠ Smolník

Matematická olympiáda
5.apríl 2006
Kategória Z6 úspešní riešitelia
1. Peter Fabiny - ZŠ Gelnica
2. Patrik Beluško - ZŠ Gelnica
3. Ľubomír Slovinský - ZŠ Gelnica
3. Martina Hajduková - ZŠ Gelnica
4. Michal Kuchár - ZŠ Prakovce
Kategória Z7 úspešní riešitelia
1. Mirka Nemčíková - ZŠ Gelnica
2. Dušana Kolesárová - ZŠ Nálepkovo
3. Adam Kaľavský - ZŠ Prakovce
3. Marek Zákutný - ZŠ Gelnica
4. Tomáš Pocklan - ZŠ Nálepkovo
4. Lukáš Lacko - ZŠ Nálepkovo
Kategória Z8 úspešní riešitelia
1. Lucia Fabišíková - ZŠ Gelnica
2. Lucia Svitaničová - ZŠ Gelnica
2. Monika Želasková - ZŠ Kluknava
2. Katarína Šomšáková - ZŠ Švedlár
3. Slavomír Vartovník- ZŠ Nálepkovo
3. Peter Sedmák - ZŠ Gelnica
Biologická olympiáda
28. marec 2006

Okno do histórie Gelnice

Od domácej výroby k výrobe remeselnej
Dejiny výroby sú azda najzaujímavejšou etapou vývinu
ľudskej spoločnosti. Osobitnú
kapitolu týchto dejín tvorí stredoveké remeslo. Kedy vlastne
vznikla remeselná výroba?
S remeselnými výrobkami
sa stretávame od nepamäti, od
čias, kedy človek bojoval o svoju holú existenciu. Spočiatku si
človek všetky výrobky zhotovoval iba pre seba a pre potreby
svojej rodiny. Ale tak ako pribúdali skúsenosti a ako sa zdokonaľovalo výrobné náradie, tak
ustavične rástla aj produkcia
týchto výrobkov. Zručný výrobca čoskoro vedel vyrobiť viac
ako sám so svojou rodinou nevyhnutne potreboval. Nebol
však slobodný a musel uspokojiť aj potreby svojho pána. Vyrábal pre neho dokonca aj luxusné predmety. No napriek tomu zhotovovanie remeselných
výrobkov zaberalo ešte dlho len
skromnú časť z celkovej činnosti
človeka. Pospolitý ľud približne
až do 12. storočia väčšinu svojej
pracovnej energie venoval poľnohospodárskej výrobe.
O remeselnej výrobe v pravom zmysle slova hovoríme až
vtedy, keď sa zhotovovanie
remeselných výrobkov stáva
hlavnou pracovnou náplňou
príslušného výrobcu a keď sa
vyrába aj na predaj. Takáto výroba sa rozvinula až od čias

feudalizmu. Vznikala len postupne. Časť poddaných sa začala venovať iba remeslu a čoskoro dokázala vyrobiť viac, ako
feudálny pán mohol spotrebovať. Remeselníci spočiatku
rozptýlení po rozličných panstvách, pomaly opúšťali dedinu a
presúvali sa k trhovým miestam,
kde bol o ich výrobky záujem.
Postupným sústreďovaním remeselnej výroby na jednom
mieste vznikali stredoveké
mestá. Na našom území prebiehal tento proces v 13. storočí.
Koncentrácia remeselnej výroby na jednom mieste čoskoro
priniesla viaceré nové problémy. Prehlbujúcou sa špecializáciou jednotlivých výrobcov
vznikla nevyhnutnosť presnej a
účelnej deľby práce, ako aj
potreba koordinácie činnosti
medzi skupinami navzájom závislých a na seba nadväzujúcich
remeselníkov. Ďalej sa vynorila
požiadavka zabrániť zbytočnej
konkurencii medzi remeselníkmi rovnakého povolania. Stúpajúce nároky na kvalitu výrobku si postupne vyžadovali odbornú prípravu, a tak vznikla
potreba vytvoriť systém, ktorý
umožnil záujemcovi vyučiť sa
príslušnej profesii a zabránil vykonávať remeslo človeku nekvalifikovanému.
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Kategória E:
1. Marcela Vojčíková - ZŠ Kluknava
2. Ivana Rychnavská - ZŠ Kluknava
3. Simona Kaľavská - ZŠ Margecany
Biologická olympiáda
29. marec 2006.
1. Katarína Onofrejová - ZŠ Jaklovce
2. Janka Kluknavská - ZŠ Smolník
3. Soňa Jakšová - ZŠ Jaklovce
Fyzikálna olympiáda
22. marec 2006
Kategória E:
1. Martin Szallay - ZŠ Smolník

2. Taras Kapraľ - ZŠ Smolník
3. Ivan Puškár - ZŠ Gelnica
Kategória F:
1. Fedor Sčitov - ZŠ Helcmanovce
2. Ján Lumnitzer - ZŠ Mníšek n/H
Chemická olympiáda
30. marec 2006
Kategória Dz:
1. Ján Slovinský - ZŠ Smolník
2. Radka Patzová - ZŠ Gelnica
3. Lenka Papcunová - ZŠ Gelnica
4. Lucia Šimoňáková - ZŠ Gelnica
K. Záhradníková

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
(NARMSP) a
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. (Podnikateľské inovačné centrum)

INFORMÁCIA O ZMENÁCH
V MIKROPÔŽIČKOVOM PROGRAME
V Mikropôžičkovom
programe s platnosťou od
marca 2006 došlo k zjednoteniu podmienok pre obidva
pôvodné druhy mikropôžičiek
investičná a tovarová, ako aj k
navýšeniu maximálnej sumy
až do výšky 1,5 mil. Sk. To
znamená, že pre všetky podnikateľské zámery v oblasti investícií do majetku, kúpy materiálu alebo zásob tovaru sa
na základe tejto zmeny bude
uplatňovať splatnosť mikropôžičiek od 6 mesiacov do 4
rokov a jednotná úroková
sadzba je 7,55% p.a.
Mikropôžička je označenie pre malý úver vo výške od
50 tis. do 1,5 mil. Sk. Mikropôžičky môžu byť poskytnuté
na realizáciu podnikateľských
zámerov prakticky vo všetkých
oblastiach podnikateľskej činnosti výroba, remeselná činnosť, služby, cestovný ruch
alebo poľnohospodárstvo. Dôležitou podmienkou je schopnosť poskytnúť zabezpečenie
mikropôžičky. Požadovaná
záruka je aspoň vo výške poskytnutej sumy mikropôžičky,
pričom predmetom záruky môže byť hnuteľný, nehnuteľný
alebo finančný majetok vo
vlastníctve žiadateľa alebo tretej osoby. Pre mikropôžičky vo
výške do 200 tis. Sk môže byť
akceptované aj ručenie formou notárskej zápisnice.
Mikropôžičkový program je financovaný zo zdrojov programu PHARE Európskej Únie a
Štátneho rozpočtu SR. Vyhlasovateľom programu je Národná agentúra pre rozvoj

malého a stredného podnikania (NARMSP), pričom BIC
Spišská Nová Ves, s. r. o. je
realizátorom programu v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava.
Kto sa môže uchádzať o
mikropôžičku?
O tento zdroj financovania sa
môžu uchádzať podnikateľské
subjekty (fyzické, právnické
osoby) s počtom do 50 zamestnancov. U žiadateľov sa
vyžaduje bezúhonnosť doložená výpisom z registra trestov a doloženie o vysporiadaní
záväzkov voči inštitúciám (daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa).
Ako prebieha proces získania mikropôžičky?
Po oboznámení sa so
všetkými potrebnými informáciami v sídle BIC Spišská Nová Ves môžu záujemcovia pristúpiť ku kompletizácii žiadosti. Spracovávanú žiadosť vo
forme dotazníka je možné
konzultovať s poradcami centra. Rozhodnutie o žiadostiach
je realizované v termíne do 5
pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.
V prípade záujmu o ďalšie
informácie o mikropôžičkovom programe sa prosím
obráťte na:
BIC Spišská Nová Ves s.r.o.
Zimná 72
052 01 Spišská Nová Ves
tel. 053/41 738 11
e-mail: bicsnv@bicsnv.sk

