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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

k materiálu „Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia 

Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava“ 

 

Legislatívne východiská:  

Prijaté uznesenia MZ a ich 

realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta. 

Súlad návrhu na uznesenie 

s právnymi predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb., 

513/1991 Z. z. 
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Dôvodová správa ku vyhodnoteniu plánu hospodárenia za rok 2021 

Pandémia sa aj v roku 2021 podpísala pod vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava.  

Nakoľko sa mnohým právnickým i fyzickým osobám znížili prímy, nemali záujem 

o reklamy a tým pádom sme nedokázali naplniť naše plány.  

Spoločnosti klesli aj počty inzercií, keďže bolo menej záujemcov o podnikateľskú 

inzerciu ako aj o inzerciu pre fyzické osoby. 

Nekonalo sa toľko kultúrnych  podujatí ako v minulosti, čiže príjem z nakrúcania tejto 

činnosti spoločnosť nemala. 

Televízia vždy reagovala na nové opatrenia ako jediné médium dokázalo promptne 

reagovať a oslovovať kompetentné orgány na stanoviská. Obyvateľom sme teda vždy prinášali 

aktuálne a čerstvé informácie. 

Nakoľko RVTV vysiela v premiére raz týždenne, rozhodli sme sa v roku 2021 dávať 

väčší dôraz na online priestor, kde sme počas celého roka prispievali s informáciami, ktoré od 

nás zdieľali organizácie, spravodajské portály a ľudia po celom Slovensku. 

V roku 2021  spoločnosť Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava pokračovala 

v členstve v spolku LOTOS. Ide o spolok regionálnych televízii celého Slovenska, s ktorým 

naďalej spolupracujeme. Táto spolupráca je výhodná najmä v tom, že reportáže z Rožňavy sú 

zverejňované v ďalších regionálnych televíziách, a teda sa dobré meno Rožňavy opäť šíri 

v širšom rozmere. 

V uplynulom roku taktiež prebehli rokovania so spoločnosťou Kabelko TV na ktorých 

sme sa dohodli na zaradení RVTV ponuky aj tejto spoločnosti.  

RVTV si už teda môžu naladiť všetci, ktorí sledujú televíziu cez providerov UPC, Free 

Zona, Magio TV, Antik TV, Kabelko Tv a samozrejme prostredníctvom DVB-T, ktoré má 

dosah po celom rožňavskom okrese pre ľudí zdarma.  

Priamo v meste Rožňava funguje signál DVB-T aj bez antény, a to cez akýkoľvek 

medený drôt. V okolitých obciach je už potrebná štandardná anténa na príjem terestriálneho 

vysielania.   

V uplynulom roku prebehli opätovné rokovania aj so spoločnosťou Orange, od ktorej 

sme dostali spätnú väzbu, že momentálne neuvažujú o zmene svojej programovej ponuky. 

V rokovaniach budeme samozrejme naďalej pokračovať a posnažíme sa dostať sa aj ku tomuto 

providerovi v prípade, že bude o zmene uvažovať.  

Napriek tomu si RVTV môže v Rožňave naladiť každý jeden obyvateľ, bez ohľadu na 

to, akého providera si platí, a  to už cez spomínané DVB-T. 



 

 

Pre ľudí zo širšieho okolia je pripravené vysielanie prostredníctvom našej webovej 

stránky www.rvtv.sk, prípadne prostredníctvom platformy youtube, kde zverejňujeme 

reportáže jednotlivo vždy deň po odvysielanej premiére, a teda každý štvrtok. Zverejňovanie 

reportáží jednotlivo sa nám veľmi osvedčilo, nakoľko organizácie a obyvatelia následne 

zdieľajú na sociálnej sieti reportáž, o ktorú majú záujem a nie celé vysielanie ako to bolo 

v minulosti. 

Čo sa týka štatistiky, vieme povedať, že platformu youtube RVTVSK si v priebehu 28 

dní pozrie  3023 ľudí. 

Na sociálnej sieti Facebook stránku RVTV sleduje 5859 ľudí, čo je veľmi pekné číslo. 

Dosah príspevkov je až na 40 432 ľudí a v priemere si reálne naše videá za 28 dní pozrie 30 955 

ľudí. Mesačne máme až 28 740 interakcií s našimi príspevkami a mesačne na stránke pribúda 

viac ako 120 sledovateľov. 

Konečne sa nám po rokoch podarilo dať účtovníctvo do poriadku, čo sa však odzrkadlilo 

aj na hospodárskom výsledku. Za účtovné obdobie 2021 vychádza spoločnosti strata vo výške 

2267,92 €. Aj v tomto roku ide o účtovnú stratu, ktorá vznikla na základe nájomného a odpisov.  

V roku 2017 vytvorila spoločnosť zisk 5000 eur, ale len vďaka tomu, že som ako 

konateľka spoločnosti čerpala materskú dovolenku.  

V roku 2018 vytvorila spoločnosť zisk 70 eur 

V roku 2019 vznikla spoločnosti strata vo výške – 14 095 eur. Išlo o účtovnú stratu.  

V roku 2020 vznikla spoločnosti strata vo výške 3037 eur - Išlo o stratu, ktorá vznikla 

na základe neustáleho znižovania základného imania spoločnosti 
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 PRÍJMOVÁ ČASŤ  

Vyhodnotenie plánu hospodárenia bolo vyhotovené, na základe plánu rozpočtu pre 

MTVŠ Rožňava s.r.o,  

Plánovaný príjem z príspevku mesta Rožňava bol 64 000 eur na rok.   

Ku 31.12.2021 bol príjem z príspevkov mesta Rožňava 63053,50 eur, za výrobu 

a odvysielanie televíznych programov, a teda Magazín v slovenskom jazyku, Magazín 

v maďarskom jazyku, šport, magazín plus a priame prenosy z rokovania mestského 

zastupiteľstva, bez slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

v priestoroch historickej radnice.  

602 - Plán tržieb z predaja vlastnej výroby a služieb a z ostatnými prevádzkovými výnosmi 

rátal s príjmami za inzerciu v rámci infotextu, výrob multimediálnych nosičov, výroby 

a odvysielania reklamy. Príjem sa oproti minulým rokom výrazne znížil z dôvodu pandémie, 

nakoľko spoločnosti ani organizácie nemali v tomto období záujem o zverejňovanie, či výrobu 

reklám.  Plán tržieb z predaja vlastnej výroby a služieb rátal so sumou 4 000, skutkový stav ku 

31.12.2021 bol 151,55 eur.  

Plán príjmovej časti rozpočtu teda činil 64 000 eur, skutočný stav ku 31.12.2021 bol 

63205,05 EUR. 

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ  

501 – Spotreba materiálu bola vo výške 179,32 eur. Bol to nakúpený spotrebovaný materiál 

ako Eth káble, konektory, LED reflektory, úchyt pre mikroport, slúchadlá, HDMI káble. 

511 – Na opravy a údržby štúdio naplánovalo výdavky vo výške 400 eur, v skutočnosti boli 

na túto položku minuté finančné prostriedky vo výške 0 eur  

518 – Výdavky za služby boli celkom vo výške 34135,15 EUR z toho: 

518001 Služby za web stránku 138,64 EUR 

518002 Ostatné služby 703,13 EUR /konkrétne ide o služby manipulačné poplatky pri 

nákupe stravných lístkov, služby pre vysielanie a retransmisie, služby za debnenie okien, 

518003 Služby kamera a strih 14953 EUR 

518004 Služby účtovníctvo 1480 EUR 

518005 Služby nakrúcanie a priamy prenos 13925 EUR 

518006 Služby SOZA 478,08 EUR 

518009 Služby nájomne za štúdio 2457,30 EUR 



 

 

 521 – Mzdové náklady. Na mzdové náklady vynaložilo MTVŠ s.r.o. sumu 19480,50 eur  

524 – Odvody pre zamestnancov sumu 6096,26 eur  

527 – Zákonné sociálne náklady 1304,26 EUR  

527001 tvorba sociálneho fondu 117,52 EUR, Stravné lístky 55% náklad 873,40 EUR 

527002 nemoc zamestnancov 313,34 EUR 

538 – Ostatné dane a poplatky za smeti vynaložilo MTVŠ k 31.12.2021 – 59,86 eur.  

548 – Poistenie majetku Kooperatíva 167,47 EUR 

551 – Odpisy HIM. MTVŠ minulo na tieto účely 3921,02 eur.  

562 – úroky boli 0,02 EUR 

568 – Ostatné finančné náklady 129,11 EUR boli bankové poplatky  

 

Celkové ročné príjmy spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. činia 63205,05 eur. 

Výdavky spoločnosti sú v sume 65472,97 eur. Výsledok hospodárenia je strata 2267,92 eur. 

Mestské televízne štúdio s.r.o. momentálne neeviduje žiadne neuhradené záväzky 

voči svojim dodávateľom. 

Ku 26.4.2022 je stav financií na účte spoločnosti:  2 242 eur 

Ku 26.4.2022 je stav financií v pokladni spoločnosti: 73,51 eur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Porovnanie plánu rozpočtu na rok 2021 a skutočnosti 

         

  PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 1.štvrťrok 2.štvrťrok 3.štvrťrok 4.štvrťrok SPOLU skutočnosť 
 

účet Ukazovateľ           
 

 

300 
Výroba vysielania pre mesto 
Rožňava 15 000 15000 15000 15000 60 000 

 

63053,50 
 

602 
Tržby predaja vlastných výr. a 
služieb                300              300             300               300          1 200    151,55 

 

  
Výroba multimediálnych 
nosičov 250 250 250 250 1000  

 

  Výroba a odvysielanie reklamy 150 150 150 150 600   

  Príjem z infotextu 100              100             100               100          400    151,55  

648 Ostatné prevádzkové výnosy 200              200             200               200          800      

  SPOLU            16 310    16 310    16310   16 310    64 000     63205,05  

         

 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU        

501 Spotreba materiálu:             

   -  Drobný nákup                   40                20               20                 20             100    179,32  

   - Kancelárske potreby                   20                10               10                 10               50      

     Nákup techniky 0 1000  1000 2000   

                    -            

511 Opravy a údržby 
                   

100                100                   100            100               400  0 
 

518 Ostatné služby 5500  5500  5500 5500 22000   

  
 -Služby kamera strih, 
natáčanie     

  
    28878 

 

  
 - Nájomné štúdio 

           2457,30 
 

   - Správa webstránky 
                      

300      
             

300   
            

300             300    
         

1200   138,64 
 

   -účtovníctvo      1480  

   - Poštovné                   10                10               10                 10               40    0  

   - Služby SOZA 
                 

120           120              120    
             

120             480    478,08 

 

   - Stravné lístky 540  540    540    540    2160  703,13  

  -Advokátske služby  250    250    500  0  

  -Účtovnícke služby nad rámec 200 200 200 200 800 0  

                                

521 Mzdové náklady 7200          7200          7200  7200    28 800    19480,50  

 524-
527 Zákonné sociálne náklady                       7400,52 

 

538 Ostatné dane a poplatky                 120              120             120               120             480    59,86  

   Komunálny odpad 50 50 50 50 200   

551 Odpisy HIM                930              930    930            930          3 720    3921,02  

568 Ostatné finančné náklady             

   - Poistenie majetku                   31                31               31                 31             124    167,47  



 

 

                    -            

   - Bankové poplatky                   40                40               40                 40             160    129,11  

  - úroky           0,02  

   - Daň                  500             500   0  

              
  

  odmeňovanie členov DR                   90                90               90                 90             360      

                

  SPOLU:            15 421         16 141   15 391         16 641    63 594     65472,97  

 

Komisia: Termín 

zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová:   

Ochrany verejného poriadku:   

Cestovného ruchu a regionálnej 

politiky: 

  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 

a športu: 

  

Výstavby, územného plánovania, 

životného prostredia 

a mestských komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy 

mestského majetku: 

05.05.2022 Finančná komisia po prerokovaní predloženého 

materiálu odporúča MZ zobrať výsledky 

hospodárenia za rok 2021 na vedomie.  

 

 

 


