
 

 

 
M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 2.07.2020 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského 

televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 

 

Predkladá: 

Martina Molčanová 

konateľka Mestského televízneho 
štúdia s.r.o. Rožňava 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

 
berie na vedomie 
 

Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia                
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 

 

Prerokované: 

v Komisii finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku dňa: 

18.06.2020 

 



 

 

 

Vypracoval: 

Martina Molčanová 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

Grafickú prílohu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 138/1991 Zb., 

233/1995 Z. z. 
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VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA  

MESTSKÉHO TELEVÍZNEHO ŠTÚDIA S.R.O. ZA ROK 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 8.6.2020 

Vypracovala: Molčanová 



 

 

Dôvodová správa ku vyhodnoteniu plánu hospodárenia za rok 2019 

Vyhodnotenie hospodárenia je predkladaný do Mestského zastupiteľstva až teraz, 
nakoľko bol v spoločnosti na príkaz primátora mesta Rožňava vykonávaný audit, ktorý bol 
ukončený 1.6.2020. Z toho dôvodu bolo aj daňové priznanie spoločnosti podané v predĺženej 
lehote, avšak v termíne danom zákonom do 30.06.2020.  

Plán príjmovej časti rozpočtu teda činil 61 052 eur, skutočný stav ku 31.12.2019 bol 
55 351€, z čoho bol príjem z príspevkov mesta Rožňava 49 632,28 eur, za výrobu 
a odvysielanie televíznych programov. 

Pre porovnanie uvádzam rozpočty okolitých televízii na rok 2019. 

TV POPRAD ( Poprad )                             -   170 000 EUR  (51 922 obyvateľov) 

TV MOLDAVA ( Moldava nad Bodvou ) – 65 650 EUR ( 11 295 obyvateľov) 

TV RIMAVA (Rimavská Sobota)              – 91 355 EUR (24 175 obyvateľov) 

TV REDUTA (Spišská Nová Ves)             – 156 000 EUR  (37 558 obyvateľov)  

Rozpočet Mestského televízneho štúdia s.r.o. je najnižší v porovnaní s televíziami 
v blízkom okolí.  

Je nutné sa zamyslieť nad tým, ako bude spoločnosť ďalej fungovať, nakoľko sa v roku 
2021 skončí licencia pre vysielanie, a bude potrebné ju obnoviť, prípadne pozmeniť.  

Televízia RVTV je divákmi sledovaná, o čom svedčia aj neustále žiadosti o zaradenie 
do vysielania od škôl, organizácií, či mestských podujatí a pod. 

V porovnaní s ostatnými regionálnymi televíziami, RVTV uverejňuje príspevky do 
vysielania o základných, či materských školách, organizáciách, či podujatiach ZDARMA. Pre 
príklad TV Poprad si za tieto služby fakturuje + je dotovaná v plnej miere mestom, tak ako je 
to aj v prípade ostatných regionálnych televízii uvedených vyššie.  

Sledovanosť RVTV je nasledovná: 

Prostredníctvom tv2go môže sledovať Rožňavskú televíziu 1200 domácností v okrese 
Rožňava, prostredníctvom DVB-T spoločnosť Free Zona s.r.o. eviduje pri poslednom 
zastupiteľstve v priemere 1 000 jedinečných prípojok a 5 000 prepnutí na kanál RVTV.  

Spoločnosť UPC Broadband Slovakia s.r.o. eviduje v Rožňave 2000 televíznych 
prípojok. 

 
Mestské televízne štúdio nadviazalo spoluprácu: 

 Východoslovenskou televíziou, ktorá pokrýva celé východné Slovensko. Do tejto 
televízie posielame dve naše reportáže týždenne, ktoré následne táto televízia 



 

 

odvysiela. Ide o krásnu reklamu nášho mesta, nakoľko reportáže z mestských podujatí 
vidia diváci po celom Slovensku.  
 

 TV SENIOR - Ide o zemplínsku televíziu, ktorej posielame dve reportáže týždenne. 
Tieto naše reportáže, a teda informácie z diania v našom meste odvysiela táto televízia 
každý týždeň v regióne Zemplín. 
 

 spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., prostredníctvom ktorej môžu RVTV sledovať ľudia 
po celom svete cez internet. 

Čo sa týka signálu DVB -T, pokrytie prostredníctvom spoločnosti Free Zona s.r.o. je 
v celom rožňavskom okrese. Koľko ľudí vlastní anténu nie je možné zistiť, na to neexistujú 
žiadne merače. DVB-T anténa je záložným zdrojom TV signálu, je teda predpoklad, že väčšina 
domácností ju vlastní.  

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.   

Z našich interných štatistík vieme určiť, že prostredníctvom kanálu youtube sleduje 
magazíny z archívu priemerne 200 sledovateľov, a MZ priemerne z archívu sleduje 500 ľudí. 
Ide o údaje, ktoré vieme určiť len z archívu, čo sa týka priamych prenosov, sledovateľov určiť 
nie je možné ako je uvedené vyššie. 

 

Rozpočet Mestského televízneho štúdia s.r.o. nebol od roku 2016 zmenený, takisto 
sa nemenili ani nenarastali mzdy zamestnancov. 

 

Spoločnosť nebola v roku 1994 vytvorená Mestom Rožňava na to, aby vytvárala zisk, 
ale preto aby informovala obyvateľov o dianí v meste a jeho okolí. 

Ako konateľka spoločnosti si dovolím tvrdiť, že za moje pôsobenie sa výrazne zvýšila 
kvalita vysielania, zmenili sa kompletne grafiky vo vysielaní, doplnili sme služby rožňavskej 
televízie, a to všetko vďaka kvalitným pracovníkom, ktorí svoju prácu robia s radosťou, avšak 
najmä na základe našich dobrých vzťahov. Nie je mysliteľné aby mali teda zamestnanci 
a spolupracovníci podhodnotené platy ako tomu teraz je. (kameraman, technik, strihač, 
administratívny pracovník) v jednej osobe zarába 540 eur v čistom.  

Konečne sa nám po rokoch podarilo dať účtovníctvo do poriadku, čo sa však odzrkadlilo 
aj na hospodárskom výsledku. Za účtovné obdobie 2019 vznikla spoločnosti strata vo výške – 
14 095 eur. 

Ide o stratu, ktorá vznikla na základe nízkeho rozpočtu spoločnosti, nakoľko výnosy 
nepokrývajú náklady spoločnosti. Problém vznikol aj na základe znižovania základného imania 
spoločnosti.  



 

 

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 porovnaní  s rokom 2018 vznikol nárast nákladov na účtoch: 

551 odpisy (za rok 2019 boli odpisy vo výške 3 673 eur, oproti minulému roku došlo k nárastu 
o 3 150 eur.) – zakúpenie novej vysielacej a audiovizuálnej techniky vloženej do základného 
imania spoločnosti.  

548 opravy v účtovníctve za obdobie 2016 – 2018 vo výške 3 247 eur 

521 osobné náklady – tvorila sa rezerva na dovolenky a odvody vo výške 3 247 eur, doposiaľ 
za predchádzajúce roky rezerva tvorená nebola 

518 služby – oproti minulému roku bol nárast služieb o 7 945 eur 

Pokles nákladov vznikol pri spotrebe materiálu na účte 501 o 737 eur. 

Znižovanie základného imania spoločnosti je problém, ktorý môže spoločnosť 
dostať do konkurzu. Ak sa základné imanie RVTV bude znižovať, narastať bude 
záväzok voči Mestu Rožňava. Tento záväzok RVTV nebude schopná uhrádzať, vlastné 
imanie sa dostane do mínusu a RVTV bude musieť ísť do konkurzu. 
 
Odporúčania p. audítorky Ing. Andrei Zálepovej : 
 
Z analýzy pohybu na účte 419 - Zmeny základného imania vyplýva nasledovné:  

V predloženej hlavnej knihe zo dňa 14.04.2020 vykazujete zostatok na účte 419 - Zmeny 

základného imania vo výške 17.663€, čo predstavuje výšku vyradeného majetku na základe 

Uznesenia zastupiteľstva Mesta Rožňava zo dňa 26.03.2017. V uznesení Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave súhlasí so znížením základného imania spoločnosti Mestské televízne štúdio 

Rožňava, s. r. o. o čiastku 17.662,76€, čo sa premietlo do zmien v OR.  

 

Z uvedeného vyplýva, že pri znížení základného imania vzniká záväzok voči Mestu. 

Je dôležité sa zamyslieť, či Mestské televízne štúdio s. r. o. má finančné prostriedky na úhradu 

takýchto záväzkov voči Mestu. 

Pri každom znížení základného imania Valné zhromaždenie musí určiť dôvod zníženia 

základného imania. Na zníženie základného imania sú dva dôvody: 

a) vyplatenie časti vkladov spoločníka 

b) úhrada strát minulých rokov 

Odporúčam aby sa spoločník na valnom zhromaždení vzdal vyplatenia v prospech úhrady stát 

minulých rokov, čo by bolo vhodné v prípade spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. 

Rožňava, pretože spoločnosť k 31.12.2019 vykazuje straty z minulých období vo výške 91.060€, 

čo je ukazovateľ, ktorý ovplyvňuje vlastné imanie spoločnosti. 

Valné zhromaždenie musí každé zníženie základného imania zdôvodniť a moje odporúčanie 

je odôvodniť zníženie základného imania úhradou strát minulých rokov, pretože spoločnosť 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava nemá zdroje na výplatu spoločníka z titulu znižovania 

základného imania. 



 

 

 PRÍJMOVÁ ČASŤ  

Vyhodnotenie plánu hospodárenia bolo vyhotovené, na základe plánu rozpočtu pre 
MTVŠ Rožňava s.r.o,  

Plánovaný príjem z príspevku mesta Rožňava bol 55 712 eur na rok.  Ku 31.12.2019 bol 
príjem z príspevkov mesta Rožňava 49 632,28 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, vrátane slávnostného 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v priestoroch historickej radnice. Ku tejto 
sume nie je zarátaná faktúra za služby v mesiaci december 2019.  

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. MTVŠ s.r.o. Rožňava získava čoraz viac zákaziek na nakrúcanie, 
spracovanie a výrobu podujatí a záujem sa zvýšil aj o odvysielanie reklamy. Príjem sa oproti 
minulým rokom výrazne znížil z dôvodu, že televízia KSK prestala vysielať, a teda už nemáme 
príjem z výrob reportáží pre televíziu KSK a ani z odvysielania magazínov KSK. Ročne sme 
teda prišli o sumu 7 000 eur, čo je pre našu spoločnosť obrovská strata.  

Plán tržieb z predaja vlastnej výroby a služieb rátal so sumou 5 340 eur, skutkový stav 
ku 31.12.2019 bol 5 427,28 eur.  

Plán príjmovej časti rozpočtu teda činil 61 052 eur, skutočný stav ku 31.12.2019 bol 
55 351€. 

Ide o nižšiu sumu, nakoľko v pláne bola zahrnutá aj platba pre spoločnosť Free Zona 
s.r.o., za retransmisiu. Valná hromada, a teda pán primátor zabezpečil, že platby pre spoločnosť 
Free Zona s.r.o. vo výške 6 000€ ročne za retransmisiu nebudú uhrádzané formou platieb, ale 
formou zverejňovania reklamy spoločnosti v RVTV.  

 

VÝDAVKOVÁ ČASŤ  

501 – Spotreba materiálu bola vo výške 703,81 eur.  

511 – Na opravy a údržby štúdio naplánovalo výdavky vo výške 100 eur, v skutočnosti boli 
na túto položku minuté finančné prostriedky vo výške 49 eur za opravu nefunkčného DVD 
prehrávača. 

518 – Výdavky na ostatné služby – internet, ostatné, správa webstránky, web online, poštovné, 
nájomné, komunálny odpad a stravné lístky a výroba vysielania externými dodávateľmi, 
účtovníctvo boli naplánované na 27 380 eur, pričom skutočné výdavky na tieto služby činili ku 
31.12.2019 - 25 013,90 eur.  

521 – Mzdové náklady. Na mzdové náklady vynaložilo MTVŠ s.r.o. sumu 27 199,42 eur  

524 – Odvody pre zamestnancov sumu 9 120,66 eur  



 

 

538 – Poplatky SOZA, OZIS. V skutočnosti vynaložilo MTVŠ ku 31.12.2019 – 359 eur. 
Poplatky za SOZU sú fixné a to v sume 119,50 štvrťročne.  

551 – Odpisy HIM. MTVŠ minulo na tieto účely 3 673 eur.  

568 – Ostatné finančné náklady – poistenie majetku. MTVŠ s.r.o. Rožňava platí poistné 
poisťovni Kooperativa za poistenie majetku vo výške 150,15 eur ročne.  

Ostatné finančné náklady – bankové poplatky. Ročné poplatky sú vo výške 119,70 eur, ktoré 
MTVŠ s.r.o. Rožňava vynaložilo na tento účel. Poplatky sú automaticky sťahované z účtu.  

Ostatné finančné náklady – dane a polatky. Mestské televízne štúdio na túto položkou použilo 
finančné prostriedky vo výške 32 eur  

Ostatné finančné náklady – náklady minulých rokov – opravy za staré obdobie. MTVŠ 
vynaložilo na tieto účely ku 31.12.2019 finančnú čiastku vo výške 2 261,30 eur.  

MTVŠ s.r.o. Rožňave spolupracuje s advokátom JUDr. Attilom Elekom, za služby ktorého 
zaplatila spoločnosť v roku 2019 spolu 150 eur 

Mestské televízne štúdio na základe odporúčania zmenilo účtovnícku firmu, ktorá sa externe 
stará o účtovníctvo spoločnosti.  Spoločnosť Shannon s.r.o. fakturovala k 31.12.2019 mesačne 
80 eur pre MTVŠ a od 1.1.2020 fakturuje sumu 100 eur. Za opravy v účtovníctve sa 
vyfakturovalo jedno-rázovo v r. 2019 suma vo výške 200 eur. 

 

Celkové ročné príjmy spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. činia 55 351 eur. 
Výdavky spoločnosti sú v sume 69 446 eur. Výsledok hospodárenie je strata 14 095 eur. 

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

Ku 9.6.2020 je stav financií na účte spoločnosti: 271,22 eur 

Ku 9.6.2020 je stav financií v pokladni spoločnosti: 79 eur 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Porovnanie plánu rozpočtu na rok 2019 a skutočnosti 

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

účet Ukazovateľ           
 

 

602 
Výroba vysielania pre mesto 
Rožňava  14 964       13 928      11 856     14 964     55 712   49 632,28  

 
Tržby predaja vlastných výr. a 
služieb 

               
300             300            300   

           
300       1 200   5226,00  

  
Výroba multimediálnych 
nosičov 

               
300             300            300   

           
300       1 200     

  Výroba a odvysielanie reklamy       125             125            125         125         500     
  Príjem z infotextu       250             250            250          250       1 000   372,38  

648 Ostatné prevádzkové výnosy       360             360            360          360       1 440   119,86  

  SPOLU   16 299       15 263      13 191    16 299   61 052   55 350,52   

         

 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU        
501 Spotreba materiálu:           703,81  

   -  Drobný nákup          40               20              20            20         100     
   - Kancelárske potreby         20               10              10           10           50     
              

511 Opravy a údržby 
                   

-                  -                 -     
              

-       49  
518 Ostatné služby                 -         25 013,90  

  
 - Ostatné služby (účtovníctvo, 

výroba vysielania)    4 590         4 590         4 590       4 590     18 360     
   - Správa webstránky       300               300          300       300      1200    
   - Poštovné         10               10              10           10           40     
   - Komunálny odpad         25               25              25           25         100     

   - Stravné lístky        420  420            420         420       1 680     
  Free zona       1500         1500         1500       1500       6 000     
                    -           

521 Mzdové náklady 6900         6900         6900  6900    27 600   27 199,42  
524 Odvody      9 120,66  

527 Zákonné sociálne náklady      1 117,09  

                           
538 Poplatky SOZA, OZIS       120             120            120        120         480   31,55  
545 Úroky z omeškania      5,61  

548  Ostatné prevádzkové náklady          2 261,30  
551 Odpisy HIM       930             930   930       930       3 720   3 673  
568 Ostatné finančné náklady           269,85  

   - Poistenie majetku         31               31              31           31         124   150,15  
   - Bankové poplatky          40               40              40           40         160   119,70  
   - Daňová licencia           1000        1000   

 

  odmeňovanie členov DR         90               90              90            90         360     
  SPOLU:   15 016        14 986     14 986    15 986    60 974   69 445,19   

 



 

 

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: 

18.06.2020 Finančná komisia po prerokovaní 

predloženého materiálu berie na vedomie 

vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského 

televízneho štúdia s.r.o. Zároveň odporúča 

mestskému televíznemu štúdiu prijať opatrenia 

navrhované audítorkou spoločnosti ohľadne 

zníženia základného imania. Tiež odporúča 

navýšenie rozpočtu pre televíziu za poskytnuté 

služby na sumu 58 tis. €.  

 

 
 


