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VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA
MESTSKÉHO TELEVÍZNEHO ŠTÚDIA S.R.O. ZA ROK 2020

V Rožňave 12.4.2021
Vypracovala: Rožaiová

Dôvodová správa ku vyhodnoteniu plánu hospodárenia za rok 2020
Pandémia sa podpísala aj 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.
Nekonali sa žiadne kultúrne podujatia, čiže príjem z nakrúcania tejto činnosti
spoločnosť nemala.
Napriek tomu sa nám podarilo pohotovo zareagovať na vzniknutú situáciu a RVTV
neprestalo vysielať ani napriek tomu, že všetci zamestnanci boli počas roka 2020 v karanténe.
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 2020 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 2020 sa spoločnosť Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava stalo členom spolku
LOTOS. Ide o spolok regionálnych televízii celého Slovenska, s ktorým sme nadviazali
spoluprácu. 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 UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.o., na ktorých sme sa dohodli na zaradení RVTV do digitálnej ponuky
spoločnosti. Znamená to, že stanicu RVTV si už diváci nemusia ladiť cez analóg, ale bude
priamo v digitálnej ponuke UPC.
V uplynulom roku tiež prebehli rokovania so spoločnosťou Telekom, ktorá je
zabezpečuje retransmisiu prostredníctvom MAGIO TV. Aj s touto spoločnosťou sme začali
spolupracovať, a teda RVTV už bude súčasťou aj tohto providera.
Podarilo sa nám tiež dotiahnuť do úspešného konca retransmisiu prostredníctvom
spoločnosti ANTIK TV, čiže diváci môžu RVTV sledovať aj prostredníctvom tohto providera.
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.
Vysielanie RVTV sa teda pohlo obrovským krokom vpred. Počas roka 2020 sme
pracovali aj na celkovej zmene licencie spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, čo
sa nám podarilo. Ide o veľkú zmenu, nakoľko sme získali licenciu na digitálne vysielanie ako
aj na zmenu programovej štruktúry. Išlo o mesiace tvrdej driny, ktorá má však u divákov
obrovské ohlasy. Dovolím si tvrdiť, že vysielanie RVTV môže pokojne konkurovať
ktorejkoľvek regionálnej televízii z väčších miest.
V roku 2020 sa nám po navýšení rozpočtu podarilo nakúpiť novú techniku, čím sme
dokázali výrazne vylepšiť kvalitu nielen vysielania, ale aj jeho celkového vizuálu. Momentálne
sa zahlásenia moderátorov vykonávajú prostredníctvom kľúčovania pozadia, a teda cez tzv.
green screen, čím sa nám podarilo vytvoriť profesionálne virtuálne štúdio.
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 priateľských vzťahov a dobrých kontaktov.
Konečne sa nám po rokoch podarilo dať účtovníctvo do poriadku, čo sa však odzrkadlilo
aj na hospodárskom výsledku. Za účtovné obdobie 2020 vznikla spoločnosti strata vo výške –
3037 eur.
Ide o stratu, ktorá vznikla na základe neustáleho znižovania základného imania
spoločnosti, čiže ide o účtovnú stratu.
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 porovnaní s rokom 2019 vznikol nárast nákladov na účtoch:
551 odpisy (za rok 2020 boli odpisy vo výške 3 923 eur)– zakúpenie novej vysielacej
a audiovizuálnej techniky vloženej do základného imania spoločnosti.
521 osobné náklady – tvorila sa rezerva na dovolenky a odvody vo výške 1763 eur

PRÍJMOVÁ ČASŤ
Vyhodnotenie plánu hospodárenia bolo vyhotovené, na základe plánu rozpočtu pre
MTVŠ Rožňava s.r.o,
Plánovaný príjem z príspevku mesta Rožňava bol 60 000 eur na rok. Ku 31.12.2020 bol
príjem z príspevkov mesta Rožňava 55855 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. Ku tejto
sume nie je zarátaná faktúra za služby v mesiaci december 2020.
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
31.12.2020 bol 1771 eur.
Plán príjmovej časti rozpočtu teda činil 64 000 eur, skutočný stav ku 31.12.2020 bol
61491 EUR.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
501 – Spotreba materiálu bola vo výške 4263 eur.
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 na ostatné služby – internet, ostatné, správa webstránky, web online, poštovné,
nájomné, komunálny odpad a stravné lístky a výroba vysielania externými dodávateľmi,
účtovníctvo činili ku 31.12.2020 – 30108 eur.
521 – Mzdové náklady. Na mzdové náklady vynaložilo MTVŠ s.r.o. sumu 21376 eur
524 – Odvody pre zamestnancov sumu 6878 eur
538 – Poplatky SOZA, OZIS. V skutočnosti vynaložilo MTVŠ ku 31.12.2020 – 478 eur.
551 – Odpisy HIM. MTVŠ minulo na tieto účely 3923 eur.
568 – Ostatné finančné náklady – poistenie majetku. MTVŠ s.r.o. Rožňava platí poistné
poisťovni Kooperativa za poistenie majetku vo výške 133 eur ročne.
Ostatné finančné náklady – bankové poplatky. Ročné poplatky sú vo výške 125,40 eur, ktoré
MTVŠ s.r.o. Rožňava vynaložilo na tento účel. Poplatky sú automaticky sťahované z účtu.

Ostatné finančné náklady – dane a poplatky. Mestské televízne štúdio na túto položkou použilo
finančné prostriedky vo výške 60 eur
MTVŠ s.r.o. Rožňave spolupracuje s advokátom JUDr. Attilom Elekom, za služby ktorého
zaplatila spoločnosť v roku 2020 spolu 660 eur

Celkové ročné príjmy spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. činia 63438 eur.
Výdavky spoločnosti sú v sume 66 475 eur. Výsledok hospodárenia je strata 3037 eur.
Mestské televízne štúdio s.r.o. momentálne neeviduje žiadne neuhradené záväzky
voči svojim dodávateľom.
Ku 12.4.2021 je stav financií na účte spoločnosti: 245,89 eur
Ku 12.4.2021 je stav financií v pokladni spoločnosti: 35,22 eur

Porovnanie plánu rozpočtu na rok 2020 a skutočnosti
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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 22.04.2021
mestského majetku:

Finančná komisia po prerokovaní
predloženého materiálu odporúča MZ zobrať
výsledky hospodárenia za rok 2020 na
vedomie.

