
 

 
 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 06.05.2021 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  

Názov správy:  

  

Plán činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 

na rok 2021 

 

Predkladá: 

Martina Rožaiová 

konateľka MTVŠ Rožňava 

 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

      

     s ch v a ľ u j e  

      

     plán činnosti Mestského televízneho štúdia 
s.r.o. Rožňava, podľa predloženého návrhu 

 

Prerokované: 

v Komisii finančnej, podnikateľskej 
a správy mestského majetku dňa  

22.4.2021 



 

Vypracovala: 

Martina Rožaiová 

 

 

 

 

      

 

Materiál obsahuje: 

Plán činnosti 

Programová štruktúra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Legislatívne východiská: § 10 ods.3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, obchodný zákonník 

Prijaté uznesenia MZ a ich 

realizácia: 

 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet mesta: 

60 000 € 

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 Zb.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava 
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PLÁN ČINNOSTI 

Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava 
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                    Ročný plán činnosti  Mestského televízneho štúdia s.r.o. v Rožňave 2021 

Podstatou ročného plánu Mestského televízneho štúdia s.r.o. v Rožňave je vytvorenie stratégie a plánovanie 
činnosti spoločnosti. 

Tento plán poskytuje zároveň základné informácie a odporúčania a sleduje svoje vonkajšie a vnútorné 
prostredie. 

Efektivita ročného plánu závisí aj od jeho štruktúry, zamestnancov, dodávateľov, ale aj od motivácie 
a hodnotenia. Ročný plán musí mať spätnú väzbu, čiže minimálne štvrťročnú kontrolu zo strany kontrolných 
orgánov MTVŠ. 

Hlavným predmetom činnosti mestského televízneho štúdia je poskytovanie  informácií 24 hodín denne v 
rámci vysielaní televíznych programov v slovenskom a  v maďarskom jazyku. 
 

Už v roku 2020 sme začali pracovať na celkovej zmene vizuálu RVTV ako aj na zmene programovej 
štruktúry, v čom by sme v roku 2021 chceli pokračovať. Už teraz môžeme povedať, že sa nám to podarilo. 

RVTV má novú programovú štruktúru, ku zmene ktorej došlo začiatkom roka 2021, a to po doručení novej 
licencie pre spoločnosť Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava Radou pre retransmisiu a vysielanie.  

Našim cieľom bola zmena aktuálnej licencie nakoľko spoločnosť mala licenciu len na analógové vysielanie, 
čo sa nám podarilo zmeniť na digitál. Taktiež sme sa snažili zaradiť do licencie aj zmenu programovej 
štruktúry aby sme vysielanie RVTV zatraktívnili pre divákov. 

Do  novej programovej štruktúry sme plánovali v roku 2021 zaradiť aj reláciu Počasie, čo sa nám už 
podarilo. Počasie má u divákov veľký ohlas. RVTV je momentálne jednou z mála regionálnych televízii, 
ktoré majú Počasie zaradené vo svojej programovej štruktúre, čomu sa veľmi tešíme. 

Našim plánom na rok 2021 bolo tiež zmeniť vizuál štúdia, kde moderátori zahlasujú reportáže. To sa nám 
v roku 2021 tiež podarilo a od začiatku roka má RVTV virtuálne štúdio, ktoré dokáže konkurovať oveľa 
väčším regionálnym televíziám.  

V roku 2021 sa plánujeme zamerať na zvýšení ziskov spoločnosti z reklám, v čom nám v uplynulom roku 
zabránila pandémia. Veríme však, že po jej ústupe budú mať spoločnosti opäť záujem zviditeľniť svoje 
služby, a to aj prostredníctvom našej televízie.  

V roku 2021 sa naďalej budeme sústrediť na prinášanie čerstvých informácii, a to aj prostredníctvom našej 
facebookovej stránky. Nakoľko RVTV vysiela v premiére raz týždenne, aktuálne informácie prinášame aj 
prostredníctvom tejto najpopulárnejšej sociálnej siete, v čom chceme aj naďalej pokračovať, nakoľko to má 
u divákov veľký ohlas.  

Pevne veríme, že aj v roku 2021 bude spoločnosť naďalej napredovať a svojim pokrokom získa ďalších 
nových skladovateľov, či už ako pravidelných divákov RVTV alebo na sociálnej sieti.  



Veríme tiež, že sa nám v roku 2021 podarí opäť rozšíriť počet providerov, prostredníctvom ktorých RVTV 
vysiela. Momentálne máme rozsah po celom Slovensku, a to prostredníctvom spoločností: Free Zona s.r.o., 
UPC, ANTIK a Magio TV. 

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava pravidelne posiela 2 reportáže týždenne z diania v našom meste 
televízií TV Východ, ktorá má dosah na celom Východnom Slovensku.   

Mestské televízne štúdio s.r.o. plánuje aj naďalej šíriť dobré meno Rožňavy po celom Slovensku 
i v zahraničí a prinášať obyvateľom vždy čerstvé a aktuálne správy z diania v Rožňave.  

RVTV je jediné televízne médium v rožňavskom okrese a jeho úlohou je prinášať obyvateľom 
spravodajstvo na úrovni, čo sa spoločnosti darí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vypracovala: Martina Rožaiová  V Rožňave 19.4.2021 



Príloha č.1 – plán hospodárenia na rok 2021 

         

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

účet Ukazovateľ           
  

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

602 
Tržby predaja vlastných výr. a 
služieb                300             300            300              300         1 200     

  
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     

648 Ostatné prevádzkové výnosy 200             200            200              200         800     

  SPOLU            16 310   16 310   16310  16 310    64 000       

         

 VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU        
501 Spotreba materiálu:             

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

     Nákup techniky 0 1000  1000 2000   

                    -           

511 Opravy a údržby 
                   

100               100                  100           100              400    
518 Ostatné služby                 -           

                

  
 - Ostatné služby (účtovníctvo, 

výroba vysielania) 5 500         5 500   5 500          5 500   22 000     

   - Správa webstránky 
                   

300     
             

300  
            

300            300   
         

1200    
           
   - Poštovné                   10               10              10                10              40     
   - Komunálny odpad                   50               50              50                50            200     
   - Stravné lístky 540  540   540   540   2160   

  -Advokátske služby  250    250    500    
  -Účtovnícke služby nad rámec 200 200 200 200 800   
                               

521 Mzdové náklady 7200         7200         7200  7200   28 800     
                    -           

538 Poplatky SOZA, OZIS                120             120            120              120            480     
               

551 Odpisy HIM                930             930   930            930         3 720     
568 Ostatné finančné náklady             

   - Poistenie majetku                   31               31              31                31            124     
                    -           
   - Bankové poplatky                   40               40              40                40            160     
                

   - Daň                  500            500  
 

 

              
 

 
  odmeňovanie členov DR                   90               90              90                90            360     



                
  SPOLU:            15 421        16 141  15 391        16 641   63 594       

 

 

 

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: 

22.4.2021 Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu 

odporúča MZ schváliť plán činnosti Mestského televízneho štúdia 

s.r.o. Rožňava, podľa predloženého návrhu. 

 

 
 

 
 

 


