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2. Základné údaje 

 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. 

Radničné námestie 16, 085 01  Bardejove 

 

IČO: 36474592 

 

Hlavná činnosť spoločnosti: 

Lokálne televízne vysielanie a teletext, reklamná činnosť, výroba audiovizuálnych záznamov 

 

Spoločníci: 

Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842 

 

Štatutárny orgán: 

konateľ - Štefan Hij 

 

Dozorná rada: 

Ján Nagajda – predseda DR,  Mgr. Anna Holtmanová – podpredsedníčka DR, členovia: Mgr. Miroslav 

Vančík, Mgr. Slavomír Krok, RSDr. Mgr. Vasiľ Hudák 

 

Výška základného imania:  

základné imanie: 8 067 € výška vkladu 8 067 € rozsah splatenia: 8 067 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Komentár k činnosti Bardejovskej televízie 

 
 Bardejovská televízia zameriava svoju činnosť na spravodajstvo a publicistiku vo 

verejnom záujem, ktorá dominuje vo vysielaní. Plní úlohu informačného kanálu, 

sprostredkúva základné informácie z diania v meste Bardejov  a jeho okolí. 

 

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. je držiteľom licencie na lokálne digitálne 

vysielanie televíznej programovej služby Bardejovská televízia na základe rozhodnutia Rady 

pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/100/2012003 zo dňa 11.9.2012. Vysiela 

prostredníctvom miestneho multiplexu (MUX-u), držiteľom povolenia na prevádzkovanie je 

BARDBYT, s. r. o. Povolenie vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, rozhodnutie č. 

1210661035, č. správneho konania 8662/OSFS/2012 zo dňa 25.9.2012. Na základe zmluvy 

medzi Bardejovskou televíznou spoločnosťou, s. r. o. a BARDBYT, s. r. o. je digitálne 

vysielanie zabezpečené z kóty Bardejov – Vinbarg. 

 

4. Komentár k hospodáreniu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. 

Hospodárenie Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. (BTS,s.r.o.) k 30.6.2017 
môžeme považovať za vyvážené v príjmovej i výdavkovej časti. 

Mierne zvýšené čerpanie finančných zdrojov vo výdavkovej časti u niektorých položiek je 
zapríčinené viacerými faktormi: 

položka 501005: zakúpenie drobného materiálu nevyhnutného pre chod Bardejovskej 
televízie a to, čítačka kariet pre elektronickú schránku, router a iné. 

Položka 501008: zvýšené čerpanie zapríčinené nákupom a inštaláciu klímy 

položky 518007 – 518009: zvýšené čerpanie z dôvodu vývoja a finalizácie mobilnej aplikácie, 
ktorú má BTS,s. r. o. v úmysle prezentovať a spustiť do prevádzky na jeseň tohto roka  

položky 548005: tu je zaúčtovaná ročná daň z nehnuteľnosti a administratívna úhrada Úradu 
pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

položka 548006: zaúčtovaný aj 3. štvrťrok bežiaceho roka 

 V kapitole Výnosov, položka 602001-002 je mierny finančný sklz. Prijaté opatrenia by v 
druhom polroku tohto roka mali zabezpečiť naplnenie plánovaných finančných objemov 
tržieb za poskytované reklamné a ostatné služby.  
 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

Účtovná 
trieda 
náklady  návrh rozpočtu  plnenie rozpočtu  % 

číslo účtu názov účtu 2017 30.6.2017   

50 – Spotrebované nákupy     
 

      

501001 Kazety, DVD, CD 350 23  6,57 

501002 Kancelárske potreby 100 65  65,00 

501003 Hygienické a čistiace potreby 100 87  87,00 

501004 Náhradné diely 100 0  0,00 

501005 Ostatná réžia 400 352  88,00 

501006 Odborná literatúra 100 0  0,00 

501007 Pohonné hmoty 450 254  56,44 

501008 Drobný materiál 3300 2217  67,18 

502001 Elektrická energia 8900 5102  57,33 

502002 Voda 120 32  26,67 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 13920 8132  58,42 

      

51 – Služby      

      

511001 Opravy a udržiavanie budov 2709 0  0,00 

511002 Opravy a udržiavanie strojov 3550 0  0,00 

511003 Opravy a udržiavanie auta 200 68  34,00 

512001 Cestovné 300 160  53,33 

513001 Náklady na reprezentáciu 350 101  28,86 

518001 Telekomunikačné služby 1600 1160  72,50 

518002 Poštovné 100 18  18,00 

518003 Nájomné 6100 3502  57,41 

518004 Školenie 40 0  0,00 

518006 Služby (internet, web) 3150 1390  44,13 

518007 Služby (obsluha) 3000 1550  51,67 

518008 Produkčné služby 10400 4757  45,74 

518009 Zhotovovanie záznamov, príspevkov 2000 1132  56,60 

518010 Meteorologický servis 840 300  35,71 

518011 Ostatné služby 1300 453  34,85 

518012 Programy 800 160  20,00 

518013 Nájomné - kopírka 282 0  0,00 

518014 architektonická súťaž 0 0  0,00 

518015 Nájomné L. Novomeského 750 375  50,00 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 37471 15126  40,37 

 

 
 
 
 
 
 
 
     



 

52 – Osobné náklady     
 

      

521 Mzdové náklady 99616 47467  47,65 

523 Odmena členom org. Spoločnosti 1600 0  0,00 

524 Zákonné sociálne poistenie 35709 15736  44,07 

525 Ostatné sociálne poistenie 1820 720  39,56 

527001 Tvorba sociálneho fondu 393 190  48,35 

527002 Stravné 3758 1650  43,91 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 142896 65763  46,02 

  návrh rozpočtu  plnenie rozpočtu  % 

číslo účtu názov účtu 2017 30.6.2017   

53 – Dane a poplatky     
 

      

531001 Daň z motorových vozidiel 150 0  0,00 

538001 Kolky 0 0  0,00 

538002 Poplatky (OZIS) 0 0  0,00 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 150 0  0,00 

      

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť     
 

      

548003 Členské príspevky – SOZA 2400 296  12,33 

548005 Ostatné náklady 430 425  98,84 

548006 poistné    934 629  67,34 

548009 Členské príspevky - OZIS 398 199  50,00 

548010 Členské príspevky - LOToS 270 270  100,00 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 4432 1819  41,04 

      

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku    
 

      

551001 Odpisy  1125 0  0,00 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 1125 0  0,00 

      

56 – Finančné náklady     
 

      

568001 Bankové poplatky 246 91  36,99 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 246 91  36,99 

      

591001 Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti 960 0  0,00 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 960 0  0,00 

      

Spolu za účtovnú triedu 201200 90931  

4
5
,
1
9 

 



      

Účtovná trieda 6 – Výnosy     
 

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar     
 

      

602001-002 Tržby za služby - reklama, ostatné 25000 8491  33,96 

602003 Úhrada za verejnú službu 175000 87500  50,00 

602004 Tržby - poskytnutie signálu 1200 600  50,00 

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 201200 96591  48,01 

 

 
 
     

66 – Finančné výnosy     
 

      

662001 Úroky     

 SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU     

Spolu za účtovnú triedu 201200 96591                 

4
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Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. 

 

STANOVISKO 

k Správe o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., k 30. 06. 2017 

prejednávané a schválené na zasadnutí Dozornej rady Bardejovskej televíznej 

spoločnosti, s.r.o., konanom dňa 22. augusta 2017 
 

      Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., na svojom zasadnutí konanom 

22.08.2017 prerokovala Správu o hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., 

k 30.06.2017. 

Základné údaje: 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. 

Radničné námestie 16, 085 01  Bardejove 

 

IČO: 36474592 

 

Hlavná činnosť spoločnosti: 
Lokálne televízne vysielanie a teletext, reklamná činnosť, výroba audiovizuálnych záznamov 

 

Spoločníci: 
Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842 

 

Štatutárny orgán: 
konateľ - Štefan Hij 

 

Dozorná rada: 
Ján Nagajda – predseda DR,  Mgr. Anna Holtmanová – podpredsedníčka DR, členovia: Mgr. 

Miroslav Vančík, Mgr. Slavomír Krok, RSDr. Mgr. Vasiľ Hudák 

 

Výška základného imania:  

základné imanie: 8 067 € výška vkladu 8 067 € rozsah splatenia: 8 067 € 

    Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o.  konštatuje, že Bardejovská 

televízna spoločnosť, s.r.o., v priebehu prvého polroka 2016 pracovala v zmysle Štatútu 

Bardejovského televízneho vysielania, riadila sa všeobecnými záväznými predpismi, 

vzťahujúcimi sa na jej činnosť, Programovým kódexom, Štatútom programových 

pracovníkov, Vysielacou smernicou Bardejovskej televízie, Chartou spravodajstva 

a publicistiky Bardejovskej televízie, uzneseniami Zriaďovateľa  Bardejovskej televíznej 

spoločnosti, s.r.o. a  uzneseniami Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. 

V priebehu prvého polroka 2017 nedošlo k narušenie jej programovej a vysielacej štruktúry.  
    Bardejovská televízia zameriavala svoju činnosť na spravodajstvo a publicistiku vo 

verejnom záujme, ktoré dominovali v jej vysielaní. Plnila úlohu informačného kanála, 

sprostredkúvala základné informácie z diania v meste Bardejov  a jeho okolí, informovala o 

dôležitých rozhodnutiach samosprávnych orgánov, svojou činnosťou  napomáha k zachovaniu 

a budovaniu miestnej a regionálnej identity a kultúry.  



    Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. je držiteľom licencie na lokálne digitálne 

vysielanie televíznej programovej služby Bardejovská televízia na základe rozhodnutia Rady 

pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/100/2012003 zo dňa 11.9.2012. Vysiela 

prostredníctvom miestneho multiplexu (MUX-u), držiteľom povolenia na prevádzkovanie je 

BARDBYT, s. r. o. Povolenie vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, 

rozhodnutie č. 1210661035, č. správneho konania 8662/OSFS/2012 zo dňa 25.9.2012. Na 

základe zmluvy medzi Bardejovskou televíznou spoločnosťou, s. r. o. a BARDBYT, s. r. o. je 

digitálne vysielanie zabezpečené z kóty Bardejov – Vinbarg. 

     Po realizácii projektu digitalizácie vysielania BTV, ktorý bol úspešne zavŕšený v decembri 

2012 sa aj v prvom polroku 2017 celá činnosť zamerala na zvyšovanie kvality vyrábaných a 

vysielaných programov, na rozšírenie portfólia ponuky a na zabezpečenie tých úloh a cieľov, 

ktoré sú definované v jej základných dokumentoch: včasnosť, objektívnosť a aktuálnosť. 

    BTV aj naďalej vysielala nonstop videotext ako doplnkové vysielanie, na základe 

zmluvných vzťahov, taktiež záznamy zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja, relácie a dokumenty vyrobené inými TV stanicami a poskytnutými 

BTV v rámci reciprocity prostredníctvom výmennej siete Spolku LoTOS, ako aj množstvo 

relácií a dokumentov z vlastného archívu.    

    Aj v prvom polroku  2017 kládla BTV veľký dôraz na skvalitňovanie svojich ponúkaných 

služieb: pokračovala vo využívaní bezplatnej mobilnej aplikácie Videoarchív BTV, ktorá 

umožňuje majiteľom mobilného zariadenia prezrieť si aktuálne i skôr odvysielané relácie vo 

svojom mobile či tablete.  

    Úspešne realizovala novú vizualizáciu relácie Šport BTV, ktorá bola zavedená ku koncu 

minulého roka a v roku 2017 má aj novú a príťažlivejšiu grafickú podobu. Vďaka drobným 

investíciám do vysielacej techniky sa jej podarilo zabezpečiť plynulý a takmer 

bezproblémový chod televízie ako moderného informačného média. 

 

     Hospodárenie Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., v prvom polroku 2017: 

 

     Náklady: V priebehu prvého polroka 2017 náklady Bardejovskej televíznej spoločnosti, 

s. r. o., dosiahli 90 931 €, čo predstavuje 45,19 % z celkového plánovaného objemu. 

 
    Výnosy: Príjmami Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o., boli úhrada za verejnú 

službu a tržba za reklamu a služby. Celkové výnosy boli 96 591 €, čo predstavuje 48,01 % 

z celkového plánovaného objemu. 

 
     Výsledok hospodárenia: Výsledok hospodárenia Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. 

r. o. k 30.06.2017 bol 5 660 € .  

 

 

 € 

 

Náklady spolu              90 931 

 

Výnosy spolu              96 591 

 

Výsledok hospodárenia                  5 660 

 

 



     Hospodárenie Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. (BTS,s.r.o.) k 30.06.2017 

môžeme považovať za vyvážené v príjmovej i výdavkovej časti. 

     Mierne zvýšené čerpanie finančných zdrojov vo výdavkovej časti u niektorých položiek je 

zapríčinené viacerými faktormi: 

Položka 501005: zakúpenie drobného materiálu nevyhnutného pre chod Bardejovskej 

televízie a to, čítačka kariet pre elektronickú schránku, router a iné. 

Položka 501008: zvýšené čerpanie zapríčinené nákupom a inštaláciu klímy 

položky 548005: tu je zaúčtovaná ročná daň z nehnuteľnosti a administratívna úhrada Úradu 

pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 Položka 548006: zaúčtovaný aj 3. štvrťrok bežiaceho roka 

 V kapitole Výnosov, položka 602001-002 je mierny finančný sklz. Prijaté opatrenia by v 

druhom polroku tohto roka mali zabezpečiť naplnenie plánovaných finančných objemov 

tržieb za poskytované reklamné a ostatné služby.  

      

    Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., odporúča MsZ v Bardejove 

Správu o hospodárení Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o., k 30.06.2017 zobrať na 

vedomie. 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ján Nagajda, dp.r.a. 

                                                                                                            predseda DR BTS, s.r.o.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


