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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 

A .                                                                   schvaľuje 

 

Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.01. 2015 až 31.12.2015  
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I. Všeobecné údaje 

 
Názov a sídlo spoločnosti:                          TVR a RE, s.r.o. 
                                                                         Mierová 21  
                                                                         827 05 Bratislava 
 
Právna forma:                                               spoločnosť s ručením obmedzeným 
Dátum zriadenia:                                         26.5.1997, Nz 56/97 a dodatkom Nz 112/97 zo dňa             
                                                                         9.9.1997 
 
IČO: 35874686 
DIČ: 2020242059 
DIČ DPH: SK 2020242059 
 
Deň zápisu do OR: 30.01.2004 odd.SA vložka 3262/B, Okr.súd Bratislava I 
 
Predmetom činnosti je vydávanie obecných novín Mestskej časti Bratislava Ružinov, 
lokálne televízne vysielanie podľa licencie č. T/89 udelenej Radou Slovenskej republiky pre 
rozhlasové a televízne vysielanie, reklamná a propagačná činnosť a výroba videa 

 
II. Vývoj hlavných ukazovateľov hospodárskej činnosti za sledované obdobie 

 
Vývoj hlavných ukazovateľov činnosti TVR a Re, s.r.o. za sledované obdobie 01.-12.2015 
v porovnaní s obdobím 01.-12.2014. 
 

  2014 2015 

Výnosy spolu:  414 329,64,-  401 879,45 

vlastné tržby:  39 450,67,-  30 003,33 

ostatné výnosy:  374 501,4,-  371 837,62 

v tom poskytnutá dotácia MČ:  365 040,-  371 837,62 

Náklady spolu:  405 717,78,-  424 303,25 

materiálové náklady:  8 476,62,-  6 694,86 

služby:  239 318,18,-  237 234,77 

osobné náklady:  117 788,66,-  142 951,38 

odpisy:  22 095,81,-  24 760,66 

Hospodársky výsledok:  zisk 2 223,-  strata 22 423,80 

 
Hospodársky výsledok za rok 2015 predstavuje stratu v celkovej výške 22 423,80 EUR ( v roku 2014 
bol zisk vo výške 2 223,- EUR, v roku 2013 to bola účtovná strata vo výške – 67 tisíc EUR ).   
  
Výnosy v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 boli ovplyvnené predovšetkým  poklesom príjmov 
z inzercie, keďže v roku 2014 bol nárast inzercie zapríčinený predovšetkým z dôvodu politickej 
inzercie ku komunálnym voľbám, zároveň tento pokles príjmov bol kompenzovaný nárastom príjmov 
za výrobu a vysielanie programu pre BSK. 
 
Náklady v roku 2015 boli ovplyvnené predovšetkým nárastom mzdových nákladov pričom väčšina 
ostatných nákladových položiek v priebehu roka 2015 klesala v porovnaní s rokom 2014.  
 
Spoločnosť sa vysporiadala ku koncu roka s úhradou prevažnej väčšiny svojich záväzkov aj z minulých 
účtovných období. 



4 
 

 
 
III. Vývoj bilančnej hodnoty aktív a pasív spoločnosti za sledované obdobie 
 

AKTÍVA 2014 2015 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie                            -      - 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 228 351,35 234 729,76 

Stavby                      582,32    582,32 

Dlhodobý hmotný majetok (majetok spolu):                    228 933,67    235 312,08 

Peniaze (pokladnica, ceniny)                         680,19 1495,58 

Účty v bankách                      7 115,95 963,06 

Pohľadávky                     28 800,66      33 062,08 

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov                          558,75 12,15 

Fondy zo zisku a prevedené výsledky minulých 
rokov (Neuhradená strata minulých rokov)                  248 441,12 270 864,45 

   

Aktíva celkom:                    515 212,84    550 914,33 

 
 

PASÍVA 2014 2015 

Vlastné imanie: 8 228,86    -10 496,05    

Základné imanie:                              6 638,78                         6 638,78    

Zákonné rezervné fondy: 663,88 663,88    

Výsledok hospodárenia za minulé roky:                            249 367,32    253 066,21    

Záväzky:                            49 684,32                       31 259,23   

Rezervy:                              4 650,00    9 300,38    

Dlhodobé záväzky:                              1 846,64    2 121,80    

Krátkodobé záväzky:                            34 157,48    41 839,74 

Bankové úvery a výpomoci:                                           -                                        -      

Časové rozlíšenie:                                           -                                        -      

Pasíva spolu:                            515 212,84    550 914,33    

 
 
IV. Ukazovatele mzdového vývoja 
 

  2014 2015 

Mzdové náklady  89 413,45 101 783,27 

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 
Trvalý pracovný pomer 5  6 

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 
Dohodári  20 21  

 
V. Vývoj spoločnosti za sledované obdobie v roku 2015   
                 
Spoločnosti sa postupne úspešne darí získavať nových partnerov na výrobu a vysielanie nového 
programu, čím sa jej postupne zvyšovali príjmy z podnikateľskej činnosti a zároveň rozširovať 
a zatraktívňovať vysielanú programovú štruktúru. V roku 2015 TRV a RE, s.r.o.  podpísala v mesiaci 
marec 2015 zmluvu s Bratislavským Samosprávny krajom na obdobie 12 mesiacov, ktorá by mala 
zabezpečiť celkový príjem pre spoločnosť v objeme 18 000,- EUR vrátane DPH. 
V mesiaci december 2015 zástupcovia spoločnosti absolvovali rokovania na Magistráte Hlavného 
mesta a dohodli novú zmluvu na výrobu a vysielanie programu, ktorá zabezpečí navýšenie príjmov 
z podnikateľskej činnosti v nasledujúcich rokoch. 
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V priebehu roka 2015 sa podarilo zabezpečiť vysielanie aj cez chýbajúcich dvoch operátorov a tak v  
súčasnosti vysielame prostredníctvom piatich operátorov: UPC, MagioTV, FiberTV, SATRO a SWAN  
čím pokrývame takmer 100% Ružinova. Prostredníctvom UPC (a vďaka multilokálnej licencii) 
vysielame v celej Bratislave, prostredníctvom operátorov MagioTV a FiberTV pokrývame územie celej 
SR. Spoločnosť je tak pripravená a schopná vyrábať, vysielať a plniť úlohy ukladané zriaďovateľom. 
 
Na základe spolupráce  so Strednou školou scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici, ktorej 
študenti celý rok pracovali na návrhoch pre výtvarné pojednanie štyroch našich relácií sa nám 
podarilo v roku 2015 zrealizovať zmenu vizuálu pozadia v štúdiu pri reláciach Aréna a Debata, 
zároveň boli zmenené znelky a pozadia pri vysielaní Ružinovských správ a Športu. V roku 2016 
plánujeme zmenu vizuálu pozadia štúdia pri ďalších reláciách. 
 

VI. Plán činnosti TVR a RE, s.r.o. na rok 2015 

V nasledujúcom období navrhujeme: 

zastabilizovať televíziu v prvom rade technicky 

Realizujeme technický audit, ktorého cieľom je nájsť ekonomicky výhodné technické riešenia, ktoré je 
nevyhnutné zabezpečiť za cieľom zlepšenia kvality vysielaného obrazu. 
Pokračujeme v postupných zmenách vizuálu pozadí v štúdiu na základe spolupráce  so Strednou 
školou scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici. V roku 2016, respektíve v roku 2017 plánujeme 
zmeniť model vysielania zo 4/3 na 16/9, čo predpokladá nové kamerové jednotky do štúdia  a nové 
vysielacie pracovisko (pri transformácii vysielania zo 4/3 na 16/9 je možné uvažovať o jednej 
jednorazovej finančnej dotácii pre TVR, plánujeme zažiadať o dotáciu z rozpočtu mestskej časti 
najskôr na rok 2017). 
 
zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti 

Naším cieľom je nezaťažovať rozpočet Ružinova viac ako je nevyhnutne nutné. Ak rátame aj do 
budúcnosti s výškou dotácie tak, ako bola doteraz, tak potom plánujeme prevádzkovať vysielaciu 
službu aj pre iné mestské časti. V roku 2015 sme úspešne začali spoluprácu s Bratislavským 
samosprávnym krajom, v roku 2016 sa začala spolupráca s Magistrátom hlavného mesta, čo 
zabezpečí značné finančné prostriedky do rozpočtu spoločnosti. Cieľom je prostredníctvom týchto 
príjmov televíziu technicky zabezpečiť bez nárokov na zvýšenie rozpočtu. 

upevnenie pozície na mediálnom trhu a získanie novej skupiny divákov 
Nová mediálna kampaň, spojená s novým dizajn manuálom a s novou programovou štruktúrou (nový 
odkaz) – termín prelom rokov 2016 a 2017. Cieľom je získať nových divákov, udržať stabilných 
divákov a zároveň zvýšiť atraktívnosť samotnej televízie z hľadiska reklamy a propagácie, čo má za 
cieľ zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov navrhujeme 
malú bilboardovú kampaň, pričom naším cieľom je získať čo najviac mediálneho priestoru v iných 
médiách prostredníctvom barteru mediálneho priestoru. Cieľom tejto kampane by malo byť zároveň 
odprezentovať vizuálnu zmenu, ktorou prechádza televízia a upevniť pozíciu televízie, získať nových 
divákov a dať Ružinovčanom najavo, že televízia sa vyvíja, približuje sa divákovi a zároveň buduje 
silnú značku. 

Ďalej navrhujeme v priebehu roka prehlbovať mediálne spolupráce a dosahovať tak väčší priestor na 
mediálnom trhu, či už mediálnymi spoluprácami s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je Mestská 
časť Ružinov, ale aj ďalšími ako sú SND,  Radošinské Naivné Divadlo a podobne. 

 

 

V Bratislave, dňa 6.5. 2016 
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