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Návrh uznesenia: 
 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Ružinov 

po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  schvaľuje 

Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za obdobie 01.01. 2016 až 31.12.2016, ktorú 

predložila Mgr. Petra Palenčárová, konateľka TVR a RE, s.r.o.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 
 

 
 
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.-12.2016 v 
porovnaní s obdobím 01.-12.2015, 01.-12.2014. 
 

  2014 2015 2016 

Výnosy spolu:  414 329,64,-  401 879,45 440 138,57 

vlastné tržby:  39 450,67,-  30 003,33 74 554,80 

ostatné výnosy:  374 501,4,-  371 837,62 365 559,80 

v tom poskytnutá dotácia MČ:  365 040,-  371 837,62 365 559,80 

Náklady spolu:  405 717,78,-  424 303,25 426 796,52 

materiálové náklady:  8 476,62,-  6 694,86 6 149,77 

služby:  239 318,18,-  237 234,77 255 047,61 

osobné náklady: 89 413,45 101 783,27 98 229,49 

odpisy:  22 095,81,-  24 760,66 9 655,86 

Hospodársky výsledok:  zisk 2 223,-  Strata 22 423,80 Zisk 13 342,05 

 
Hospodársky výsledok za rok 2016 predstavuje zisk v celkovej výške 13 342,05 EUR ( v roku 2014 bol 
zisk vo výške 2 223,- EUR, v roku 2015 to bola účtovná strata vo výške – 22 tisíc EUR ).   
  
Výnosy v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 boli ovplyvnené predovšetkým  nárastom príjmov z 
podnikateľskej činnosti spoločnosti, predovšetkým z dôvodu príjmov za výrobu a vysielanie programu 
pre BSK a zároveň príjmami za výrobu a vysielanie programu pre Bratislavský magistrát. 
 
Ďalším pozitívnym aspektom hospodárenia v roku 2016 bol pokles mzdových nákladov v porovnaní s 
rokom 2015.  
 
Spoločnosť sa vysporiadala ku koncu roka s úhradou prevažnej väčšiny svojich záväzkov aj z minulých 
účtovných období. 
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III. Vývoj bilančnej hodnoty aktív a pasív spoločnosti za sledované obdobie 
 

AKTÍVA 2014 2015 2016 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie - - - 

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

Stavby 582,32 582,32 582,32 

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

Peniaze (pokladnica, ceniny) 680,19 1495,58 - 362,73 

Účty v bankách 7 115,95 963,06 26 919,55 

Pohľadávky 28 800,66 33 062,08 33 432,70 

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov 558,75 12,15  

Fondy zo zisku a prevedené výsledky minulých 
rokov (Neuhradená strata minulých rokov) 248 441,12 270 864,45 270 864,92 

Aktíva celkom: 515 212,84 550 914,33 592 144,10 

 
 

PASÍVA 2014 2015 2016 

Vlastné imanie: 8 228,86 -10 496,05 273 751,4 

Základné imanie: 6 638,78 6 638,78 6 638,78 

Zákonné rezervné fondy: 663,88 663,88 663,88 

Výsledok hospodárenia za minulé roky: 249 367,32 253 066,21 266 408,26 

Záväzky: 49 684,32 31 259,23 76 493,47 

Rezervy: 4 650,00 9 300,38 2 358,75 

Dlhodobé záväzky: 1 846,64 2 121,80 2 391,34 

Krátkodobé záväzky: 34 157,48 41 839,74 63 160,38 

Bankové úvery a výpomoci: - - - 

Časové rozlíšenie: - - 8 538 

Pasíva spolu: 515 212,84 550 914,33 592 144,10 

 
 
IV. Ukazovatele mzdového vývoja 
 

 2014 2015 2016 

Mzdové náklady 89 413,45 101 783,27 98 229,49 

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 
Trvalý pracovný pomer 5 6 4 

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 
Dohodári 20 21 28 

 
V. Vývoj spoločnosti za sledované obdobie v roku 2016 
 
Spoločnosti sa v roku 2016 vďaka získaniu nových partnerov na výrobu a vysielanie nového programu 
podarilo zvýšiť príjmi z podnikateľskej činnosti a dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok. Zároveň 
sa jej týmito krokmi podarilo rozšíriť a zatraktívniť vysielanú programovú štruktúru.  
V roku 2016 s pokračovaním v nasledujúcom roku 2017 TVR a RE, s.r.o.  naďalej zabezpečuje 
vysielanie programov pre Bratislavský Samosprávny kraj, ale aj  výrobu a vysielanie programu na 
základe zmluvy s Magistrátom Hlavného mesta. 
Zároveň treba poznamenať, že spoločnosť je schopná vyrábať, vysielať a plniť úlohy ukladané 
zriaďovateľom.  
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VI. Plán činnosti TVR a RE, s.r.o. na rok 2017 

 

V nasledujúcom období navrhujeme: 

1. zastabilizovať televíziu po technickej stránke 

Vďaka dobrému hospodárskemu výsledku chce spoločnosť v roku 2017 investovať  do svetelnej 
techniky v štúdiu a do scénických pozadí pre ostatné dve relácie (Relax a Garde), čím by sfinalizovala 
celú plánovanú obnovu pozadí a scénického nábytku  potrebnú pre nový vizuál štúdiových relácií.  
Zároveň chce spoločnosť požiadať starostu a miestne zastupiteľstvo o jednorazový príspevok na 
obnovu technického zariadenia štúdia. Je potrebné vymeniť celý technický reťazec od štúdiových 
kamier až po vysielacie pracovisko. Túto investíciu však nevie TVR zvládnuť zo svojich zdrojov a preto 
ju môže plánovať až po  pridelení potrebných investičných prostriedkov. 
             
Zabezpečili sme technický audit, ktorého cieľom bolo nájsť ekonomicky výhodné technické riešenia, 
ktoré je nevyhnutné realizovať s cieľom zlepšenia kvality vysielaného obrazu. 
V prípade schválenia  jednorazovej finančnej pomoci vo výške 109.139 Eur bez DPH (DPH je 
21.827,80)  plánujeme zmeniť model vysielania zo 4/3 na 16/9, čo predpokladá nové kamerové 
jednotky do štúdia  novú réžiu a nové vysielacie pracovisko.   
Pokračujeme v postupných zmenách vizuálu pozadí v štúdiu na základe spolupráce  so Strednou 
školou scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici.  
 
 
2. 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 predošlých rokoch sme úspešne začali spoluprácu s Bratislavským 
samosprávnym krajom aj s Magistrátom hlavného mesta, čo spoločnosti zabezpečí značné finančné 
prostriedky do jej rozpočtu. Cieľom je prostredníctvom týchto príjmov televíziu naďalej zhodnocovať 
ako po stránke technickej, tak aj programovej, bez nárokov na zvýšenie rozpočtu. 

 
3. upevnenie pozície na mediálnom trhu a získanie novej skupiny divákov 
 
Cieľom všetkých vyššie uvedených opatrení (zlepšenie obrazu, zatraktívnenie vizuálu pozadí ) 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 k pozitívnemu hospodárskemu výsledku spoločnosti za rok 2016 sme pristúpili k malej 
bilboardovej kampani. Cieľom tejto kampane je zviditeľnenie televízie, priblíženie sa k divákom, 
získanie nových divákov a budovať silnú značku. 

 
4. vysporiadať pohľadávku voči mestskej časti 

Vysporiadať  dve pohľadávky voči mestskej časti: 

Por. číslo Výška pohľadávky Za obdobie Dátum vysporiadania 

1 8 530,16 Eur 2014-2016 11.05.2017 

2 5 019,87 Eur 2010-2014 V troch splátkach, posledná splatná 10.07.2017 
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Druhá pohľadávka vo výške 5.019,87,-EUR bola rozdelená na tri splátky a na základe splátkového 
kalendára je likvidovaná vždy pri pridelení dotácie z MČ. Prvá splátka bola uhradená 2.2.2017, druhá 
bola splatená 12.4. 2017 a finálne vysporiadaná bude treťou splátkou deň po pridelení júlovej 
dotácie. To bude cca  10.07.2017.  

 

V Bratislave, dňa 6.6. 2017 
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