
 
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 

 Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

 IČO: 31659969 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výročná správa 

k 31.12.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
Spišská Nová Ves, máj 2022 
 
 
 

 



 
2 

 

 
Základné informácie o spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
 
 
 
Názov spoločnosti:  BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
Sídlo:     Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 31659969 
Dátum začatia činnosti:  14. október 1992 
Zakladateľ:   mesto Spišská Nová Ves 
 

 
 
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., po transformácii v roku 2013, sa stala v prevažnej 

časti výrobcom a vysielateľom televízneho vysielania programovej služby TV Reduta.  
 
 
 
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.: 
 
 je členom spolku LOTOS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, 
 je členom združenia Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, 
 je spoločnosťou so 100% účasťou mesta Spišská Nová Ves, preto sa zahŕňa do jej konsolidovaného 

celku, 
 
 
 neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja, 
 neúčtovala o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných 

listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky, 
 nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí. 
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Orgány spoločnosti a organizačná štruktúra  
 
 
Štruktúra spoločníkov, akcionárov 

 

Spoločník, akcionár 

Výška podielu na základnom imaní 
Podiel na 

hlasovacích 
právach v % 

Iný podiel na 
ostatných položkách 

VI ako na ZI 
v % 

absolútne v % 

a b c d e 
Mesto Spišská Nová Ves 18 655 € 100 100  

 
 
 
Najvyšším orgánom spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o je Valné zhromaždenie, ktoré tvorí jediný 
spoločník – mesto Spišská Nová Ves.  
Štatutárnym orgánom je konateľ spoločnosti. 
 

 
 
Schéma organizačnej štruktúry k 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valné zhromaždenie 

Konateľ,  
vedúci televízie, editor 

Ekonóm 

Redaktor, publicista 
 
Redaktor, publicista 
 
Redaktor, publicista 
 
Zvukový technik, strihač, 
kameraman 
 
Kameraman, televízny 
technik 
 
Grafik, strihač, IT pracovník 

Externí  pracovníci 
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Činnosť spoločnosti 
 

V súčasnosti hlavnou činnosťou spoločnosti je lokálne televízne vysielanie a vysielanie 
videotextu. Spoločnosť poskytuje svoje služby predovšetkým v mediálnej oblasti.  
 
   
 TV Reduta  
 

Televízia Reduta je lokálna, mestská televízia, ktorá vysiela už od roku 1994. Regionálne a 
lokálne vysielanie má svoje pevné miesto v duálnom systéme. Z hľadiska informačnej funkcie má vo 
vzťahu k divákovi - občanovi a jeho problémom najbližšie. Lokálna televízia tvorí doplnkovú, na 
komunálnej úrovni výraznú funkciu vo verejnoprávnom vysielaní. 

Jej hlavným poslaním je zadokumentovať a odvysielať zaujímavé, aktuálne informácie o dianí v 
meste a blízkom okolí z oblasti spoločenského života, športu a kultúry. Zároveň slúži občanovi ako 
informačný kanál s komplexnými službami elektronického média. 
  Televízia Reduta má v tomto čase pridelenú licenciu na digitálne vysielanie T/60 bez časového 
obmedzenia. Vysiela na digitálnej frekvencii K 32 miestneho multiplexu, z vlastného vysielača a 
prostredníctvom káblových rozvodov. Od decembra 2020 je vysielanie TV Reduta zaradené aj 
v digitálnej ponuke spoločnosti UPC Slovakia, Magio. Je šírená aj prevádzkovateľmi vysielačov v Levoči 
a Smižanoch. Takto sa šírenie TV signálu rozšírilo o maximálne možný technický dosah s maximálnou 
možnosťou diváckej sledovanosti. 
 Jednotlivé spravodajské príspevky sú divákom poskytované aj prostredníctvom internetovej 
stránky www.snv.sk. Televízii bola spoločnosťou K_corp s.r.o. poskytnutá bezplatne a televízia neplatí za 
jej technické prevádzkovanie a úložisko. Tento spoločný produkt je na báze partnerského vývoja 
a užívania produktu. Program je šírený aj live stream na www.respublica.sk. 
 O  sledovanosť a úspešnosť sa musí televízia usilovať na mediálnom trhu  ako každé iné médium.  
Od svojho začiatku má za cieľ a snahu produkovať zaujímavý a aktuálny program, ktorý bude divákmi 
sledovaný.  
 Sledovanosť vzhľadom na programové štruktúry regionálnych staníc je veľmi zaujímavá a 
dosahuje približne  55 % - 60 %, zároveň o vysokom záujme divákov o vysielanie televízie Reduta svedčí 
aj denná  návštevnosť webovej stránky  www.snv.sk. Okrem terestriálneho vysielania má televízia 
funkčnú internetovú stránku facebook, kde si všetky vekové kategórie divákov môžu pozrieť reportáže z 
archívu, ale i online vysielanie. Ponuka je pravidelne aktualizovaná. 
Od začiatku prevádzky webstránky ju navštívilo viac ako 2 mil. návštevníkov. Tieto údaje slúžia 
samozrejme ako podklad pri komunikácii s divákmi alebo klientmi, ale hlavne v oblasti vývoja 
programovej štruktúry.  
V priebehu roka 2021 sme odvysielali 253 premiér Aktualít, 52 premiér Minút týždňa. Denne sa 
aktualizoval videoatext a webová stránka www.snv.sk.  Vyrobili sme aj nové monotematické relácie 
mesta Zabudnuté miesta, 9 častí, začala sa vyrábať taktiež relácia Významní ľudia mesta. Produkovala sa 
aj relácia Farky v Redute pre mladých divákov, kde sa prezentujú úspešní Spišiaci.  

Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je Mesto Spišská Nová Ves, s ktorým má 
naša spoločnosť uzavretú Zmluvu o dodávke programu. V rámci dohodnutých podmienok sa dodáva 
ucelený program 50 týždňov v roku s  reláciami Aktualít. Pravidelne sa po každom Mestskom 
zastupiteľstve vyrábajú reportáže s aktuálnymi témami rokovania. 
 Televízia Reduta vyrába  5 x 20 minút Aktualít premiérovo v týždni.  Taktiež dodáva 24 hodín 
kompletný infokanál – videotext. 
 Okrem spravodajstva - Aktualít  sa pre spestrenie programovej štruktúry nepravidelne vysielajú aj 
formáty prebraté zo siete LOTOS-u spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska a aj iných partnerov. 
Vysielanie celého archívu televízie Reduta je možné sledovať na web stránke televízie a vybrané videá aj 
na facebooku mesta Spišská Nová Ves. 
 Pri súčasnej frekvencii vysielania televízia Reduta vyvíja svoje aktivity aj v komerčnej oblasti, 
aby dofinancovala prevádzku a mohla takto udržať vysielací štandard terajšej programovej štruktúry. 
Svoje možnosti využíva v predaji reklamného času, čo jej umožňuje zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii. 
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 Veľký dôraz sa kladie na technickú úroveň vysielania, ktorá umožňuje väčšiu kreativitu a 
pružnosť pri výrobe a zároveň nové technológie znižujú prevádzkové náklady. 

Televízia Reduta má za sebou 28 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala približne 
27 000 reportáží, mnoho publicistických celkov a dokumentov. Kvalitnou prácou celého tímu redaktorov, 
kameramanov a technikov si vytvorila dominantné postavenie medzi regionálnymi televíziami na 
Slovensku. Je členom LOTOS-u spolku lokálnych a regionálnych televízií Slovenska. Pravidelne sa 
zúčastňuje na súťažných prehliadkach televíznej spravodajskej tvorby regionálnych televízií združenými 
v LOTOS-e. 
 
 
 
 
Informácie o vlastnom imaní 
 
o zmenách vlastného imania (v  €) 
 

Položka vlastného imania 
Stav 

k 1.1.2021   
Prírastky  Úbytky  Presuny 

Stav 
k 31.12.2021 

Základné imanie zapísané do 
OR 18 655,00    18 655,00 

Základné imanie nezapísané do 
OR      

Emisné ážio      

Zákonné rezervné fondy 3 976,34    3 976,34 

Ostatné kapitálové fondy 49 865,46    49 865,46 
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté 
do výsledku hospodárenia      

Ostatné fondy tvorené zo zisku      

Nerozdelený zisk minulých 
rokov 57 921,30    57 921,30 

Neuhradená strata minulých 
rokov -129 911,17   

 
 

-129 911,17 

Účtovný zisk alebo účtovná 
strata 317,29 374,87 317,29  374,87 

Vyplatené dividendy      

Ďalšie zmeny vlastného imania           
Zmeny účtované na účte 491 - 
Vlastné imanie fyzickej osoby -
podnikateľa 

     

 
Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nemenilo.  
 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok 
 
Stavby, samostatné hnuteľné veci, dopravné prostriedky, ostatné (v  €) 
 

 Stav  k 1.1.2021 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2021 

Obstarávacia cena 86 549,71 11 482,67 30 299,44 67 732,94 
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Oprávky 77 131,74 3 561,92 30 299,44 50 394,22 

Zostatková cena 9 417,97 7 920,75  17 338,72 

 
 
 
Majetok a záväzky spoločnosti 
 
 

Hodnota majetku spoločnosti v porovnaní s minulými rokmi má mierny nárast.  
Na strane aktív sa zvýšila hodnota neobežného majetku z dôvodu obstarania hmotného majetku a znížila 
sa hodnota obežného majetku z dôvodu zníženia pohľadávok. 
Na strane pasív sa mierne zvýšila hodnota vlastného imania oproti minulému roku a vzrástla hodnota 
celkových záväzkov. Nárast dlhodobých záväzkov bol zaznamenaný z dôvodu splácania spotrebného 
úveru, poskytnutého v tomto roku na nákup motorového vozidla. Znížili sa krátkodobé záväzky 
z obchodného styku. 
 
 

Prehľad majetku a záväzkov za roky 2019 - 2021 

Strana aktív k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 
v celých € 

SPOLU  MAJETOK 39 289 36 239 35 281 

Neobežný majetok 17 505 9 584 11 855 
  Dlhodobý hmotný majetok 17 339 9 418 11 689 
  Dlhodobý finančný majetok 166 166 166 
Obežný majetok 21 002 25 941 22 741 
  Zásoby 116 90 54 
  Dlhodobé pohľadávky 2 324 2 324 2 324 
  Krátkodobé pohľadávky 6 158 13 801 10 552 
  Finančné účty 12 404 9 726 9 811 
Časové rozlíšenie 782 714 685 
  Náklady budúcich období 725 494 685 
  Príjmy budúcich období 57 220 0 

Strana pasív k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 
v celých € 

SPOLU  VLASTNÉ  IMANIE        
A  ZÁVAZKY 39 289 36 239 35 281 

Vlastné imanie 341 136 716 
  Základné imanie 18 655 18 655 18 655 
  Ostatné kapitálové fondy 49 865 49 865 49 865 
  Zákonné rezervné fondy 3 976 3 976 3 976 
  Výsledok hosp. minulých rokov -72 359 -71 990 -71 990 
  Výsledok hosp. za účtovné obdobie 204 -370 210 
Záväzky 38 892 36 047 34 508 
  Dlhodobé záväzky 7 554 452 808 
  Dlhodobé bankové úvery 0 0 0 
  Krátkodobé záväzky 30 874 35 078 33 067 
  Krátkodobé rezervy 464 517 633 
Časové rozlíšenie 56 56 57 
  Výnosy budúcich období 56 56 57 
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Prehľad o pohľadávkach (v celých €) 

Pohľadávky podľa doby splatnosti k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 
 v lehote splatnosti 4 641 8 085 4 593 
 po lehote splatnosti 3 841 8 040 8 283 

 
 
 
Prehľad o záväzkoch (v celých €) 

Záväzky podľa doby splatnosti k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 
 v lehote splatnosti 27 123 20 306 21 097 
 po lehote splatnosti 11 305 15 224 12 778 
 
 
 
Údaje o finančnom majetku 
 
Spoločnosť vykázala k 31.12.2021  nasledovné položky finančného majetku: 
 

Druh finančného majetku Suma v € 

Peniaze v pokladni 363,28 

Peniaze na účtoch v bankách 12 040,85 

Ostatný dlhodobý finančný majetok 165,97 

 
 

 
Výsledok hospodárenia 

 
Spoločnosť vykázala oproti minulým rokom nárast celkových nákladov aj výnosov, v roku 2021 

dosiahla v účtovníctve hospodársky výsledok zisk vo výške 374,87  €. Z daňového hľadiska vykázala 
zisk vo výške 203,79  €. 
 
 
Prehľad výsledkov hospodárenia za roky 2019 -2021 

Rok Celkové náklady 
v  € 

Celkové výnosy 
v  € 

HV pred zdanením 
v  € 

HV po zdanení 
v  € 

2021 170 650,48 171 025,35 374,87 203,79 

2020 167 487,66 167 804,95 317,29 -369,91 

2019 159 408,32 159 617,82 209,50 209,50 

 
 
Zisk dosiahnutý v roku 2021 sa navrhuje vysporiadať preúčtovaním ako prídel do sociálneho fondu. 
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Výnosy a náklady spoločnosti 
  
 
Prehľad výnosov a nákladov za roky 2019 - 2021 

 k 31.12.2021 k 31.12.2020 k 31.12.2019 
v celých  € 

Výnosy z hosp. činnosti 171 025 167 805 159 618 
  Tržby z predaja služieb 158 328 154 898 149 724 
  Tržby z predaja DNM a DHM 12 697 0 0 
  Ostat. výnosy z hosp. činnosti 0 12 907 9 894 
Náklady na hosp. činnosť 170 348 167 201 158 981 
  Spotreba materiálu, energie 6 452 10 501 6 575 
  Služby 14 766 15 693 14 563 
  Osobné náklady 139 621 136 583 132 266 
  Dane a poplatky 517 503 488 
  Odpisy DNM a DHM 3 562 2 271 2 735 
  ZC predaného DM 0 0 0 
  Opravné položky k pohľadávkam 0 0 0 
  Ostat. náklady na hosp. činnosť 5 430 1 650 2 354 
VH z hospodárskej činnosti 677 604 637 
Pridaná hodnota 137 110 128 704 128 586 
Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 
  Ostatné výnosové úroky 0 0 0 
Náklady na finančnú činnosť 302 287 427 
  Nákladové úroky 116 110 273 
  Ostat. náklady na fin. činnosť 186 177 154 
VH z finančnej činnosti -302 -287 -427 

VH pred zdanením 375 317 210 

Daň z príjmov 171 687 0 
VH po zdanení 204 -370 210 
 
 

V roku 2021 boli celkové výnosy vo výške 171 025,35  € - pozostávali hlavne z tržieb z predaja 
služieb, ktoré boli zrealizované vo výške 158 328,03  € a z predaja dlhodobého hmotného majetku vo 
výške 12 655,65 €. 

Obchodná spoločnosť má s Mestom Spišská Nová Ves uzavretú zmluvu o dielo, predmetom 
ktorej je výroba a dodávka kompletného televízneho videoprogramu pre terestriálne vysielanie a 
vysielanie prostredníctvom káblovej siete UPC Broadband Slovakia s. r. o., Bratislava, v Spišskej Novej 
Vsi a dojednanie podmienok výroby a dodávky. Výnosy vyplývajúce z tejto zmluvy predstavujú prevažnú 
časť celkových príjmov obchodnej spoločnosti, nakoľko v súčasnosti je táto činnosť jej hlavným 
predmetom podnikateľskej činnosti. 
Tržby za vysielanie podľa zmluvy s Mestom Spišská Nová Ves boli vo výške 139 000,- € a tržby z 
komerčnej činnosti boli vo výške 19 328,03 €. 

 
S hlavným predmetom činnosti (lokálne televízne vysielanie) súvisia takmer všetky vzniknuté 

náklady – ide hlavne o služby súvisiace s výrobou a vysielaním, nájom TV zariadenia, ostatné 
prevádzkové náklady, poistné plnenia, nájom nebytových priestorov a služby s tým súvisiace. Celkové 
náklady boli vo výške 170 821,56 €. 
Spotreba kancelárskeho a spotrebného materiálu bola vo výške 1 934,70 €, spotreba PHM vo výške 
1 025,58 € a spotreba energií súvisiacich s prenájmom nebytových priestorov činila sumu 3 491,50 €. 

Nákladová položka služieb bola vykázaná vo výške 14 766,70 €, z toho opravy a udržiavanie vo 
výške 1 731,77 € a ostatné služby vo výške 13 034,93 €.  
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Podstatnú časť ostatných služieb (7 580,89 €) predstavujú – pripojenie do siete (prenos signálu Levonet 
s.r.o.), zabezpečenie vysielania na internet v pôvodnej technickej kvalite obrazu a zvuku s využitím 
zariadenia ENCODER (boq s.r.o., Bratislava), poskytovanie IT služieb (K_CORP, s.r.o.,), poplatky za 
užívanie frekvencie multiplexu (Powercon s.r.o.,), zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri 
ochrane osobných údajov (osobnyudaj.sk, s.r.o., Košice), webhosting a registrácia domény tvreduta.sk 
(Webglobe a.s. Bratislava a JRM Slovakia, s.r.o., Trnava). 
Z ďalších služieb ide o údržbu motorových vozidiel a iné opravy (vo výške 1 731,77 €), telekomunikačné 
a poštové poplatky (vo výške 1 070,42  €), nájom TV zariadenia (vo výške 3 444,- €), nájom nebytových 
priestorov a služby s ním súvisiace (vo výške 644,04 €), elektronické licencie a update programov 
(288,98 €).  
 Na výrobe programu sa podieľa 7 stálych pracovníkov a 10 externých pracovníkov. Mzdové 
náklady vrátane povinných odvodov a zákonných sociálnych nákladov boli vo výške 139 621,07 €. 

Z daní a poplatkov sa platili koncesionárske poplatky, daň z nehnuteľnosti a daň za motorové 
vozidlá, ktoré predstavovali spolu sumu 516,73 €.  
Z ďalších nákladov môžeme spomenúť PZP a havarijné poistenia motorových vozidiel – spolu v sume 
873,70 €, odpis nevymožiteľnej pohľadávky (Dzimková – Úsmev, Novoveská Huta) vo výške 3 924,75 €, 
úroky súvisiace s poskytnutým úverom na nákup motorového vozidla (148,76 €) a poplatky za vedenie 
bankových účtov (186,60 €). 

 
 
 

 
  

Priority spoločnosti pre najbližšie obdobie – rok 2022 
 
 efektívne využívanie frekvencie Telekomunikačného úradu SR,  
 pokračovanie vo vysielaní z  vysielačov Levoča, Smižany formou dodávky signálu partnerskej 

spoločnosti, distribúcia signálu UPC digital, Magio 
 získavanie reklamných klientov po covid výpadku, 
 intenzívna komunikácia s divákom a to aj prostredníctvom sociálnych sietí a internetu, 
 technická kvalita distribúcie HD signálu a udržanie a zvýšenie obsahovej kvality, 
 doplnenie a spestrenie vysielania o prebraté formáty, 
 profesionalizácia, zvyšovanie odbornej úrovne personálu televízie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marcel Blahut 
 konateľ  
 


