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Hlavnou činnosťou obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. v súčasnosti 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. Aktivity 

televízie sú zamerané na lokálnom princípe. Jej hlavným poslaním je zadokumentovať a odvysielať 
zaujímavé, aktuálne informácie o dianí v meste a blízkom okolí z oblasti spoločenského života, športu, 
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. Vysiela z 
vlastného vysielača a prostredníctvom káblových rozvodov. Taktiež je šírená prevádzkovateľmi 
vysielačov v Levoči a Smižanoch. Takto sa rozšíril maximálne možný technický dosah diváckej 
sledovanosti. 
 Od 1. januára 2007  môžu diváci sledovať  jednotlivé spravodajské príspevky aj 
prostredníctvom internetovej stránky www.snv.sk. Program je šírený i live stream na 
www.respublica.sk 
 O  sledovanosť a úspešnosť sa musí televízia usilovať na mediálnom trhu  ako každé iné 
médium. Cieľom televízie je produkovať zaujímavý a aktuálny program, ktorý bude divákmi 
sledovaný.  Takýto program má za cieľ a snahu televízia produkovať od svojho začiatku.  
 Sledovanosť vzhľadom na programové štruktúry regionálnych staníc je veľmi zaujímavá a 
dosahuje približne  50% - 60%, zároveň o vysokom záujme divákov o vysielanie televízie Reduta 
svedčí aj denná návštevnosť webovej stránky www.snv.sk. za rok 2018 bolo na stránke 679 539 
videní čo je priemerne 56 628 videní v mesiaci. Televízia Reduta v zmysle svojho poslania lokálnej 
televíznej stanice plní aj svoju verejnoprávnu funkciu na komunálnej úrovni. V priebehu roka 2018 
monitorovala v svojich aktualitách kultúrno-spoločenský život v meste a okolí, prinášala na obrazovky 
divákom spravodajstvo zo športu a kultúry. Okrem vysielania terestriálneho má televízia funkčnú 
internetovú stránku a facebook, kde si všetky vekové kategórie divákov môžu pozrieť reportáže z 
archívu, ale i online vysielanie. 
 V rámci roka 2018 sme odvysielali 289 premiér Aktualít, 45 premiér Minút týždňa. Denne sa 
aktualizovala webová stránka www.snv.sk,  na ktorej bolo počas roka  215 641 návštev a 679 539 
zhliadnutí, čo je oproti roku 2017 nárast o 84 000.  Pravidelne je aktualizovaná ponuka na 
facebooku televízie. Od začiatku prevádzky stránky ju navštívilo viac ako 1 milión 415 tis. 
návštevníkov. Tieto údaje slúžia samozrejme ako podklad pri komunikácii či už  s klientmi, ale hlavne 
v  oblasti  vývoja programovej štruktúry.  
 Televízia Reduta vyrába  5 x 20 minút Aktualít premiérovo v týždni.  Taktiež dodáva 24 hodín 
kompletný infokanál – videotext. 
 Na výrobe programu sa podieľa 8 stálych pracovníkov a 6 externých pracovníkov. 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. 
 Okrem spravodajstva - Aktualít  sa pre spestrenie programovej štruktúry nepravidelne 
vysielajú 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.  

Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je mesto Spišská Nová Ves.                 
S mestom Spišská Nová Ves má spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  uzavretú Zmluvu o 
dodávke programu. 
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 Prevádzka každého elektronického média je finančne náročná, o to viac prevádzka televízie. 
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. 
 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 25 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala 
približne 23 000 reportáží, mnoho publicistických celkov a dokumentov. Televízia Reduta si kvalitnou 
prácou celého tímu redaktorov, kameramanov a technikov vytvorila dominantné postavenie medzi 
regionálnymi televíziami na Slovensku. Je členom LOTOS-u spolku lokálnych televíznych staníc 
Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažných prehliadkach televíznej spravodajskej tvorby 
regionálnych televízií združenými v LOTOS-e televízia. 
 
Televízia Reduta v roku 2018 dosiahla výrazný úspech na celoslovenskej prehliadke televíznej tvorby 
LOTOS-u, spolku lokálnych televíznych staníc Slovenka, kde bola ocenená v dvoch kategóriách, za 
reportáž a publicistiku získala najvyššie ocenenie prvé miesto. 
  
 
Majetok a záväzky spoločnosti 
 

 
Hodnota majetku spoločnosti v porovnaní s minulými rokmi mierne poklesla.   

Na strane aktív klesla hodnota neobežného majetku a klesla aj hodnota finančných prostriedkov. 
Celkové pohľadávky sa výrazne nezmenili, ostali na úrovni minulých rokov. Dlhodobé pohľadávky sa 
riešia právnou cestou. 

Na strane pasív klesla hodnota záväzkov. Pokles dlhodobých záväzkov bol ovplyvnený 
výškou splátok spotrebného úveru, ktorý bol spoločnosti poskytnutý v roku 2016 za účelom kúpy 
motorového vozidla. Poklesli aj krátkodobé záväzky z obchodného styku. 

 

 

Výnosy a náklady spoločnosti 
 

Obchodná spoločnosť má uzavretú s mestom Spišská Nová Ves 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. Výnosy vyplývajúce z tejto zmluvy predstavujú prevažnú časť celkových príjmov 
obchodnej spoločnosti, nakoľko v súčasnosti je to jej hlavným predmetom činnosti. 

V roku 2018 pozostávali celkové výnosy len z tržieb z predaja služieb, ktoré boli zrealizované 
vo výške 160 197,24 €  

S hlavným predmetom činnosti (lokálne televízne vysielanie) súvisia takmer všetky vzniknuté 
náklady – ide o služby súvisiace s výrobou a vysielaním, nájom TV zariadenia, ostatné prevádzkové 
náklady, nájom nebytových priestorov a služby s tým súvisiace. Celkové náklady boli vo výške 
159 811,23 €. 

 
 

Výsledok hospodárenia 
 

Spoločnosť vykázala oproti minulému roku nárast celkových nákladov a výnosov. V roku 
2018 dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške 386,01 €. 
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Priority televízie Reduta pre najbližšie obdobie - rok 2019 

-  získanie a predĺženie užívania frekvencie od Telekomunikačného úradu SR, 
-  udržanie vysielania s ostatných vysielačov Levoča, Smižany formou dodávky signálu partnerskej 

spoločnosti, 
-  získavanie klientov na regionálnej i celoslovenskej úrovni, 
- zlepšenie komunikácie s divákom a to prostredníctvom sociálnych sietí a internetu, 
- zvýšenie technickej a obsahovej kvality vysielania, zmena dizajnu a videotextu, 
- doplnenie, spestrenie vysielania o prebraté formáty, 
-  profesionalizácia, zvyšovanie odbornej úrovne personálu televízie. 

 
 
 
 
Spišská Nová Ves, 28. 03. 2019 
 
 
 
 Marcel Blahut 
 konateľ  



Správa o hospodárení EMKOBEL, a.s.,   Spišská Nová Ves za kalendárny rok 2018       
                                                      
         EMKOBEL – akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť 
s komunálnou kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je Mesto 
Spišská Nová Ves. Spoločnosť má od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví povolenie na 
výrobu a rozvod tepla do roku 2032.      
          Akciová spoločnosť spravuje 24 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 
111,59 MW, 19 km teplovodných  rozvodov.  V roku 2018 spoločnosť predala  75 347 MWh  
tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Teplo a teplú úžitkovú vodu dodáva do 
cca 9200 bytov, ale aj do piatich základných škôl,  ôsmich materských škôl, jednej strednej 
školy a pre ostatnú infraštruktúru mesta.  V roku 2018 spoločnosť dosiahla výnosy vo výške   
5 212 159 EUR a náklady  čerpala vo výške 5 040 566 EUR, čím dosiahla hospodársky 
výsledok pred zdanením vo výške 171 593 EUR        
          Ku koncu roku 2018 spoločnosť zamestnávala v trvalom pracovnom pomere 36 
pracovníkov, z toho 22 pracovníkov v robotníckych profesiách.                 
          Spoločnosť  EMKOBEL   v roku 2018 vyrobila  77 757 MWh tepla a predala 75 347 
MWh tepla, z toho tepla na ústredné kúrenie 52 407 MWh a 22 940 MWh  tepla na prípravu 
teplej úžitkovej vody. Celkový pokles predaja tepla v roku 2018 oproti roku 2017 
predstavuje 6 105 MWh. V roku 2018 sme zaznamenali pokles predaja teplej úžitkovej vody 
v porovnaní s rokom 2017 o 1 610 m3 teplej vody.                   
          Spoločnosť dokázala vytvoriť použiteľný zisk vo výške 134 451 EUR. Je to výsledok 
celého radu technických opatrení, ktoré viedli k postupne vyššej skutočnej účinnosti  výroby 
a rozvodov tepla oproti stanovenej normatívnej účinnosti tepelno-technických zariadení. Tým 
sme splnili a prekročili plánované ciele v oblasti zisku, ktoré sme si na tento rok stanovili.  
 
Porovnanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov  roku 2018 s rokom 2017. 
________________________________________________________________________        
P. č.:  Základné ukazovatele                   Jedn.                        2017                  2018 
________________________________________________________________________ 
  1.     Predané teplo:                                 MWh        ___      _ _81 452____       75 347____ 
  2.     Predaná TÚV:                                  m3         __  _         255 361__     __253 751____                      
  3.     Náklady:                                         EUR          __      5_288 260____  5 040 566____ 
  4.     Výnosy celkom:                              EUR        __  _    5  561 258___ _ 5 212 159____   
  5.     Čistý zisk po zdanení:                     EUR         __  _       216 592___       134 451____     
  
           Akciová spoločnosť v mesiaci február  2019 vrátila svojím zmluvným odberateľom 
sumu 82 882 EUR bez DPH z fakturovanej variabilnej zložky ceny tepla v roku 2018 
z dôvodu nižšej ceny plynu.        
            V roku 2018 sme zaplatili Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za 
prenajaté tepelné zariadenia vo výške 420 896 EUR, z toho 157 729 EUR vo výške 
plánovaných účtovných odpisov prenajatého dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 
a 263 167 EUR vo výške nájomného v dvanástich mesačných splátkach. Mesto Spišská Nová 
Ves preinvestovalo z tejto sumy 161 550 EUR na rekonštrukciu rozvodov ÚK a TV – II. 
etapa časť č. 1. v okruhu kotolne PKT l na sídlisku Tarča.  Z finančných zdrojov určených na 
údržbu plynových kotolní sme dodávateľsky opravili  odkvapové chodníky na kotolniach 
Západ1,2 a 3, opravu strešného plášťa na kotolni na Levočskej ulici a opravu fasády na 
kotolni Západ 2.  
 
                                                                                                              Ing. Peter Brziak 
                                                                                                            riaditeľ spoločnosti      



Lesy mesta Spišská Nová ves s.r.o. , rok 2018 
     Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. začala svoju riadnu činnosť 1.2.1993. 
Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku Mesta 
Spišská Nová Ves.       
     V roku 2018 spoločnosť vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom 
podnikania  a v zmysle platných zákonov a  noriem pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo, 
ale najmä podľa predpisov Programu starostlivosti o les (bývalého Lesného hospodárskeho 
plánu - LHP) na roky 2016 až 2025. Celkové  výnosy  spoločnosti v roku 2018 dosiahli 
2 426 351,81 € a náklady 2 410 092,94 €. Hospodársky výsledok pred zdanením bol 
2 804,76 €,  po   zdanení  je  16 258,87 €, čo je spôsobené zaúčtovaním odloženej dane 
k zrušenej nedaňovej rezerve na možné straty  prebiehajúceho súdneho sporu s Bogya s.r.o.. 
V roku 2018 bola vytvorená dlhodobá daňová rezerva na pestovnú a inú lesnú činnosť 
v čiastke 20 000 €.                        
 
Výnosy : 
     Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja  dreva. V roku 
2018 bolo predaných 41 896,98  m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2017 pokles  o 13,82 %,  
pri priemernom speňažení   49,88 €/m3 bez DPH, v roku 2017 to bolo 53,27 € bez DPH. Tu 
musíme podotknúť, že v Lesoch mesta Spišská Nová Ves s.r.o. sa v roku 2018 ťažilo a  
predávalo výlučne staré, zle predajné drevo z kôrovcovej kalamity z  ťažko dostupných 
porastov čo nám značne zvýšilo náklady a malo vplyv aj  na priemerne speňaženie dreva. 
Ďalej  je predpoklad že priemerné ceny dreva aj v roku 2019 sa bude ešte znižovať 
spracovaním vetrovej kalamity v Česku, Poľsku, Nemecku a na severe Talianska. 
     Tržby  z   predaja dreva boli 2 061 569 €, tržby z poľovníctva a z postúpenia práva poľov- 
níctva a poplatkového odstrelu boli 8 098 € a za ubytovanie  na  chate Štefana  boli 11 687 €.  
     Ostatné tržby tvoria služby spojené s nakladaním a dopravou dreva na sklady odberateľov 
cestnými nákladnými automobilmi, finančné služby, dotácie a ostatné služby.  
      
 Náklady: 
     Celkové náklady v roku 2018 oproti roku 2017 klesli o 17,03 %.  
Najvyššiu nákladovú položku tvorili náklady na služby (33,66 %), pretože ťažbová  a  
pestovná  činnosť je  vykonávaná dodávateľským spôsobom   -  816 810 €. 
     Nájomné za lesné pozemky a sklady, ktoré platí spoločnosť vlastníkovi Mestu Spišská 
Nová Ves bolo vo výške 130 282 €, náklady na reklamu 15 950 €, a zaplatili sme daň 
s pozemkov obciam Mlynky: 16 326 €, Hnilcu 15 446 € a Hnilčíku 8 419 €, spolu 40 191 €, 
táto daň sa platí len od roku 2018.  
     Ďalšiu veľkú položku tvoria  mzdové náklady vo výške 819 626 €, odpisy  197 686 € 
a spotreba materiálu a energie 225 600 €. Pri mzdovej problematike si dovolím poznamenať 
skutočnosť, že kým k 1.7.2007 v spoločnosti pracovalo 67,5 zamestnancov tak k 1.1.2011 to 
bolo 63 zamestnancov a k 1.6.2017 je to už iba 36 zamestnancov.  K 31.12.2018 je stav 33 
stálych zamestnancov, čo predstavuje polovicu z roku 2007. Je to spôsobené zefektívnením 
výroby, úspornými opatreniami a prirodzeným úbytkom – odchodom do dôchodku. Z toho 
dôvodu už dlhé roky vyplácame pracovníkom mesačné prémie, 13. a 14. platy a tiež ročné 
odmeny. Nemalú položku v minulom roku tvorili aj dary v čiastke 31 714 €. 
     Ročnú účtovnú závierku overila dňa 12.3.2019 audítorská spoločnosť EKONAUDIT 
SERVICES, s.r.o., Nálepkova 47, 053 11 Smižany, zapísaná v  Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro., vl.č.26015/V, licencia SKAÚ: 318, zodpovedná 
audítorka Ing. Beáta Korchňáková,  evid. č. dekrétu: 365.  
V audítorskej správe k ročnej účtovnej závierke spoločnosti  vyjadrila  názor: „Podľa nášho 
názoru, priložená  účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz  finančnej situácie 
spoločnosti k 31.decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu  podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ 
 
         Ing. Peter Petko 
                riaditeľ spoločnosti 


