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Spoločnosti 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.  
 
Obchodná spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.:  
• je spoločnosťou so 100% účasťou Mesta Spišská Nová Ves, preto sa zahŕňa do jej konsolidovaného 

celku. 
• Je členom združenia Podnikateľský Inkubátor I. 

 
 
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. 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. 
 Jednotlivé spravodajské príspevky sú divákom poskytované aj prostredníctvom internetovej stránky 
www.snv.sk. Program je šírený i live stream. Taktiež využíva facebook sociálnu sieť. 
  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 2019 bolo na stránke 699 226  videní čo je priemerne 
58269 videní v mesiaci. Televízia Reduta v zmysle svojho poslania  lokálnej televíznej stanice plní aj svoju 



verejnoprávnu funkciu na komunálnej úrovni. V priebehu  roka 2019 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 2019 sme odvysielali 246 premiér Aktualít, 50 premiér Minút týždňa. Denne sa aktualizovala 
webová stránka www.snv.sk, Pravidelne je aktualizovaná ponuka na facebooku televízie. Od začiatku 
prevádzky stránky ju navštívilo viac ako 1 milión 800 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. 

Spoločnosť vykázala  v roku 2019  hospodársky výsledok zisk vo výške 209,50 €.  
 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 sa 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. 
 Prevádzka každého elektronického média je finančne náročná, o to viac 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 26 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala približne  24 
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. 
 
Televízia v roku 2019 dosiahla výrazný úspech na celoslovenskej prehliadke televíznej tvorby LOTOS-u, 
spolku lokálnych televíznych staníc Slovenka, kde bola ocenená v dvoch kategóriach, za reportáž a 
publicistiku získala prvé miesto. 
  
 
 
 
 
 
 
Marcel Blahut, konateľ spoločnosti 


