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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 



     SPRÁVA VEDENIA SPOLOČNOSTI  EMKOBEL a.s. SPIŠSKÁ NOVÁ VES                     
O DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOCH    HOSPODÁRENIA  ZA ROK 2 019 

           
EMKOBEL - akciová spoločnosť Spišská Nová Ves je obchodná spoločnosť s komunálnou 
kapitálovou účasťou. Jediným akcionárom a vlastníkom spoločnosti je Mesto Spišská Nová Ves. 
Základné imanie spoločnosti je 285 467,702540 EUR pozostávajúce z 860 akcií, menovitá 
hodnota jednej akcie je 331,939189 EUR. Akcie majú podobu zaknihovaných cenných papierov, 
znejúcich na meno. 
        
          Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 1.8.1996 podľa zákona 
č. 513/91 Zb. a prevzatím správy tepelného hospodárstva zahájila od 1.1.1997 hospodársku 
činnosť. Od svojho vzniku prešla niekoľkými zmenami. Pôvodní  zahraniční akcionári  koncom 
roku 1998 a domáci akcionári začiatkom roku 1999  predali všetky svoje podiely Mestu Spišská 
Nová Ves. 
          Spoločnosť  má prenajatý tepelno-energetický komplex Mesta Spišská Nová Ves, s 
ktorým podniká a zabezpečuje jeho modernizáciu, na čo má Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví vydanú licenciu na  podnikanie v energetických odvetviach.    
         Spoločnosť spravuje 24 plynových kotolní o celkovom inštalovanom výkone 111,59 MW, 
19 km teplovodných potrubných rozvodov.  V roku 2019 spoločnosť predala  74 774 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. Ročný obrat spoločnosti  v roku 2019 bol vo výške   6 122 760 
EUR. Náklady spoločnosť čerpala vo výške 6 010 417 EUR, 
          Ku koncu roku 2019 spoločnosť zamestnávala v trvalom pracovnom pomere 35 
pracovníkov. 
         Nepretržitý proces modernizácie a zavádzanie nových technológií v tepelných zariadeniach 
sa prejavil v zlepšení využitia výrobných kapacít a  v priaznivom poklese  spotreby zemného 
plynu. Zavedený moderný automatizovaný systém riadenia tepelných zariadení garantuje i 
vysoký stupeň ich bezpečnosti a efektívnosti. 
 
Môžeme  konštatovať, že  spoločnosť EMKOBEL, a. s.  v minulom roku úspešne podnikala 
a dosiahla priaznivé výsledky v tepelnej energetike. Spoločnosť  v roku 2019 predala 74 774 
MWh tepla, z toho tepla na ústredné kúrenie 52 232 MWh a 22 543 MWh tepla na prípravu 
teplej úžitkovej vody. Celkový pokles predaja tepla v roku 2019 oproti roku 2018 
predstavuje 573 MWh. V roku 2019 sme zaznamenali pokles predaja teplej úžitkovej vody 
v porovnaní s rokom 2018 o 4 751 m3 teplej vody.  
Spoločnosť dokázala vytvoriť použiteľný zisk vo výške 89 601 EUR.  
 
V Ý N O S Y  spoločnosti v roku 2018 sú hlavne z výroby tepla a teplej úžitkovej vody a 
aktivácie vlastných služieb  /vykurovanie kancelárskych priestorov, dielne a spotreba elektrickej 
energie/,  úroky v peňažných ústavoch. 
         V celkovom  objeme sú  výnosy   roku 2019 vo  výške 6 122 761 vyššie  oproti roku  2018 
o 910 602 €.  Vyššie tržby vyplývajú  z vyššej ceny plynu pri zachovaní rovnakého množstva 
predaného  TUV.    
 
N Á K L A D Y spoločnosti za rok 2019 vo výške 6 010 417 € sú vyššie oproti roku 2018 
o 969 851 €. 
Oproti roku 2018 je zvýšenie nákladov  u položky zemný plyn a to až vo výške 913 056 €. Toto 
zvýšenie vyplýva z vyššej ceny plynu v roku 2019 oproti roku 2018.  Ostatné nákladové položky 
sú primerane vyššie alebo rovnaké.   



H O S P O D Á R S K Y  V Ý S L E D O K  pred zdanením vo výške 112 343 € za rok 2019 je 
oproti plánovanému vo výške 105 380 € vyšší o  6 963 €.  Výšku dosiahnutého hospodárskeho 
výsledku sa nám pri vynaložení maximálneho úsilia, podarilo splniť a prekročiť oproti 
plánovanému aj napriek tomu, že cena plynu bola vyššia a regulátor – URSO nám neschválil 
pôvodne navrhovanú výšku Vz tepla. Nová cena Vz bola pre spoločnosť Emkobel a.s. schválená 
až od 12.2.2019.  
 
 
Prehľad dosiahnutých hospodárskych výsledkov za roky 2017-2019 : 
___________________________________________________________________________         
P. č.:   Základné ukazovatele                  Jedn.            2017                  2018               2019      
___________________________________________________________________________ 
  1.     Predané teplo                                    MWh          81 452                75 347            74 774 
  2.     Predaná TÚV                                     m3           255 361              253 751          249 000 
  3.     Náklady                                             EUR      5 288 260          5 040 566        6 010 417 
  4.     Tržby celkom,  z toho :                     EUR      5 561 258          5 212 159        6 122 761 
  5.     - z predaja tepla                                 EUR      4 940 798          4 589 734        5 502 309 
  6.     - z predaja TÚV                                 EUR         556 686             552 740           544 570 
  7.     Čistý zisk po zdanení                         EUR         216 592             134 451             89 601 
 
                       
           Akciová spoločnosť nevrátila svojím zmluvným odberateľom za rok 2019 žiadne finančné 
prostriedky z fakturovanej variabilnej zložky ( Vz )  ceny tepla v roku 2019. Bolo to z dôvodu 
vysokej ceny plynu a neschválení pôvodne  navrhovanej výšky Vz tepla  regulátorom - URSO. 
Nová cena Vz bola pre spoločnosť Emkobel a.s. schválená až od 12. 02. 2019.           
           
             V roku 2019 sme zaplatili Mestu Spišská Nová Ves zmluvne dohodnuté nájomné za 
prenajaté tepelné zariadenia vo výške 418 222 EUR, z toho 158 374 EUR vo výške plánovaných 
účtovných odpisov prenajatého dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a 259 848 EUR vo 
výške nájomného v dvanástich mesačných splátkach. Mesto Spišská Nová Ves preinvestovalo 
z tejto sumy 125 655 EUR na rekonštrukciu rozvodov ÚK a TV – II. etapa časť 2. v okruhu 
kotolne PKT 1 na sídlisku Tarča.         
             
                                                     Na záver nám dovoľte poďakovať našim obchodným partnerom 
a odberateľom tepla a všetkým pracovníkom spoločnosti EMKOBEL, a.s. za ich úsilie a podiel 
na dosiahnutých hospodárskych výsledkoch. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Marián Bubeník 
                                                                                      riaditeľ spoločnosti 



Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. , rok 2019 

 

   Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je obhospodarovanie lesného majetku Mesta 

Spišská Nová Ves v zmysle platných zákonov a  noriem pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo, 

ale najmä podľa predpisov Programu starostlivosti o les  na roky 2016 až 2025. Spoločnosť 

vykonávala lesnícke činnosti v súlade so svojím predmetom podnikania. 

   V pestovnej činnosti bola na základe  predpisov Programu starostlivosti o les  vykonaná 

príprava plôch pre obnovu lesa na ploche 92,18 ha, umelá obnova lesa na ploche 108,44 ha so 

zalesnenými 370 000 ks sadeníc, prerezávky na ploche 208,59 ha, ochrana lesa a hygiena 

porastov na ploche 48,01 ha a výsek krov na ploche 6,00 ha.     

 

   Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. ukončila rok 2019 so ziskom 642,27 € 

po zdanení. Hospodársky výsledok pred zdanením bol 3 327 € pričom celkové  výnosy  

spoločnosti v roku 2019 boli 2 270 182,74 € a náklady 2 269 540,47 € 

V roku 2019 bola vytvorená krátkodobá daňová rezerva na pestovnú a inú lesnú činnosť na 

rok 2020 v čiastke 5 000 €.                        

 

Výnosy : 

      Najpodstatnejšiu časť tržieb z výrobných činností tvoria tržby z predaja  dreva. V roku 

2019 bolo predaných 34 057,46  m
3
 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2018 pokles  o 18,71 %. 

Pokles ťažby na úroveň desaťročného predpisu je nutný, aby sme vedeli zabezpečiť 

nepretržitosť a funkčnosť lesa na ďalšie obdobie. Tu musíme podotknúť, že v Lesoch mesta 

Spišská Nová Ves s.r.o. sa v roku 2019 ťažilo a  predávalo prevažne staré a ťažko  predajné 

drevo z kôrovcovej kalamity, ktorého cena v druhej polovici roku 2019 výrazne klesla a na trhu 

bol celkový prebytok drevnej hmoty .  Išlo najmä o hmotu z kôrovcovej kalamity v ČR.  

Vďaka enormnej snahe všetkých zamestnancov, predvídavosti a správnym rozhodnutiam sa 

nám v druhej polovici roku 2019 podarilo umiestniť na trhu celkom 19 623,65 m3 drevnej 

hmoty (5 366,12 m3 palivo a ihličnatá vláknina) pri priemernom speňažení   46,68 €/m
3
 bez 

DPH,  kým v roku 2018 to bolo 49,88 € bez DPH. 

      Tržby  z   predaja dreva boli 1 542 788 €, tržby z poľovníctva a z postúpenia práva 

poľovníctva a poplatkového odstrelu boli 14 164 € a za ubytovacie  služby  boli 15 015 €.  

     Ostatné tržby tvoria služby spojené s nakladaním a dopravou dreva na sklady 

odberateľov cestnými nákladnými automobilmi, finančné služby, dotácie, ostatné služby a 

náhrady za obmedzenie obhospodarovania v PR Muráň  a lokalite Muráň -  Knola vo výške 

484 184 €.      

 

 Náklady: 

      Celkové náklady v roku 2019 oproti roku 2018 klesli o 5,30 %. Najvyššiu nákladovú 

položku tvorili náklady na služby (35,35 %), pretože časť ťažbovej činnosti   a  časť  

pestovnej  činnosti je  vykonávaná dodávateľským spôsobom  (738 707  €).     Nájomné za 

lesné pozemky a sklady, ktoré platí spoločnosť vlastníkovi Mestu Spišská Nová Ves bolo vo 

výške 110 290 €, náklady na reklamu 700 €, a zaplatili sme daň s pozemkov obciam:  

Mlynky 16 326 €, Hnilcu 15 435 € , Hnilčíku 8 420 € a Dedinkám 8 €, spolu 40 189 €. 

     Ďalšiu veľkú položku tvoria  mzdové náklady vo výške 840 532 €, odpisy  149 608 € 

a spotreba materiálu a energie 217 160 €. Nemalú položku v minulom roku tvorili aj dary 

v čiastke 33 149 €. 

      Ročnú účtovnú závierku overila dňa 10.3.2020 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 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu  podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“ 
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MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. 

Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

Správa pre mestské zastupite ľstvo Spišská Nová Ves 

Výsledky hospodárenia za rok 2019 

Mestský komunálny podnik v podobe obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s.r.o. má 
od počiatku stanovené svoje základné ciele a úlohy, ktoré korešpondujú s 
hierarchiou spoločnosti v systéme riadenia samosprávy mesta Spišská Nová Ves. V 
rámci stanovených cieľov je spoločnosť povinná napĺňať nasledovné úlohy pri plnení 
svojich činností: starostlivosť o čistotu verejných priestranstiev, upratovanie, 
vysypávanie smetných nádob, zber veľkoobjemového odpadu, likvidácia nelegálnych 
skládok, starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, výsadba stromov, 
orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia, oprava a údržba 
verejných zariadení, ako napr. detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, 
stojanov, zábradlí, autobusových zastávok, organizačná spolupráca pri verejných a 
športových podujatiach, čiastočná zimná údržba chodníkov a komunikácií, oprava 
ciest a chodníkov, obnova dopravných značení, maliarske práce, výkopové práce 
a iné. 

Spoločnosť MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. ukončila rok 2019 so ziskom pred zdanením 
4.231,40€ pričom celkové výnosy v roku 2019 boli 23.875,60€. Ostatné výnosy 
z hospodárskej činnosti boli príspevky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 
zamestnaných pracovníkov v hodnote 7.857,96€ 

Náklady spoločnosti MEPOS SNV za rok 2019 boli 27.527,31€. Najväčšou 
nákladovou položkou boli osobné náklady zamestnancov v hodnote 25.317,37€ čo 
činili mzdy, odvody, ostatné náklady OOPP, príspevok na stravné. Ostatné služby 
boli poskytnuté na bežnú činnosť spoločnosti v hodnote 1.937,89€ ako doména, 
internet, poštovné, vedenie účtovníctva, nájom dopravných prostriedkov. 

Na vykonanie prác bol potrebný aj nákup materiálu a PHM, bežná spotreba pri 
výkone prác v hodnote 258,13€ a koncesionárske poplatky 13,92€ 

Dlhodobý majetok v roku 2019 nebol obstaraný. 

Hospodársky výsledok- zisk pred zdanením za rok 2019 bol 4.231,10€ 

Počet zamestnancov k 31.12.2019 bol 9 osôb. 

 

 

       Tomáš Hamráček 

riaditeľ 


