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Správa o plnení rozpočtu  
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Na základe plánu práce    Návrh na uznesenie: 
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                       Správu o plnení rozpočtu  

       Bardejovskej televíznej spoločnosti,s. r. o. 

Predkladá:       k 31.12.2021 

PaedDr. Ľubomír Baláž     

konateľ spoločnosti  Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní 

berie na vedomie 

       Správu o činnosti Dozornej rady  

  Bardejovskej televíznej spoločnosti,s. r. o.  

  za rok 2021 

Spracoval:       

PaedDr. Ľubomír Baláž    

konateľ spoločnosti 

 

Spravodajca:       

PaedDr. Ľubomír Baláž 

konateľ spoločnosti       

 

    

Prerokované: 

- na porade primátora dňa 13.5.2022 

- v Dozornej rade dňa 18.5.2022 

- v Mestskej rade dňa 16.6.2022 

 

Bardejov, 31.5.2022 



Základné údaje 

 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 

Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. 

Radničné námestie 16, 085 01  Bardejove 

 

IČO:      36474592 

 

Hlavná činnosť spoločnosti: 

Lokálne televízne vysielanie a videotext, reklamná činnosť, 

výroba audiovizuálnych záznamov 

 

Spoločníci: 

Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842 

 

Dozorná rada: 

Anton Duchnovský – predseda DR,  Ľudovít Billý – 

podpredseda DR, členovia: Juraj Bochňa, Slavomír Krok,  

Ján Nagajda 

 

Výška základného imania:  

     základné imanie: 8 067 € výška vkladu 8 067 € rozsah  

     splatenia: 8 067 € 

 

 Bardejovská televízia (BTV) začala svoju históriu písať v auguste 1994 - patrí tak k jedným z 
najstarších miestnych televízií na Slovensku. Pri jej zrode stáli nadšenci, ktorí neváhali riskovať, boli 
presvedčení o správnosti svojho rozhodnutia a presvedčili aj kompetentných, aby do projektu 
vstúpili. 
 V roku 2001, presnejšie 26.4.2001 uznesením č. 27/2001 poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili transformáciu Bardejovskej televízie a vznikla tak Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. so 
100% účasťou mesta Bardejov a 6.9.2001 bol MsZ predložený návrh zmien organizačnej štruktúry 
Mestského úradu v Bardejove a riešenia pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov BTV po vzniku 
Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o., ktorý poslanci schválili (uznesenie č. 30/2001). Na základe 
tohto rozhodnutia prešli práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zo zamestnávateľa Mesto 
Bardejov na preberajúceho zamestnávateľa Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. s účinnosťou od 
1.1.2002 

V súčasnosti je Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.  držiteľom licencie na lokálne 

digitálne vysielanie televíznej programovej služby Bardejovská televízia na základe rozhodnutia Rady 

pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/100/2012003 zo dňa 11.9.2012. Vysiela prostredníctvom 

miestneho multiplexu (MUX-u), držiteľom povolenia na prevádzkovanie je BARDBYT, s. r. o. 

Povolenie vydal Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, rozhodnutie č. 1210661035, č. 

správneho konania 8662/OSFS/2012 zo dňa 25.9.2012. Na základe zmluvy medzi Bardejovskou 

televíznou spoločnosťou, s. r. o. a BARDBYT, s. r. o. je digitálne vysielanie zabezpečené z kóty 

Bardejov – Vinbarg. 

 

 



Vízia a poslanie Bardejovskej televízie 

 Informácia nadobúda v súčasnej dobe čoraz väčší význam a funguje ako významný 

obchodný artikel. V podmienkach informačnej explózie sú masovokomunikačné prostriedky 

najrozšírenejšími sprostredkovateľmi týchto informácii. Autenticite a zobrazeniu skutočnosti 

sa najviac približuje televízia, ktorá dokáže najvernejšie zachytiť realitu. Opodstatnenosť 

lokálneho vysielania sa opiera o potrebu rozvoja demokracie, povinnosti samosprávy 

informovať občanov, právo občanov vyjadriť svoj názor a aktívne sa podieľať na živote 

komunity.1 
 

 Základnou úlohou Bardejovskej televízie je informovať verejnosť a zabezpečiť 

systémom vysielania programu včasné a objektívne informácie, vzdelávanie, kultúru 

a zábavu občanom Bardejova v súlade s princípmi slobodného toku informácií, slobody 

prejavu a dodržiavania ochrany ľudských práv a slobôd. Poslaním vysielania Bardejovskej 

televízie je v súlade s verejným záujmom, prispievať k utváraniu demokratickej spoločnosti 

a odrážať jej názorovú pluralitu. 

 Bardejovská televízia je vo vysielaní povinná 

a) vyváženou skladbou programu dodržiavať princípy, zásady a charakter nezávislej 

inštitúcie 

b) zákonným, etickým spôsobom získavať a poskytovať objektívne, pravdivé, overené, 

všestranné a vyvážené informácie, vyjadrovať názory kultúrnou formou tak, aby si 

diváci mohli slobodne vytvárať orientácie a postoje 

c) sprostredkúvať duchovné, vedecké, umelecké a kultúrne hodnoty a tým sa podieľať 

na všestrannom rozvoji jednotlivca, rodiny, spoločenstva a ľudských vzťahov.2 

 

Základné hodnoty novinára 

 Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. 

Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti. Hlavnými zásadami, 

ktorými sa novinár riadi vo svojej práci sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, 

čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Návrh na transformáciu BTV schválený 26.4.2001 uznesením č. 27/2001 

2
 Štatút Bardejovského televízneho vysielania 

3
 Etický kódex novinárov 



Účtovná trieda 5 – Náklady 

 

návrh 
rozpočtu plnenie plnenie 

číslo účtu názov účtu 
 

2021 
k 

31.12.2021 v 

50 – Spotrebované nákupy 
   

% 

      501002 Kancelárske potreby 
 

690 695 100,72 

501003 Hygienické a čistiace potreby 
 

350 347 99,14 

501004 Náhradné diely 
 

340 0 0,00 

501005 Ostatná réžia 
 

900 844 93,78 

501007 Pohonné hmoty 
 

450 412 91,56 

501008 Drobný materiál 
 

3680 1838 49,95 

50110 Spotreba materiálu 
 

307 241 78,50 

502001 Elektrická energia 
 

9100 9163 100,69 

502002 Voda 
 

240 226 94,17 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
14637 13766 94,05 

      51 – Služby 
     511002 Opravy a udržiavanie strojov 

 
850 841 98,94 

511003 Opravy a udržiavanie auta 
 

560 557 99,46 

512001 Cestovné 
 

200 0 0,00 

513001 Náklady na reprezentáciu 
 

200 0 0,00 

518001 Telekomunikačné služby 
 

2100 2120 100,95 

518002 Poštovné 
 

40 29 72,50 

518003 Nájomné 
 

6600 6976 105,70 

518006 Služby (internet, web) 
 

3100 3098 99,94 

518007 Služby (obsluha) 
 

1500 1563 104,20 

518008 Produkčné služby 
 

675 329 48,74 

518009 Zhotovovanie záznamov, príspevkov 
 

1150 67 5,83 

518010 Meteorologický servis 
 

720 660 91,67 

518011 Ostatné služby 
 

1000 995 99,50 

518012 Programy 
 

1200 1213 101,08 

518015 Nájomné L. Novomeského 
 

750 375 50,00 

518018 Služby PCO 
 

0 305 0,00 

518021 Komunálny odpad 
 

0 108 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
27565 19236 69,78 

      52 – Osobné náklady 
    521 Mzdové náklady 

 
134680 153073 113,66 

523 Odmena členom org. Spoločnosti 
 

1700 1654 97,29 

524 Zákonné sociálne poistenie 
 

45369 54347 119,79 

525 Ostatné sociálne poistenie 
 

2204 1887 85,62 

527001 Tvorba sociálneho fondu 
 

550 618 112,36 

527002 Stravné 
 

6300 6994 111,02 

527005 Náhrada príjmu - nemoc 
 

1000 0 0,00 

52810 Ostatné sociálne náklady 
 

0 1150 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
186303 219723 117,94 



 
53 – Dane a poplatky 

    

      531001 Daň z motorových vozidiel 
 

110 0 0,00 

538003 Ostatné poplatky 
 

150 150 100,00 

538004 Správny poplatok 
 

550 275 50,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
910 425 46,70 

      54 – Iné náklady na hospodársku činnosť 
    

      548003 Členské príspevky – SOZA 
 

396 396 100,00 

548005 Ostatné náklady 
 

45 0 0,00 

548006 Poistné    
 

997 848 85,06 

548009 Členské príspevky - OZIS 
 

396 396 100,00 

548010 Členské príspevky - LOToS 
 

270 0 0,00 

54810 Ostatné náklady na hosp. činnosť 
 

0 794 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
2104 2434 115,68 

      56 – Finančné náklady 
    

      568001 Bankové poplatky 
 

250 251 100,40 

56810 Ostatné finančné náklady 
 

0 367 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
150 618 412,00 

      59 - Dane z príjmov a prevodové účty 
    

      591001 Splatná daň z príjmov z BČ 
 

150 0 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
150 0 0,00 

      Spolu za účtovnú triedu 
 

231819 256202 110,52 

      Účtovná trieda 6 – Výnosy 
    60 – Tržby za vlastné výkony a tovar 
    

      602001-002 Tržby za služby - reklama, ostatné 
 

25000 23778 95,11 

602003 Úhrada za verejnú službu (mesto Bardejov) 
 

207500 207500 100,00 

60210 Tržby z predaja služieb 
 

0 92 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
232500 231370 99,51 

      648007 Refundácia mzdy 
 

0 15529 0,00 

648008 Opatrenia 
 

0 9358 0,00 

 
SPOLU ZA ÚČTOVNÚ SKUPINU 

 
232500 24887 10,70 

      Spolu za účtovnú triedu 
 

232500 256257 110,22 
 

 



Výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k 31.12.2021 sú vo výške 256257 € 

Vlastné príjmy vo výške  boli 23778  € ovplyvnené vzniknutou situáciou v súvislosti 

s celosvetovou pandémiou. 

  

REKAPITULÁCIA: 

Náklady:     256202 € 

Výnosy:     256257 € 

Výsledok hospodárenia: 55 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O činnosti Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. 

Prvotným poslaním Bardejovskej televízie je prinášať aktuálne spravodajstvo a 

publicistiku vo verejnom záujme. 

Bardejovská televízia už 27. rok prináša divákom nielen aktuálne informácie z diania 

v meste Bardejov a jeho okolia, ale vychádza v ústrety aj potrebám svojich divákov a reaguje 

na ich podnety a pripomienky s dôrazom na dodržiavanie nestrannosti, vyváženosti, 

objektivity, pravdivosti, zodpovednosti a dôsledného overovania faktov. 

V marci 2020 vstúpila do platnosti nová programová štruktúra vzhľadom na 

mimoriadne opatrenia, súvisiace s pandémiou koronavírusu. 

Zmenu a inováciu v programovej štruktúre vysielania si vyžiadalo takmer každodenné 

prijímanie nových opatrení, nariadení i zákonov v súvislosti s núdzovým stavom, 

lockdownom a aktuálnou epidemiológickou situáciou v spoločnosti. Prijaté zmeny a inovácie 

zobrala Rada pre vysielanie a retransmisiu na vedomie.  

Nosný program, ktorým sú Správy BTV, sme z pôvodného vysielania dvakrát v týždni 

/utorok a piatok/ zmenili a aktuálne zaradili do vysielania každý deň, teda päťkrát v týždni v 

čase od 18.30 hod.  

Priaznivá epidemiologická situácia však umožnila od mája 2021 aj natáčanie 

publicistických relácií, ktorým sme vyhradili vysielací čas vo štvrtok, v čase od 18.30 hod. 

Patria tu besedy na spoločensky zaujímavé a žiadúce témy, Covid 19, dokumenty, Naše 

telenávraty i nové formáty relácií /napr. športová publicistika - Známi a neznámi/. 

Novinkou je relácia Kino Žriedlo ponúka, ktorú vysielame s týždennou aktuálnosťou, 

kde sa naši diváci dozvedia o svetových filmových novinkách a premiérach v Kine Žriedlo 

v Bardejovských Kúpeľoch. 

Staň sa tvárou jinglov Bardejovskej televízie, bola vízia zapojiť širokú verejnosť, aby 

sa mohli všetci diváci odprezentovať na obrazovkách Bardejovskej televízie v krátkom 

predelovom jingli. 

 



Soboty a nedele sú vyhradené pre relácie vo verejnom záujme: 

 Záznamy z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Bardejove, 

 Záznamy z rokovaní Zastupiteľstva PSK, 

 Živý prenos sv. omší z Baziliky Minor Sv. Egídia v Bardejove. 

Nedeľňajší program z našej produkcie sme oživili novou hudobnou reláciou ON MUSIC, kde 

dávame priestor na prezentáciu hudobným kapelám z Bardejova a jeho okolia. 

K oživeniu vysielania Bardejovskej televízie bezpochyby patrí aj zaradenie 

dovážaných programov z ponuky LOTOS-u od externých zhotoviteľov. Do vysielania sme 

zaradili turistickú reláciu Poď von, ktorá diváka zavedie do zaujímavých turistických miest 

Slovenska. V relácií Som doma radíme našim divákom ako správne kupovať, či predávať 

nehnuteľnosť. Kinotip je úplne nový vysielací formát, v ktorom sa divák dozvie o novinkách 

svetovej kinematografie. Pre milovníkov rybolovu, sme zaradili sériu náučných relácií pod 

názvom Rybárska TV. Rovnako sme mysleli aj na automobilových nadšencov, ktorým 

prinášame úplne nové časti z dielne Garáž TV, testy vozidiel svetových značiek. 

V neposlednom rade sme nezabudli ani na našich najmenších divákov, ktorým sme 

počas neľahkej epidemiologickej situácie vysielali v pravidelných večerných a víkendových 

cykloch sériu detských hudobno-divadelných predstavení Tárajko a Popletajka, Cililing 

a čítané bájky a povesti na dobrú noc od známych slovenských hercov.  

 

Vysielanie Bardejovskej televízie a ďalšie programy z vlastnej produkcie BTV, majú 

svojich priaznivcov v podobe viac ako 4000 videní denne na webovej stránke, viac ako 9000 

sledovateľov na sociálnych sieťach a skoro 3400 odberateľov na kanály YouTube. Aj tieto 

čísla hovoria o význame a dôležitosti Bardejovskej televízie na mediálnom trhu. 

 

 

 

 

 



STANOVISKO 
 

K Správe o plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. k 31. 12. 

2021, prejednávané a schválené na zasadnutí Dozornej rady Bardejovskej 

televíznej spoločnosti, s.r.o. konanom v dňa 18. 5. 2022 

 

 
Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. prerokovala Správu o 

plnení rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. k 31. 12. 2021. 

 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 
 

 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: 
 
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. 
 
Radničné námestie 16, Bardejov 085 01 
 

 

IČO: 36 474 592 
 

 

Hlavná činnosť spoločnosti: 
 
Lokálne vysielanie a teletext, reklamná činnosť, výroba audiovizuálnych záznamov. 
 

 

Spoločníci: 
 
Mesto Bardejov, IČO: 00 321 842 
 

 

Dozorná rada: 
 
PhDr. Anton Duchnovský (predseda DR) 
 
Ľudovít Billý, Dis. art (podpredseda DR) 
 
Mgr. art. Juraj Bochňa, Art.D 
 
Mgr. Slavomír Krok 
 
Ján Nagajda, dp.r.a. 



Výška základného imania: 
 
Základné imanie: 8 067eur, výška vkladu: 8 067eur, rozsah splatenia: 8 067eur 
 

 

Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. konštatuje, že 

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. v priebehu roka 2021 pracovala v zmysle 

Štatútu Bardejovského televízneho vysielania, riadila sa všeobecnými záväznými 

predpismi vzťahujúcimi sa na jej činnosť, uzneseniami zriaďovateľa Bardejovskej 

televíznej spoločnosti, s.r.o. a uzneseniami Dozornej rady Bardejovskej televíznej 

spoločnosti. 
 

Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. je držiteľom licencie na lokálne 

digitálne vysielanie televíznej programovej služby. Bardejovská televízia na základe 

rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/100/2012003 zo dňa 11. 9. 

2012 vysiela prostredníctvom multiplexu (MUX-u). Držiteľom povolenia na 

prevádzkovanie je BARDBYT, s.r.o. Povolenie vydal Telekomunikačný úrad 

Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1210661035, č. správneho konania 

8662/OSFS/2012 zo dňa 25. 9. 2012. Na základe zmluvy medzi Bardejovskou 

televíznou spoločnosťou, s.r.o. a spoločnosťou BARDBYT, s.r.o. je digitálne 

vysielanie zabezpečené z kóty Bardejov – Vinbarg. 

 
 

Bardejovská televízia je vo vysielaní povinná 
 

a) vyváženou skladbou programu dodržiavať princípy, zásady a charakter nezávislej 

inštitúcie 
 

b) zákonným, etickým spôsobom získavať a poskytovať objektívne, pravdivé, overené, 

všestranné a vyvážené informácie, vyjadrovať názory kultúrnou formou tak, aby si 

diváci mohli slobodne vytvárať orientácie a postoje 
 

c) sprostredkúvať duchovné, vedecké, umelecké a kultúrne hodnoty a tým sa podieľať 

na všestrannom rozvoji jednotlivca, rodiny, spoločenstva a ľudských vzťahov. 

 

O činnosti Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. 
 
Prvotným poslaním Bardejovskej televízie je prinášať aktuálne spravodajstvo a 

publicistiku vo verejnom záujme. 
 
Bardejovská televízia už 27. rok prináša divákom nielen aktuálne informácie z diania 

v meste Bardejov a jeho okolia, ale vychádza v ústrety aj potrebám svojich divákov 



a reaguje na ich podnety a pripomienky s dôrazom na dodržiavanie nestrannosti, 

vyváženosti, objektivity, pravdivosti, zodpovednosti a dôsledného overovania faktov. 

V marci 2020 vstúpila do platnosti nová programová štruktúra vzhľadom na 

mimoriadne opatrenia, súvisiace s pandémiou koronavírusu. 
 
Zmenu a inováciu v programovej štruktúre vysielania si vyžiadalo takmer 

každodenné prijímanie nových opatrení, nariadení i zákonov v súvislosti s núdzovým 

stavom, lockdownom a aktuálnou epidemiológickou situáciou v spoločnosti. Prijaté 

zmeny a inovácie zobrala Rada pre vysielanie a retransmisiu na vedomie. 
 
Nosný program, ktorým sú Správy BTV, sme z pôvodného vysielania dvakrát v týždni 

(utorok a piatok) zmenili a aktuálne zaradili do vysielania každý deň, teda päťkrát v 

týždni v čase od 18.30 hod. 
 
Priaznivá epidemiologická situácia však umožnila od mája 2021 aj natáčanie 

publicistických relácií, ktorým sme vyhradili vysielací čas vo štvrtok, v čase od 18.30 

hod. Patria tu besedy na spoločensky zaujímavé a žiadúce témy, Covid 19, dokumenty, 

Naše telenávraty i nové formáty relácií (napr. športová publicistika - Známi 

a neznámi). 
 
Novinkou je relácia Kino Žriedlo ponúka, ktorú vysielame s týždennou aktuálnosťou, 

kde sa naši diváci dozvedia o svetových filmových novinkách a premiérach v Kine 

Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. 
 
Staň sa tvárou jinglov Bardejovskej televízie, bola vízia zapojiť širokú verejnosť, aby 

sa mohli všetci diváci odprezentovať na obrazovkách Bardejovskej televízie v 

krátkom predelovom jingli. 

 
 

Soboty a nedele sú vyhradené pre relácie vo verejnom záujme: 
 

- Záznamy z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Bardejove, 
 

- Záznamy z rokovaní Zastupiteľstva PSK, 
 

- Živý prenos sv. omší z Baziliky Minor Sv. Egídia v Bardejove. 
 
Nedeľňajší program z našej produkcie sme oživili novou hudobnou reláciou ON 

MUSIC, kde dávame priestor na prezentáciu hudobným kapelám z Bardejova a jeho 

okolia. K oživeniu vysielania Bardejovskej televízie bezpochyby patrí aj zaradenie 

dovážaných programov z ponuky LOTOS-u od externých zhotoviteľov. Do vysielania 



sme zaradili turistickú reláciu Poď von, ktorá diváka zavedie do zaujímavých 

turistických miest Slovenska. V relácií Som doma radíme našim divákom ako 

správne kupovať, či predávať nehnuteľnosť. Kinotip je úplne nový vysielací formát, v 

ktorom sa divák dozvie o novinkách svetovej kinematografie. Pre milovníkov 

rybolovu, sme zaradili sériu náučných relácií pod názvom Rybárska TV. Rovnako 

sme mysleli aj na automobilových nadšencov, ktorým prinášame úplne nové časti z 

dielne Garáž TV, testy vozidiel svetových značiek. 
 
V neposlednom rade sme nezabudli ani na našich najmenších divákov, ktorým sme 

počas neľahkej epidemiologickej situácie vysielali v pravidelných večerných a 

víkendových cykloch sériu detských hudobno-divadelných predstavení Tárajko a 

Popletajka, Cililing a čítané bájky a povesti na dobrú noc od známych slovenských 

hercov. 
 
Vysielanie Bardejovskej televízie a ďalšie programy z vlastnej produkcie BTV, majú 

svojich priaznivcov v podobe viac ako 4000 videní denne na webovej stránke, viac 

ako 9000 sledovateľov na sociálnych sieťach a skoro 3400 odberateľov na kanály 

YouTube. Aj tieto čísla hovoria o význame a dôležitosti Bardejovskej televízie na 

mediálnom trhu. 

 

Hospodárenie Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. za rok 2021: 
 

Náklady: V roku 2021 dosiahli náklady Bardejovskej televíznej 

spoločnosti, s.r.o. výšku 256 202 eur. 
 

Výnosy: V roku 2021 boli výnosy Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. 

vo výške 256 257 eur. 
 

Výsledok hospodárenia: Výsledkom hospodárenia Bardejovskej 

televíznej spoločnosti, s.r.o. za rok 2021 bol zisk 55 eur. 

 
 
 
 
 
 

Náklady spolu: 225 202 eur 
  

Výnosy spolu: 256 257 eur 
   

Výsledok hospodárenia: + 55 eur 
   

 
 



Dozorná rada Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Bardejove Správu o plnení 

rozpočtu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s.r.o. k 31. 12. 2021 

zobrať na vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PhDr. Anton Duchnovský 
 

predseda dozornej rady 
 

Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. 

 

 



SPRAVA

O iinnosti Dozornej rady Bardejovskej televiznej spolotnosti, s.r.o.

za rok 2021

Dozornd rada Bardejovskej televiznej spoloinosti, s.r.o. bola vytvorend na

zdklade ustanoveni gl37 - 5140 Obchodndho zikonnika. Plni funkciu kontrolndho

orgdnu Bardejovskej televiznej spoloinosti, s.r.o.

Zl o i e n ie D o z o rn ej ra dy B a rd ejo us kej t e leviz n ej sp o I o in ost i, s. r. o. :
. PhDr. Anton Duchnovskf (predseda)

. L'udovit Billy, Dis. art (podpredseda)

. Mgr. art. Juraj Bochfia, Art.D (ilen)

. Mgr. Slavomir Krok (ilen)

. Jin Nagajda, dp.r.a. (ilen)

Dozornd rada Bardejovskej teteviznej spotoinosti, s.r.o. pracovala v roku 2021 na

zdklade pldnu prdce, ktory sa priebeine poias cetdho roka dop[ial vzhl'adom na aktudlne

dianie v Bardejovskej televiznej spoloinosti, s.r.o. Poias roka 2021 jej ilenovia zasadali 3

krdt (aj kv6li neutichajicej epidemiotogickej situdcii). Na zdktade prerokovanich materidtov

prtiala na uznesenia a z kaidiho zasadnutia je vyhotovend zipisnica. Vietky tieto

dokumenty boli vZdy doruiend Valndmu zhromaideniu (primdtorovi Ml,JDr. Borisovi

Hanuiiakovi) a rovnako boli zasland vietkim ilenov DR, konatebvi BTS ako aj ekonimke

spoloinosti.

ilhsahovi zameranie iinnosti Dozornej rady Bardejouskej televiznej spotoinosti, s.r.o.:

Dozornd rada Bardejovskej teteviznej spolotnosti, s.r.o. sa zamerala hlavne na

polroind a rotnd kontroly plnenia rozpoitu a hospodirskeho vysledku Bardejovskej

televiznej spoloinosti, s.r.o., a zaujimala sa o kvalitu a programovi itruktiru vysielania.

Zirovei vypracovala aj Stanovisko k Ndvrhu rozpoitu Bardejovskej teteviznej

spolotnosti, s.r.o. na rok 2022.



2krem tlchto hlavnych priorit sa Dozornd rada Bardejovskej teteviznej spoloinosti,
s.r.o. snaiila dozerat' na dodriiavanie stanovenej programovej a vysietacej itruktiry,
a snaiila sa by( vidy ndpomocnd pri rozvoji napredovania Bardejovskej televiznej
spoloinosti, s.r.o. Vidy sa snaiila plnit' ciele, ktord si stanovila a ktorfmi v zmysle svojej
funkcie bola povereni. Vietci ilenovia si riadne a iestne ptniti svoje ilohy a vidy
pristupovali k aktudtnemu dianiu a probtdmom korektne a svedomite.

fiiasf ilenov Dozornei rady Bardejouskej televiznej spoloinosti, s.r.o. na svojich
zasadnutiach v roku 2021:

o PhDr. Anton Duchnovskf 3x

. L'udovit Biilli Dis. Art 2x

. Mgr. art. Juraj Bochia, Art.D 3x

. Mgr. Slavomir Krok Jx

. Jin Nagajda, dp.r.a. lx

NY1*o,ffi}
L'udovit Billli, Dis. Art.

podpredseda Dozornei rady

Bardejovskej televiznej spoloinosti, s. r. o.


