
Pár slov o nás 

Mestská televízia Trnava (MTT) je lokálna televízna stanica, ktorá 
neodmysliteľne patrí ku krajskému mestu Trnava. Možnosť sledovať MTT majú 
obyvatelia Trnavy, ale aj  okolitých obcí. Nájdete ju v ponuke spoločností UPC 
Digital a UPC Analóg, Magio (Slovak Telecom), SWAN (MAX Multimedia), 
OrangeTV a u prevádzkovateľa DVB-T vysielača v Trnave. Prostredníctvom 
služieb Swanu sledujú vysielanie Mestskej televízie Trnava diváci z celého 
Slovenska. Vďaka webovému sídlu www.mtt.sk a sociálnej sieti Facebook môžu 
spoznať dianie v meste a v jeho blízkom okolí priaznivci moderných médií nielen 
zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.  

Mestská televízia Trnava dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie lokálne 
televízie. Svojim pracovníkom poskytuje odborné školenia, profesionálne 
konzultácie, účasť na vzdelávacích seminároch. Záleží nám na kvalite práce, na 
osvojení si televíznych zručností potrebných pre spravodajskú a publicistickú 
tvorbu s akcentom na lokálny a regionálny kontext. 

Mestská televízia Trnava je členom spolku lokálnych televíznych staníc 
Slovenska LOToS a asociácie RegionTVnet. Pravidelne sa zúčastňujeme na 
workshopoch, ktoré spolok a asociácia organizujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtt.sk/


Naše služby 

Mestská televízia Trnava prevádzkuje na základe pridelenej licencie č. TD/92 
z roku 2012 lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby so 
štandardom digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C. 

Mestská televízia Trnava vysiela vlastné programy (relácie, rubriky) i programy 
preberané od členov spolku LOToS.    

Zo zákona 308/2000 Z. z. vyplýva, že každý vysielateľ na základe pridelenej 
licencie môže vysielať reklamu a telenákup. Preto Mestská televízia Trnava 
svojim klientom ponúka možnosť prezentácie formou platených reklamných 
spotov, sponzorských odkazov, reklamy umiestenej vo videotexte, P.R. 
rozhovoru, banneru a telenákupného programu. V prípade záujmu ponúkame 
našim klientom dokumenty a prezentačné videá na vysokej obsahovej a 
technickej úrovni, dokonca vo viacerých jazykových mutáciách.   

Za ostatné roky prešla Mestská televízia Trnava významnými programovými, 
personálnymi i technickými zmenami. Divákom od roku 2012 ponúkame dva 
spravodajské a športové bloky (Trnavský magazín a Šport) týždenne, pridanou 
hodnotou sú aktuálne úpravy skladby príspevkov v Trnavskom magazíne v 
prípade významných udalostí. Okrem toho máme vo svojej programovej skladbe 
zaradený profilový program Mám Trnavu rád, telenákupný program Šanca na 
zmenu, cestovateľský magazín Cesta okolo sveta, reláciu venovanú opusteným 
psom v trnavskom útulku s názvom Bezbúdovci, program o knihách a 
spisovateľoch - Medzi riadkami, súhrnnú reláciu o kultúrno-spoločenských 
podujatiach - Kultúrna mozaika, telenákupný program pre priaznivcov 
automobilizmu Mototip, program zo sveta IT, digi, počítačových hier - Živé 
technológie, či Trnavské rozhovory (nielen s Trnavčanmi) o ich živote a práci,     
množstvo kratších i dlhších dokumentov, ale tiež priame prenosy zo zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva, či svätých omší. Od roku 2012 sme vybavení Full HD 
kamerami. V tomto formáte materiál zaznamenávame, ale pre potreby vysielania 
Full HD formát konvertujeme do SD rozlíšenia. Dobrou správou je, že od 
dcembra 2018 vysielame v HD kvalite. Všetky nami vyrobené relácie, rubriky, 
dokumenty a reklamy archivujeme okrem SD aj vo Full HD formáte. Kvalitné 
technické zázemie Mestskej televízie Trnava dopĺňa plne digitálna strižňa so 
strihovým a grafickým softvérom na spracúvanie materiálu a tiež online strižňa. 
Ďalšími benefitmi sú kabeláž na priame prenosy a záznamy podujatí, harddiscový 
rekordér na zaznamenávanie podujatí vo Full HD, intercom pre komunikáciu réžie 
s kameramanmi. Techniku Mestskej televízie Trnava je možné napojiť na 
projektor, a robiť tak projekciu na rôznych verejných podujatiach, ako napríklad 
plesy, hudobné festivaly, koncerty, a pod.   

          

 



  Rok 2018 z pohľadu riaditeľky Mestskej televízie Trnava 

Rok 2018 sa niesol v znamení pozitívnej odozvy na zmenu identity televízie 
(logo, grafika, slogan) a jej prezentácie navonok. Naplnili sme všetky ciele, ktoré 
sme si na jeho začiatku stanovili. A to ako po programovej, tak aj po finančnej 
stránke.  

Začiatkom roka sme pripravili do vysielania dokument "Fefe café - keď práca 
baví" o dvoch nadšencoch, ktorí pred divadlom predávajú chutnú a kvalitnú 
kávu.  

Vyrobili sme tiež dokument "Chodili sme na Korzo". Jeho cieľom bolo priblížiť cez 
rozprávanie "korzistov" tento fenomén mladej a strednej generácii, ale aj vyvolať 
pozitívnu spomienku u staršej generácie. Respondentmi v dokumente boli: MVDr. 
Július Molnár, RNDr. Valburga Lobotková, RNDr. Peter Horváth, Ing. Imrich 
Borbély, Ing. Jaroslav Holeček a Pavel Opatovský. Dokument sme odvysielali v 
marci a apríli 2018. Stal sa nástrojom na prebudenie záujmu o "korzovanie".   

V máji sme potom ako televízia, ktorá sa snaží spájať všetky generácie, 
zorganizovali retro podujatie "Trnavské korzo". Mestská televízia Trnava, ktorá 
mapuje dianie v meste a blízkom okolí, chápala Trnavské korzo ako príležitosť 
spojiť všetky generácie na hromadnej prechádzke po meste. Podujatie malo 
ambíciu pripomenúť účastníkom staré časy a absolvovať legendárnu trasu v 
smere od Mestskej veže po Kostol sv. Heleny a späť. Počas prechádzky hral DJ 
Andrej Šipka z vinylových platní, moderátor Vlado Voštinár sa na pódiu 
porozprával so známymi "korzistami" a na záver odohralo Duo Live Guitars 
koncert. Okrem toho si účastníci mohli na pamiatku odniesť nielen fotografiu, či 
štýlový odznak s logom Trnavského korza, ale aj poobdivovať veterány, 
vychutnať si sladké a slané dobroty, osviežiť sa kávou, čajom, či horúcou 
čokoládou. Išlo nám o okamih návratu v čase, o obnovu stratených kontaktov a 
najmä, o príjemné stretnutia tvárou v tvár, nielen prostredníctvom moderných 
sociálnych sietí.   

Po prvý raz v histórii televízie sme v roku 2018 vycestovali za výrobou 
dokumentu "Jozef Joe Veselský" do zahraničia, konkrétne do Írska, kde žije 100 
ročný Trnavčan Jozef Veselský.   

Od mája 2018 je Mestská televízia Trnava, s. r. o. členom klubu podnikateľov 
Business For Breakfast Trnava. Základnou myšlienkou klubu je spájať 
podnikateľov z Trnavy a blízkeho okolia, budovať pozitívne vzťahy, dôveru, 
pomáhať si, dávať odporúčania, rady a získavať nové informácie.        

V novembri sme Trnavčanom ponúkli druhý ročník lampiónového sprievodu s 
názvom "Čarovné lampáše", ktorý sa stretol s ešte väčším úspechom než minulý 
rok a zavítalo naň okolo 2500 účastníkov. Čarovné lampáše majú byť  
pripomienkou tradičných svätomartinských pochodov a priniesť radosť deťom, 
ktoré sa stávajú nositeľmi svetla.     



V novembri sa zástupcovia Mestskej televízie Trnava opäť zúčastnili na 
prehliadke tvorby televízií združených v spolku LOToS "Worskhop 2018". Dočkali 
sme sa nominácie v kategórii Voľná tvorba za dokument "Fefe café - keď práca 
baví", v kategórii reklama za pozvánku na "Trnavské korzo", avšak nominácie 
sme vo víťazstvo tentoraz nepremenili.     

Opäť sme pozorne vyberali témy do spravodajstva, diskusných 
a špecializovaných relácií, pozývali sme si zaujímavých hostí. V záujme zlepšiť 
hlasový prejav redaktorov spravodajstva sme pokračovali v spolupráci s 
odbornou školiteľkou. Pre zlepšenie kameramanskej a strihačskej práce sa naši 
kolegovia zúčastňovali na workshopoch, prednáškach, konferenciách a 
seminároch.    

Na záver 

Rok 2018 bol rokom pokračovania v budovaní imidžu modernej, dynamickej, 
sledovanej lokálnej televízie. Pracovníci MTT musia byť multimediálni žurnalisti. 
Mestská televízia Trnava aktívne pôsobí na sociálnej sieti Facebook, kde má 
takmer 14 500 organických fanúšikov. Na Instagrame máme 3 095 sledovateľov. 
Naše relácie nájdu diváci na webovom sídle MTT, ale aj na kanáli YouTube. V 
posledných rokoch nastúpil vo svete trend skracovania spravodajských 
príspevkov, a ten sme si osvojili aj u nás. Okrem toho sme striktne zmenili 
poradie správ, a to od skutočne najdôležitejších po najmenej dôležité. Pracujeme 
na tom, aby sme divákom ponúkali užitočné správy. Dbáme na jazykovú kultúru, 
príjemný prejav. Kľúčové pre nás je, aby boli príspevky vyvážené a objektívne. 
Vedieme redaktorov k tomu, aby boli kreatívni a prinášali vlastné témy. Oproti 
minulosti sa viac snažíme apelovať na divácku angažovanosť a vyzývame, aby 
nám posielali námety na reportáže. V Trnavskom magazíne propagujeme naše 
vlastné relácie, čím umožňujeme divákom nájsť si program, ktorý ich skutočne 
zaujíma. Našou aktuálnou prioritou je nájsť priesečník medzi dvoma publikami - 
tradičným a moderným, keďže fenomén nových médií priniesol so sebou iný typ 
publika. Našou úlohou je hľadať témy a spôsoby ich spracovania, ktoré budú 
relevantné a atraktívne pre obe publiká. Čoraz častejšie sa stretávame s 
názorom, že mladí ľudia televíziu nesledujú, pretože nemajú dôvod a motiváciu. 
V roku 2018 realizovali vo Veľkej Británii prieskum pod názvom "Úloha rôznych 
videí v živote mladých divákov, ich mediálne návyky a motivácie". Podľa neho 
televízia zaberá 65% času stráveného sledovaním video obsahu u ľudí vo veku 
16-25 rokov, You Tube 7% času a zvyšných 28% tvorí video obsah z iných online 
zdrojov ako You Tube. Títo respondenti strávia sledovaním videa 3 a pol hodiny 
denne, starší sledujú video 4 hodiny 20 minút. Respondenti teda odpovedali, že 
sledujú aj televíziu. Vnímajú ju ako časový doplnok, uvoľňovač stresu zo života, 
zotavenie sa po škole/práci, odmenu za úsilie a zdieľanie zábavy s rodinou. Preto 
sa snažíme oslovovať naším vysielaním široké divácke spektrum a prinášať mu 
témy a hostí, ktorí ho zaujmú. 

    



Kľúčové formáty 

Trnavský magazín - spravodajský blok z Trnavy a okolia obohatený o športové 
informácie. Akcent na dianie v Meste, na predstaviteľov Mesta a MsÚ, ankety, 
užitočné správy, reflexia celospoločenského diania. Premiéra vždy v pondelok 
podvečer.    

Mám Trnavu rád – medailón o úspešných, verejne známych ľuďoch, ktorí sa 
profesijne presadili a narodili sa v Trnave, poprípade sa do nej prisťahovali alebo 
v nej pracovne pôsobia. Je predovšetkým vyznaním Trnave, ale tiež návodom, 
ako sa stať úspešným. Cieľom relácie je pozitívne vplývať najmä na mladých ľudí, 
aby sa snažili nasledovať úspech Trnavčanov, ako aj prostriedkom na výraznejšiu 
inklináciu k mestu.           

Šanca na zmenu – 30 minútová telenákupná relácia pre ženy, ktoré chcú 
zmeniť svoju vizáž, často aj prístup k životu. Na jeden deň sa stať iným 
človekom, užiť si skrášľovacie procedúry za asistencie odborníkov (kaderník, 
vizážista, kondičný tréner, stylista, atď.)    

Cesta okolo sveta - rozhovory s cestovateľmi o rôznych kútoch sveta. 

Medzi riadkami - relácia o knihách a spisovateľoch.  

Bezbúdovci – program venovaný opusteným zvieratám bez prístrešia obohatený 
o rozhovory so známymi osobnosťami, ktoré majú k zvieratám pozitívny vzťah.   

Kultúrna mozaika - súhrn kultúrnych podujatí a k tomu rozhovor s hosťom 
reprezentujúcim umenie, či kultúru z Trnavy. 

Mototip - program pre priaznivcov automobilov. 

Trnavské rozhovory - rozhovory s mediálne známymi osobnosťami o ich 
detstve, živote a práci.   

Úspešné dokumenty Mestskej televízie Trnava za posledné 4 roky  

• Trnavskí zvonolejári 
• Dobýjanie Trnavy  
• Navštív a objav Trnavu 
• Mestská veža  
• Trnavské betlehemy  
• Mesto v nás  
• 20 rokov MTT 
• Známi neznámi  

 

 



     Cieľová skupina 

Od roku 2012 definuje Mestská televízia Trnava svojho diváka takto:  

Žena a muž vo veku 34 - 49 rokov. Ženu zaujíma dianie v Trnave a okolí, sleduje 
ponuku kultúrnych a športových podujatí. Čerpá inšpiráciu, čo si obliecť a obuť, 
ako si vylepšiť postavu, je lojálna k Trnave, a preto ju teší pozerať sa na 
úspešných ľudí, ako vnímajú Trnavu a čím je toto historické mesto pre nich 
príťažlivé. Zaujíma ju komunálna politika, má pozitívny vzťah k zvieratám, 
k vareniu, číta knihy, lifestylové magazíny. Muž je rekreačný športovec, má rád 
autá, pracuje v záhradke, zaujíma sa o politiku, dianie v meste, sleduje lokálne 
správy, dokumenty a diskusie.   

  

    Tím Mestskej televízie Trnava 

Riaditeľka 

PhDr. Dália Šaškovičová 

V MTT je riaditeľkou od decembra 2011, predtým bola v MTT rokoch 1999 - 2004 
moderátorkou diskusnej relácie Štúdio. Pracovala ako moderátorka v Rádiu T a v 
Rádiu Forte, kde zároveň pôsobila ako šéfka programovej rady. Bola 
moderátorka, programová a výkonná riaditeľka Rádia Naj, programová a neskôr 
aj výkonná riaditeľka Rádia Twist a programová riaditeľka Rádia Viva. Pôsobila 
tiež ako šéfredaktorka spravodajstva v Rádiu Viva, vysokoškolská pedagogička, 
tlmočníčka a prekladateľka, riaditeľka kancelárie ministra, či projektová 
manažérka v advokátskej kancelárii.  

Obchodný riaditeľ 

Peter Brestovanský 

V rokoch 1998 - 2004 stál pri vzniku MTT ako manažér. V roku 2012 sa vrátil a 
je na pozícii obchodného riaditeľa.  

Eva Juhásová 
 

Od roku 2016 obchodná zástupkyňa MTT. Predtým pôsobila v Rádiu Forte, Rádiu 
Jemné melódie, v spoločnosti Raypath a zľavovom portále Zľavomat. 

Technický úsek 

Mgr. Simona Bachratá (rod. Kičinová)  

V MTT pracuje na pozícii vedúcej výroby od januára 2017. Od roku 2015 je tiež 
kameramankou, strihačkou a dušou mnohých projektov MTT.    



Kameramani MTT: 

Ján Ďuriš , Patrícia Gábrišová, Jana Homolová, Tomáš Hradský, Pavol 
Matava, Matej Michalec, Matúš Pastor, Patrícia Gábrišová 
 

Redakcia:  

Šéfredaktorka spravodajstva  

Katarína Hrdlovičová - absolventka Trnavskej univerzity, ktorá v MTT pôvodne 
pracovala ako redaktorka spravodajstva. Svoj talent, kreativitu a entuziazmus 
pretavuje, okrem iného, do zaujímavých a divácky obľúbených krátkych videí, 
zostrihov z podujatí a do dokumentov.  

Redaktori spravodajstva:  

Ján Babčan, Nikola Capeková, Nikola Kaňuková, Bianka Krejčíová, Bianca 
Lehotská, Filip Myslík, Šimon Nemček, Michal Petro, Barbora Škulová, 
František Unger   

Moderátori spravodajských blokov:  

Zuzana Benková, Lýdia Cvopová, Vanda Fraňová, Marek Kramara 

 

Moderátori programov:  

Katarína Hrdlovičová , Martin Chynoranský,  Dáša Moderová , Dália 
Šaškovičová Anna Vojteková, Annamária Závodníková  
 

Čo do tímu MTT priťahuje mladých ľudí? 
 Odborná prax 

 Získavanie zručností, skúseností, pracovných návykov 

 Práca pod vedením skúsených redaktorov 

 Semináre s hlasovou pedagogičkou 

 Participácia na výrobe dokumentov 

 
 
 
 
 



Orgány spoločnosti 
 
Spoločnosť má tieto orgány: 
  valné zhromaždenie 
  dozorná rada 
  konateľ 

 

Valné zhromaždenie 

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, pričom pôsobnosť 
Valného zhromaždenia za jediného spoločníka má primátor ako štatutárny 
orgán v majetkovoprávnych vzťahoch mesta. Do jeho pôsobnosti patria 
právomoci určené v §125 Obchodného zákonníka. 

Valné zhromaždenie si môže vyhradiť na rozhodovanie aj otázky, ktoré by inak 
prislúchali na rozhodovanie iným orgánom spoločnosti. 

 

Dozorná rada Mestskej televízie Trnava 

    

PhDr. Miloš Krištofík    (od: 22. 05. 2015) 

Mgr. Matej Lančarič    (od: 22. 05. 2015) 

Bc. Pavol Nižnánsky     (od: 22. 05. 2015) 

    
 
Dozorná rada Mestskej televízie Trnava plní tieto funkcie:  

a/ dohliada na činnosť konateľa/konateľov, 
b/ nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam 

obsiahnuté údaje, 
c/ preskúmava ročnú účtovnú závierku, 
d/ podáva správy valnému zhromaždeniu 1 krát ročne, 
e/ plní funkciu Rady pre televízne vysielanie. 

 Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. 
 Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 
 Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 

Obchodného zákonníka. 
 Členovia dozornej rady sú oprávnení zúčastňovať sa na valnom zhromaždení. 

Musí sa im udeliť slovo kedykoľvek o to požiadajú. 
 Dozorná rada zvolá valné zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti. 

Pre spôsob zvolávania platia primerané ustanovenia čl. 11. 
 

 



Konateľ 

 

Jediným konateľom Mestskej televízie Trnava je od 30. 07. 2015 PhDr. Dália 
Šaškovičová. Jej úlohy sú definované takto: 

a/ konať v mene spoločnosti ako jej štatutárny orgán spôsobom uvedeným 
v ods. 3/, 

b/ zabezpečovať bežné záležitosti spoločnosti, 
c/ vykonávať zamestnávateľské práva a povinnosti, 
d/ zvolávať valné zhromaždenie a predkladať valnému zhromaždeniu najmä: 

- návrh koncepcie podnikateľskej činnosti a návrhy jej zmien, 
- návrh účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti 

dosiahnutého v uplynulom účtovnom období, 
- návrh na spôsob krytia prípadných strát spoločnosti, 

e/ vykonávať rozhodnutia valného zhromaždenia, 
f/ zabezpečovať riadne vedenie účtovníctva, obchodných kníh spoločnosti 

a spracovanie výročnej správy, 
g/ zabezpečovať spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie majetku 

a záväzkov, 
h/ predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na stanovenie výšky ich 

podnikateľskej odmeny, 
i/ informovať spoločníka na jeho žiadosť o záležitostiach spoločnosti a umožniť 

jeho poverenému zástupcovi nahliadnuť do dokladov spoločnosti, 
j/ konať za spoločnosť v dobe od založenia spoločnosti do jej zápisu do 

obchodného registra. 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
  



  Čím sa riadime    
 

 Interný predpis na vymáhanie pohľadávok 
 Interný predpis – Účtovanie majetku 
 Interná smernica – Vedenie pokladne MTT, s. r. o. 
 Interná smernica – Evidencia, inventarizácia a vyraďovanie majetku MTT, 

s. r. o.  
 Interná smernica – O zásadách  tvorby a použitia sociálneho fondu 
 Organizačná štruktúra   
 Pracovná disciplína   
 Technický poriadok   
 Účtovný denník   
 Pracovná zdravotná služba 
 Registratúrny plán   
 Registratúrny poriadok 
 Disciplinárna komisia MTT 
 Interná smernica - Pravidlá predaja a prenájmu majetku MTT 
 Interná smernica - Kúpa hnuteľného a nehnuteľného majetku  
 Personálna politika MTT 
 Bezpečnostný projekt MTT  

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Základné údaje o spoločnosti 

Obchodné meno: Mestská televízia Trnava  

Právna forma: s. r. o. 

IČO: 36219681 

DIČ: 2021376280 

IČ DPH: SK 2021376280  

Sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava 

Telefón: 033/32 36 470 

http: www.mtt.sk 

e-mail: mtt@mtt.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

http://www.mtt.sk/


    Hospodársky výsledok  
 
V súčasnosti si Mestská televízia Trnava, s. r. o. vybrala cestu kvalitnej 
programovej ponuky, ktorá musí byť finančne krytá príjmami z reklám. Iba tak si 
televízia vybuduje stálu divácku základňu a pozitívny imidž.  
Ukázalo sa, že správne nastavenie výšky príjmov z dotácie Mesta Trnava 
a vlastných príjmov spoločnosti vedie k spokojnosti divákov s programovou 
skladbou vysielania, predovšetkým so spravodajstvom a ostatnou publicistikou. 
Čoraz viac si k nám diváci hľadajú cestu  prostredníctvom moderných sociálnych 
médií.    
 
Hospodársky výsledok spoločnosti Mestská televízia Trnava, s. r. o. za rok 2018 
je zisk vo výške 9 649 eur.  
Teší nás predovšetkým fakt, že opäť vzrástli tržby z predaja služieb. 
Predstavovali sumu 106 303 eur. Oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu 
sa zvýšili o 22 675 eur.     
 
Pre podrobnejšie informácie a lepší prehľad zverejňujeme Účtovnú závierku MTT 
za rok 2018.         
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SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 33 + r. 74

02

01

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

03

04

052.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Netto     3

Neobežný majetok
r. 03 + r. 11 + r. 21

Dlhodobý
nehmotný majetok
súčet (r. 04 až r. 10)

Aktivované náklady
na vývoj
(012) - /072, 091A/

Softvér
(013) - /073, 091A/

Oceniteľné práva
(014) - /074, 091A/

Goodwill
(015) - /075, 091A/

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
(019, 01X) - /079,
07X, 091A/

Obstarávaný
dlhodobý nehmotný
majetok
(041) - /093/

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
nehmotný majetok
(051) - /095A/

Dlhodobý hmotný
majetok
súčet (r. 12 až
r. 20)

Pozemky
(031) - /092A/

A.

A.I.

A.I.1.

3.

4.

5.

6.

7.

A.II.

A.II.1.

Stavby
(021) - /081, 092A/

2.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Samostatné
hnuteľné veci a
súbory hnuteľných
vecí
(022) - /082, 092A/

3.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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16

15

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Pestovateľské celky
trvalých porastov
(025) - /085, 092A/

Základné stádo a
ťažné zvieratá
(026) - /086, 092A/

Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
(029, 02X, 032) -
/089, 08X, 092A/

Obstarávaný
dlhodobý hmotný
majetok
(042) - /094/

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý hmotný
majetok
(052) - /095A/

Opravná položka
k nadobudnutému
majetku
(+/- 097) +/- 098

Dlhodobý finančný
majetok
súčet (r. 22 až
r. 32)

Ostatné
realizovateľné cenné
papiere a podiely
(063A) - /096A/

Pôžičky prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

Pôžičky v rámci
podielovej účasti
okrem prepojeným
účtovným jednotkám
(066A) - /096A/

3.

A.III.

A.III.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

4.

5.

Podielové cenné
papiere a podiely
v prepojených
účtovných
jednotkách (061A,
062A, 063A) - /096A/
Podielové cenné
papiere a podiely
s podielovou účasťou
okrem v prepojených
účtovných jednotkách
(062A) - /096A/

Ostatné pôžičky
(067A) - /096A/

6.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Dlhové cenné
papiere a ostatný
dlhodobý finančný
majetok (065A,
069A,06XA) - /096A/

7.

M 18009/2014F SR č.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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30

29

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Pôžičky a ostatný
dlhodobý finančný
majetok so zostatkovou
dobou splatnosti
najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A,
06XA) - /096A/

Obežný majetok
r. 34 + r. 41 + r. 53 +
r. 66 + r. 71

Zásoby
súčet (r. 35 až
r. 40)

Materiál
(112, 119, 11X)
- /191, 19X/

Nedokončená
výroba a polotovary
vlastnej výroby
(121, 122, 12X) -
/192, 193, 19X/

Výrobky
(123) - /194/

Poskytnuté
preddavky
na zásoby
(314A) - /391A/

Dlhodobé
pohľadávky
súčet (r. 42 + r. 46
až r. 52)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 43 až r. 45)

B.

B.I.

8.

2.

3.

4.

5.

Zvieratá
(124) - /195/

Tovar
(132, 133, 13X, 139)
- /196, 19X/

B.I.1.

6.

B.II.

B.II.1.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Účty v bankách
s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok
(22XA)

9.

Obstarávaný
dlhodobý finančný
majetok
(043) - /096A/

10.

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný majetok
(053) - /095A/

11.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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44

43

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Pohľadávky voči
spoločníkom,
členom a združeniu
(354A, 355A, 358A,
35XA) - /391A/

Iné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA,
371A,  374A, 375A,
378A) - /391A/

Odložená daňová
pohľadávka
(481A)

Krátkodobé
pohľadávky
súčet (r. 54 + r. 58
až r. 65)

Pohľadávky
z obchodného
styku
súčet (r. 55 až r. 57)

B.III.

B.III.1.

5.

6.

1.a.

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

7.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

M 18009/2014F SR č.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

2.

3. Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

4.

Pohľadávky z obchod-
ného styku voči
prepojeným účtovným
jednotkám (311A,
312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.a.

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/

1.b.

Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

1.c.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

8.

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

1.b.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01

Pohľadávky z obchodné-
ho styku v rámci podielo-
vej účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A,
315A, 31XA) - /391A/
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58

57

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

59

60

61

62

63

64

65

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

M 18009/2014F SR č.

Ostatné pohľadávky
v rámci podielovej
účasti okrem pohľa-
dávok voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

Daňové pohľadávky
a dotácie
(341, 342, 343, 345,
346, 347) - /391A/

Pohľadávky
z derivátových
operácií
(373A, 376A)

6.

4.

5.
Pohľadávky voči
spoločníkom, členom
a združeniu (354A,
355A, 358A, 35XA,
398A) - /391A/

Sociálne poistenie
(336A) - /391A/

7.

8.

Krátkodobý
finančný majetok
súčet (r. 67 až r. 70)

B.IV.

Ostatné pohľadávky
voči prepojeným
účtovným jednotkám
(351A) - /391A/

2.

3.

Čistá hodnota
zákazky
(316A)

1.c.
Ostatné pohľadávky
z obchodného styku
(311A, 312A, 313A,
314A, 315A, 31XA) -
/391A/

Iné pohľadávky
(335A, 33XA, 371A,
374A, 375A, 378A)
- /391A/

9.

Vlastné akcie a
vlastné obchodné
podiely
(252)

Obstarávaný
krátkodobý finančný
majetok
(259, 314A) - /291A/

2.

3.

4.

Krátkodobý finančný
majetok v prepoje-
ných účtovných
jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

B.IV.1.

66

67

68

69

70

Krátkodobý finančný
majetok bez krátkodobé-
ho finančného majetku
v prepojených účtov-
ných jednotkách (251A,
253A, 256A, 257A,
25XA) - /291A, 29XA/

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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M 18009/2014F SR č.

72

71

STRANA AKTÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

73

74

75

76

77

78

Brutto - časť 1

Bežné účtovné obdobie

Korekcia - časť 2

Netto     2
Bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie

Netto     3
1

Účty v bankách
(221A, 22X, +/- 261)

Peniaze
(211, 213, 21X)

Finančné účty
r. 72 + r. 73

Časové rozlíšenie
súčet (r. 75 až r. 78)

Náklady budúcich
období dlhodobé
(381A, 382A)

Náklady budúcich
období krátkodobé
(381A, 382A)

Príjmy budúcich
období dlhodobé
(385A)

2.

C.

C.1.

2.

3.

Príjmy budúcich
období krátkodobé
(385A)

4.

B.V.1.

B.V.

Bežné účtovné obdobie     4 Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie      5

Číslo
riadku

c

84

Ostatné kapitálové fondy (413)

Zákonné rezervné fondy  r. 88 + r. 89

85

86

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné
podiely (417A, 421A)

87

88

89

A.III.

2.

A.IV.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

79

Zmena základného imania +/- 4192.

82

3. P ľadávky za upísané vlastné imanieoh
(/-/353)

83

81

80

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 80 + r. 101 + r. 141

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 +
r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

A.

Základné imanie   súčet (r. 82 až r. 84)A.I.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)A.I.1.

Emisné ážio (412)A.II.

A.IV.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
(417A, 418, 421A, 422)

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

Číslo
riadku

c

95

Oceňovacie rozdiely z precenenia
súčet (r. 94 až r. 96)

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov (+/- 414)

96

Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín (+/- 415)

97

Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

98

Výsledok hospodárenia minulých rokov
r. 98 + r. 99

99

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

100

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

101

Výsledok hospodárenia za účtovné obdo-
bie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86
+ r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

2.

A.VI.

3.

A.VI.1.

2.

A.VIII.

B.

B.I.

7.

8.

B.I.1.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky     r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122
+ r. 136 + r. 139 + r. 140

Dlhodobé záväzky
súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

Dlhodobé záväzky z obchodného styku
súčet (r. 104 až r. 106)

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

114

115Iné dlhodobé záväzky
(336A, 372A, 474A, 47XA)

Odložený daňový záväzok (481A)

11.

12. 117

90

116

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

93

Štatutárne fondy  (423, 42X)

Ostatné fondy (427, 42X)

94

2. 92

91

M 18009/2014F SR č.

Ostatné fondy zo zisku   r. 91 + r. 92A.V.

A.V.1.

A.VII.

A.VII.1.

1.a.

1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielo-
vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

Záväzky z obchodného styku voči
prepojeným účtovným jednotkám
(321A, 475A, 476A)

1.c. Ostatné záväzky  z obchodného styku
(321A, 475A, 476A)

3.

4.

Ostatné záväzky voči prepojeným
účtovným jednotkám (471A, 47XA)

2. Čistá hodnota zákazky (316A)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (471A, 47XA)

5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

9.

10.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01
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Krátkodobé záväzky
súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

Záväzky z obchodného styku
súčet (r. 124 až r. 126)

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A,
325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,
365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

Záväzky voči zamestnancom
(331, 333, 33X, 479A)

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

Daňové záväzky a dotácie
(341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

Záväzky z derivátových operácií
(373A, 377A)

Iné záväzky
(372A,  379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

Krátkodobé rezervy     r. 137 + r. 138

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

Časové rozlíšenie
s (r. 142 až r. 145)účet

Výdavky budúcich období dlhodobé
(383A)

Výdavky budúcich období krátkodobé
(383A)

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

1.a.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

B.VI.

C.1.

C.

2.

Bežné účtovné obdobie

4

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

5

STRANA PASÍV

b

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Zákonné rezervy (323A, 451A)

B.V.

142

143

144Výnosy budúcich období dlhodobé
(384A)

3.

145Výnosy budúcich období krátkodobé
(384A)

4.

118

Čistá hodnota zákazky (316A)

10.

Dlhodobé rezervy    r. 119 + r. 120

120

Zákonné rezervy (451A)

121

Ostatné rezervy  (459A, 45XA)2.

122

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

1.b.

123

119
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B.II.

B.II.1.

B.III.

B.IV.

B.IV.1.

1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
(321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA,
475A, 476A, 478A, 47XA)

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej
účasti okrem záväzkov voči prepojeným
účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A,
326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti
okrem záväzkov voči prepojeným účtovným
jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

B.V.1.

B.VII.

DIČ IČOSúvaha
Úč POD 1 - 01



bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa
zákona)

03

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 03 až r. 09)

04

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

05

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

06

Tržby z predaja služieb (602, 606)

07

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

08

Aktivácia ( tová skupina 62)úč

09

10

11

12

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, 507)

13

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

14

Opravné položky k zásobám (+/-)  (505)

15

Služby (účtová skupina 51)

16

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

17

Mzdové náklady (521, 522)

18

Odmeny členom orgánov spoločnosti a
družstva (523)

19Sociálne náklady (527, 528)

20

21

22

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

23

24

25

26

27

02

01*

2.

Číslo
riadku

c

Skutočnosť
Ozna-
čenie

a

UZPODv14_10

Odpisy  dlhodobého  nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku (551)

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

Opravné položky k pohľadávkam (+/-)
(547)

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

Strana 10M 18009/2014F SR č.

**

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

**

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 +
r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

A.

B.

C.

D.

E.

E.1.

3.

4.

Náklady na sociálne poistenie
(524, 525, 526)

F.

G.

G.1.

2.

H.

I.

J.

Opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (+/-) (553)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-)    (r. 02 - r. 10)

***

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Výnosy z finančnej činnosti spolu  r. 30
+ r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
súčet (r. 32 až r. 34)

Výnosy z cenných papierov a podielov
od prepojených účtovných jednotiek (665A)

Výnosy z cenných papierov a podielov
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (665A)

Ostatné výnosy z cenných papierov a
podielov (665A)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
súčet (r. 36 až r. 38)

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
od prepojených účtovných jednotiek (666A)

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666A)

Výnosové úroky    (r. 40 + r. 41)

Výnosové úroky od prepojených
účtovných jednotiek (662A)

Ostatné výnosové úroky (662A)

Kurzové zisky (663)

Výnosy z precenenia cenných papierov a
výnosy z derivátových operácií (664, 667)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

Náklady na finančnú činnosť spolu  r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

Opravné položky  k finančnému majetku
(+/-) (565)

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

Text

b

Ozna-
čenie

a

Nákladové úroky pre prepojené účtovné
jednotky (562A)

Ostatné nákladové úroky (562A)

Kurzové straty (563)

Náklady na precenenie cenných papierov a
náklady na derivátové operácie (564, 567)

bežné účtovné obdobie

1

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Číslo
riadku

c

Skutočnosť

30

31

32

33

34

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

29

28

37

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 +
r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

*

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

UZPODv14_11
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**

VIII.

IX.

IX.1.

2.

3.

X.

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

X.1.

2.

3.

Výnosy z krátkodobého finančného majetku
v podielovej účasti okrem výnosov
prepojených účtovných jednotiek (666A)

XI.

XI.1.

2.

XII.

XIII.

XIV.

**

K.

L.

M.

N.

Predané cenné papiere a podiely (561)

N.1.

2.

O.

P.

Q.

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01



Strana 12

Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/- 596)

56

55

bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

2

Text

b

Skutočnosť

bežné účtovné obdobie

1

Číslo
riadku

c

Ozna-
čenie

a

Daň z príjmov splatná (591, 595)

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

57

Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-)
(r. 56 - r. 57 - r. 60)

60

58

59

61

UZPODv14_12

M 18009/2014F SR č.

***

****

R.

R.1.

2.

S.

****

Daň z príjmov    (r. 58 + r. 59)

DIČ IČOVýkaz ziskov a strát
Úč POD 2 - 01




