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Čl. I
VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.

Názov účtovnej jednotky

Názov a sídlo
Právna forma
Dátum zriadenia
Zakladateľ/Zriaďovateľ účtovnej jednotky
IČO

2.

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Inštitúcia zriadená zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase
a televízii Slovenska
1. januára 2011
zriadená zákonom
47 232 480

Členovia orgánov účtovnej jednotky

Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle § 7 zákona č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii
Slovenska sú rada a generálny riaditeľ.
Orgán

Funkcia

Meno

Rada RTVS

predseda
podpredseda
člen do 29.4.2020
člen od 17.9.2020
člen
člen
člen
člen
člen
člen
generálny riaditeľ

Mgr. Igor Gallo
Mgr. Martin Kákoš
JUDr. David Soukeník
doc. JUDr. Jozef Vozár, PhD..
Mgr. Dóra Hushegyiová
Ing. Mgr. Martin Kabát
Mgr. Ildikó Nagy
Mgr. Ľubomír Guman
Ing. Jarmila Mikušová
MgA. Jozef Chudík
PhDr. Jaroslav Rezník

Generálny riaditeľ

Rada RTVS vykonávala svoju činnosť v zmysle §8 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
v znení neskorších predpisov.

3.

Opis činnosti účtovnej jednotky

Postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska upravuje zákon č. 532/2010 Z. z.
o Rozhlase a televízii Slovenska v znení neskorších predpisov.
Predmet činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska v zmysle § 5 tohto zákona je:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych
analógových okruhoch až do ukončenia svojho analógového televízneho vysielania na území Slovenskej
republiky,
vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená na
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; ak Rozhlas a televízia Slovenska vysiela viac ako štyri
rozhlasové programové služby, aspoň štyri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním a ak vysiela len
štyri rozhlasové programové služby, aspoň tri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním,
poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, z ktorých
sú najmenej dve televízne programové služby,
zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej
služby,
zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne
vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,
Strana 7

g)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a
etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov
pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Rozhlas a televízia Slovenska samostatné
organizačné útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie,
zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,
poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností vo vysielaní,
uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického,
kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania,
poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,
poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné
dôležité oznámenia určené verejnosti,
rozhlasové vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
zabezpečovanie činnosti archívu Rozhlasu a televízie Slovenska,
zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,
zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
utváranie siete stálych spravodajcov a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí.

4.

Zamestnanci

h)
i)
j)
k)
l)

Bežné
účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

5.

1 490
42

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 447
43
-

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Podrobné informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky sú uvedené v čl. III
ods. 4 a 5.

Čl. II
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné
výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách. Záporné hodnoty sú uvádzané v poznámkach
s mínusovým znamienkom. Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok
alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát), resp. číslo účtu podľa účtovnej osnovy.
1.

Informácia o pokračovaní činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska

Účtovná závierka pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke
k 31. decembru 2020 bola zostavená ako riadna účtovná závierka za kalendárny rok 2020. Účtovná závierka
bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti účtovnej jednotky a v súlade s účtovnými
predpismi platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav
majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu
a výsledok hospodárenia.
2.

Účtovné zásady a metódy a zmena účtovných zásad a metód

Rozhlas a televízia Slovenska uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a s opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo
zriadené za účelom podnikania, v znení neskorších úprav. Účtovné výkazy a rozsah údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania ustanovuje Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74, v znení neskorších úprav.
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Pri vedení účtovníctva Rozhlas a televízia Slovenska dodržiava časovú a vecnú súvislosť nákladov a výnosov
s ohľadom na ich vzťah k účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok a s ohľadom na špecifiká činnosti
Rozhlasu a televízie Slovenska ako je uvedené nižšie.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty
a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka.
Pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby
splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. K 31. decembru 2020 spoločnosť vykazuje
pohľadávky krátkodobé a záväzky dlhodobé aj krátkodobé.
Použitie odhadov - zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a
predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív
k dátumu účtovnej závierky, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné
výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
Tržby – štruktúru tržieb Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria príjmy z úhrad za služby verejnosti v oblasti
rozhlasového a televízneho vysielania od fyzických osôb a zamestnávateľov, dotácie od štátu, výnosy
z reklamy a tržby z prenájmu nebytových priestorov. Vyberateľom úhrad za služby verejnosti je od 1.1.2013
podľa zákona 340/2012 Z.z. Rozhlas a televízia Slovenska. Príjmy z dotácií od štátu sa účtujú v období,
s ktorým časovo a vecne súvisia.
Príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sa účtujú nasledovne:

príjmy z úhrad za služby verejnosti sa účtujú do výnosov v období, kedy boli prijaté,

dotácie na kapitálové výdavky sa účtujú do výnosov budúcich období; Po zaradení majetku, na
obstaranie ktorého boli určené, sa vo výške mesačných odpisov tohto majetku zúčtovávajú do výnosov
bežného obdobia;

dotácie na výrobu programov vo verejnom záujme sa do výnosov účtujú v období, v ktorom boli dané
programy vyrobené; Výroba programov je naplánovaná na určité obdobie, väčšinou je to bežné
účtovné obdobie, preto sa dotácie rovnako účtujú ako výnosy v tom istom období;

ostatné dotácie a transfery sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Náklady na výrobu programov a relácii sú účtované v období, kedy vzniknú, bez ohľadu na účtovné obdobie,
v ktorom je program vysielaný, resp. sa účtujú v období, kedy Rozhlas a televízia Slovenska účtuje výnosy
na ich krytie vo forme poplatkov za služby verejnosti a dotácie od štátu.
Náklady na vysielanie programov zakúpených prostredníctvom licencií sú časovo rozlišované a účtované
v momente odvysielania programu v pomere 60 % z hodnoty licencie po odvysielaní premiéry a 40 % po
odvysielaní reprízy.
Náklady na licencie na športové podujatia (Olympijské hry, majstrovstvá sveta a pod.) nakupované aj
s niekoľko ročným časovým predstihom sú časovo rozlišované a účtované do nákladov do účtovného
obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, t.j. do obdobia, kedy sa športové podujatie uskutoční.
Náklady na licencie na formát sú tiež časovo rozlišované a účtujú sa do nákladov v účtovnom období, kedy
sa relácia na základe tejto licencie vysiela.
Ostatné prevádzkové náklady a výnosy sa účtujú v období, s ktorým vecne a časovo súvisia.
Daň z príjmov – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú
z účtovného zisku so sadzbou 21 %, po úpravách o položky na daňové účely. Rozhlas a televízia Slovenska
nemá povinnosť účtovať o odloženej dani podľa postupov účtovania pre tento typ účtovnej jednotky.
Rozhlas a televízia Slovenska počas účtovného obdobia roka 2020 nezmenila žiadne účtovné zásady
a metódy.
3.

Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

Rozhlas a televízia Slovenska (“RTVS”) oceňuje majetok v zmysle § 24 až 28 zákona o účtovníctve. Pri
obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích nákladov. Ocenenie jednotlivých položiek majetku
a záväzkov RTVS je takéto:
a)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je
cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

b)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – RTVS neobstarala v roku 2020 takýto
majetok.
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c)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – RTVS neobstarala v roku 2020 takýto
majetok.

d)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je
cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

e)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – RTVS neobstarala v roku 2020 takýto
majetok.

f)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – RTVS neobstarala v roku 2020 takýto majetok.

RTVS hospodári s dlhodobým hmotným majetkom, ktorý v minulosti previedol štát na Slovenskú televíziu
a Slovenský rozhlas a s majetkom, ktorý v minulosti tieto inštitúcie a RTVS (od svojho vzniku) obstarali.
RTVS posudzuje možné znehodnotenie majetku na základe využitia majetku a na základe platných zákonov
pre RTVS. RTVS existuje na základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska v znení
neskorších predpisov. Na základe tohto zákona štát vyžaduje od RTVS vykonávať svoju činnosť v súlade
s rozsahom činností stanovených týmto zákonom s majetkom, ktorý bol na RTVS prevedený alebo bol
neskôr obstaraný, ako sa uvádza vyššie. Preto v prípade možného znehodnotenia majetku je predpoklad na
základe zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, že štát poskytne podporu, aby sa
zabezpečilo nepretržité fungovanie RTVS.
g)

Dlhodobý finančný majetok – Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je
jeho doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok,
ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové
cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel väčší ako 20 % ako podielové cenné
papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním.

h)

Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou v tomto zložení: cena, za ktorú sa zásoby
obstarali a náklady súvisiace s obstaraním.

i)

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady
vynaložené na ich výrobu v zložení priamy materiál, honoráre a výrobná réžia.

j)

Zásoby obstarané iným spôsobom – RTVS v roku 2020 neobstarávala zásoby iným spôsobom.

k)

Pohľadávky - pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
- pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného
imania – obstarávacou cenou.
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich hodnota v čase
účtovania a vykazovania.

l)

Krátkodobý finančný majetok – RTVS oceňovala nominálnou hodnotou zníženou o prípadnú opravnú
položku. Pri finančnom majetku sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje ich
hodnota v čase účtovania a vykazovania.

m) Časové rozlíšenie na strane aktív sa oceňuje očakávanou nominálnou hodnotou.
n)

Záväzky

- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
- pri prevzatí – obstarávacou cenou.

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.
o)

Časové rozlíšenie na strane pasív sa oceňuje očakávanou nominálnou hodnotou.

p)

Deriváty – RTVS v roku 2020 neevidovala žiadne deriváty.

r)

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – RTVS v roku 2020 neevidovala žiaden majetok a záväzky
zabezpečené derivátmi.

4.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na
odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania
zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné.
Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.
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Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:
Druh majetku
Budovy a stavby
Stroje a zariadenia
Dopravné prostriedky
Softvér a oceniteľné práva

5.

Odpisové sadzby (%)
3,4
25; 16,7; 8,4
25
25

Životnosť (roky)
30
4, 6, 12
4
4

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu.
RTVS tvorí resp. má vytvorené opravné položky k:





zásobám,
finančnému majetku,
majetku na účtoch obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
pohľadávkam, ktoré sú viac ako rok po lehote splatnosti. Opravná položka sa tvorí vo výške 100 %
menovitej hodnoty pohľadávky.

RTVS tvorí rezervy na:
-

overenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,
zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie,
nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia,
rekreačné poukazy,
nevyfakturované dodávky a služby,
na odstupné
súdne a iné právne spory,
pokuty a penále
iné riziká a straty súvisiace s činnosťou (napr. odchodné) .
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Čl. III
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE
1.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok (r. 002 a 009 súvahy)

Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
Prvotné ocenenie - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Softvér

5 047 181

Oceniteľné
práva

38 702

263 979
230 869

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku
75 427
278 547

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

5 161 310
278 547
263 979

-230 869

5 014 071

38 702

123 105

5 175 878

4 568 857
260 846
263 979

38 702

4 607 559
260 846
263 979

4 565 724

38 702

4 604 426

11 513

11 513

11 513

11 513

478 324

75 427

553 751

448 347

111 592

559 939

Presun na účte 013 – Softvér – predstavuje najmä zaradenie nových aplikácií informačných technológií – spravodajského WEB portálu, platformy pre podporu
procesov verejného obstarávania, aplikácie Helmut FX pre mediálne systémy, licencií WINDOWS 2019 a SQL Server 2019 a iné.
Úbytky na účte 013 – Softvér – sú vyradenia zastaraných nepoužívaných softvérov.
K nezaradenému dlhodobému nehmotnému majetku, evidovanému na účte 041, bola v účtovnom období roku 2020 vytvorená opravná položka, na zastaranú
projektovú dokumentáciu.
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Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnut. vecí

Dopravné
prostriedky

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

9 506 382

48 666

75 348 903

78 213 054

6 289 225

2 436
173 309

16 359

11 370
8 795 933

5 089 323
3 829 814

2 064
103 704

9 677 255

65 025

84 133 466

76 953 545

59 924 731
2 404 901
11 370
62 318 262

Pestovateľské celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

56

7 133 790
8 388 257
11 082
-12 919 119

176 540 076
8 388 257
5 116 275

6 390 865

56

2 591 846

179 812 058

71 791 258
2 873 277
5 089 323

5 327 814
380 426
2 064

56

137 043 859
5 658 604
5 102 757

69 575 212

5 706 176

56

137 599 706
45 562
137 448
11 082

45 562
137 448
11 082

171 928

171 928

9 506 382

48 666

15 424 172

6 421 796

961 411

7 088 228

39 450 655

9 677 255

65 025

21 815 204

7 378 333

684 689

2 419 918

42 040 424

Presun na účte 031 – Pozemky - tvorí nadobudnutie pozemku zámenou a zaradenie novozistených pozemkov vo vlastníctve RTVS. Úbytok na tomto účte
predstavuje vyradenie pozemku pri zámene.
Presuny na účte 021 – Stavby - predstavujú najmä zaradenie technického zhodnotenia viacerých objektov v areáli RTVS Bratislava v Mlynskej doline a interiérovej
rekonštrukcie administratívnej budovy RTVS v štúdiu Košice, zaradenie kultúrnej pamiatky v Novej Sedlici a ďalšie technické zhodnotenia menšieho rozsahu.
Presuny na účte 022  Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - predstavujú nákup rozhlasovej, televíznej a výpočtovej techniky a iných technických
prevádzkových zariadení. Úbytky na tomto účte predstavujú najmä vyradenie starej televíznej, rozhlasovej a výpočtovej techniky fyzickou likvidáciou z dôvodu
zastaranosti a nefunkčnosti, vyradenie nepotrebnej techniky predajom a tiež vyradenie z dôvodu nenájdenia majetkov pri fyzickej inventarizácii.
Presuny na účte 023 – dopravné prostriedky - predstavujú obstaranie 4 osobných vozidiel a 1 úžitkového vozidla. Úbytok predstavuje vyradenie vozidla, s nulovou
zostatkovou cenou, fyzickou likvidáciou.
K nezaradenému dlhodobému hmotnému majetku na účte 042 bola v účtovnom období roku 2020 vytvorená opravná položka, na obstarané projektové
dokumentácie k plánovaným investičným akciám, ktorých realizácia bola pozastavená, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu projektov.
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2.

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

RTVS nemá na žiadny majetok, na ktorý je zriadené záložné právo ani dlhodobý majetok s obmedzeným
právom nakladania.
3.

Údaje o spôsobe a výške poistenia majetku

Predmet poistenia
Súbor nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby
vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a obstarania
hmotného majetku okrem predmetov poistenia A2 a A3
Výber nehnuteľného majetku - budovy, haly, stavby
vrátane stavebných súčastí, príslušenstva a obstarania
hmotného majetku - v zmysle zoznamu č. 1
Budova tvorby programov /BTP/ Mlynská dolina,
Bratislava vrátane stavebných súčastí a príslušenstva
/okrem rizika FLEXA/ v zmysle zoznamu č.2
Súbor hnuteľného majetku vrátane strojov, prístrojov a
zariadení, DHM, inventáru, dopravných prostriedkov bez
EČV, mobiliáru, umeleckých diel a zbierok, exponátov a
zbierkových predmetov, hudobných nástrojov, drobného
majetku a obstarania hmotného majetku
Súbor zásob
Cudzie veci
Veci zamestnancov
Peniaze, ceniny, cennosti, stravné lístky a listinné papiere
v trezore a pokladniach
Odpratávacie, demolačné, demontážné a remontážne
náklady
Súbor hnuteľného majetku vrátane strojov, prístrojov a
zariadení, DHM, inventáru, dopravných prostriedkov bez
EČV, mobiliáru, umeleckých diel a zbierok, exponátov a
zbierkových predmetov, hudobných nástrojov, drobného
majetku a obstarania hmotného majetku
Peniaze, ceniny, cennosti, stravné lístky a listinné papiere
v trezore a pokladniach
Preprava peňazí, cenností a cenín
Stavebné súčasti budov, hál a stavieb vrátane
technologického vybavenia budov
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla
vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov /vrátane fólií,
nápisov a malieb/, súbor sklenných pultov, sklenných
vitrín, sklenných stien vo vnútri budov, sklá na
informačných tabuliach, svetelné a neónové nápisy alebo
reklamy
Súbor strojov, prístrojov a zariadení, elektroniky a
technologického vybavenia budov a stavieb - strojné a
elektronické príslušenstvo, prenosové vozy a v nich a na
nich zabudovaná a umiestnená technika
Demolačné, demontážne a remontážne náklady
Všeobecná - prevádzková zodpovednosť

Druh poistenia

Komplexné živelné
poistenie

Poistenie pre prípad
odcudzenia veci

Poistenie pre prípad
poškodenia alebo
zničenia skla

Poistenie strojov,
strojových zariadení
a elektroniky
Poistenie
všeobecnej
zodpovednosti za
škodu

Poistná suma v €
Bezprostredne
Bežné účtovné
predchádzajúce
obdobie
účtovné obdobie
363 395 485

363 395 485

6 404 851

6 404 851

6 903 697

6 903 697

45 024 774

45 024 774

20 000
20 000
10 000

20 000
20 000
10 000

10 000

10 000

150 000

150 000

200 000

200 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

250 000

250 000

20 000

20 000

1 000 000

1 000 000
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4.

Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)
Podielové cenné Podielové cenné
papiere
papiere
a podiely
a podiely
v obchodnej
v obchodnej
spoločnosti
spoločnosti
v ovládanej
s podstatným
osobe
vplyvom

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

702 538

9 666

712 204

702 538

9 666

712 204

420 899

420 899

420 899

420 899

281 639

9 666

291 305

281 639

9 666

291 305

V dlhodobom finančnom majetku v roku 2020 nedošlo k žiadnym pohybom.

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach

Názov spoločnosti

Podiel na
základnom imaní
(v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach (v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

predch. účtovného
obdobia

Účtovná hodnota ku koncu
bežného
účtovného
obdobia

predch. účtovného
obdobia

061 – Podielové CP a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe
Media RTVS, s.r.o.
ROCK FM RADIO a. s. v likvidácii

100
50,72

100
50,72

720 593
*

699 719
*

275 000
0

275 000
0

27,27

486 984

378 920

9 666

9 666

062 – Podielové CP a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
PMT, s.r.o.
*spoločnosť je v likvidácii

27,27
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5.

Informácie o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku

Názov spoločnosti
Media RTVS, s.r.o.
ROCK FM RADIO a. s. v likvidácii
PMT, s.r.o.
Spolu

Výška
základného
imania ku
koncu účt.
obdobia
275 000
420 899
9 666
705 565

Opravná
položka na
začiatku
účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky

Opravná
položka ku
koncu
účtovného
obdobia

Zníženie
opravnej
položky

420 899

420 899

420 899

420 899

Opravná položky k finančným investíciám v spoločnostiach ROCK FM RADIO, a. s. v likvidácii bola vytvorená
v predchádzajúcich účtovných obdobiach.
V účtovnom období roku 2020 nebola vytvorená ani zrušená žiadna opravná položka k finančnému majetku.
6.

Finančné účty (r. 051 súvahy)

Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

7.

13 339
3 393
37 274 484

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
13 830
1 896
42 580 233

37 291 216

42 595 959

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Opravné položky k zásobám

Druh zásob

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Materiál (elektrosúčiastky, náhradné
diely, kanc. potreby...)
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky (nahraté AVD nosiče)
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Opravné položky spolu

Tvorba
opravnej
položky

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

148 339

4 705

78

152 966

148 339

4 705

78

152 966

RTVS v roku 2020 vytvárala opravnú položku na materiál, ktorý je viac ako rok bez obratu a existuje reálne
riziko, že veľká časť týchto zásob bude v nasledujúcich účtovných obdobiach vyradená z dôvodu morálnej
zastaranosti. K zúčtovaniu opravnej položky došlo z dôvodu využitia zásob, ku ktorým bola
v predchádzajúcich účtovných obdobiach vytvorená opravná položka.
8.

Pohľadávky (r. 037 a 042 súvahy)

Druh pohľadávok

Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Hlavná činnosť

Pohľadávky z obch. styku dlhodobé
Pohľadávky z obch. styku krátkodobé
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Pohľadávky voči ŠR
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

Podnikateľská
činnosť

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Podnikateľská
Hlavná činnosť
činnosť

3 172 290
130 853

2 478 766
59 135

143 840
11 905
3 458 888

184 493
11 729
2 734 123

K významným pohľadávkam z obchodného styku patria:
- pohľadávka voči Media RTVS, s.r.o. v sume 2 553 808 €,
- pohľadávka voči spoločnosti Plus Production, s.r.o. vo výške 284 322 € - podiel z predaja nahratých DVD
nosičov, ktorá je vymáhaná exekútorom,
- pohľadávka voči spoločnosti Texicom, a.s. v sume 108 004 €, vymáhaná exekútorom.
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9.

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávok
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom
združení
Iné pohľadávky
Opravné položky spolu

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
474 428
755

7 622
482 805

Tvorba
opravnej
položky

Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

1 232

11 235

464 425
755

354
1 586

6 154
17 389

1 822
467 002

Rozhlas a televízia Slovenska v roku 2020 vytvoril k pohľadávkam viac ako rok po splatnosti, opravné
položky v sume 1 586 €.
K významným položkám vytvoreným v minulých účtovných obdobiach patrí:
- opravná položka voči spoločnosti Plus Production, s.r.o. v sume 284 322 €,
- opravná položka voči spoločnosti Texicom, a.s. v sume 108 004 €.
Zúčtovanie opravnej položky predstavuje odpis pohľadávok vo výške 11 235 €, z dôvodu zastavenia starých
exekúcií a zúčtovanie pohľadávky z prehraného súdneho sporu s bývalým zamestnancom vo výške 6 154 €.

10.

Pohľadávky podľa lehôt splatnosti
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

2 276 922
1 181 966
3 458 888

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
2 242 380
491 743
2 734 123

K významným položkám krátkodobých pohľadávok po lehote splatnosti k 31. decembru 2020 patrí:
- pohľadávka voči spoločnosti Media RTVS, s.r.o. v sume 676 668 €,
- pohľadávka voči spoločnosti Plus Production, s.r.o. v sume 284 322 €,
- pohľadávka voči spoločnosti Texicom, a.s. v sume 108 004 €.
Pohľadávky spoločností Plus Production, s.r.o. a Texicom, s.r.o. sú viac ako rok po lehote splatnosti, majú
vytvorenú opravnú položku a sú vymáhané exekúciou.

11.

Položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
(r. 057 súvahy)

Na účtoch účtovnej skupiny 38 sú časovo rozlíšené náklady a výnosy pri dodržaní zásady nezávislosti
účtovných období, t. j. časovo rozlíšené. Základným hľadiskom je skutočnosť o vecnom vymedzení, výška
a obdobie, ktorého sa týkajú.
Položka
Náklady budúcich období (r. 058)
Príjmy budúcich období (r. 059)

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
7 312 713
21 675

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
8 414 840
18 730

Najvýznamnejšie položky nákladov budúcich období:
- nakúpené vysielacie práva na nasledujúce roky (2 325 592 €) - do nákladov sa preúčtovávali,
v zmysle Metodického usmernenia účtovania výdavkov na licenčné práva č. IP 29/2011 zo dňa 7.
decembra 2011 nasledovne:
 licenčné právo obstarané na 2 a viac použití sa zúčtovalo do nákladov vo výške 60 % pri odvysielaní
premiéry, a vo výške 40 % pri odvysielaní reprízy,
 právo nakúpené iba na jedno využitie sa zúčtovalo do nákladov jednorazovo pri odvysielaní
programu,
športové licenčné práva a ostatné práva na výrobu relácií (5 665 007 €) – zúčtujú sa do nákladov
v období, keď sa športové podujatie alebo výroba programu uskutoční,
ostatné (424 241 €) – napr. údržba a podpora informačných systémov používaných RTVS, poistné
a iné služby režijného charakteru a na výrobu programov, ktoré budú nákladom v roku 2020.
Príjmy budúcich období v sume 18 730 € tvoria výnosy za rôzne služby, ktoré boli v RTVS nákladom v roku
2020 (fakturácia energií pri prenájmoch) a budú fakturované v účtovnom období roku 2021.
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12.

Vlastné zdroje krytia majetku (r. 061 súvahy)
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a peňažné fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Spolu

66 724 550

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

164 479

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
66 889 029

776 085

43 228

819 313

-34 605 745

821 335

-33 784 410

-864 563
-

1 679 290
35 603 222

864 563
33 759 453

1 679 290
1 843 769

Rozhlas a televízia Slovenska v účtovnom období roku 2020 hospodáril so ziskom 1 679 290 € po zdanení. Vo
svojom účtovníctve k 31.12.2020 eviduje neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 33 784 410 €.
Rozhlas a televízia Slovenska tvorí a používa rezervný fond v zmysle § 22 zákona č. 532/2010 Z.z.
o Rozhlase a televízii Slovenska. V roku 2020 bol rezervný fond zvýšený z dosiahnutého zisku za rok 2019
o 43 228 €.
RTVS tvorí rezervný fond vo výške 5% zo zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke z činnosti podľa § 5
po zdanení (z hlavnej činnosti) a podnikateľskej činnosti vo výške 5% po zdanení, maximálne do výšky 10%
základného imania RTVS vedeného v účtovníctve RTVS, v zmysle schváleného uznesenia Rady RTVS č.
47/2016 zo dňa 14.4.2016.
13. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia
minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia
minulých rokov
Iné

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
864 563

43 228

821 335

Účtovná závierka Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2019 bola schválená 29.4.2020 na riadnom
zasadnutí Rady RTVS uznesením č. 38/2020. Rovnakým uznesením bolo schválené aj zaúčtovanie
hospodárskeho výsledku Rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2019 – zisku po zdanení, vo výške 864 563 €
v prospech nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a rezervného fondu.
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14. Cudzie zdroje (r. 074 súvahy)
a)

Rezervy

Druh rezervy

Krátkodobé zákonné rezervy
- rezerva na nevyčerpané dovolenky
Krátkodobé ostatné rezervy
- rezerva na nevyfakturované dodávky
- rezerva na rekreačné poukazy

Krátkodobé rezervy spolu
Dlhodobé zákonné rezervy
Dlhodobé ostatné rezervy
- rezerva na obchodno - právne spory
- rezerva na spory o ochranu osobnosti
- rezerva na pracovno – právne spory
- rezerva na správne konania
- rezerva na odchodné

Dlhodobé rezervy spolu
Rezervy spolu

Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia
1 056 195
1 056 195
39 619
38 216
1 403
1 095 814

Tvorba
rezerv

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Použitie
rezerv

1 319 880
1 319 880
24 307
23 757
550
1 344 187

1 056 195
1 056 195
39 619
38 216
1 403
1 095 814

13 152 681
10 789 205
1 376 442
282 000
14 638
690 396
13 152 681

712 491
526 808
75 000

411 954
190 000

14 248 495

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
1 319 880
1 319 880
24 307
23 757
550
1 344 187

1 024 270

110 683
712 491

6 934
1 326
213 694
411 954

1 012 942
2 066
1 674
7 588
1 024 270

12 428 948
11 126 013
438 500
273 000
11 638
579 797
12 428 948

2 056 678

1 507 768

1 024 270

13 773 135

RTVS má vytvorené rezervy na obchodno-právne spory v sume 11 126 013 €, ktorých výška bola stanovená
na základe analýzy externých a interných právnikov, a to s ohľadom na výšku nárokov uplatnených v tých
súdnych sporoch, pri ktorých je očakávaná vyššia miera pravdepodobnosti neúspechu RTVS.
Najvýznamnejšou položkou týchto rezerv je rezerva k súdnemu sporu so spoločnosťou CAUSAL, s.r.o.
(pôvodne Omega plus, spol. s r.o.) vo výške 9 702 280 €.
Nárok spoločnosti CAUSAL, s.r.o. je od 28.4.2020 vymáhaný exekúciou. RTVS dovolaním v marci 2020,
napadla rozhodnutie odvolacieho súdu, vydané v tomto súdnom spore a požiadala najvyšší súd o odklad
vykonateľnosti, dovolaním napadnutého rozsudku. Najvyšší súd SR uznesením z 28.9.2020 rozhodol
o odklade vykonateľnosti rozsudku až do rozhodnutia dovolacieho konania, t.j. výkon exekúcie je
pozastavený.
RTVS vytvára rezervu na odchodné, vo výške záväzku, vyplývajúceho zo zákonníka práce a kolektívnej
zmluvy RTVS, na zamestnancov, ktorým už vznikol nárok na odchod do dôchodku alebo vznikne nárok do
konca nasledujúceho účtovného obdobia.
b) Významné položky z účtov 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
Druh záväzkov

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

325 – Ostatné záväzky
z toho:
- honoráre
- ochranné organizácie
- ostatné

592 998

6 095 375

6 257 901

430 472

398 560
194 064
374

5 279 017
795 766
20 592

5 285 659
951 300
20 942

391 918
38 530
24

379 – Iné záväzky
z toho:
- Konto nádeje
- ostatné

270 237

952 544

951 318

271 463

231 274
38 963

18
952 526

90
951 228

231 202
40 261

Najvýznamnejšie položky k 31. decembru 2020:
finančné prostriedky Konta nádeje v správe Rozhlasu a televízie Slovenska - 231 202 € (379),
honoráre, prevažne za obdobie december 2020 splatné v januári 2021 – 391 918 € (325),
odvod ochranným organizáciám z honorárov – 38 530 € (325).

c)

Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky spolu

10 143 969
14 210
10 158 179

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
10 682 296
49 246
10 731 542
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d)

Prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti
321 – Dodávatelia
325 – Ostatné záväzky
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti
do jedného roka
321 – Dodávatelia
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky
331, 333 – Záväzky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie so Sociálnou a zdravotnými poisťovňami
341, 342, 343, 345 – Daňové záväzky
379 – Iné záväzky
346, 348 – Finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
479 – Ostatné dlhodobé záväzky
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

14 210
10 095
4 115

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
49 246
42 791
6 455

9 776 788
4 117 134
21 043
426 357
852 000
2 266 441
1 322 556
499 794
271 463

10 507 423
4 764 408
29 212
586 543
842 983
1 899 657
1 157 937
956 446
270 237

9 790 998

10 556 669

278 056
143 242
27 300
107 514

174 873
130 040
44 833

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

89 125
367 181
10 158 179

174 873
10 731 542

Najväčšie krátkodobé záväzky z obchodného styku k 31.12.2020:
Towercom, a.s. 1 812 454 €,
Slovenská pošta, a. s. 162 514 €,
Centron Slovakia, s.r.o. 103 217 €,
Slovak Telekom, a.s. 90 536 €.

e) Sociálny fond
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov – základný prídel 1 % z úhrnu hrubých miezd
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

130 040
280 143

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
95 235
278 396

266 941
143 242

243 591
130 040

Bežné účtovné
obdobie

f) Bankové úvery a finančné výpomoci
Rozhlas a televízia Slovenska neeviduje k závierkovému dňu vo svojom účtovníctve žiadne bankové úvery
a finančné výpomoci. Má uzatvorenú zmluvu na čerpanie úveru prostredníctvom kreditných kariet vydaných
k bežnému bankovému účtu, ktorého stav k 31.12.2020 je 625 €. Poskytnutý úver, pokiaľ je vyrovnaný
v lehote splatnosti, je bezúročný.
Rozhlas a televízia Slovenska nemá uzatvorené žiadne ďalšie zmluvy o bankovom úvere alebo inej finančnej
výpomoci.

g) Položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
Rozhlas a televízia Slovenska k 31. decembru 2020 neeviduje zostatok na účte výdavky budúcich období.
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15. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku (1)
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie alebo prostriedkov Európskej
únie (2)
dlhodobého majetku obstaraného z fin.
daru
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu
alebo z prostriedkov Európskej únie (3)
zostatku dotácie zo rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo
sponzorského
ostatné (4)
Spolu

Stav na
začiatku
účtovného
obdobia

Presuny

Prírastky

4 136
9 570 185

10 613 819

24 207 425

-10 613 819

14 328 630

Úbytky

Stav na
konci
účtovného
obdobia

2 629

1 507

2 899 353

17 284 651

13 106 381

14 815 855

6 109

10 312

6 109

10 312

33 787 855

14 338 942

16 014 472

32 112 325

Položky tvoriace zostatok účtu výnosov budúcich období:
-

zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku v sume 1 507 € (1),
zostatková cena zaradeného dlhodobého majetku nadobudnutého z kapitálových dotácií ZsŠ 2013 2020 v sume 15 907 961 € (2),
zostatková cena majetku obstaraného z prostriedkov operačného programu informatizácie spoločnosti
(OPIS) a operačného programu kvalita životného prostredia (OPKŽP) v sume 1 299 371 € (2),
zostatková cena majetku obstaraného z dotácie na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Ľudový
dom Nová Sedlica – Domček dedka Večerníčka v sume 74 289 € (2),
zostatková cena majetku nadobudnutého z iných dotácií v predchádzajúcich rokoch v sume 3 030 €
(2),
zostatok dotácie ZsŠ 2020 vo výške 1 667 174 € určenej na bežné výdavky súvisiace s výrobou
programov STV a SRo, ktorá bude po použití preúčtovaná do výnosov v roku 2021 (3),
zostatok kapitálových dotácií zo ZsŠ 2017 až 2020, ktoré neboli vyčerpané resp. dlhodobý majetok
z nich nadobudnutý nebol k 31.12.2020 zaradený v celkovej sume 2 653 945 € (3),
zostatok dotácií poskytnutých na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti
televízneho a rozhlasového vysielania z rokov 2019 - 2020 v sume 10 456 036 € (3),
kapitálová dotácia 38 700 €, poskytnutá v roku 2020 ako dotácia na kompenzáciu časti výpadku úhrad
za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania (3),
ostatné 10 312 € – príjem finančných prostriedkov na výrobu a vysielanie hudobných pozdravov, ktoré
budú výnosmi v účtovnom období roku 2021 (4).

Presuny vo výške 10 613 819 € predstavujú obstarávaciu cenu dlhodobého majetku, zaradeného počas roku
2020, nadobudnutého z kapitálových dotácií zo Zmluvy so štátom 2017 – 2020 a z dotácie na projekt
rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Ľudový dom Nová Sedlica.
Prírastky výnosov budúcich období tvorí:
-

dotácia ZsŠ 2020 na dlhodobý majetok v sume 3 000 000 € (3),
nevyčerpaná dotácia zo ZsŠ 2020 na program SRo a STV v sume 1 667 174 € (3),
nevyčerpaná dotácia v sume 9 622 756 € poskytnutá v roku 2020 na kompenzáciu časti výpadku
úhrad za služby verejnosti v oblasti televízneho a rozhlasového vysielania (3),
príjem kapitálovej dotácie vo výške 38 700 € (3),
príjem prostriedkov na výrobu a vysielanie hudobných pozdravov v sume 10 312 € (4).

Úbytky výnosov budúcich období tvorí:
-

odpis bezodplatne nadobudnutého majetku v sume 2 629 € (1),
odpis dlhodobého majetku z dotácií ZsŠ 2013-2020, prostriedkov Európskej únie a z iných dotácií
v sume 2 899 353 € (2),
zostatok dotácie ZsŠ 2019 na program SRo a STV v sume 1 932 551 € (3), ktorý bol v roku 2020
použitý v zmysle zmluvných podmienok a preúčtovaný do výnosov na účet 691,
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-

čerpanie dotácie poskytnutej na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti
televízneho a rozhlasového vysielania v roku 2019 v sume 11 166 720 € (3),
čerpanie dotácie na podporu kultúry národnostných menšín z roku 2019 vo výške 7 110 € (3),
z ktorých 5 000 € bolo preúčtovaných do výnosov na účet 691 a 2 110 € odvedených na účet
poskytovateľa dotácie,
preúčtovanie výnosov budúcich období z minulého obdobia do príslušných výnosov roku 2020 v sume
6 109 € (4).

16. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Rozhlas a televízia Slovenska počas účtovného obdobia nemala prenajatý žiadny majetok formou finančného
prenájmu, ani k 31.12.2020 nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu o finančnom prenájme majetku.

Čl. IV
INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT
Hlavné príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sú najmä:

a) úhrada za služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania poskytovaného Rozhlasom
a televíziou Slovenska podľa osobitného predpisu,
b) príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý
na základe zmluvy so štátom a určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na
uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie
vysielania do zahraničia,
c) príjmy z vysielania reklamy.
1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar
Bežné účtovné obdobie
Tržby
Hlavná
činnosť
Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
- predaj hudobných a obrazových nosičov
Tržby z predaja služieb (602)
z toho:
- tržby z reklamy
- tržby z teleshoppingu
- tržby zo sponzoringu
- tržby z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného
majetku
- tržby z predaja práv
- tržby za hudobné pozdravy
- tržby za výrobu filmov a relácií
- tržby z predaja ostatných služieb
Tržby z predaja tovaru (604)
- tržby z predaja tovaru v účelových zariadeniach
Spolu

Podnikateľská
činnosť

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Hlavná
Podnikateľská
činnosť
činnosť

2 933
7 705 533

8 422
9 655 022

4 591 294
448 484
1 549 814

4 507 312
430 018
2 910 796

504
133
116
52
309

301
511
230
822
077

516
7 708 982

490
298
111
274
632

102
046
726
870
152

983
9 664 427

2. Iné významné výnosy a zákonné poplatky
Výnosy
Prijaté dary (646) – odpis darovaného dlhodobého hmotného majetku
Osobitné výnosy (647)
Zákonné poplatky (648) – poplatky za služby verejnosti
Iné výnosy (649)
Tržby z predaja majetku (651)
Výnosy z dlhodobých investícií (652)

2 629

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4 872

75 288 764
102 020
12 772
-

83 219 881
998 498
16 158
-

Bežné účtovné
obdobie
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Poplatky za úhrady služby verejnosti sú najväčším a najvýznamnejším zdrojom financovania činnosti
verejnoprávnej inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska. Rozhlas a televízia Slovenska účtuje príjmy z úhrad
na základe ich prijatia na bankový účet.
Platenie, vyberanie a vymáhanie úhrad za služby verejnosti Rozhlasu a televízie Slovenska upravuje zákon
č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Slovenska v znení
neskorších úprav.
Výnosy na účte 649 tvoria zúčtovanie príspevku na výrobu relácií, prijaté náhrady za manká a škody,
podiely z výnosov z edičnej činnosti a iné výnosy rôzneho druhu.
3. Prehľad dotácií a grantov
Prijaté dotácie (691)
-

dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2020 na program
dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2019 na program – dočerpanie
dotácia na bežné výdavky – transfer ŠR
dotácia na bežné výdavky – transfer z eurofondov
odpisy dlhodobého majetku z dotácií (ZsŠ a iné dotácie)
odpisy dlhodobého majetku z dotácií ŠR a eurofondov
ostatné dotácie
Spolu (r. 73)

Prijaté dotácie (691)
-

dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2019 na program
dotácia zo Zmluvy so štátom na r. 2018 na program – dočerpanie
dotácia na bežné výdavky – transfer ŠR
dotácia na bežné výdavky – transfer z eurofondov
odpisy dlhodobého majetku z dotácií (ZsŠ a iné dotácie)
odpisy dlhodobého majetku z dotácií ŠR a eurofondov
ostatné dotácie
Spolu (r. 73)

Bežné účtovné obdobie
SRo
STV
Spolu RTVS
3 915 685
17 749 782
21 665 467
93 001
1 839 550
1 932 551
15 695 744
2 802 948
96 405
5 000
42 198 115

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
SRo
STV
Spolu RTVS
3 749 999
18 821 560
22 571 559
97 807
1 198 765
1 296 572
9 001 250
8 456
2 854 932
211 363
101 777
36 045 909

Na základe zmluvy č. MK – 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania
a televízneho vysielania na roky 2018 – 2022 a v zmysle dodatku č. 3 MK - 233/2019/M k zmluve č. MK
57/2017/M a ďalších dodatkov platných pre rok 2020 boli z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Rozhlasu
a televízii Slovenska v roku poskytnuté finančné príspevky vo výške:
-

3 010 000 € na realizáciu programového záväzku v oblasti rozhlasového vysielania
1 000 000 € na zabezpečenie vysielania do zahraničia
19 322 641 € na realizáciu programového záväzku v oblasti televízneho vysielania
3 000 000 € na uskutočnenie účelových investičných projektov.

Z poskytnutých finančných prostriedkov RTVS zúčtoval do výnosov čiastku 3 915 685 € určenú na
rozhlasové vysielanie a vysielanie do zahraničia.
Z finančných prostriedkov pre realizáciu programového záväzku pre televízne vysielanie bolo zúčtovaných do
výnosov RTVS 17 749 782 €.
Zostatok dotácie ZsŠ 2020 na realizáciu programového záväzku rozhlasového a televízneho vysielania vo
výške 1 667 174 € (1 572 859 € STV, 94 315 € SRo) bude použitý a zúčtovaný do výnosov RTVS v roku
2021.
Nedočerpaná časť dotácie ZsŠ 2019 v sume 1 932 551 € (1 839 550 € STV, 93 001 € SRo) bola v súlade so
zmluvou so štátom použitá a zaúčtovaná do výnosov v roku 2020.
Ako transfer zo ŠR boli do výnosov na účet 691 zaúčtované finančné prostriedky v sume 15 695 744 €
poskytnuté RTVS v rokoch 2019 a 2020 na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v oblasti
televízneho a rozhlasového vysielania.
Ostatné dotácie zaúčtované do výnosov na účet 691 predstavujú čerpanie príspevku na projekty z Fondu na
podporu kultúry národnostných menším v sume 5 000 €.
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4.

Významné položky finančných výnosov

Výnos
Pokuty a penále (641)
Ostatné pokuty a penále (642)
Platby za odpísané pohľadávky (643)
Úroky (644) – z bankových účtov
Kurzové zisky (645)
z toho:
- realizované
- nerealizované

5.

689
537
404
800
935

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
20 789
2 549
1 161
14 348
886

800
3 135

865
21

Bežné účtovné
obdobie
-8
2
1
2
3

Prehľad o nákladoch

Položka
Spotreba materiálu (501)
Spotreba energie (502)
Predaný tovar (504)
Opravy a údržba (511)
Cestovné (512)
Náklady na reprezentáciu (513)
Ostatné služby (518)
z toho:
- licenčné práva na vysielanie a agentúrne spravodajstvo
- ostatné náklady na výrobu programov
- poplatky ochranným zväzom, umeleckým fondom a za šírenie diela
- náklady na šírenie vysielania RTVS
- náklady na služby EBU a zahraničné trasy
- náklady na výber úhrad za služby verejnosti RTVS
- náklady na peoplemetrový výskum a vývoj programu
- náklady na IS, web, internet, dátové služby, telefóny, faxy
- náklady na správu a ochranu objektov
- ostatné režijné služby (napr. poštovné, odborné služby a školenia,
diaľničné poplatky ....)
Osobitné náklady (547)
Ostatné náklady (549)

Bežné účtovné
obdobie
1 990 027
2 927 457
193
1 058 466
276 730
89 783
71 711 605
7
28
4
21

665
849
067
123
929
1 871
686
3 370
1 768

567
408
996
657
462
416
443
232
081

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 675 563
3 112 136
574
1 159 791
663 041
154 659
76 293 672
8
32
3
20

973
498
715
731
903
2 569
739
3 453
1 523

486
919
228
145
687
919
686
075
856

1 379 343

1 184 671

533 806

3 198 434

Najvýznamnejšie položky ostatných nákladov (účet 549) sú:
-

6.

členské príspevky EBU a iné členské príspevky v sume 310 873 €
ceny a výhry v súťažiach 258 638 €
náklady na poistenie majetku a osôb 244 819 €
tvorba rezerv a zúčtovanie rezerv na súdne spory -413 199 €.

Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

RTVS neeviduje v bežnom účtovnom období na svojich účtoch podiel zaplatenej dane.

7.

Významné položky finančných nákladov

Položka
Zmluvné pokuty a penále (541)
Ostatné pokuty a penále (542)
z toho:
- udelené pokuty za porušenie záväzných noriem a zákonov a úroky
z omeškania
- tvorba/zníženie rezerv na riziká vyplývajúce zo správnych konaní vedených
voči RTVS
Kurzové straty (545)
z toho:
- realizované
- nerealizované

337

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
13 208

36 730

26 364

38 404

17 526

-1 674
25 670

8 838
21 932

25 616
54

21 552
380

Bežné účtovné
obdobie
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8.

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

Suma
27 028

27 028

Čl. V
OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Rozhlas a televízia Slovenska eviduje k 31. decembru 2020 na podsúvahových účtoch:
 špeciálny materiál civilnej ochrany vo výške 15 879 €,
 výpravné prostriedky v celkovej sume 3 900 730 €, o ktorom účtuje ako o zásobách,
 neuhradené pôžičky pracovníkov z FKSP v sume 631 €.

Čl. VI
ĎALŠIE INFORMÁCIE
1.

Iné aktíva nevykazované v súvahe

Rozhlas a televízia Slovenska, podľa zákona č. 532/2010 Z.z., má povinnosť uchovávať a archivovať
programové, významné dokumentačné a iné fondy ako národné kultúrne hodnoty. Archívy Rozhlasu
a televízie Slovenska obsahujú archívne materiály od začiatku existencie Slovenského rozhlasu a Slovenskej
televízie, ktorých najmä kultúrna a historická hodnota je významná. Majetok archívnych fondov, v súlade
platnými postupmi účtovania, nie je vykazovaný v súvahe a nie je vyčíslená jeho hodnota.
Ďalším aktívom nevykazovaným v súvahe je dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok, o ktorom RTVS
účtuje ako o zásobách a ďalej ho vedie prostredníctvom operatívnej evidencie.
2.

Iné pasíva nevykazované v súvahe

Rozhlas a televízia Slovenska nemá vedomosť o pasívach významného charakteru (napr. so súdnych
sporov), ktoré by neevidovala v účtovníctve a nevykázala v súvahe.
3.

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú v súvahe

Rozhlas a televízia Slovenska má k 31.12.2020, na základe rámcových zmlúv o vystavovaní bankových
záruk s Tatra bankou (č. 129701/II), uzatvorené bankové záruky v celkovej hodnote 445 000 €.
Beneficient
UEFA
UEFA
Spolu

4.

Číslo záruky
618.795
619.626

Suma záruky
320 000
125 000
445 000

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Rozhlas a televízia Slovenska má k 31.12.2020 vo vlastníctve nehnuteľnú kultúrnu pamiatku – budovu
Slovenského rozhlasu v Bratislave na Mýtnej ulici, ktorá bola za kultúrnu pamiatku vyhlásená ku koncu roka
2017.
Ďalšou nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve RTVS je budova Slovenského rozhlasu v Košiciach
na Moyzesovej ulici.
V roku 2020 sa uskutočnila rekonštrukcia Ľudového domu Nová Sedlica – Domček dedka Večerníčka, ktorý
je tiež národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve RTVS.
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5.

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Rozhlas a televízia Slovenska nemá vedomosť o žiadnych významných skutočnostiach medzi dňom, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, ktoré by mali významný vplyv na účtovnú
závierku za rok končiaci 31.12.2020.
6.

Informácie o iných významných skutočnostiach ovplyvňujúcich činnosť účtovnej jednotky

V decembri 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny o rozšírení nového typu vírusu spôsobujúceho ochorenie
COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta vrátane Európskej únie
a Slovenskej republiky a jeho negatívny vplyv nadobudol veľké rozmery.
Nepriaznivý vývoj spôsobený ochorením COVID-19 mal vplyv na fungovanie celej spoločnosti počas roka
2020 a pretrváva aj v roku 2021.
Štátom prijaté opatrenia na obmedzenie šírenia ochorenia majú vplyv aj na činnosti RTVS.
V roku 2020 bola obmedzovaná výroba relácií a bolo zrušených množstvo športových podujatí, ktoré sa
prejavili
poklesom tržieb z podnikateľských aktivít RTVS (reklama, sponzoring), ktoré však nemali
významný vplyv na hospodárenie RTVS.
V roku 2021 RTVS zatiaľ nepočíta so zrušením veľkých športových podujatí, ale ich neuskutočnenie by malo
výrazný vplyv na pokles tržieb z reklamy.
RTVS počas celého obdobia pandémie zabezpečuje preventívne opatrenia proti šíreniu ochorenia a na
ochranu zamestnancov, a to pravidelným testovaním zamestnancov, zabezpečením ochranných prostriedkov
pre zamestnancov a pravidelnou dezinfekciou objektov RTVS. Uvedené preventívne opatrenia majú
negatívny vplyv na výsledok hospodárenia RTVS.
Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na
zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.
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