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Úvod 
 
Obchodná spoločnosť Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. (názov 

k 4.1.2021 BP Media, s.r.o.), sa dňom 6.8.2020 stala 100% dcérskou spoločnosťou 

mesta Topoľčany na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu uzavretej medzi           

WP Production, a.s., Mostná 13, 949 01 Nitra a  Mestom Topoľčany,                             

Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.  

K 31.12.2020 bolo hlavnou činnosťou spoločnosti rozhlasové vysielanie lokálneho 

rádia – Rádio YES (v súčasnosti Rádio Topoľčany). 
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1 Identifikačné údaje spoločnosti 

 
Názov do 4.1.2021: BP Media, s.r.o. 

Názov od 5.1.2021: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.                           
                                (ďalej aj ako „Spoločnosť“) 

Sídlo: Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 
IČO: 36728683 
DIČ: 2022310114 
Štatutárny orgán: konateľ 
Mobil: 0944 302 894 
E-mail: riaditel@kulturato.sk 

Web: www.kulturato.sk 

Logo spoločnosti: 

 

 
 
 
 
 
1.1 Prevádzky a strediská 
 
Rádio Topoľčany 
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 
 
Od 1.5.2021 otvorenie ďalšej prevádzky za účelom poskytovania filmových 
a divadelných podujatí verejnosti 
Spoločenský dom 
Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany 
 
 

2 Organizačná štruktúra  
 
K 31.12.2020 mala Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany 1 zamestnanca a  
1 externého moderátora. 
Od 1.1.2021 v zmysle Zmluvy o prevode činností a prechode zamestnanca uzavretej 
s Mestským kultúrnym strediskom Topoľčany zo dňa 21.12.2020 prešlo do Spoločnosti 
5 zamestnancov v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákonníka práce. Predmetom 
zmluvy bol  prevod činností organizačného útvaru Oddelenia kultúrno – výchovných 
aktivít Mestského kultúrneho strediska Topoľčany za účelom vytvorenia jednej 
spoločnosti mesta Topoľčany poskytujúcej kultúru a mediálnu činnosť. 
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3 Hlavná činnosť spoločnosti k 31.12.2020 
 
Spoločnosť Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. mala k 31.12.2020  
vo svojej hlavnej činnosti prevádzkovanie rozhlasového vysielania. Rádio YES  
(v súčasnosti Rádio Topoľčany) v tomto čase nadviazalo na vysielaciu štruktúru  
Rádia YES platnú od 2.9.2014.  
 
Medzi hlavné príjmy spoločnosti patrila reklamná a agentúrna činnosť v oblasti 
mediálnej tvorby, reklamy a sponzoringu. V roku 2020 aj táto spoločnosť pocítila 
dopady koronakrízy, najmä v úbytku reklamných obchodných partnerov.  
V mesiacoch apríl až júl prerušila vysielanie v rádiu. Mesto Topoľčany poskytlo 
Spoločnosti pôžičku vo výške 20 000 € so splatnosťou 10 rokov.  
Taktiež boli poskytnuté dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na udržanie 
zamestnanosti, ďalšou pomocou bola dotácia zo Sociálnej poisťovne v podobe 
odpustenia odvodov.  
 
Spoločnosť využila možnosť poskytnutia dotácie z Ministerstva hospodárstva SR  
na pokrytie fixných nákladov od marca 2020. Žiadosť bola zasielaná v marci 2021 
a keďže sa jednalo o výnos z roku 2020 bolo nutné požiadať o odklad podania 
daňového priznania spolu s účtovnou závierkou za rok 2020. Dotácia bola poskytnutá, 
čo sa prejavilo aj v hospodárení  – zisk po zdanení vo výške 7 481,86 €.  
Neposkytnutím dotácie by Spoločnosť vykazovala stratu. 
 
 

4 Prehľad nákladov a výnosov za rok 2020 
   

Náklady Suma v €:     

Spotreba materiálu 3369,83  
Režijný materiál 334,22  
Reklamné predmety 507,05  
Kancelárske potreby 39,73  
Drobný majetok 2488,83 

Spotreba energie 1001,04  
Prevádzkové náklady - Mesto TO 1001,04 

Spotrebované nákupy 4370,87 
Opravy a udržiavanie 20,00  

Opravy a udržiavanie 20,00 
Ostatné služby 14512,25  

Autorská odmena SOZA 4740,00  
Inzercia 108,00  
Používanie frekvencie 23,04  
Webhostingové služby 201,92  
Telefón 83,60  
Poštovné 39,35  
Náhrady výrobcom a odmeny 1164,91 
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Účtovné práce 100,00  
Nájom - Mesto TO 3606,45  
Reklama a reklamné služby 445,20  
Internet 708,26  
Výpisy, notárske zápisnice 4,50  
BOZP 90,00  
Výroba rozhlasových relácií 2904,00  
Poplatok za stravné lístky 43,02  
Ostatné služby - nedaňové 250,00 

Služby 14532,25 
Mzdové náklady 9448,59 
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 1800,00 
Zákonné sociálne poistenie 3836,68  

Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 3680,27  
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 156,41 

Zákonné sociálne náklady 188,18  
Tvorba SF 31,98  
Stravné lístky 156,20 

Osobné náklady 15273,45 
Ostatné dane a poplatky 352,50  

Notárske a súdne poplatky a iné 352,50 
Dane a poplatky 352,50 
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 1,66 
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 96,03 
Iné náklady na hospodársku činnosť 97,69 
Ostatné finančné náklady 166,70  

Bankové poplatky 166,70 
Finančné náklady 166,70 
Splatná daň z príjmov 319,10  

Splatná daň z príjmov 319,10 
Daň z príjmov a prevodové účty 319,10 
        
Náklady celkom 35112,56 
         

Výnosy 
 

    

Tržby z predaja služieb 23221,09  
Reklamný priestor v rádiu 14603,26  
Služby spojené s vysielaním 4485,83  
JUBILANTI 4132,00 

Tržby za vlastné výkony a tovar 23221,09 
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 19373,33  

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti - preplatky 2074,01  
Dotácia UPSVaR 1669,22  
Odpustenie odvodov SP 156,41  
Dotácia MHSR 15473,69 

Iné výnosy z hospodárskej činnosti 19373,33 
        
Výnosy celkom 42594,42 
        
Hospodársky výsledok - zisk 7481,86 

 
 
Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu sa mesto Topoľčany zaviazalo 
splatiť časť podielu vo výške 10 000€ vo forme poskytnutia vysielacieho času  
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pre predávajúceho WP Production, a.s. počas 4 rokov. Uvedená suma zodpovedá 
dĺžke vysielacieho času 10 000 minút. Na základe tejto skutočnosti bola predpísaná 
pohľadávka voči mestu Topoľčany a zároveň záväzok voči WP Production, a.s.  
vo výške 10 000 €. 
 
 

5 Základné činnosti a poslanie spoločnosti  
 
Spoločnosť Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o: 
 

- vytvára podmienky pre rozvoj tvorivých kultúrnych aktivít občanov a mládeže, 
združuje ich do záujmových kolektívov a krúžkov, poskytuje odbornú metodickú 
pomoc, podnecuje a uspokojuje kultúrne záujmy občanov mesta 

- sprostredkováva občanom umelecké hodnoty amatérskeho a profesionálneho 
umenia 

- usporadúva súťaže, festivaly, prehliadky, koncerty a iné aktivity v rôznych 
odboroch kultúrno-osvetovej činnosti 

- kultúrny a spoločenský život, usporadúva miestne slávnosti a podujatia,  
pri príležitosti významných kultúrnych a historických výročí, približuje význam 
osobností v oblasti kultúry 

- sprístupňuje verejnosti filmové podujatia, plní technické a ekonomické úlohy 
spojené s prevádzkou kina, zabezpečuje jeho propagáciu a usporadúva 
verejné kinematografické predstavenia 

- organizuje kultúrno-spoločenský život, kultúrny oddych a rekreáciu 
- sprístupňuje hodnoty ľudovej kultúry 
- riadi činnosť záujmových klubov podľa záujmu obyvateľov mesta Topoľčany 

a výmenné zájazdy týchto klubov s domácimi i zahraničnými partnermi 
- poskytuje odborné služby iným fyzickým a právnickým osobám z oblasti 

kultúrno-vzdelávacej činnosti 
- prispieva k zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelávania dospelých 

a mládeže formou vzdelávacích aktivít a kurzov, školení, seminárov a ďalších 
foriem vzdelávania podľa záujmu občanov 

- zabezpečuje propagáciu kultúry v meste 
 
 

6 Predpokladaný budúci vývoj 
 

V nasledujúcom období Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. nadviaže  
na jej hlavné činnosti s cieľom ich efektívneho rozvoja.  
Vývoj účtovnej jednotky bude výrazne ovplyvnený dopadmi pandémie COVID-19. 
Pozastavenie činností v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu bude mať vplyv najmä 
na príjmy spoločnosti. Obmedzenia, ktoré boli zavedené v čase pandémie 
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a pretrvávajú doteraz nepovoľujú naplno využívať potenciál a možnosti v organizovaní 
podujatí, ktoré sú základným pilierom príjmov našej spoločnosti. 
 
6.1 Kompenzácie strát 
  
Spoločnosť má záujem uchádzať sa  o možnosti kompenzácie strát, ktoré sú  
pre organizácie v kultúrno-kreatívnom priemysle nastavené  v rámci dotácií, grantov,  
či štipendií.  
Významnou zložkou príjmov spoločnosti bude tiež produkovanie nielen agentúrnych, 
ale aj  vlastných umeleckých podujatí a predstavení.  
 
6.2 Podujatia, divadelná a autorská činnosť 
 
V roku 2021 uvedie prvú divadelnú inscenáciu určenú deťom a školám nielen 
v pôsobnosti mesta, ale aj školám zo širšieho okolia. Ďalším z autorských projektov 
bude kabaretná talkshow so zaujímavými hosťami. Exteriérové podujatia bude ďalej 
dotvárať detská moderátorka „Kamarátka Kika“ ktorá sa so svojim animačným 
programom stane pravidelnou súčasťou detských podujatí organizovaných 
Spoločnosťou. Pre deti ďalej vytvorí filmový festival a dramaturgiu hudobných 
koncertov zacieli aj pre násť-ročných, ktorí sú často v kultúre opomenutá veková 
kategória. 
 
6.3 Galéria a Informačno-turistické centrum 
 
V nasledujúcich mesiacoch Spoločnosť plánuje prebrať do svojej pôsobnosti Galériu 
mesta Topoľčany, v ktorej nadviaže na umelecký plán z predchádzajúceho roka, 
doplní ho atraktívnymi sprievodnými podujatiami a vytvorí v nej priestor pre oddych, 
umelecké vyžitie, či posedenie pri káve v obklopení výtvarného umenia. Takýto 
priestor bude vhodný na umeleckú – klubovú činnosť pre verejnosť, filmových 
a „artových“ nadšencov nie len z Topoľčian.  
V priestoroch galérie bude ďalej informačno-turistické centrum, ktoré bude 
registrované do Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Takéto centrum 
je schopné poskytnúť návštevníkom mesta, ale aj jeho obyvateľom komplexné 
informácie o meste a jeho histórii, kultúrnych a historických pamiatkach, ale aj 
informácie o možnostiach ubytovania, cestovných poriadkoch, reštauračných 
zariadeniach, knižnici, múzeu a ďalšie iné dôležité informácie.  
Návštevník si bude môcť zakúpiť sériu upomienkových predmetov mesta.  
 
6.4 Rádio a médiá 
 
V oblasti mediálnej tvorby, reklamy a sponzoringu chce Spoločnosť vytvárať nové 
príležitosti prezentácie obchodných partnerov vo forme nových relácií na základe 
vývoja vysielacej a programovej štruktúry Rádia Topoľčany.  Reklamný priestor ďalej 
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Spoločnosť poskytuje na LED obrazovke, či v prostredí webovej stránky a sociálnych 
sietí. Začína rozvíjať aj lokálnu reportážnu činnosť, na ktorú neskôr nadviaže  
aj pripravovaná mestská televízia.  
 
6.5. Ďalšie činnosti 
 
Spoločnosť ďalej ponúka vzdelávacím agentúram a spoločnostiam prezenčné  
a on-line lektorské služby pre akreditované kurzy Mediátor - Lektor. Pre školy sú to 
vzdelávacie programy zamerané na históriu mesta a regiónu.  
Najnovší projekt je „Hrdinova z oblakov“. 
 
 
Záver 
 
Cieľom spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o., je v roku 2021 

rozvíjať svoju činnosť v ďalších oblastiach kultúry a médií, zlepšovať podmienky  

pre rozvoj aktivít a zároveň zlepšovať aj úroveň pracovných podmienok svojich 

zamestnancov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Bakura, DiS.art. 
                                                                                              konateľ spoločnosti 


