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V roku 2008 naša spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní svojich úloh v prostredí 
mediálneho rastu – spúšťanie novej 3-ky STV, čo znamenalo prerozdelenie 
pracovných možností aj v regionálnom prostredí.  
Udržať skúsených a zručných pracovníkov znamenalo zmeniť doterajšie pracovné 
postupy, nakoľko finančné docenenie vykonávanej práce sme mohli realizovať len 
do úrovne našich očakávaných zdrojov. Nebola to úloha ľahká, ale v konečnom 
dôsledku sa nám to podarilo zvládnuť. 
Koniec roka sa niesol v podmienkach prípravy prechodu na novú menu, ale 
i nastavajúcej finančnej krízy, ktorá ovplyvnila naše výnosy najmä v stredisku 
televízie z reklamného priestoru predvianočného obdobia.  
Dosiahnutý hospodársky výsledok – zisk – znamená, že i napriek tejto zložitosti sa 
nám hospodárenie spoločnosti v roku 2008 podarilo zvládnuť. 

 
 
 
 
I. Vysielanie a programová štruktúra  

 
 
 
1.1. Správy TV Turiec 
1.2. Aktuálna téma 
1.3. Priame prenosy z mestského zastupiteľstva 

          Vyššie uvedené druhy relácií sú realizované na základe „Zmluvy o dielo“ 
s mestom Martin a   finančné prostriedky sú odsúhlasené MsZ v rozpočte mesta 
Martin 

1.4. Dokument z výmennej siete 
     Vysielanie realizované vlastnou výrobou a z výmennej siete získaných do- 

kumentov výmenou za nami vyrobené dokumenty.  
V  tomto formáte  sme  zabezpečili aj vysielanie relácii OBČAN EÚ, 
EUROVIRTUÁL. 

 
1.5. Textové a obrazové informácie 
        Vlastná výroba textových a obrazových informácií. 
 
 
 
Programová štruktúra vysielania: Spravodajstvo TV Turiec             8x denne 
                                                           Aktuálna téma                               3x denne 

                                                                 Dokumenty                                    3x denne  
 
      
Zároveň  sme realizovali rozšírenie  spravodajstva  o informácie  zo  Žilinského 
samosprávneho  kraja v piatky a soboty 1x denne o 17,00 hod. 
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      V období roku 2008 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali: 

 
 

 
1.1. – 156 vydaní správ TVT  

V relácii sa venujeme aktuálnemu spravodajstvu, problematike všetkých oblastí 
života v meste Martin a regióne, prinášame aktuálne informácie z kultúrno-
spoločenských podujatí. Venujeme pozornosť občianskym problémom a 
problematike nezamestnanosti. Pravidelne prinášame informácie z činnosti 
vedenia a orgánov mesta, samosprávy hlavne v meste Martin ale i ostatných 
miest a obcí regiónu Turiec. 
V samostatnom bloku sa venujeme informáciám a problematike športu 
v regióne. 
V jednotlivých mesiacoch sme vyrobili celkom 1060 spravodajských príspevkov: 
 
 

  počet príspevkov 

mesiac 
rok 
2006 

rok 
2007 

rok 
2008 

január 73 83 87 
február 83 94 97 
marec 86 95 98 
apríl 80 98 102 
máj 99 102 104 
jún 98 88 99 
júl 67 69 77 
august 69 65 71 
september 85 69 68 
október 88 91 98 
november 82 89 79 
december 81 83 80 
Spolu 991 1026 1060 
    

                              
 
 

 Výroba spravodajstva ako i celkové vysielanie TVT bolo v priebehu roku 2008  
monitorované Radou pre vysielanie a retransmisiu. Zatiaľ všetky správne konania 
boli zastavené s konštatáciou, že vo vysielaní TVT nedošlo k porušeniu zákona 
a TVT vysiela v súlade s vydanou licenciou a programovou štruktúrou.  
Naše spravodajské informácie sú vyvážené a pre informáciu uvádzame, že voči 
TVT nie je vedený žiaden spor – súdnou ani inou cestou z titulu neobjektívnych 
alebo iných spor vyvolávajúcich informácií. O kvalitatívnej úrovni našej tvorby 
svedčí i ocenenie 3.miesto za publicistiku, ktoré sme získali v súťaži lokálnych 
televízii spolku LOTOS v hodnotenom období. 
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1.2. – 52 vydaní aktuálnej témy     

V priebehu roku 2008 sme vyrobili a odvysielali v rámci tohto druhu programu 
besedy rôzneho obsahu viaceré v priamom prenose  s možnosťou zapojenia sa 
divákov prostredníctvom telefónu.  
Zdokumentovali  sme  i mnohé  iné  kultúrno - spoločenské  akcie  a priniesli  
sme  ich  naším  divákom  na televíznu obrazovku, čím sme spestrili obsah tohto 
formátu.  
 
Jednalo sa o nasledovné:  

• Charitatívna akcia pre deti z detských domovov, 
• Opatrovate ľská služ ba v  meste, 
• Cantica  collegium  musicum, 
• Najlepšia futbalová jedenástka roka, 
• Jaroslav  Katriňák – motocyklový pretekár, 
• Fašiangy v skanzene, 
• Život detí v DD V Martine,  
• Problematika so separovaným odpadom v meste Martin,     
• Vyhlásenie najlepších športovcov v meste Martin, 
• Problematika práce policajných zložiek v kompetencii KR 

PZ v žiline,  
• Nová akčná hra pre mladých –Air soft, 
• Veľká noc na dedine,  
• Zhodnotenie sezóny 2007/2008 pre martinských 

hokejistov, 
• 15. rokov od založenia Posádkového klubu v Martine, 
• Workshop – Lotos 2008 
• Ukončenie sezóny mladých hokejistov, 
• Zdravá výživa, 
• Skanzen – Láska, bože láska, 
• Problematika dodávky tepla pre obyvateľov v  meste 

Martin v ďalšej  vyk ur ovacej  sezóne , 
• Miss stredných škôl regiónu Turca 2008, 
• Dni mesta 2008,     
• Historický úspech martinských volejbalistov, 
• Deň det í , 
• Krása čipky,  
• Malá vodná prieto čná elek t r ár eň , 
• Alergie, 
• Konferencia katastrof, 
• Kováčske dni 2008, 
• Skanzen – Turčianska harmonika, Anna-bál, 
• Štiavnický kotlík, 
• Martinské matičné slávnosti, 
• Bystrička – obec T.G.Masaryka, 
• Celoslovenské stretnutie členov rodiny Kováčikovcov, 
• Augustové udalosti roku 1968 v meste Martin, 
• Začiatok školského roka, 
• Scénická žatva 2008, 



• Kláštor pod Znievom – kolíska vyššieho vzdelania v Turci, 
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• 31. ročník Martinského jarmoku, 
• Michalský jarmok v skanzene, 
• Produkcia nebezpečného odpadu občanmi a možnosti ich 

legálnej    
      likvidácie, 
• 60.výroči e založ enia Spojenej  školy v Martine, 
• Ukončenie salašníckej sezóny, 
• Martinská fakultná nemocnica – už 120. ročná, 
• 90.výročie martinskej deklarácie, 
• Oceňovani e osobností mesta, 
• Euro – nová mena, 
• Zo zákulisia zimného štadióna, 
• Liečba závislostí, 
• Literárna spoveď, 
• Mikuláš v meste Martin, 
• Beseda o opatrovate ľskej  star ost l i vost i  v meste,  
• Vianočná aktuálna téma. 

   
             

 
1.3 – priame prenosy 

V priebehu roku 2008 sme zabezpečili 12 priamych prenosov  zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva  v Martine aj s následnou sobotnou reprízou. 
Stále sa potvrdzuje, že tieto prenosy sú jednou z najsledovanejších  foriem nášho 
vysielania a našimi divákmi sú vnímané mimoriadne pozitívne vzhľadom na 
objektívnosť prinášaných informácií – nezostrihaný prenos. 
 
 

 
1.4 – dokumenty 

V rámci dokumentu sme odvysielali 52 relácií. 
V tejto forme sme v priebehu roku zabezpečili vysielanie viacerých častí  takých 
projektov ako boli   - Občan EÚ,  
                                  - Eurovirtuál,  
                                  - Doma v Európe, ale i dokumentov z protidrogového fondu.  
Časť dokumentov sme zabezpečili výmenou z iných lokálnych TV,  ale 
i z produkcie a tvorby producentov regiónu. 
Nakoľko je však v zmysle platnej legislatívy potreba vysporiadania autorských 
práv, tu sme išli iba do výšky nákladov, aby boli vykryté výnosmi z vysielania 
cyklov: Občan EÚ, Eurovirtuál. 
 
1.5 - videotext
              

      

Vysielanie videotextu je v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii doplnkovým 
vysielaním, no v našej programovej štruktúre  má najširší vysielací priestor. 



Pre spestrenie jeho vysielania sústavne okrem pravidelnej dennej obmeny 
informácií sme už tradične v období Vianoc a  Nového roka pripravili špeciálny 
videotext s cieľom oslovenia čo najväčšieho  počtu divákov. 
Jeho kľúčové miesto v programovej štruktúre predstavuje i  záujem  obchodných 
partnerov o reklamný čas na jeho stránkach, no tento bol v predvianočnom období 
negatívne ovplyvnený nástupom novej meny a začínajúcou finančnou krízou. 
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II. Technika a technológie 
 
Aj v roku 2008 sme z vlastných zdrojov hospodárenia pokračovali v zhodnocovaní 
majetku spoločnosti a zabezpečili obnovu resp. rozšírenie majetku nasledovne: 
 

 
HMOTNÝ MAJETOK nad 30.000,- Sk: 

škoda fabia combi červená  -akontácia                 160 250,- Sk    ( 5319,33 €)               
 
 
Drobný hmotný majetok - Technika  do 30.000,- Sk
 

: 

 
11 596,00     
PC réžia                                                                     12 294,00     
monitor réžia                                                              4 379,00 PC internet redaktori                                                
aver key 330                                                               2 790,00 
SWIT S-8110 S                                                           7 400,00 
DV CAM kazety (9 ks)                                              8 910,00 
Spolu                                                                         47 369,00     ( 1572,36 €)                       
 
 
 
III. Prevádzka kina a celej budovy objektu „kina Moskva“ 
 
V roku 2008  sme pokračovali v rámci  podnikateľských činností v zabezpečovaní 
prevádzkovania KINA ako aj správu celej budovy na základe nájomnej zmluvy 
medzi mestom Martin a spoločnosťou TV Turiec. 
 

  
3.1- prevádzka objektu kina   

V roku 2008 sme realizovali ďalšie zhodnocovanie budovy, ktoré predstavovalo: 
• modernizáciu ďalšej prevádzky, ktorá je určená na prenájom  - vybudovanie  

samostatného zázemia  WC a rozvodov vody + kanalizácie, oprava el. 
rozvodu + výmena okien a dverí v tejto prevádzke za tepelnoizolačné preve-
denie 

• I. etapa výmeny okien v prevádzke TV – prízemie 
• opravy celého stropu a bočných stien včítane vzduchotechniky + 

elektrorozvodov v zhromažďovacej chodbe – vestibul kina 
• opravy premietacích zariadení 

 
Ďalej sme realizovali bežné opravy – dielčie bodové opravy strechy, elektro-
inštalácie , opravy - prečistenie kanalizácie – problém zapchávania, nedostatočný 
sklon, revízie a podobne. 
Do budovy sme reinvestovali väčšiu čiastku ako sme vybrali z podnájmov. 



Podarilo sa nám zabezpečiť medziročný nárast tržieb z prenájmu, čo v centre 
mesta , kde v súčasnosti je väčšia ponuka modernejších priestorov nás stála nemalé 
úsilie. 
V súvislosti s touto skutočnosťou vlastník objektu mesto Martin si musí uvedomiť, 
že z bežnej činnosti objektu – kultúrnospoločenské využitie -nie je možné vytvoriť 
zdroje na celkovú obnovu a rekonštrukciu tohto objektu. 
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Stav v elektroinštaláciách

Vzhľadom k sprísňujúcej sa legislatíve aj v oblasti verejného zdravotníctva bude 
zrejme potrebné vykonať aj rekonštrukciu vzduchotechniky KINOSÁLY. 

 najmä rozvodné skrine  nevyhovujú súčasným normám  
a bude problém absolvovať nadchádzajúcu revíziu elektrických rozvodov s pozi-
tívnym záverom.  

Zo strany verejnosti, ktorá si k nám do kina opäť našla cestu sme konfrontovaní 
s oprávnenou požiadavkou zabezpečiť aj výmenu sedadiel

Mesto Martin síce neuspelo v kandidatúre na EHMK 2013, kde bola vízia 
zrekonštruovať objekt ako celok, no udržať objekt v reálnej prevádzke do ďalších 
období k spokojnosti jeho návštevníkov – hlavne obyvateľov mesta Martin bude 
vyžadovať od vlastníka objektu venovať mu inú pozornosť ako tomu bolo 
doposiaľ. 

 za modernejšie nakoľko 
vydržať plnohodnotne sedieť a mať kultúrny zážitok z filmu, ktorý má aj 3 hodiny 
dĺžky je na súčasných sedadlách utrpením.  

 
 

 
3.2 – prevádzka kina   

Aj v roku 2008 sme zabezpečili prevádzkovanie KINA v režime, ktorý je 
samofinancovateľný (tak ako v predchádzajúcich rokoch) – s vyrovnaným 
hospodárením, zisk vo výške 
Tento výsledok sa nám darí zabezpečovať už stabilne pričom v hodnotenom období 
sme zabezpečili zatiať najvyššie tržby vo výške 

68 816,- Sk. ( 2284,27 € ) 

2 107 tis. Sk ( 69,94 tis.€ ).
Tieto výsledky sme dosiahli systematickým prístupom vo viacerých oblastiach, 
a ktoré dnes znamená nezanedbateľný obchodný potenciál v tejto oblasti našej 
činnosti. 

  

Naše KINO zaujíma popredné miesto v poradí slovenských kín vrátane multiplexov 
z pohľadu dosiahnutých tržieb a návštevnosti. 
Na dosiahnutie našich kultúrnych aktivít a vydobytie si rešpektu u distribučných 
spoločností – v podobe premietania filmových noviniek – niektoré v celoslovenskej 
premiére sme nedostali od mesta Martin žiadne dotácie resp. finančné prostriedky.  
Všetky aktivity sa realizujú vlastnými silami a s ekonomickým efektom ako je 
uvedené. 
Aj roku 2009 chceme pokračovať vo vytváraní lepšieho kultúrneho prostredia 
v našom KINE, no sme obmedzení našimi finančnými možnosťami.   
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Poradie kina MOSKVA vrámci SR 
(počet kín 250 vrátane multiplexov) 
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* Údaje za rok 2008  ešte nie sú  k dispozícií. 
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IV. Hospodárenie TV Turiec za rok 2008    
 
Výnosy dosiahnuté celkom            7 162 475,- Sk          (237 750,61 €) 
Náklady dosiahnuté celkom          7 101 518,- Sk          (235 727,21 €) 
 
Spoločnosť hospodári v režime platcu DPH. 
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk 
 
 

 
4.1 – Stredisko Televízia Turiec        

Výnosy celkom      4 302 569,- Sk    (142 819,13 €) 
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4.2 – Stredisko  kino   Moskva     

Výnosy celkom    2 859 906,- Sk    (94 931,49 €) 
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4.3-Náklady za rok 2008 stredisko Televízia Turiec 

Náklady celkom              4 310 429,-  Sk       (143 080,03€) 
 

účet názov účtu 

rok 2006 rok 2007 rok 2008 

v Sk v Sk  v Sk   v EURO  

501100 kancel.potreby               47 896,20                50 681,00                45 014,30              1 494,20     
501200 PHM-fabia modrá             18 996,30                24 935,00                37 361,00              1 240,16     
501220 PHM-fiat              35 207,50                39 374,00                  8 551,00                 283,85     
501240 PHM-fabia červená                          -                              -                  24 666,40                 818,78     
501400 ostatný drobný majetok           149 114,40                70 577,00                71 276,60              2 365,95     
502100 elektrická energia             47 259,00                58 265,00                66 663,40              2 212,82     
502200 teplo              58 643,00                58 983,00                66 719,60              2 214,68     
502210 vodné,stočné               5 122,10                  2 972,00                  3 080,00                 102,28     
511100 opravy a údržba - auto             52 681,30                21 380,00                85 190,00              2 827,79     
511200 opravy a údržba - majetok            49 217,10                22 001,00                34 775,80              1 154,35     
511300 revízie                2 500,00                  2 500,00                  2 500,00                   82,98     
512100 cestovné                   931,00                  1 197,00                  1 516,00                   50,32     
513100 reprezentačné               3 516,20                  3 207,00                  2 989,60                   99,24     
518100 ostatné služby(sprav.servery,up grade)           32 871,30                28 835,00                30 713,40              1 019,50     
518200 telefóny              55 365,00                49 342,00                38 563,70              1 280,08     
518300 nájom technika               1 000,00                  1 000,00                  1 000,00                   33,19     
518400 poštovné poplatky               1 866,00                  3 345,00                  3 924,00                 130,26     
518410 sprostredkovanie stravovania              1 200,00                  1 200,00                  1 200,00                   39,83     
518520 reklama                1 687,50                            -                    2 820,20                   93,61     
518600 pránické, daňové služby             22 000,00                24 000,00                31 500,00              1 045,61     
518620 redaktor., kameraman.práce              1 500,00                  4 300,00              290 282,30              9 635,62     
518630 ochrana objektu             20 940,00                20 940,00                20 940,00                 695,08     
518700 vývoz odpadu             12 534,40                12 650,00                12 676,30                 420,77     
518820 drobný nehmotný majetok             27 110,10                51 550,00                23 400,00                 776,74     
518840 leasing-fiat              76 064,40                31 694,00                            -                          -       
521100 mzdové náklady - pracovníci       1 721 288,00           1 856 883,00           1 936 647,00            64 284,90     
521200 mzdové náklady - dohody            28 595,00                35 640,00                  9 500,00                 315,34     
523100 odmeny členom DR             16 500,00                19 800,00                19 800,00                 657,23     
524100 soc.odvody -pracovníci           602 980,00              635 144,00              683 106,00            22 674,96     
527100 náklady- dočasná náhrada príjmu              4 058,00                  1 834,00                11 141,00                 369,81     
527200 tvorba sociálneho fondu             12 227,00                13 032,00                21 404,00                 710,48     
527210 55% - náklady na stravovanie            92 510,00              105 848,00              100 193,50              3 325,80     
531100 cestná daň                4 339,00                  4 200,00                  5 967,00                 198,07     
538100 ostatné dane a poplatky               2 551,30                  4 400,00                  5 000,00                 165,97     
538110 konces.poplatky, OZIS             15 600,00                15 600,00                16 140,00                 535,75     
538200 súdne, správne a miestne popl.                 958,00                     120,00                  1 779,70                   59,08     
538210 popl.za užívanie dialnic               2 200,00                  1 100,00                  1 100,00                   36,51     
538220 nákup kolkov               3 800,00                  2 000,00                  3 100,00                 102,90     
548200 daň.neuznané náklady                          -                  37 869,00                  2 000,00                   66,39     
548300 príspevky PO-Lotos               7 000,00                  7 000,00                  8 000,00                 265,55     
548400 poistenie majetku             31 125,00                30 859,00                30 871,50              1 024,74     
548420 poistenie (zákonná, havarijná) - fiat              6 247,00                11 133,00                  7 359,00                 244,27     



548430 poistenie (zákon., havarij.) - fabia č.,m.            11 268,00                14 538,00                29 925,50                 993,34     
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548500 neuplatnená DPH-auto                          -                              -                  38 751,00              1 286,30     
548510 neuplatnená DPH-koef.               1 365,30                  3 092,00                  2 849,40                   94,58     
548600 nadlimit PHM                           -                              -                    4 088,40                 135,71     
551100 odpisy hmotný + nehmotný majetok          275 550,60              246 469,00              246 469,00              8 181,27     
551200 odpisy - dopravné prostriedky                         -                  86 700,00              160 920,00              5 341,56     
562100 úroky z úveru ( škoda fabia modrá, červ.)           27 108,10                33 996,00                48 580,00              1 612,54     
568200 bankové poplatky             13 178,00                  8 113,00                  8 413,20                 279,28     
501220 PHM tico              10 258,90                            -                              -                          -       
501300 videokazety                3 459,00                            -                              -                          -       

552100 tvorba rezervy           162 353,00                            -                              -                          -       

  SPOLU            3 781 742,00           3 760 298,00           4 310 428,80          143 080,02     

 
 

 
4.3-Náklady za rok 2008 stredisko kino Moskva 

Náklady celkom              2 791 089,-  Sk     (92 647,18€) 
 

účet názov účtu 
rok 2006 rok 2007  rok 2008  
v Sk v Sk  v Sk   v EURO  

501901 plagáty - program kina               52 746,90                50 430,00                37 033,60              1 229,29     
501902 ost.drobný majetok               1 252,10                10 409,00                24 222,30                 804,03     
501903 čistiace a kancel.potreby             15 041,30                16 924,00                22 696,20                 753,38     
502901 elektrická energia           101 703,80              144 731,00              173 364,20              5 754,61     
502902 teplo            250 003,90              251 040,00              281 114,90              9 331,31     
502903 vodné, stočné             14 740,30                12 790,00                19 347,60                 642,22     
511901 opravy a údržba - majetok            59 523,90                86 488,00              334 831,20            11 114,36     
511902 revízie                2 460,00                  6 025,00                13 784,90                 457,57     
512901 cestovné                2 973,00                     224,00                     298,00                     9,89     
518300 Ost.služby - nájom budovy              1 000,00                  1 000,00                  1 000,00                   33,19     

518610 Ost.služby-školenia                          -                              -                    8 200,00                 272,19     

518820 Ost.služby- drob.nehmotný majetok                         -                              -                       600,00                   19,92     
518901 Ost.služby- požičovné        1 014 115,50              753 752,00           1 062 928,40            35 282,76     
518902 expedícia filmov             17 946,40                19 623,00                16 453,70                 546,16     
518903 telefóny                7 341,70                  8 029,00                  8 295,70                 275,37     
518904 poštovné poplatky               7 946,00                  5 495,00                  6 229,00                 206,76     

518906 ostatné služby-vylepenie plagátov            12 750,00                  5 500,00                  1 306,30                   43,36     
518920 reklama v TVT           168 000,00              168 000,00              208 000,00              6 904,34     
521901 mzdové náklady - kino           457 851,00              432 157,00              397 351,00            13 189,64     
524901 soc.odvody - kino           157 572,00              149 721,00              123 462,00              4 098,19     
527100 náklady-dočasná náhrada príjmu                         -                    1 291,00                            -                          -       
538901 ostatné dane a poplatky- SOZA              2 861,20                18 598,00                  2 218,30                   73,63     
551110 odpis-tech.zhod.budovy             13 000,00                37 956,00                48 352,00              1 604,99     

552100 rezervy-dovolenky+SOZA            23 479,00                            -       

  SPOLU            2 384 308,00           2 180 183,00           2 791 089,30            92 647,16     
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4.4a - prehľad použitia finančných prostriedkov z nájmov 
priestorov objektu  
 

kina Moskva  

Finančné prostriedky použité:                                                                                v Sk 
 
1.) v súvislosti s opravami a správou objektu  KINA:  
     zasklenie  ( vandalizmus)                                                                             2 706,-  
     výmena odvíj.jednotky premietanie                                                                28 000,-                                

čistenie kanalizácie                                                                        1 800,- 
     bežné opravy (dverí, strechy, el.materiál,sanita)                                           13 979,- 
     revízie has.prístroje+ blezkozvod+kinotechnika + ich opravy                     31 275,-                                                                      
    čistiace potreby                                                                                                    9  290- 
    oprava vestibul + energie                132 746,- 
    výmena okná (CMC+TVT)                                                                             131 535,-    
    maľovanie chodba +premietač                                                                         36 903,- 
    nové hasiace prístroje                                                                                        17 347,- 
    SPOLU                                                                                                              405 581,-  
 
2.) technické zhodnotenie budovy ( zmluva s prenajímateľom): 

 vodovod.prípojka CMC Data, ventilácia a  
klimat. premietacej kabíny,  zabezpeč.zar.+stav.práce JUDO  

                                                                                                                                 74 356,-  
3.) Náklady za práce súvisiace so správcovstvom celého objektu kina  
     ( mzdy+odvody) 3.000,- + 1.056,- x 12 mesiacov                                     cca 48 700,-  
 
SPOLU  v Sk/€                                                        528 637,-Sk/17547,53€ 
 

Rekapitulácia hospodárenia TV Turiec 
  rok 2006 ROK2007 ROK 2008 
Výnosy spolu 6 841 901 Sk 5 952 504 Sk 7 162 475 Sk 
Náklady spolu 6 166 050 Sk 5 940 481 Sk 7 101 518 Sk 
Hospodársky výsledok pred zdanením 675 851 Sk 12 023 Sk 60 957 Sk 
Daň z príjmov PO 102 153 Sk 0 Sk 0 Sk 
    
    
    

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12. 
  rok 2006 rok  2007 ROK 2008 
POHĽADÁVKY z obchodného styku 463 944 Sk 424 093 Sk 360 853 Sk 
                          v lehote splatnosti 304 909 Sk 288 143 Sk 288096 Sk 
                          po lehote splatnosti 159 035 Sk 135 950 Sk 72 757 Sk 
ZÁVäZKY z obchodného styku 129 522 Sk 90 392 Sk 239 545 Sk 
                         v lehote splatnosti 118 088 Sk 78 958 Sk 229 165 Sk 
                         po lehote splatnosti 11 434 Sk 11 434 Sk 10 380 Sk 
 



 
Celé hospodárenie  za rok 2008 bolo preverované daňovým poradcom 
Ing.Kovačkovou Janou  č.624/99, ktorá vykonala aj kontrolu ročnej závierky za rok 
2008.  
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V. Záver 
 
Ako z predloženého materiálu vyplýva, činnosť TV Turiec bola zabezpečená 
v rozsahu v akom sa zaviazala v zmluvnom vzťahu s mestom Martin a ostatnými 
obchodnými partnermi. 
Kvalita a odborná úroveň poskytovaných služieb v televíznom vysielaní bola 
posudzovaná v priebehu roku 2008 licenčným orgánom s výsledkom, ktorý je 
v správe uvedený. 
Stav hospodárenia bol vykonaný bez výkyvov v celom posudzovanom období.  
Prehľad  stavu záväzkov a pohľadávok hovorí o tom, že spoločnosti sa podarilo 
dodržiavaním platobnej disciplíny zabezpečiť aby sa stav pohľadávok po lehote 
splatnosti oproti predchádzajúcim obdobiam znížil.  
Zvýšenie stavu záväzkov v lehote splatnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu 
spôsobil väčší obchodný styk v mesiaci december v súčasnom období sú tieto 
záväzky vysporiadané .  
Dlhodobé pohľadávky sú z obdobia 1998-2000 uplatnené konkurzmi resp. 
exekúciami no s výhľadom minimálnej úspešnosti. 
 

 
 

VI. Zámer činnosti na rok 2009 
 
Televízia Turiec, s.r.o., ako podnikateľský subjekt v zámere činnosti má zabezpečiť 
na základe zmluvy s Mestom Martin výrobu: 

 
• správy TVT                             v počte 156 
• aktuálna téma                         v počte   52 
• priamy prenos z MsZ             v počte   12 
 

čo predstavuje cca 49,73 % z celkových výnosov spoločnosti, ktoré očakávame 
dosiahnúť. 

 
Vzhľadom k súčasnej finančnej a hospodárskej kríze podnikáme ďalšie kroky 
a opatrenia, aby sme ďalšou činnosťou zabezpečili výnosy cca 10,57 % v stredisku 
televízie. V stredisku Kina

 

  zabezpečujeme programovanie a prevádzku kina 
a spravovanie celého objektu z čoho očakávame dosiahnúť 39,7 % z celkových 
výnosov spoločnosti, ktoré očakávame dosiahnúť. 
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Príloha č.1 k Správe o ... 
Pohľadávky po lehote splatnosti k 
31.12.2008 výška  splatnosť stav   

Názov firmy pohľadávky pohľadávky pohľadávky   
Dieflo, Bánovce nad Bebravou    7 995,00 Sk  22.3.2000 exekučné konanie 2002   
E.G.S -Garan, Martin    1 476,00 Sk  10.8.2000 exekučné konanie 2002   
JUSTA, Banská Bystrica    7 380,00 Sk  14.4.1998 rozsudok 2002   
Martinmetal, Martin    2 952,00 Sk  21.1.1998 konkurz 2000   
Martinská mliekáreň, Martin    6 765,00 Sk  10.2.1999 konkurz 2000   
Mäsokombinát, Martin    1 476,00 Sk  7.3.2000 konkurz 2001   
ZTS TEES, Martin    4 240,00 Sk  18.8.1998 konkurz 2001   
ZTS TEES, a.s. Martin    1 476,00 Sk  22.4.1998 konkurz 1999   
Dlhodobé spolu   33 760,00 Sk       
A&T, Púchov    1 071,00 Sk  15.12.2008 uhradené 1/2009   
Ardea, Ľ.Valentová, Belá Dulice  16 489,00 Sk  15.12.2008 uhradené 2/2009   
Mäso Parížek, Martin    2 380,00 Sk  15.12.2008 uhradené 1/2009   
TV net, Bratislava   19 057,00 Sk  15.12.2008 uhradené 3/2009   
Krátkodobé spolu  38 997,00 Sk       
         
Celkom spolu  72 757,00 Sk       
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	Vypracovali: Ing. Rudolf Kollár + kolektív pracovníkov TV Turiec
	V Martine, 2.apríla 2009
	V roku 2008 naša spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní svojich úloh v prostredí mediálneho rastu – spúšťanie novej 3-ky STV, čo znamenalo prerozdelenie pracovných možností aj v regionálnom prostredí.
	Udržať skúsených a zručných pracovníkov znamenalo zmeniť doterajšie pracovné postupy, nakoľko finančné docenenie vykonávanej práce sme mohli realizovať len do úrovne našich očakávaných zdrojov. Nebola to úloha ľahká, ale v konečnom dôsledku sa nám to ...
	Koniec roka sa niesol v podmienkach prípravy prechodu na novú menu, ale i nastavajúcej finančnej krízy, ktorá ovplyvnila naše výnosy najmä v stredisku televízie z reklamného priestoru predvianočného obdobia.
	Dosiahnutý hospodársky výsledok – zisk – znamená, že i napriek tejto zložitosti sa nám hospodárenie spoločnosti v roku 2008 podarilo zvládnuť.
	U1.1. – 156 vydaní správ TVT
	V relácii sa venujeme aktuálnemu spravodajstvu, problematike všetkých oblastí života v meste Martin a regióne, prinášame aktuálne informácie z kultúrno-spoločenských podujatí. Venujeme pozornosť občianskym problémom a problematike nezamestnanosti. Pra...
	V samostatnom bloku sa venujeme informáciám a problematike športu v regióne.
	V jednotlivých mesiacoch sme vyrobili celkom 1060 spravodajských príspevkov:
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	U1.2. – 52 vydaní aktuálnej témy
	V priebehu roku 2008 sme vyrobili a odvysielali v rámci tohto druhu programu besedy rôzneho obsahu viaceré v priamom prenose  s možnosťou zapojenia sa divákov prostredníctvom telefónu.
	Zdokumentovali  sme  i mnohé  iné  kultúrno - spoločenské  akcie  a priniesli  sme  ich  naším  divákom  na televíznu obrazovku, čím sme spestrili obsah tohto formátu.
	Jednalo sa o nasledovné:
	U1.3 – priame prenosy
	V priebehu roku 2008 sme zabezpečili 12 priamych prenosov  zo zasadnutia mestského zastupiteľstva  v Martine aj s následnou sobotnou reprízou.
	Stále sa potvrdzuje, že tieto prenosy sú jednou z najsledovanejších  foriem nášho vysielania a našimi divákmi sú vnímané mimoriadne pozitívne vzhľadom na objektívnosť prinášaných informácií – nezostrihaný prenos.
	U1.4 – dokumenty
	V rámci dokumentu sme odvysielali 52 relácií.

