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Spoločnosť Televízia Turiec s.r.o. (ďalej TV Turiec)  bola založená ako obchodná spoločnosť 

na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/96 zo dňa 7.3.1996 a  Spoločenskej zmluvy zo dňa 

14. 2. 1996. Do obchodného registra bola zapísaná 18.3.1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je 

Mesto Martin. Následne spoločnosť požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu (kontrolný orgán 

zriadený na základe zákona 308/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) o licenciu na vysielanie. 

Licencia  na TV Turiec bola vydaná 17.9.1996 pod číslom T/73.  Na jej základe TV Turiec vysiela 24 

hodín denne 7 dní v týždni. V roku 2008 bola táto licencia predĺžená do roku 2020, je to licencia na 

analógové vysielanie.   

V roku 2013 spoločnosť požiadala Radu pre vysielanie a retransmisiu o vydanie digitálnej 

licencie. Táto bola spoločnosti vydaná 11.2.2014 pod číslom TD/132, na neobmedzený čas. Digitálna 

licencia, čo sa týka rozsahu vysielania, ktorá je v tejto oblasti podnikania už štandardom  je identická 

s analógovou licenciou.  

Od 6.9.2010, keď bolo pridané prvé video sme aj na webe.  Web stránka www.tvturiec.sk bola 

v apríli 2017 inovovaná s novou doménou tvturiec.eu. V súčasnosti fungujú obidve stránky nakoľko 

stará stránka slúži ako archív spravodajských príspevkov z predchádzajúceho obdobia.  Nová stránka má 

modernejší dizajn, je prepojená s youtube kanálom TV Turiec, ktorý sme spustili v januári 2017. 

Stránka je prepojená RRS systémom so stránkou mesta Martin www.martin.sk a tiež www.turčania.sk, 

s ktorými sme začali vzájomne výhodnú spoluprácu a tiež so sociálnou sieťou FB.   

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2017 sme sa snažili napĺňať cieľ, ktorý má TV 

Turiec od svojho začiatku pred viac ako dvadsiatimi rokmi a tým je predovšetkým spokojný divák. 

Informovaním o tom, čo sa v našom regióne deje chceme aj naďalej podporiť jeho rozvoj. 

TV Turiec ako lokálna televízia je vlastne v priestore, v ktorom pôsobí „verejnoprávnym 

médiom“, i keď zákon jej tento status nepriznáva. 

V čase vzniku sme patrili medzi prvé lokálne televízie, ktoré na Slovensku vznikali. Patríme 

medzi zakladajúcich členov Spolku LOTOS, ktorý lokálne a regionálne televízie združuje na báze 

dobrovoľnosti. Každoročne sa zapájame do súťažnej prehliadky Workshop. V uplynulých ročníkoch 

odborná porota naše spravodajské príspevky, či publicistické relácie aj ocenila. Za celkom 18 ročníkov 

sme získali celkom 13 cien poroty, literárneho fondu či divákov.  

V súlade s vydanou licenciou a schválenou najaktuálnejšou programovou štruktúrou TV Turiec 

vyrába a vysiela 3x do týždňa premiérové SPRÁVY TVT a to v pondelok, stredu  a piatok s následnými 

reprízami.  Každé premiérové správy majú  15 repríz ( 8x za deň). Ďalšou reláciou, ktorú vyrába TV 

Turiec je spravodajsko-publicistická relácia s názvom NA AKTUÁLNU TÉMU, ktorú v premiére 

vysielame v utorok po večerných správach. Následne ju vo štvrtok a sobotu reprízujeme takže divák má 

možnosť túto reláciu vidieť v priebehu týždňa 7x. Pre divákov prinášame aj reláciu DOKUMENT 

z výmennej siete. Vysielame ho v premiére v pondelok s následnými reprízami v stredu a piatok. 

Časovo najrozsiahlejším typom relácie je VIDEOTEXT : obrazovo -textové informácie, ktoré vypĺňajú 

vysielací čas. Nasledovanejšou reláciou z pohľadu divákov je PRIAMY PRENOS zo zasadnutia 

mestského zastupiteľstva v Martine. Nezostrihaný záznam ponúkame divákom v 2 reprízach.  

TV Turiec vyrába všetky typy relácií na základe Zmluvy o dielo s Mestom Martin. Ako z názvu 

vyplýva neprinášame len informácie z diania v meste Martin, ale aj v jeho okolí. Zmluvu o dielo máme 

uzatvorenú aj s mestom Vrútky  a obcou Sučany.  

 

 

Spoločnosť TV Turiec má od 1.apríla 2004 dve prevádzky: 

1.  prevádzka :  televízia Turiec - redakcia/štúdio 

2.  prevádzka:   kino Moskva – kinosála/bufet 

 

Spoločnosť je platiteľom DPH a všetky údaje finančného vyjadrenia sú uvedené bez DPH. 

 

V roku 2017 naďalej viedol spoločnosť Ing.Stanislav Thomka, ktorý funkciu konateľa zastáva na 

základe  uznesenia Mestského zastupiteľstva  č.142/15  a následného rozhodnutia jedinného spoločníka 

na základe  Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.11.2015. Svojej funkcie sa ujal 01.12.2015.  
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V prevádzke TV štúdio  sa v roku 2017 podarilo z vlastných zdrojov spoločnosti doplniť v roku 2015 

započatú digitalizáciu vysielania zakúpením zariadenia, ktoré umožňuje HD prenos signálu ku 

vlastníkovi retransmisie, ktorým je spoločnosť Martico,s.r.o. Koncom roka sme otvorili jednania s 

ďalšími operátormi (Magio, Gaya) s cieľom zabezpečiť vyššiu sledovanosť, a tým otvoriť možnosť  

získania ďalších zdrojov financovania. V roku 2017 boli doplnené z vlastných zdrojov spoločnosti 

viaceré technické zariadenia v celkovej výške  viac ako sedemnásťtisíc eur. 

Tak ako sme konštatovali v predchádzajúcich Správach ... aj v roku 2017 došlo k výmene viacerých 

zamestnancov a spolupracovníkov, najmä z finančných dôvodov. 

 

V prevádzke kina  došlo v roku 2017 k nevyhnutným opravám v jednom z obchodných priestorov, 

ktorý sme v minulosti (rok 2007) vytvorili v priestoroch chodby, ktorá bola v tom čase nevyužívaná. Po 

odchode nájomcu (rok 2009) bol tento priestor využívaný len ako sklad. Vznikol tak komfortnejší 

priestor na pokladňu na predávanie vstupeniek a kinobufet. Zväčšenie a skultúrnenie priestoru 

ocenili najmä diváci pri  tých filmových tituloch kde sa návštevnosť blížila až ku celkovej kapacite kina. 

Na obchodný priestor, ktorý má samostatný vchod  bola v polovici roka uzatvorená zmluva s mestskou 

organizáciou Kultúrna scéna Martin, ktorá ho využíva ako kancelárske priestory. S touto organizáciou 

sme začali aj bližšiu spoluprácu. 

Aj vďaka dobrej ponuke filmov od distribučných spoločností sa rok 2017 zapíše do histórie ako rok keď 

ponuku kina Moskva využilo viac ako šesťdesiattisíc divákov. Je to od roku 2004 historicky najvyššia 

návštevnosť v kine Moskva Oproti roku 2016 je to skoro raz toľko divákov. Porovnávať by sa to dalo 

ešte s rokom 2006 keď si cestu do kina Moskva  našlo viac ako štyridsaťdvatisíc divákov.   

Aj v roku 2017 sme pokračovali v pretváraní kina na mestské kultúrne stredisko a diváci, ktorých bolo 8 

950  sa mohli zabaviť  na  25 rôznych kultúrnych podujatiach, či už to boli koncerty, divadlá či 

festivaly.  

 

I. Vysielanie a programová štruktúra  
 

Programová štruktúra vysielania TV Turiec sa v priebehu rokov menila celkom 3x. 

 

I. Zmena/Vznik: 

Pri vzniku v roku 1996 sa Správy TVT vtedy ešte ako Martinský magazín  vysielali 1x do týždňa 

s premiérou v piatok o 18:00. V rozsahu cca 30 minút. Reprízy boli 1x za deň. 

Relácia ponúkala divákom prehľad najaktuálnejšieho a najzaujímavejšieho z diania v regióne. Prvý 

Martinský magazín ponúkol divákom informácie o zvýšení cien cestovného v mestskej hromadnej 

doprave, presťahovaní mestskej polície do inej lokality v meste Martin, pohľad do budovy kde sa 

Televízia Turiec sťahovala a tiež názory konkurenčných médií na vznik Televízie Turiec. Vyhlásená 

bola tiež divácka súťaž o logo TV Turiec.  

Vysielala sa relácia Štúdio  sa 2x do týždňa s premiérou v  utorok a štvrtok  o 18:00. V rozsahu cca 1 

hodina. Bola to živá kontaktná relácia, v ktorej sa diskutovalo s pozvanými hosťami na aktuálne témy 

týkajúce sa života v regióne. Do diskusie vstupovali priamymi otázkami prostredníctvom telefónnu aj 

diváci. 

 

Celkový rozsah obrazového vysielania za 1 mesiac (28 dní - 4 týždne) bol  cca 1080 minút čo 

predstavovalo 2,6% vysielania. 

 

II. Zmena: 
Na vyžiadanie divákov nastala v júni 1998 zmena vo vysielaní. 

Začali sa vysielať Správy TVT  s premiérou 3x do týždňa o 18:30 a následné reprízy boli 4x do dňa a  

to o 9:00, 11:00,  18:30  a 22:00. V rozsahu cca 20 minút. 

Ďalšou z relácií bola Na Aktuálnu tému, ktorá sa v premiére vysielala v utorok po hlavnom 

spravodajstve cca o 18:50 a následná repríza bola vo štvrtok . V rozsahu cca 60 minút. 

Obsahovo zostala relácia nezmenená. Boli to besedy zo štúdia, alebo to boli spravodajsko-publicistické 

reporty z akcie, ktorá bola v tom ktorom týždni v meste a jeho okolí najrozsiahlejšia alebo najdôležitejšia 

čo sa týka obsahu. 
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Pridala sa relácia Dokument,  ktorá sa v premiére vysielala v pondelok po hlavnom spravodajstve cca 

o 18:50 a následná repríza bola v piatok. V rozsahu cca 40 minút. 

Relácia ponúkala divákom aj tvorbu ostatných lokálnych televízií, ktoré pôsobia na Slovensku. V tomto 

formáte mohli diváci vidieť medailónky o ľuďoch, ktoré robia zaujímavé veci alebo dosiahli významné 

úspechy v oblasti ktorej sa venujú, návštevy rôznych miest, turistických atrakcií, alebo aj podujatí 

z rôznych regiónov Slovenska. 

Začali sa vysielať Priame prenosy z Mestského zastupiteľstva.  

Pri tejto zmene sa celkový rozsah obrazového vysielania za 1 mesiac (28 dní - 4 týždne) zmenil na cca 2 

720 minút čo predstavovalo 6,70  % vysielania.  

 

III. Zmena: 

S odstupom času divákom nestačila ani takáto zmena a vyžiadali si viac opakovaní. 

Od júla 2006 vysiela TV Turiec všetky typy relácií ako pri druhej zmene akurát počet opakovaní sa pri 

Správach TVT zmenil na 8x za deň (7:00 9:00 11:00 15:00 17:00 18:30  20:30  22:00) a pri Na 

Aktuálnu tému  ( 9:20  15:20 18:50 ) a Dokument na 3x ( 9:20  15:20 18:50 )  za deň. 

 

S takouto programovou štruktúrou vysiela TV Turiec do dnes. 

Pri tejto zmene sa celkový minimálny  rozsah obrazového vysielania za 1 mesiac (28 dní - 4 týždne) 

zmenil na cca 6 640 minút čo predstavuje 16,5  % vysielania. Pri všetkých zmenách sa ako doplnkový 

program vysielal Videotext. 

 

V roku 2017 nedošlo k  zmene programovej štruktúry. Z dôvodu efektívneho využitia natočeného 

materiálu, ktorý sa nepoužil na výrobu reportáži sme na ukončenie každého obrazového bloku ponúkli 

divákom jeho zostrih v podobe Bez komentára.  

 

II. Ľudské zdroje 
 

Televízia Turiec:  Ani v roku 2017 sa z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia 

nepodarilo vrátiť do začiatkov vysielania TV Turiec, keď obrazové relácie do vysielania pripravovalo  

cca 12 redaktorov a kameramanov. Tak ako uvádzame v Správe ... od roku 2010 relácie pripravujú od 

výberu témy, oslovenia respondentov, natočenia, strihania, vytvorenia a nahovorenia komentára, 

vytvorenia moderovacieho vstupu, vytvorenia play listu na samotné vysielanie  len 2 spravodajsko-

publicistické štáby v zložení redaktor-kameraman. V druhej polovici roka 2017 sme vďaka sľubne sa 

vyvíjajúcej finančnej situácii na prevádzke kina Moskva vytvorili tzv. víkendový štáb, v ktorom sme 

zaškolili na prácu s kamerou grafika a redaktorku sme zamestnali na Dohodu o pracovnej činnosti. 

Takto sme aspoň čiastočne vyriešili situáciu,  ktorá nás zamestnávala hlavne počas dovolenkového 

obdobia ohľadom dodržiavania Zákonníka práce a  pridanou hodnotou pre diváka bolo obohatenie 

obsahu vysielania o nové témy.  

Keď v minulých rokoch nám za lepšími pracovnými ponukami odchádzal v priemere jeden 

pracovník v  prvom štvrťroku nám do novovzniknutej TV Raj, ktorá síce sídli v Žiline, ale informuje aj 

o dianí v Martine nám odišiel hneď celý spravodajský štáb.  

Hlavne z finančných dôvodov sa nám dlhodobo nedarí posilniť tieto pozície  a potom následne 

pri výpadku či už redaktora, alebo kameramana aj z dôvodu napr. práceneschopnosti len hasíme 

vzniknutú situáciu. Na túto situáciu však  upozorňujeme už niekoľko rokov. 

Videotextové informácie, ktoré tvoria prevažnú časť nášho vysielania, ako je uvedené vyššie 

pripravuje do vysielania 1 administratívny pracovník. Na tomto pracovisku je od apríla 2016 zriadená 

chránená dielňa a časť mzdových nákladov je refundovaných z UPSVAR z Operačného programu 

Ľudské zdroje. Táto pracovníčka má na starosti aj komunikáciu na sociálnych sieťach a www stránku 

TV Turiec. 

Na tejto prevádzke zamestnávame ešte 1 administratívneho pracovníka, ktorý má na starosti 

účtovníctvo celej spoločnosti, komunikáciu s úradmi, vybavovanie pošty, stránok, oznámení 

o pozvánkach na podujatia a pod.     

Kino Moskva v roku 2017 pokračovalo vo svojej činnosti, ktorú vykonávali 3 interní 

zamestnanci  (vedúci kina a zároveň pokladník a 2 pracovníci kina). V prípade očakávaného zvýšeného 

záujmu divákov sme  využívali služby 3 pracovníkov na Dohodu o vykonaní práce. 
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III. Kontroly 
 

V priebehu roka 2017 začala Rada pre vysielanie a retransmisiu voči nám správne konanie z dôvodu 

porušenia  §31a ods.4 zákona č.308/2000 Z.z.. o vysielaní a retransmisii. Konanie bolo ukončené až 

v roku 2018 upozornením na porušenie zákona.   

Koncom roka začal v našej spoločnosti kontrolu aj hlavný kontrolór mesta Martin, týkala sa však roka 

2016 a ukončená bola tiež až v roku 2018.   

Naše spravodajské informácie sú vyvážené a pre informáciu uvádzame, že voči spoločnosti nie je 

vedený žiaden spor - súdnou ani inou cestou z titulu neobjektívnych alebo iných spor vyvolávajúcich 

informácií. 

 

IV. Výroba relácií v roku 2017 

 
V období od 1.1.2017  do 31.12.2017 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali: 

 

4.1. – 154 vydaní správ TVT  

      V relácii sme sa venovali aktuálnemu spravodajstvu, problematike všetkých oblastí života v meste 

Martin, vo vymedzenom rozsahu mesta Vrútky a obce Sučany, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu 

o dielo. Čiastočne podľa ekonomických a hlavne časových možností spoločnosti i významnejším 

udalostiam z regiónu Turiec. S našou kamerou sme navštívili aj viaceré obce Turca. 

V samostatnom bloku sa venujeme informáciám a problematike jednotlivých druhov športu v meste 

Martin ako i v regióne. 

     Aj v roku 2017 pretrvávali problémy spojené so získavaním informácií o podujatiach, ktoré sa 

konajú v našom meste. Určitým negatívom je, že najmä podujatia na ktorých má prioritný záujem 

objednávateľ mesto Martin sú nám oznamované často krát na poslednú chvíľu, resp. mnohé nie sú 

nám oznamované vôbec. Nie je v našich silách zmonitorovať všetky akcie, ktoré sa konajú v našom 

meste a to nehovoríme o ich natočení len o získavaní informácií o ich konaní. 

Pri dodržaní fondu pracovnej doby je však nereálne zabezpečiť plnohodnotný 100% monitoring 

a zaznamenávanie všetkých spoločenských či športových udalosti počas celého dňa  a 7 dní v týždni. 

Občania naši diváci, ale zároveň daňoví poplatníci očakávajú, že spravodajsky štáb príde na tú ich 

akciu a prinesie im na obrazovku informácie z jej konania v čo najkratšom čase. Mnohé podujatia nie 

sú organizované mestom Martin  a nemajú ani podporu mesta, ale majú nezanedbateľný vplyv na 

sledovanosť.  

V jednotlivých mesiacoch roka sme vyrobili celkom 998 spravodajských príspevkov, v ktorých 

sme ponúkli divákom celkom viac ako 67 hodín premiérových informácií:  
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MESIAC 2013   2014   2015   2016   2017 

  príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút 

    vysielania   vysielania   vysielania   vysielania   vysielania 

január 69 294 64 255 78 326 73 303 84 349 

február 69 289 65 278 79 302 77 294 85 344 

marec 84 302 73 285 86 308 79 331 98 383 

apríl 78 284 74 318 75 307 78 367 78 317 

máj 90 328 71 304 82 336 87 373 93 377 

jún 65 257 84 326 85 338 87 380 86 352 

júl 65 272 62 260 78 318 76 321 78 316 

august 69 287 68 255 72 286 84 326 76 325 

september 80 312 76 312 69 306 86 378 79 306 

október 90 350 90 331 74 317 91 356 83 308 

november 79 342 72 306 73 327 91 357 77 345 

december 76 294 67 323 66 286 86 359 81 320 

Spolu 914 3611 866 3553 917 3757 995 4145 998 4042 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

V tabuľke a následne v grafoch je uvedená iba minutáž čo sa týka výroby premierových Správ TVT, 

okrem toho sú každé správy vysielané v 15 reprízach. V januári 2017 sme spustili aj youtube kanál 

našej spoločnosti. Od leta 2017 sme divákom ponúkli aj live stream premierových správ TVT  aj na 

našom FB profile.  
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4.2. – 51 vydaní aktuálnej témy     

     Ako už bolo uvedené vyššie pri vzniku TV Turiec bol tento formát zameraný na besedy prevažne zo 

štúdia. Diváci mali  možnosť priamo sa zapojiť do vysielania svojimi telefonátmi a položiť hosťom 

otázky.  

      Aj z dôvodu nezáujmu divákov o takúto formu, ktorá bola aj finančne náročná  v súčasnosti besedy 

pripravujeme dopredu na záznam. Venujeme sa témam, ktoré sú v tom ktorom týždni aktuálne. Ako je 

vidno z prehľadu, sú to témy týkajúce sa rôznych spoločenských podujatí, kultúry a športu.  

      Ako vidno z nasledujúceho prehľadu v tomto formáte to predstavovalo 1 457 minút premiérového 

vysielania. Každá aktuálna téma má 6 repríz. 

       V roku 2017 sme v rámci Aktuálnej témy spracovali  tieto témy:  

 

 Hviezdolet 2016 (31:44) 

      Primátori a starostovia turčianských miest a obcí (42:44) 
   30.rokov Folklórneho súboru Kriváň (16:18) 

    Futbalová 11-stka Turca za rok 2016 (26:20) 
    S lyžami po Turci (16:43) 

      Beseda s poslancami za MČ Ľadoveň,Jahodníky,Tomčany (78:14) 
  Medzinárodný hokejový turnaj (14:49) 

     Ako sa žije stomikom (16:48) 

      Fašiangy v Múzeu slovenskej dediny ( 15:20) 
    Miro Jaroš a koncert pre (ne)poslušné deti (12:48) 
    Ochotníci v Turci (21:09) 

      Rok v Turci a pod Tatrami (16:51) 
     Deň otvorených dverí na železnici (14:25) 
     Oceňovaie športovcov a športových kolektívov mesta Martin za rok 2016 ( 30:16) 

 Veľká noc na dedine - Múzeum slovenskej dediny (14:02) 
   Beseda s členmi klubu rádioorientačného behu v Martine (47:57) 

  Možnosti pre vyznávačov duatlonu a triatlonu v Turci (32:33) 
   Hudobník Juraj Hnilica v našom štúdiu (28:01) 

    Echo heligónky vo Valči - 5.ročník (20:01) 
    Beseda o florbale v Turci (44:36) 

     "Vitajte v našom regióne" - Obchodná akadémia ( 25:51) 
   Zhodnotenie projektu "Poďme deti baviť pohybom" (14:22) 
   Ohliadnutie sa za konferenciou Remeslo a kniha v SNK (17:50)  

  Turčianske slávnosti folklóru - 33.ročník (18:22) 
    Beseda s trojnásobnými majstrami sveta v hokejbale ( 50:08) 

   Martinský bicyklový deň - 19. ročník ( 18:52) 
    Turčianský kotlík - čo ste o ňom ešte nevedeli (32:15) 

   Kvet Podhradia 2017 (6:36) 

      Beseda o ručných prácach s členkami pletacieho klubu (49:55) 
   Stretnutie veteránov v Martine (9:47) 

     Jakub Šuvada o živote s epilepsiou i bez nej (52:27) 
    Ferratou na Martinské hole (16:18) 

     Liptovská nedeľa v Múzeu slovenskej nedele (19:36) 
   Život v kempe pre bezdomovcov v Priekope (11:44) 

   Dožinky v Múzeu slovenskej dediny (13:21) 

    Rudolf Petrák - svetoznámy operný spevák zo Sučian (15:58) 

   Areál SIM - miesto pre šport, kultúru aj odpočinok (15:16) 

   Vanovičove dni 2017 (15:05) 

      Oceňovanie osobností mesta Vrútky 2017 (23:02) 
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Rozhovor s jubilantom Jánom Bartom o hereckej karíére (36:42) 

Rozhovor so zakladateľom Porter clubu pri príležitosti 25. výročia založenia ( 38:45) 

Beseda s odborníkmi o chorobe ciev: trombóza (31:19) 

   Evanjelickí veriaci oslavujú 500.rokov reformácie - beseda (29:14) 

  Využívanie alternatívnych zdrojov energie v praxi (20:09) 

   FS Hrádok z Bystričky oslavuje 30.narodeniny (14:27) 

   O plánoch s novozvolenými poslancami za Žilinský samosprávny kraj (37:51) 

 Kajúcna tryzna za Židov v Martine (1:16:25) 

    Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin  (36:37) 

Beseda o úspechoch tanečnej skupiny DEEP (41:40) 

   Vianoce v Múzeu slovenskej dediny 2017 (14:13) 

    Vianočné vinše známych osobností nášho mesta a regiónu (33:30) 

  Oceňovanie osobností mesta Martin za rok 2017 (1:18:24) 

    

4.3 – priame prenosy  13 X 

     V priebehu roku 2017 sme zabezpečovali priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva 

v Martine. V roku 2017 sa konalo 13 verejných zasadnutí, z toho  sme vysielali v priamom prenose 11 

a 2 zasadnutia sme vysielali iba zo záznamu z dôvodu predchádzania možného porušenia zákona 

o vysielaní a retransmisii pri priamom prenose. Týkalo sa to zastupiteľstiev v čase od septembra - do 

novembra 2017, kedy sa konali voľby do samosprávnych krajov.  K tomuto rozhodnutiu sme dospeli po 

dohode s mestom Martin, ako objednávateľom  zabezpečenia priamych prenosov zo zasadnutia 

mestského parlamentu. Avšak záznam aj z týchto zastupiteľstiev bol prístupný na našej www.stránke už 

na druhý deň a jeho umiestnenie bolo avizované aj cez náš FB profil na sociálnej sieti. Zastupiteľstvá 

boli umiestnené do vysielania po konaní volieb v pravidelnom sobotnom termíne. Od mesiaca  máj  

2017 sme zabezpečili aj live stream vysielania mestského zastupiteľstva na našom FB profile. Ukázalo 

sa, že sledovanosť tohto formátu je veľmi vysoká. 

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. 
      V prestávke konania sa zastupiteľstva (cca 1 hodina) sme odvysielali informácie pripravené 

pracovníkmi mestského úradu o činnosti úradu a jednotlivých odborov.  

     V tomto formáte to predstavovalo cca 3 565 minút premiérového vysielania. Mestské zastupiteľstvá 

boli reprízované celkom 24 x. 

Mestské zastupiteľstvo 30.01.2017 (3:45:03) 

Mestské zastupiteľstvo 20.02.2017 (2:14:24) 

Mestské zastupiteľstvo 27.03.2017 (4:29:53) 

Mestské zastupiteľstvo 24.04.2017 (3:27:45) 

Mestské zastupiteľstvo 29.05.2017 (4:04:35) 

Mestské zastupiteľstvo 22.06.2017 (1:32:58) 

       Mestské zastupiteľstvo 26.06.2017 (5:44:03) 

Mestské zastupiteľstvo 04.09.2017 (0:51:34) 

Mestské zastupiteľstvo 20.09.2017 (4:53:03) 

Mestské zastupiteľstvo 29.09.2017 (3:05:42) 

Mestské zastupiteľstvo 06.11.2017 (4:13:36) 

Mestské zastupiteľstvo 27.11.2017 (3:44:01) 

Mestské zastupiteľstvo 18.12.2017 (4:18:38) 

4.4 – dokumenty   

     V rámci dokumentu sme odvysielali 52 relácií.  

V tejto forme sme v priebehu roku zabezpečili vysielanie cyklickej dvojtýždňovej relácie  o činnosti 

európskeho parlamentu a hlavne jeho slovenských poslancov. Zaradením tejto relácie približujeme 

prácu EP, EK ale aj ich slovenského zastúpenia.  Na základe spolupráce s inými televíziami nášho typu 

prinášame divákom aj relácie o živote v iných častiach Slovenska. Ide hlavne o dokumenty 

prezentované na prehliadke Workshop. Využili sme aj produkciu a tvorbu producentov regiónu.  

-7- 

http://www.stránke/


 

 

Nakoľko v zmysle platnej legislatívy je pri vysielaní dokumentov iných autorov potrebné mať 

vysporiadané autorské práva v súčasnosti máme problém zaradiť do vysielania premiérové 

dokumenty, ktoré by boli pre našich divákov zaujímavé a neboli pritom pre nás finančne náročné.  

     Pri výmene dokumentov z iných TV je zasa problém čo vymeniť a nie všetky TV, ktoré sú 

v Lotose - spolku lokálnych TV Slovenska sú aj ochotné pristúpiť na takúto dohodu. 

     Riešenie by sme videli v potenciáli našich redaktorov, kameramanov  a techniky, ktorí by 

dokázali vyrobiť zaujímavé formáty napr. o zaujímavých ľuďoch regiónu či už z oblasti spoločenského 

života, kultúry či športu alebo kultúrnych pamiatkach či zaujímavých miestach v našej turčianskej 

záhradke.  

      Žiaľ nie je v našich súčasných finančných možnostiach toto zabezpečiť a obohatiť a rozšíriť tak 

vysielanie čo sa týka obsahu, ale aj rozsahu. 

       

V prvom polroku 2017 sme pokračovali v spolupráci s Rádiom Rebeca a niektoré časti relácie, na ktorú 

už boli poslucháči rádia zvyknutí sme priniesli aj naším divákom. Celkom to boli 4 relácie o živote, 

alebo práci niektorých zaujímavých ľudí z mesta Martin prípadne regiónu. Každá z týchto relácií bola 

reprízovaná 6x. 

 

Boli to:                     Nezáväzne s Evou Lacovou -  Vladimír Nosáľ (35:40) 

 

Nezáväzne s Evou Lacovou -  Milada Špalková (21:17) 

Nezáväzne s Evou Lacovou – Marek Slobodník (47:33) 

Nezáväzne s Evou Lacovou – Ivan Šabo (44:08 ) 

 

4.5 - videotext      

       Vysielanie videotextu je v zmysle zákona o vysielaní a retransmisii doplnkovým vysielaním, no 

v našej programovej štruktúre  má najširší vysielací priestor, až cca 80% nášho vysielania.   

 V roku 2017 sme  pokračovali  vo formáte na ktorý sme prešli v  druhej polovici roka 2016 kedy 

došlo  k zmene grafiky celého videotextu, ktorý je farebnejší a modernejší a je už vyrábaný vo formáte 

16:9. Týmto krokom sme sa posunuli v modernizácii vysielania, ktoré je celé vysielané vo formáte 16:9.  

      Vo videotexte sú rubriky: 

                  

                  Oznamy  - pre divákov o vysielaní, ale aj z informácie z MÚ 

                Správy - z regiónu Turiec  a správy TVT,  

               Zaujímavosti – o osobnostiach, sviatkoch, svetových dňoch a pod., 

               Počasie,  

              Polícia - riešené priestupky Mestskej polície,  hľadané osoby, informácie dopravného      

                                     inšpektorátu  

             Hasiči – mesačný prehľad výjazdov  

             Šport – výsledky ligových súťaží v hokeji, futbale, hádzanej hokejbale, florbale a pod. 

            Pozvánky – plnofarebné pozvánky na rôzne podujatia 

           Recepty, Reklama, Inzercia. 

 

Videotext spracovávame každý pracovný deň a aktuálne rozširujeme jeho ponuku, tak aby naši diváci 

mali vždy čerstvé informácie o tom čo sa deje v ich meste. Je spracovaný v sľučke, ktorá sa pravidelne 

opakuje. V slučke je spracovaných cca 100 slidov v prezentácii a predstavuje to cca 30 minút 

vysielania. Videotext sa v priebehu dňa opakuje v závislosti od obrazového vysielania v týždennom 

priemere je to cca 35 krát za deň.  V nedeľu je vysielaný počas celého dňa. 

Videotextové informácie boli aj v roku 2017 umiestňované aj na internet. 

 

4.6 - internet      

 V máji 2017 sme www. stránku TV Turiec zmenili. Nová stránka má moderný dizajn. 

Návštevník sa na nej lepšie pohybuje, je prepojená s youtube kanálom aj so sociálnou sieťou FB.  

Nnávštevník tu nájde všetky relácie, ktorých autorské práva vlastní TV Turiec. Spravodajské príspevky  
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sú navyše rozdelené podľa druhu, napr. kultura, šport , aktuality či školstvo, pod samostatným blokom 

sú aj Aktuálne témy  a záznamy z mestského zastupiteľstva, takže návštevník skôr nájde to čo hľadá. 

Jednotlivé príspevky charakterizuje aj pridaný obrázok a nadpis. V roku 2017 zaznamenala stránka  

skoro 47.tisíc pozretí, pričom v priemere za 1 mesiac navštívilo našu stránku 5,5 tisíca návštevníkov.  

V roku 2017 sme na youtube kanáli, ktorý sme spustili začiatkom januára videami o ľadových 

povodniach mali 288 sledovateľov a  viac ako 172.tisíc zhliadnutí  1 554 videí, ktoré tu boli pridané. 

 Na FB profile máme celkom 2 507 sledovateľov, a nasledovanejšie sú Live prenosy či už 

mestského zastupiteľstva, alebo premiérového spravodajstva TVT, ktoré sme na túto sociálnu sieť začali 

pridávať v lete 2017.  

 

V. Technika a technológie pre televízne vysielanie 

 

V oblasti technického zabezpečenia vysielania najdôležitejším krokom v roku 2017 bolo vďaka 

finančným prostriedkov z prevádzky kina Moskva  obstaranie zariadenia na HD prenos signálu nášho 

vysielania k prevádzkovateľovi retransmisie a to spoločnosti Martico, s.r.o. Od mája 2017 tak majú naši 

diváci možnosť sledovať naše vysielanie v HD kvalite. Týmto krokom sme opäť pokročili o krôčik vo 

vylepšovaní technického stavu nášho vysielania. Naše relácie sa tak ku divákovi dostávajú v lepšej 

obrazovej a zvukovej podobe.  

Potrebná je ešte výmena zastaralej réžie, ktorá sa používa pri mestských zastupiteľstvách 

a besedách zo štúdia. Tu by sa investícia vyšplhala ku cca 15 000 €. Ďalším problémom, ktorý by sme 

chceli riešiť je zmodernizovanie moderovania Správ TVT. V tomto prípade je potrebné vymeniť 

osvetlenie v štúdiu a to by si vyžiadalo ďalších cca 10 000 €. Tieto ceny sú len orientačné, na základe 

nášho interného prieskumu trhu prevažne na internete. 

V vlastných zdrojov sa v roku 2017 podarilo realizovať niektoré  investície a opravy do interiéru 

a techniky: 

 

VI. Prevádzka kina a celej budovy objektu „kina Moskva“ 

 

Od apríla 2004 máme v prenájme celú budovu kina Moskva. Budova je nehnuteľným majetkom 

mesta Martin. Predchádzajúcim nájomcom bola jedna z distribučných spoločností Tatrafilm. 

V súčasnosti už pod týmto menom neexistuje a transformovala sa na inú spoločnosť v oblasti distribúcie 

filmov na verejné premietanie.  Medzi naše podnikateľské činnosti patrí:  

- podnájom obchodných priestorov 

- prevádzkovanie kina Moskva - kinosály 

-.prevádzka kinobufetu.  

 

6.1- prevádzka objektu kina  - podnájom priestorov  

V budove kina MOSKVA je vytvorených niekoľko obchodných priestorov.  Celková plocha 

prenajatej budovy tak ako je uvedené na LV č. 3734 spolu so zastavanými plochami a  nádvoriami  

predstavuje  3 485 m
2
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Názov techniky množstvo Obstarávacia cena v EUR 

PC na vysielanie v HD 1   7 158,00 

Dátové úložisko – archív  1   2 652,67 

PC  - prechod z Windows XP 2      528,00 

Zvuková réžia                1   2 628,60 

PC – ekonomické oddelenie 2      433,83 

stoličky 3      162,50 

Scaner, tablet, klávesnica,zvuk.pult.vysavač       311,66 

Enkoder – Gaya, Magio                1   3 500,00 

Spolu   17 375,26 



 

Z tejto plochy  predstavuje :  

- televízia Turiec - štúdio, vstupný priestor  - situované na prízemí a poschodí :   cca 200  m
2   

- obchodné prevádzky  - situované na prízemí :  cca 300 m
2
 

Zvyšok tvoria suterén, kotolňa, chodby, kinosála, pokladňa kina, kancelária vedúceho kina,  priestor pre 

divákov  a pod.    Vykuruje sa plocha 1 264 m
2
 

Pri uzatváraní nových podnájomných zmluv sa spoločnosť musí riadiť VZN č.99 o hospodárení  

s majetkom  mesta Martin  a podľa uzatvorenej zmluvy č.2004001 je pri uzatváraní zmluvy  potrebný 

súhlas mesta Martin, ako vlastníka budovy.    

V roku 2017 sme mali uzatvorenú podnájomnú zmluvu so 4 podnikateľskými subjektami, 1 

občianskym združením a 1 neziskovou organizáciou a prenajímali sme celkom 306,5 m
2
. 

Jeden z obchodných priestorov, ktorý sme vytvorili v minulosti sme zrekonštruovali tak aby 

zodpovedal podmienkam Úradu pre verejné zdravotníctvo a presťahovali sme tak bližšie ku kinosále 

kinopokladňu s bufetom.  

Na základe Nájomnej zmluvy s mestom Martin finančné prostriedky vybraté z nájmov 

reinvestujeme do budovy či už ako technické zhodnotenie (v minulých rokoch) alebo ako bežné 

opravy. Ako je vidno z tabuľky do budovy sme reinvestovali väčšiu čiastku, ako sme  vybrali od 

nájomcov. V roku 2017 predstavovala čiastka  vybratá z podnájmov sumu 13 727 €. Z tejto čiastky však 

nie je možné realizovať  väčšie opravy.  

  Budova bola postavená v 70.rokoch minulého storočia a za tú dobu v nej neboli vykonané žiadne 

väčšie opravy. Problematický je stav elektroinštalácie, najmä v rozvodných skriniach, ktorý 

nezodpovedá súčasným normám. Zabezpečujeme pravidelné revízie, ktoré sa vykonávajú raz za 5 

rokov, predchádzajúca bola v roku 2015, s s konštatovaním, že neboli zistené väčšie závady 

a elektroinštalácia je podľa správy revízneho technika prevádzky schopná. Aj napriek tomu sme v roku 

2017 vykonali niektoré opravy, ktoré sa týkali elektroinštalácie v časti budovy, v ktorej je kinosála.  

Tak ako v predchádzajúcich správach o činnosti opäť pripomíname, že stav elektroinštalácie 

a vzduchotechniky v celej budove kina, ktorá pochádza ešte z čias výstavby budovy potrebuje 

generálnu opravu. Podobne nie je uspokojivý ani stav izolácie strechy, ktorá pri silnejších daždoch 

alebo pri väčšej snehovej nádielke, ktorá sa začne topiť dochádza k presakovaniu vody do vnútra 

budovy. Spoločnosť to rieši opakovanými opravami izolačnej vrstvy strechy na najproblematickejších 

úsekoch. 

Prehľad použitých finančných prostriedkov z nájmov za rok 2017:  
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1. BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA     16 929,00    

  revízia hasiace prístroje, revízie  a opravy elektroinštalácie       3 140,00    
  práca technika PO a BOZP, pracovná služba          554,00    
  oprava projektor       5 430,00    

  oprava opona          665,00    

  oprava  a vybavenie priestoru kinopokladne a bufetu       4 300,00    

  oprava popcornovač          360,00    

  servis kinotechniky       1 800,00    

  čistiace potreby          680,00    

2.  DLHODOBÝ MAJETOK NAD 1 700,00 €       3 288,00    

  kinosedačky  vo výške odpisov       2 400,00    

  technické zhodnotenie budovy - vo výške odpisov          888,00    

3. DLHODOBÝ MAJETOK DO 1 700,00 €       3 704,00    

  LED TV -kino (2 ks)          500,00    

  podsedáky pre deti  ( 38 ks)          580,00    

  lampa do projektora          934,00    

  PC pokladňa          500,00    

  optický internet          890,00    

  vešiaky v kinosále          300,00    

4. SPRÁVA OBJEKTU       1 650,00    

  mzdové náklady        1 650,00    

  FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU     25 571,00    



6.2- prevádzka kina   

TV Turiec má v prevádzke celú budovu kina Moskva od roku 2004. Prevádzkovaním kina 

Moskva - premietaním filmov pre verejnosť – sa snažíme zachovať v meste Martin tento druh 

kultúry. Premietanie filmov je zabezpečované v samofinancovateľnom režime t.j. zo vstupného.  

Nakoľko na prevádzku kina Moskva nie je našej spoločnosti poskytovaný žiadny príspevok zo 

strany mesta Martin výber filmov z aktuálnej ponuky distribučných spoločností je taký, ktorý zabezpečí 

finančný výnos. Kino Moskva je teda komerčným kinom. 

V prevádzke pracovali v roku 2017 3 zamestnanci a to: vedúci kina, ktorý je zároveň aj 

pokladníkom, a 2 pracovníci kina, ktorí vykonávajú všetky ostané činnosti od upratovania, uvádzania 

divákov na predstavenia a obsluhu v bufete. V prípade očakávanej vyššej návštevnosti využívame 

služby  3 pracovníkov na Dohodu o vykonaní práce resp. Dohodu o brigádnickej práci študentov. 

Od februára  2011 je kino Moskva zdigitalizované s možnosťou 3D projekcie. Investícia bola 

realizovaná z časti vlastnými prostriedkami a leasingom, ktorý bol splatený začiatkom roka 2016. 

Digitálna technológia sa tak  stala výlučným vlastníctvom TV Turiec.   

V roku 2017 sme po finančnom vyhodnotení premietali len 2D filmy. K tomuto rozhodnutiu 

došlo aj na základe skutočnosti, že koncom roka 2016 došlo k poruche na projektore, ktorá bola 

odstránená až v roku 2017. Požičaný projektor umožňoval len 2D projekciu. Toto naše rozhodnutie 

potvrdila aj inventarizácia návštevnosti za rok 2016, kedy z celkových tržieb predstavovali tržby za 3D 

filmy len 6,48%.  Aj na základe tohto zistenia môžeme konštatovať, že návštevníci technológiu 3D, 

ktorá navyše predstavuje zvýšené náklady na obstaranie a čistenie špeciálnych okuliarov  

nevyhľadávajú. 

 V roku 2017 sme pokračovali v premietacom režime 3 filmy denne a 5 dní v týždni. V dňoch 

keď sa nepremietalo sme priestor ponúkli formou prenájmu na realizovanie kultúrnych podujatí iného 

druhu. Diváci tak mohli vidieť vystúpenie profesionálnych hercov v predstavení Kemping story, Lordi 

či v programe Neskoro večer s Petrom Marcinom. Medzi deti prišiel Miro Jaroš. Svojich divákov si 

našli aj ochotnícke divadlá z regiónu. Svoje miesto na realizáciu našli v kine Moskva aj viaceré filmové 

festivaly. Priestor kina sme poskytli aj na výchovné koncerty pre školy, školské akadémie alebo krst 

knihy. Priestor na svoju realizáciu dostali aj producenti zaujímavých projektov z regiónu. V kine 

Moskva sa uskutočnili aj viaceré podujatia organizované alebo podporované mestom Martin. Celkom to 

bolo 25 podujatí, ktoré navštívilo 8 950 divákov.   

 

V tabuľkách uvádzame štatistiky týkajúce sa návštevnosti na filmových predstaveniach. 

 

Návštevnosť v kine MOSKVA 

rok počet predstavení počet divákov hrubá tržba v EURO 

2004 436           14 235                      29 698,33    

2005 548           15 443                      32 326,13    

2006 571           42 769                      79 933,81    

2007 624           25 622                      59 521,24    

2008 588           30 346                      83 220,64    

2009 595           34 729                   105 928,50    

2010 590           23 728                      75 915,50    

2011 667           24 919                   115 850,50    

2012 603           25 568                   117 065,00    

2013 627           24 122                   107 692,60    

2014 588           26 504                   110 331,00    

2015 565           26 689                   111 106,00    

2016 725           32 549                   129 746,00    

2017 779           60 016                   229 456,00    
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Ako je vidieť z tabuľky  v roku  2017 sme  v kine Moskva  odpremietali celkom  779  filmov pri  

návštevnosti 60 016 divákov  a hrubých tržbách 229 456 € ( vrátane DPH). Tieto výsledky umožnil  

okrem iného aj návrat veľkometrážnych celovečerných slovenských filmov  na plátna kín, ktoré v roku 

2017 zaznamenali boom. Medzi TOP 10 filmov s najväčšou  návštevnosťou v kine Moskva patrili 

Všetko alebo nič (22 predstavení/6 490 divákov), Päťdesiat odtieňov temnoty ( predstavení 15/3 

365divákov), Únos (10 predstavení/2 456 divákov), Ja-zloduch ( 23 predstavení /3 322 divákov), 

Baby šef (15 predstavení/2 236 divákov), Čiara (10 predstavení/2 051 divákov), Cuky Luky vo filme  

(15 predstavení/1 808 divákov), TO (15 predstavení/1 791 divákov), Šmolkovia-Zabudnutá dedinka 

(17 predstavení/1 593 divákov), Spievankovo a Kráľovná Harmónia ( 13 predstavení/1 503 

divákov) .   

Ako vidno z uvedeného už to nie sú len filmy pre deti a mládež ako tomu bolo v minulosti. 

Divákov oslovili filmy rôzneho žánru. Z 28 premiérových slovenských filmov v roku 2017 sme 

našim divákom priniesli 17 pri návštevnosti 16 580 divákov čo predstavovalo podiel 15,79 % 

z celkového počtu nasadených titulov. Ak porovnáme návštevnosť tak na slovenské filmy prišlo 27,63 

% všetkých divákov. Čo sa týka filmov európskych producentov  je to  22 565 divákov a 32,6 %.. 

Ako ukazujú výsledky za rok 2017, ktoré spracováva Združenie prevádzkovateľov kín na 

Slovensku aj v uplynulom roku patrilo naše kino čo sa týka návštevnosti a hrubých tržieb medzi jedno 

z najlepších. Ak budeme posudzovať iba kamenné kina, teda jednosálové kiná sme na 4 mieste pri 

priemernej návštevnosti na 1 filmové predstavenie  77,05 diváka.  

V roku 2017 bolo na Slovensku  podľa informácií Združenia prevádzkovateľov kín celkom 106 

rôznych druhov kín z toho 7 nepremieta filmy, nakoľko nie sú zdigitalizované. Z kín, ktoré premietajú 

filmové predstavenia je 21 viacsálových kín teda rôznych druhov multiplexov  a ostatné sú jednosálové 

kiná. Výsledky za slovenské kiná prinášame v prílohe č.2. 

 V roku 2017 sme urobili v kine aj rôzne promo akcie, ktorých hlavným cieľom bolo prilákať 

divákov. Okrem iného išlo o rôzne reklamné akcie a dôležitá bola aj každodenná komunikácia s divákmi 

cez sociálne siete.  

   

 

6.3- prevádzka bufetu   

 
V roku 2017 sme pokračovali v prevádzke kinobufetu, v ktorom bol ponúkaný  klasický kinový 

sortiment ako sú pukance a nachos, nápoje a sladkosti. Na podporu predaja takéhoto tovaru sme 

v polovici roka 2017 zakúpili nápojový automat.  

Nakoľko boli tieto priestory pri hlavnom chode stiesnené  a v prípade väčšej návštevnosti diváci museli 

čakať aj pred budovou kina rozhodli sme sa zrenovovať nevyužité priestory a presunúť bufet 

a pokladňu. Nový priestor je väčší a pre návštevníkov komfortnejší. Obstaraním 2 LED TV, na ktorých 

si návštevníci môžu pozerať ukážky z ponúkaných filmov sa tu  vytvoril  aj oddychový priestor pre 

návštevníkov.   

Tento priestor zároveň slúžil aj na predaj vstupeniek. Počet zamestnancov sa z tohto dôvodu nezmenil, 

ale ich pracovný čas bol využitý efektívnejšie. 
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VII. Hospodárenie TV Turiec za rok 2017    
 

7.1 – Stredisko Televízia Turiec      

Výnosy celkom       144 646   €   

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

mesto 115884 109827 122000 120333 120000 120000 130000 130000 
obrazová 
reklama 8201 3561 2467 2753 1823 1042 933 1753 

videotext 6662 3770 3574 3015 3009 3023 2829 3405 

ostatné služby 8895 10215 10874 7525 2619 3616 6365 9488 

SPOLU 139642 126742 138915 133626 127448 127681 140127 144646 
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7.2 – Stredisko  kino   Moskva     

Výnosy celkom  247 493,69  €   

 

Prehľad tržieb - prevádzka KINO MOSKVA v EURO 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

vstupné kino 63795 96504 97544 89738 91943 92583 108122 191213 

prenájom 16889 15950 13489 7247 1093 13154 13721 13727 

prenájom služby 6990 7244 6518 3177 328 5828 4050 5517 

ostatné tržby 1066 2153 1778 3845 2434 3773 9882 7547 

bufet 0 0 0 0 0 0 19052 29490 

SPOLU 88740 121851 119329 104007 95798 115338 154827 247494 
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7.3 - Náklady za rok 2017 stredisko Televízia   Turiec 

Náklady celkom  bez dane z príjmov PO               158 762,99 € 

účet názov účtu rok 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 

    v € v € v € v € v € 

501100 kancel.potreby             609,90                347,62                549,28             1 016,09                  873,54    

501200 PHM-fabia modrá          1 072,24             1 032,82                919,73                567,71                  516,34    

501240 PHM-fabia červená             638,83                503,93                394,02                611,64                  915,99    

501400 ostatný drobný majetok             904,08                878,74             1 031,90             1 009,74               1 551,82    

502100 elektrická energia          2 320,23             2 008,60             1 855,39             1 776,77               2 001,68    

502200 teplo            4 200,00             4 200,00             4 200,00             4 200,00               4 200,00    

502210 vodné,stočné               80,00                  39,00                100,00                  92,00                  157,93    

511100 opravy a údržba - auto             719,69                917,32                648,05             1 424,52                  738,54    

511200 opravy a údržba - majetok             210,24                368,81                912,65             1 778,70                  483,75    

511300 revízie                 82,98                  82,98                  82,98                157,98                    83,00    

512100 cestovné                        -                        2,84                           -                            -                        20,10    

513100 reprezentačné               53,63                  72,84                  30,34                228,03                    11,67    

518100 ostatné služby(sprav.servery,up grade)          1 216,30                868,33                860,00                578,79                  490,83    

518200 telefóny               761,42                857,69                919,76                702,45                  600,76    

518300 nájom technika               33,19                  33,19                  33,19                363,19                  123,19    

518400 poštovné poplatky               56,80                  35,35                  65,50                  81,75                    56,96    

518410 sprostredkovanie stravovania               39,84                  39,84                  53,04                  70,94                    88,02    

518500 Ost.služby-prpp.predmety do 300€                      -                             -                               -                    417,60                          -      

518520 reklama                        -                             -                               -                      80,00               3 703,25    

518610 školenia                        -                             -                    980,00                  35,00                          -      

518600 právnické, daňové služby             796,68                796,68                796,68             1 902,68               1 830,29    

518620 redaktor., kameraman.práce        33 076,67           32 520,00           33 493,35           38 330,00             33 490,00    

518630 ochrana objektu             695,04                695,04                695,04                695,04                  761,43    

518700 vývoz odpadu             378,38                378,38                288,07                270,76                  279,22    

518820 drobný nehmotný majetok               28,27                617,20                677,13                616,30               1 278,12    

521100 mzdové náklady - pracovníci        52 935,51           50 088,50           52 810,80           60 682,00             61 912,14    

521200 mzdové náklady - dohody             987,00                310,00                150,00                340,00               2 182,50    

523100 odmeny členom DR              300,00                300,00                300,00                        -                      600,00    

524100 soc.odvody -pracovníci        18 936,32           17 744,48           18 757,89           19 437,42             21 962,34    

527100 náklady- dočasná náhrada príjmu                 6,31                         -                               -                    384,50                          -      

527200 tvorba sociálneho fondu             563,79                354,09                360,23                295,93                  719,55    

527210 55% - náklady na stravovanie          2 532,64             2 578,40             2 641,76             2 798,72               3 778,56    

531100 cestná daň               161,02                161,02                148,00                148,00                  158,99    

538100 ostatné dane a poplatky               58,33                  75,00                  10,00                  10,00                      4,81    

538110 konces.poplatky, OZIS             374,36                374,36                402,24                541,64                  541,64    

538200 súdne, správne a miestne popl.               36,39                    1,50                146,37                    8,25                          -      

538210 popl.za užívanie dialnic               20,00                  10,00                  10,00                        -                        10,00    

538220 nákup kolkov                 3,00                  68,50                           -                      65,25                    22,16    

548200 príspevky PO-Lotos             270,00                270,00                270,00                270,00                  270,00    

548400 poistenie majetku          1 210,94             1 210,94             1 210,94             1 260,82               1 268,94    

548430 poistenie (zákon., havarij.) - fabia č.,m.             881,32                881,05                881,04                881,05                  883,60    

548510 neuplatnená DPH-koef.             108,76                  97,06                109,80                262,52                  296,16    

548600 nadlimit PHM-vyššia spotreba               16,32                         -                               -                            -                            -        

551100 odpisy hmotný + nehmotný majetok             752,00             1 056,00             5 441,50             8 074,00               9 702,75    

568200 bankové poplatky             298,76                297,53                240,81                177,64                  192,42    

  SPOLU        128 427,18         123 175,63         133 477,48         152 645,42           158 762,99    
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7.4-Náklady za rok 2017 stredisko kino Moskva 

Náklady celkom  bez dane z príjmov PO               223 491,19 € 

účet názov účtu rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 

     v €   v €   v €   v €   v €  

501901 plagáty - program kina            1 162,17               1 152,00              1 198,00                 928,33                  101,16    

501902 ost.drobný majetok            1 340,70               1 125,00              1 152,63              6 784,24               3 460,40    

501903 čistiace a kancel.potreby               426,94                  518,34              1 152,23              1 463,27               2 383,87    

502901 elektrická energia            4 709,28               3 213,97              3 996,37              4 439,19               5 396,61    

502902 teplo          10 682,61               8 009,33            11 718,26            14 093,50             17 693,17    

502903 vodné, stočné               258,99                  243,91                 331,01                 557,92                  439,91    

504901 predaný tovar - kukurica                        -                               -                               -                  4 347,70               9 090,67    

504902 predaný tovar - nápoje                        -                               -                               -                  3 266,35               9 464,64    

504903 predaný tovar - káva                        -                               -                               -                     183,93                          -      

504904 predaný tovar  - sladkosti                        -                               -                               -                       99,42                  195,83    

511901 opravy a údržba - majetok            4 116,22               1 158,03              1 751,75              2 870,73             13 397,19    

511902 revízie, práca PO                241,44                  367,18                 450,86              1 824,61               2 810,03    

512901 cestovné                   4,00                           -                               -                               -                               -        

518100 Ost.služby                        -                               -                               -                     450,00                  150,00    

518300 Ost.služby - nájom budovy,zariadení               350,00                  350,00                 350,00              2 212,00                  350,00    

518700 Ost.služby-vývoz odpadu                        -                               -                               -        
 

              104,57    

518520 Ost.služby-reklama                        -                               -                               -                  1 375,93               2 903,70    

518600 Ost.služby-prav., daň, audit                        -                               -                               -                     659,00                          -      

518610 Ost.služby-školenia                        -                               -                               -                       20,00                          -      

518820 Ost.služby- drob.nehmotný majetok                        -                               -                               -                  1 235,00                  148,38    

518901 Ost.služby- požičovné          43 332,36             42 485,39            44 244,76            56 399,12             93 861,11    

518902 expedícia filmov               485,52                  249,92                 296,16                 331,56                  248,89    

518903 telefóny               293,93                  278,67                 193,87                 282,54                  384,90    

518904 poštovné poplatky               131,45                  174,73                 130,85                   80,30                    41,90    

518905 ost.služby-ost.drobný NHM                         -                               -                               -                     311,00                  575,00    

518906 
ost.služby-vylep,print.reklama, 
kanaliz.                585,00                           -                       12,30                 483,64               2 599,36    

518907 ost.služby-upratovanie             2 472,00                           -                               -                               -                               -        

518920 reklama v TVT,propag.predmety            1 000,00               1 000,00              1 000,00              1 000,00               1 000,00    

521901 mzdové náklady - kino          12 502,60             14 300,32            14 604,84            21 820,80             35 664,24    

524901 soc.odvody - kino            4 452,68               5 045,08              4 728,37              6 519,05             11 097,06    

527100 náklady-dočasná náhrada príjmu                 23,35                           -                               -                       89,95                          -      

538220 
ostatné dane a poplatky- nákup 
kolkov                        -                               -                               -                     134,50                      6,85    

538901 ostatné dane a poplatky- SOZA,AVF            1 080,99               1 346,22              1 647,53              2 778,68               4 346,69    

548901 Ost.prev.náklady-poistenie DCI               709,44                  709,44                 709,44                   59,12                          -      

548902 Ost.prev.náklady-popl.online predaj                        -                               -                               -                     275,80               2 062,06    

551110 odpis-tech.zhod.budovy            1 778,00               1 778,00                 889,00                 889,00                  888,00    

559100 opravná položka - Figurová 50%                        -                               -                               -                               -                               -        

551110 odpis-DCI kino, kinosedačky          26 280,00             26 280,00            26 262,00                 500,00               2 625,00    

562901 urok DCI kino            3 958,88               2 530,73              1 006,17                     9,73                          -      

  SPOLU   122 378,55      112 316,26     117 826,40     138 775,91      223 491,19    
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Rekapitulácia hospodárenia TV Turiec 

   ROK 2013   ROK 2014   ROK 2015   ROK 2016   ROK 2017  

Výnosy spolu         237 633,18             223 249,68             242 185,43             294 954,08             392 139,76     

Náklady spolu         250 805,73             235 491,74             251 303,88             290 421,33             382 254,18     

Hospodársky výsledok pred zdanením -        13 172,55     -   12 242,21     -     9 118,45           4 532,75           9 885,58     

Daň z príjmov PO                  960,15                    960,40                    960,08                    960,00     

Stav záväzkov a pohľadávok K 31.12. prisl.roka 

  ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 

POHĽADÁVKY z obchodného styku           16 994,07               16 286,05               18 616,59               18 057,66               20 099,22     

                          v lehote splatnosti           13 882,74               13 120,72               14 997,26               15 601,50               17 643,06     

                          po lehote splatnosti             3 111,33                 3 165,33                 3 619,33                 2 456,16                 2 456,16     

ZÁVäZKY z obchodného styku             4 409,48                 5 990,70                 8 473,79               10 194,35                 6 937,68     

                         v lehote splatnosti             4 143,93                 5 725,15                 8 208,24                 9 928,80                 6 672,13     

                         po lehote splatnosti                265,55                    265,55                    265,55                    265,55                    265,55     

 

V prílohe č.1 - rozpis pohľadávok po lehote splatnosti. 

 

Celé hospodárenie a správnosť zaúčtovania za rok 2017 bolo preverované daňovým poradcom Ing. 

Kovačkovou Janou č.624/99, ktorá vykonala aj kontrolu ročnej závierky za rok 2017. 

 

VIII.  Záver 

 

     Spoločnosť TV Turiec aj v roku 2017 plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy o dielo najmä 

s mestom Martin, ale aj ostatnými subjektmi. 

     Pri plnení svojich povinností sa spoločnosť snaží dodržiavať príslušné právne ustanovenia 

upravujúce jej predmet činnosti alebo podnikania.  

     Spoločnosť pôsobí ako obchodná spoločnosť so 100%  majetkovým vlastníctvom mesta Martin. 

     Aj v roku 2017 v spoločnosti pretrvávali finančné problémy vyplývajúce z nedostatočného 

využívania reklamného priestoru z dôvodu nezáujmu prípadných partnerov, ale aj z podhodnotenia tejto 

služby zo strany spoločníka. Nedostatok finančných prostriedkov, tak neumožňuje stabilizovať a hlavne 

motivovať pracovníkov, ktorí si po vyskúšaní takejto práce odchádzajú za lepšími pracovnými 

ponukami. Z rovnakého dôvodu spoločnosť ani neuvažuje o rozšírení vysielania o nové relácie, čo by 

predstavovalo ďalšie nielen mzdové náklady, ale aj náklady na vysielaciu techniku. 

     V roku 2017 všetky obrazové relácie boli v réžii 2 spravodajských štábov na plný úväzok a 1 

externý spravodajský štáb na tretinový úväzok.  Aj v roku 2017 sme zamestnávali na pracovisku 

videotextu a komunikácie so sociálnymi sieťami 1 osobu so ZŤP postihnutím v režime chránenej 

dielne. Časť  mzdových nákladov a podarilo refundovať z UPSVAR vrámci európskeho projektu 

z operačného programu Ľudské zdroje .  

     V druhej polovici roka 2017 sa podarilo z vlastných zdrojov spoločnosti predovšetkým vďaka veľmi 

dobrej návštevnosti platiacich divákov na filmových predstaveniach v kine Moskve zabezpečiť pre 

diváka aj vysielanie v HD kvalite. Koncom roka 2017 sa zakúpením zvukového zariadenia podarilo 

zlepšiť aj zvukovú stránku priamych prenosov z mestského zastupiteľstva resp. besied zo štúdia či 

komentárov nahrávaných do relácie Správy TVT. 

      Predpokladáme, že spustenie youtube kanálu spoločnosti a vytvorenie novej www.stránky zvýšilo 

sledovanosť našich relácií, hlavne čo sa týka mladších divákov.   

     V oblasti komerčných príjmov spoločnosti, ktoré sú zabezpečované prenájmom obchodných 

priestorov, prevádzkou kinosály  a kinobufetu  sa  v roku 2017  pokračovalo aspoň v čiastočnej 

výmene elektroinštalácie  a zrenovovaním jedného z nevyužívaných obchodných priestorov sa 

vytvoril komfortnejší priestor pre divákov presunutím kinopokladne a bufetu bližšie ku kinosále. Čo sa 

týka obsadenosti obchodných priestorov, ktoré spĺňajú aspoň základné podmienky. ktoré sú pri 

schvaľovaní prevádzok požadované zo strany Úradu verejného zdravotníctva, boli ku koncu roku 2017 

využité nájomcami na 100% . 

       -18- 

 

http://www.stránky/


      V roku 2017 si cestu do kina Moskva našiel rekordný počet divákov. Na filmových predstaveniach 

sme zaznamenali 60 016 platiacich divákov a na 25 podujatiach iného charakteru ako napr. koncerty, 

divadlá, festivaly prišlo ďalších skoro 9 000 návštevníkov. 

  

Nakoľko v čase písania tejto správy je známy fakt, že v meste Martin bolo otvorené moderné 

multikino so 4 sálami v OC Tulip spoločnosť predpokladá v roku 2018 výpadok príjmov, čo sa týka 

návštevnosti na filmových predstaveniach. Je potrebné sa zamyslieť nad ďalšími možnosťami prísunu 

finančných prostriedkov do spoločnosti TV Turiec, ktoré by tento výpadok nahradili.  

      Jednou z možností je oslovenie starostov a primátorov okolitých obcí a miest s ponukou 

o spropagovanie akcií, ktoré sa v ich pôsobnosti organizujú vo vysielaní TV Turiec. Pri rokovaniach by 

mohol byť rozhodujúci fakt, že koncom roka 2017 sa  začali jednania o rozšírení vysielania TV Turiec 

aj u iných operátorov napr. Mágio a Gaya.  Ďalšou z možností by mohlo byť rozšírenie premietacích 

dní na všetky dni v týždni.  Obidve z možností si však vyžadujú aj zvýšené náklady, hlavne čo sa týka 

zabezpečenia ľudských zdrojov.         
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Príloha č.1 k Správe o ... 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti t.j. splatnosť do 31.12.2017 

Názov firmy 

výška splatnosť 

stav pohľadávky pohľadávky V € pohľadávky 

Dieflo, Bánovce nad Bebravou          265,39     22.3.2000 exekučné konanie 2002 

JUSTA, Banská Bystrica          244,97     14.4.1998 rozsudok 2002 

Martinmetal, Martin            97,98     21.1.1998 konkurz 2000 

Mäsokombinát, Martin            48,99     7.3.2000 konkurz 2001 

ZTS TEES, Martin          140,74     18.8.1998 konkurz 2001 

ZTS TEES, a.s. Martin            48,99     22.4.1998 konkurz 1999 

Inka Figurová, Lipovec       1 609,10     18.10.2010 exekučné konanie 2011 

        

Dlhodobé pohľadávky spolu        2 456,16         

 

 

Príloha č.2 k Správe ...  

 

Poradie slovenských kín podľa Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku za rok 2017 

poradie mesto/prevádzkovateľ kino predstavení divákov tržby 

1 Bratislava  Cinemax s.r.o. Bory CINEMAX 14872 390523 
2 676 354,00 

€ 

2 Bratislava  Cinemax a.s Košice CINEMAX 8409 416996 
2 190 589,00 

€ 

3 Bratislava  Cinemax a.s Žilina CINEMAX 6251 278169 
1 508 012,00 

€ 

4 Bratislava  Cinemax a.s 
Banská Bystrica 
CINEMAX 7309 280231 

1 489 721,00 
€ 

5 Bratislava  Cinemax a.s Trenčín CINEMAX 4790 267679 
1 447 741,00 

€ 

6 Bratislava  Cinemax a.s Prešov CINEMAX 6172 274048 
1 444 166,00 

€ 

7 Nitra/Mlyny Cinemas spol s r.o. Mlyny Cinemas 6465 242863 
1 362 605,50 

€ 

8 Bratislava  Cinemax a.s 
Trnava CINEMAX 
ARENA  6062 229472 

1 235 887,00 
€ 

9 Bratislava  Cinemax a.s Nitra CINEMAX 4542 197826 
1 064 415,00 

€ 

10 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Žilina 5210 144649 786 891,00 € 

11 Bratislava  Cinemax a.s Poprad CINEMAX 3587 144542 766 920,00 € 

12 Banská Bystrica /Kino Invest s.r.o. Kino STAR Zvolen 2620 118091 593 900,13 € 

13 Bratislava  Cinemax a.s 
Trnava CINEMAX 
MAX 3644 109446 588 966,00 € 

14 Bratislava  Cinemax a.s Skalica CINEMAX 3588 109104 584 469,00 € 

15 
Liptovský Mikuláš/Golden Apple Cinema 
s.r.o. 

Golden Apple 
Cinema 4293 123453 579 347,45 € 

16 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Prievidza 3951 94923 493 755,00 € 

17 Banská Bystrica /Kino Invest s.r.o. kino STAR  Lučenec 3193 93884 478 449,02 € 

18 Bratislava  Cinemax a.s 
Dunajská Streda 
CINEMAX 3288 77601 422 883,00 € 

19 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Košice 4996 75333 390 967,00 € 

20 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. 
SCC Spišská Nová 
ves 3841 74162 376 004,00 € 

21 Bratislava /kino SFÚ Lumiére 3598 107387 338 775,53 € 

22 Michalovce/MsKS Centrum 724 66593 264 830,50 € 



23 Komárno/Baltazár Ryšavý - Boldi Tatra 1324 63552 257 496,50 € 

24 Ružomberok/KDAH a.s. Kultúra 660 63181 248 885,00 € 

25 Martin/Televízia Turiec s.r.o. Moskva 779 60016 229 456,00 € 

26 Šamorín/X-BIONIC SPHERE a.s. Tuli Cinema 1028 43381 211 486,80 € 

27 Levice/MsKS Junior 484 47644 191 468,50 € 

28 Nové Zámky/mesto Mier 698 46856 189 875,50 € 

29 Partizánske/Ľubomír Beňo P.ART 
Panoramatické 3D 
kino 505 42348 170 213,00 € 

30 Senec/MsKS Mier 388 38527 156 087,25 € 

31 Humenné/MsKS Fajn 525 41154 152 875,00 € 

32 Námestovo/DK Kultúra 291 32928 147 380,50 € 

33 Pezinok/Pezinské kultúrne centrum DK 349 36486 144 666,00 € 

34 Bratislava/Bioscop Bratislava s.r.o Mladosť 1019 33848 138 760,00 € 

35 Piešťany/MsKS Fontána 533 32817 133 185,00 € 

36 Topoľčany/MsKS Spoločenský Dom 382 31763 132 244,00 € 

37 Sereď/DK Sereď Nova 621 33287 123 761,00 € 

40 Galanta/MsKS Kino DK 462 28955 120 882,00 € 

38 Bánovce nad Bebravou/Teotihuacan s.r.o. TAJMS Cinema 697 27223 116 992,00 € 

39 Vranov Nad Topľou/Mestský dom kultúry Mladosť 405 29169 116 121,00 € 

41 Štúrovo/MsKS Danubius 493 25804 109 016,50 € 

42 Trnava/SkaŠZM  Hviezda 1029 24954 105 792,20 € 

43 Trstená/mesto Mier 337 27140 104 965,00 € 

44 Malacky/Mestské centrum kultúry Záhoran 496 24219 94 878,00 € 

45 Trebišov/mesto Slávia 427 22261 87 548,00 € 

46 Čadca/DK Palárik 499 22680 87 372,75 € 

47 Košice/Cinefil Úsmev 848 18128 85 458,88 € 

48 Bardejov/ mesto Žriedlo 463 20470 85 000,00 € 

49 Stará Ľubovňa/CVČ Tatra 320 21238 84 147,00 € 

50 Považská Bystrica/PX Centrum Mier 219 18650 76 879,50 € 

51 Bratislava /stoptime s r.o. Nostalgia 295 19001 76 277,00 € 

52 Rimavská Sobota/ MsKS Orbis 510 20447 74 732,00 € 

53 Nové Mesto nad Váhom /MsKS Považan 388 19618 74 248,75 € 

54 Kežmarok/MsKS Iskra 379 23114 73 015,75 € 

55 Šaľa/mesto DK 414 19611 72 610,50 € 

56 Senica/MsKS Madosť 338 18518 71 632,25 € 

57 Brezno/Technicke služby mesta Mostár 255 15719 71 037,00 € 

58 Dubnica nad Váhom/mesto Lastovička 767 16500 67 380,00 € 

59 Poprad/Mestská informačná kancelária Tatran 438 23538 66 934,10 € 

60 
Snina/Mestské kultúrne a osvetové 
stredisko Centrum 406 16392 63 394,00 € 

61 Myjava/Správa majetku mesta Primáš 217 16005 61 800,00 € 

62 Púchov/Púchovská kultúra s.r.o. Púchov 442 18592 60 808,50 € 

63 Podhájska/Classic MSL spol s r.o. 
3D kino Centrál 
Park 399 14409 58 676,00 € 

64 Žiar nad Hronom/Mestské kultúrne centrum Hron 373 16654 55 982,50 € 

65 Spišská Nová Ves/Mestské kultúrne centrum Mier 545 19933 55 459,25 € 

66 Banská Štiavnica/ mesto Akademik 372 14547 54 685,10 € 

67 
Zlaté Moravce/Mestské stredisko kultúry a 
športu Tekov 459 12285 48 773,50 € 

68 Modra/Kultúrne centrum Modra Mier 350 11346 42 586,25 € 

69 Revúca/MsKS Klub 277 10012 41 837,00 € 



70 Stropkov/mesto Stropkov 253 10760 40 517,50 € 

71 Martin/Dom Odborov strojár s.r.o. Strojár 728 11152 39 468,00 € 

72 Krupina/mesto Kultúra 305 9150 35 412,50 € 

73 Handlová /DK Baník 479 8686 32 910,00 € 

74 Turčianske Teplice/mesto Turiec 245 7656 32 175,00 € 

75 Bratislava/Film Europe Media Company Film Europe 588 10754 31 367,00 € 

76 Sabinov/MsKS Torysa 224 7478 27 695,00 € 

77 Liptovský Mikuláš/Dom kultúry Nicolaus 649 7616 26 630,55 € 

78 Detva/KC  A.Sládkoviča Marína 179 6304 21 409,00 € 

79 Martin/M@M o.z. Mestská Scéna 681 5377 21 120,00 € 

80 Trenčianske Teplice/mesto Prameň 94 4028 17 302,00 € 

81 Levoča/MsKS Úsmev 188 4932 16 683,50 € 

82 Bytča/Filmový klub FK Bytča 112 4860 13 226,35 € 

83 Piešťany/Umelecký súbor Lúčnica Dom umenia 43 3899 12 641,50 € 

84 Nitra/VERTIGO o.z. Kinoklub Tatra 116 4863 12 538,00 € 

85 Lučenec/mesto Apollo 213 2759 9 983,50 € 

86 Hlohovec /MsKS Úsmev 205 3497 7 251,30 € 

87 
Oravská priehrada-Trstená/PROFI Company 
s.r.o. Orava Autokino 41 1801 6 303,50 € 

88 Bratislava/PaeDr. Eugen Garay Lamač 90 1695 4 287,50 € 

89 Prešov /PKO Prešov Scala 20 1315 4 235,00 € 

90 Dudince/SLOVTHEARMAE Kúpele  Diamant 48 1059 3 136,00 € 

91 Vráble/mesto Tatra 198 1209 2 848,00 € 

92 Hriňová/mesto Poľana 46 1283 2 073,00 € 

93 Poproč/Erik Kuzma Baník 50 750 1 750,00 € 

94 Oslany/Mgr.Monika Povodová Stodola LK 9 591 1 103,50 € 

95 Kremnica/1115 o.z. Akropola 40 374 1 050,00 € 

96 Očová/obec Očová Osveta 52 812 1 024,00 € 

97 Veľký Krtíš/MsKS Baník 15 1103 768,00 € 

98 Spišské Vlachy/mesto Vlašan 9 777 694,00 € 

99 Tornaľa/MsKS Mladosť 17 79 193,00 € 

100 Bojnice/ kultúrne centrum Bojnice Tatra 0 0 0,00 € 

101 Michalovce/Medias res  LK Medias res 0 0 0,00 € 

102 Rabča/obec Rabča Orava 0 0 0,00 € 

103 Ružomberok/ Plejády o.z Lakmé 0 0 0,00 € 

104 Spišská Stara Ves/mesto Magura 0 0 0,00 € 

105 Spišské Podhradie/MsKS Slovan 0 0 0,00 € 

106 Poprad 
kinoklub FILM 
EUROPE       
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