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V roku 2009 naša spoločnosť zabezpečovala plnenie svojich úloh v značne zložitých 
podmienkach. 
Výsledky najmä v hospodárení sa nám podarilo zabezpečiť s priaznivým výsledkom 
len s vynaložením mimoriadneho úsilia našich pracovníkov.    
 
 
 
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 novej relácie z európskeho 
parlamentu Volá Štrasburg.  

 
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 zabezpečili vysielanie informácii  zo  Žilinského samosprávneho  kraja 
v piatky a soboty 1x denne o 17,00 hod. Žiaľ toto sme zabezpečovali iba do mája 2009, 
nakoľko ŽSK jednostranne zrušil zmluvu z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov spôsobeného dopadmi hospodárskej a finančnej krízy.  
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      V období roku 2009 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali: 

 
 
1.1. – 155 vydaní správ TVT  
 
V relácii sme sa venovali aktuálnemu spravodajstvu, problematike všetkých 
oblastí života v meste Martin, vo vymedzenom rozsahu mesta Vrútky a čiastočne 
podľa ekonomických možností spoločnosti obcí regiónu Turiec. 
V samostatnom bloku sa venujeme informáciám a problematike jednotlivých 
druhov športu v meste Martin ako i regióne. 
V jednotlivých mesiacoch sme vyrobili celkom 1057 spravodajských príspevkov: 
 
 

 počet príspevkov 

mesiac 
rok 

2007 
rok 

2008 
rok 

2009 
január 83 87 76 
február 94 97 80 
marec 95 98 93 
apríl 98 102 96 
máj 102 104 94 
jún 88 99 90 
júl 69 77 102 
august 65 71 86 
september 69 68 81 
október 91 98 92 
november 89 79 89 
december 83 80 78 
Spolu 1026 1060 1057 

                              
 
 

V októbri na základe požiadavky objednávateľa mesta Martin bola znížená 
spoločenská objednávka na výrobu spravodajstva vo finančnom vyjadrení o cca 
10%, čo v konečnom dôsledku znamenalo i zníženie rozsahu tohto vysielania. 
Vzhľadom na potrebu informovanosti verejnosti o dianí hlavne v meste Martin 
v závere roku 2009 nepristúpili sme na znižovanie rozsahu vysielania a financovanie 
sme vykryli z iných podnikateľských aktivít spoločnosti, resp. i znižovaní mzdových 
nárokov. 
Výroba spravodajstva ako i celkové vysielanie TVT bolo v priebehu roku 2009  
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.  
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1.2. – 52 vydaní aktuálnej témy     

 
V priebehu roku 2009 sme vyrobili a odvysielali v rámci tohto programu viaceré 
besedy rôzneho obsahu a zamerania či už pri príležitosti aktuálnych výročí, alebo 
udalostí ktoré prinášal bežný život.  
Zároveň v tomto profile programu sme zdokumentovali i mnohé  iné  kultúrno - 
spoločenské  akcie , čím sme sa snažili spestriť  obsah tohoto formátu.  
 
Jednalo sa o nasledovné:  

• Silvester 2008, Zhodnotenie roku 2008 z pohľadu Policajného zboru 
SR, Mestskej polície, Hasičského a záchranného zboru SR, 

• Zhodnotenie akcie Martico cap 2008, 
• Vyhlásenie najlepších športovcov mesta za r.2008, 
• Vyhlásenie jedenástky roka Turčianských futbalových súťaží, 
• Motocykel včera a dnes, 
• Kľačianska podkova, 
• Martin Benka – známy, neznámy,  M.A.Bazovský – národný umelec, 

maliar, grafik,  
• Marec mesiac knihy,     
• 1 a 2 kolo prezidentských volieb, 
• Veľká noc – zvyky,  
• Slovesná jar 2009, Workshop 2009, 
• Mesto Martin – leader v oblasti uplatňovania transparentnosti vo 

verejnej správe, 
• O zdravej výžive,  Zdravý životný štýl, 
• Hasičská nedeľa v MSD, 
• Bačová cesta v Turci, 
• Noc múzeí a galérii 2009, 
• Deň detí 2009, 
• 50-té výročie ZŠ a MŠ ul.Gorkého, ul.Priehradná 
• Dni mesta Martin, 
• Dni Milana Hodžu v roku 2009, 
• Kováčske dni,     
• Kvet Podhradia, 
• Letné kúpaliská v regióne, 
• Resocializačné zariadenie v MČ Priekopa,  
• Martinské matičné slávnosti, 
• Beseda o neplodnosti, 
• Martinskí vyznávači jui-juitsu, 
• Oslavy SNP - 65.výročie, 
• Príprava MHC Martin na extraligu, 
• Najkrajší dar je pieseň, 
• Martinský jarmok, 
• Jeden deň s hasičmi, 
• Október – mesiac úcty k starším, 
• Jóga, 
• Život v bezbariérovom dome, 
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• Viliam Žingor –očami svojich detí, 
• Kone, moja vášeň, 
• Oceňovanie osobností mesta, 
• 17.november 1989 udalosti v meste a Turci, 
• Novozvolení poslanci VÚC ŽSK, 
• Vyznávači zimných športov, rekreačné lyžovanie, 
• Martinské hokejistky vs.MUFUZA, 
• Vianočná aktuálna téma. 

   
             
1.3 – priame prenosy 

 
V priebehu roku 2009 sme zabezpečili 13 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   - Volá Štrasburg,  
                                  - Eurovirtuál,  
                                  - ale i dokumentov z protidrogovou tématikou.  
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: 
Eurovirtuál a Volá Štrasburg. 
 
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. 
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II. Technika a technológie 
 
Aj v roku 2009 sme z vlastných zdrojov hospodárenia pokračovali v zhodnocovaní 
majetku spoločnosti  v obmedzenom rozsahu – podľa vývoja hospodárenia a 
zabezpečili sme obnovu resp. rozšírenie majetku nasledovne: 
 
 Drobný hmotný a  nehmotný majetok - Technika  a  technológie ( do 1 700 € do -2400 €) : 
 

Názov hmotného majetku obstarávacia cena v € 
televízor LG 2x                                780,82     
televízor CTV 2178                                  87,40     
kamera monitorovacia                                315,31     
mikrofón                                280,50     
mikrofón Sennheiser MMD 835                                260,00     
hard disk 2x                                289,21     
server na www.stránku                                521,01     
spolu hmotný majetok                             2 534,25     
    
technológie obstarávacia cena v € 
vizuál www.stránky                                800,00     
nová grafika do vysielania                                707,00     
spolu nehmotný majetok                             1 507,00     
 
 
III. Prevádzka kina a celej budovy objektu „kina Moskva“ 
 
V roku 2009  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 2009 sme realizovali ďalšie zhodnocovanie budovy, ktoré predstavovalo: 
• oprava (rekonštrukcia) WC muži vo vestibule kina ktorá pozostávala 

z odstránenia obkladov a všetkých rozvodov, vybúrania stien, inštalácii nových 
rozvodov vody, teplej úžitkovej vody, vykurovania, kanalizácie, 
elektrorozvodov, nového obloženia stien a podlách, novej sanity, nových  
priečok, nových zárubní  a dverí a  vybudovanie WC pre imobilných 
návštevníkov objektu   

• II. etapa výmeny okien za plastové v prevádzke TV – poschodie 
• čiastočná oprava strechy a fasády hlavného vchodu do objektu KINA 
• servis a opravy kinotechniky 
• opravy elektroinštalácie –premietacia kabína 
• protokolárne posúdenie nútenej výmeny vzduchu v objekte KINA – 

s vykonaním nevyhnutných úprav a opráv 
• vybudovanie nového sociálneho zariadenia v prevádzke 

 
Ďalej sme realizovali bežné opravy – dielčie bodové opravy strechy, elektro-
inštalácie , opravy - prečistenie kanalizácie – problém zapchávania, nedostatočný 
sklon, revízie a podobne. 
Poznamenávame, že všetky opravy a rekonštrukcie sme realizovali za plnej 
prevádzky KINA, čo vyžadovalo mimoriadne úsilie našich pracovníkov.  
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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. 
 
Stav v elektroinštaláciách 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 za modernejšie nakoľko 
vydržať plnohodnotne sedieť a mať kultúrny zážitok z filmu, ktorý má aj 3 hodiny 
dĺžky je na súčasných sedadlách utrpením.  
 
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. 
 
 
3.2 – prevádzka kina   
 
Aj v roku 2009 sme zabezpečili prevádzkovanie KINA v režime, ktorý je 
samofinancovateľný (tak ako v predchádzajúcich rokoch) – s vyrovnaným 
hospodárením, zisk vo výške 5091,34 €. 
Tento výsledok sa nám darí zabezpečovať už stabilne pričom v hodnotenom období 
sme zabezpečili zatiaľ najvyššie tržby vo výške 89 015,53 €.  
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 2010 chceme pokračovať vo vytváraní lepšieho kultúrneho prostredia 
v našom KINE, no sme obmedzení našimi finančnými možnosťami.   
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Poradie kina MOSKVA v rámci SR 
( počet kín 250 vrátane multiplexov)
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* Údaje za rok 2009  ešte nie sú  k dispozícií. 
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IV. Hospodárenie TV Turiec za rok 2009    
 
 
Výnosy dosiahnuté celkom           265 683,30 €         
Náklady dosiahnuté celkom         261 021,80 €   
 
Spoločnosť hospodári v režime platcu DPH. 
 
 
4.1 – Stredisko Televízia Turiec        
 
Výnosy celkom      147 316 €     
 

prehľad tržieb prevádzka 
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4.2 – Stredisko  kino   Moskva     
  
Výnosy celkom       118 368  € 
 

prehľad tržieb prevádzka 
kino MOSKVA
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4.3 - Náklady za rok 2009 stredisko Televízia   Turiec 

 
Náklady celkom  bez dane z príjmov PO                    147 745,52  € 

 

účet názov účtu 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 
v € v € v € 

501100 kancel.potreby 1 682,30 1 494,20 1 731,68 
501200 PHM-fabia modrá 827,69 1 240,16 849,05 
501220 PHM-fiat 1 306,98 283,84 - 
501240 PHM-fabia červená - 818,77 634,38 
501400 ostatný drobný majetok 2 342,73 2 365,95 2 750,16 
502100 elektrická energia 1 934,04 2 212,82 2 231,51 
502200 teplo 1 957,88 2 214,68 2 411,50 
502210 vodné,stočné 98,65 102,24 92,43 
511100 opravy a údržba - auto 709,69 2 827,79 732,5 
511200 opravy a údržba - majetok 730,3 1 154,35 740,19 
511300 revízie 82,98 82,98 82,98 
512100 cestovné 39,73 50,32 19,98 
513100 reprezentačné 106,45 99,24 110,51 
518100 ostatné služby(sprav.servery,up grade) 957,15 1 019,50 1 074,99 
518200 telefóny 1 637,85 1 280,08 1 104,50 
518300 nájom technika 33,19 33,19 33,19 
518400 poštovné poplatky 111,03 130,25 85,03 
518410 sprostredkovanie stravovania 39,83 39,83 43,16 
518520 reklama - 93,61 - 
518600 právnické, daňové služby 796,65 1 045,61 1 046,68 
518610 školenia pracovníkov - - 209,67 
518620 redaktor., kameraman.práce 142,74 9 635,61 37 239,99 
518630 ochrana objektu 695,08 695,08 695,04 
518700 vývoz odpadu 419,9 420,78 344,92 
518820 drobný nehmotný majetok 1 711,15 776,74 1 507,00 
518840 leasing-fiat 1 052,05 - - 
521100 mzdové náklady - pracovníci 61 637,22 64 284,90 50 775,57 
521200 mzdové náklady - dohody 1 183,03 315,34 373 
523100 odmeny členom DR 657,24 657,24 657,21 
524100 soc.odvody -pracovníci 21 082,92 22 674,97 17 705,86 
527100 náklady- dočasná náhrada príjmu 60,88 369,81 68,96 
527200 tvorba sociálneho fondu 432,58 710,48 594,96 
527210 55% - náklady na stravovanie 3 513,51 3 325,81 2 721,61 
531100 cestná daň 139,41 198,07 153,36 
538100 ostatné dane a poplatky 146,05 165,97 121,5 
538110 konces.poplatky, OZIS 517,83 535,75 374,36 
538200 súdne, správne a miestne popl. 3,98 59,08 3,99 
538210 popl.za užívanie dialnic 36,51 36,51 36,5 
538220 nákup kolkov 66,39 102,9 - 
548200 daň.neuznané náklady 1 257,02 66,39 - 
548300 príspevky PO-Lotos 232,36 265,55 270 
548400 poistenie majetku 1 024,33 1 024,75 1 030,10 
548420 poistenie (zákonná, havarijná) - fiat 369,55 244,27 357,45 
548430 poistenie (zákon., havarij.) - fabia č.,m. 482,57 993,34 999,73 
548500 neuplatnená DPH-auto - 1 286,30 434,52 
548510 neuplatnená DPH-koef. 102,66 94,58 93,06 
548600 nadlimit PHM - 135,71 5,48 
551100 odpisy hmotný + nehmotný majetok 8 181,27 8 181,27 8 027,68 
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551200 odpisy - dopravné prostriedky 2 877,91 5 341,57 5 834,29 
562100 úroky z úveru ( škoda fabia modrá, červ.) 1 128,47 1 612,56 1 078,91 

568200 bankové poplatky 269,3 279,28 256,38 

  SPOLU 123 136,73 141 585,82 147 745,52 

 
 
 

4.3-Náklady za rok 2009 stredisko kino Moskva 
 

Náklady celkom              113 276,28 € 
 

účet názov účtu 

rok 2007 rok 2008 rok 2009 
v € v € v € 

501901 plagáty - program kina 1 673,97 1 229,29 1 200,00 
501902 ost.drobný majetok 345,52 804,02 858,14 
501903 čistiace a kancel.potreby 561,77 753,38 675 
502901 elektrická energia 4 804,19 5 754,64 5 726,93 
502902 teplo 8 333,00 9 331,31 9 107,61 
502903 vodné, stočné 424,55 642,22 1 057,99 
511901 opravy a údržba - majetok 2 870,88 11 114,36 17 428,99 
511902 revízie 199,99 457,57 372,56 
512901 cestovné 7,44 9,89 16,2 
518300 Ost.služby - nájom budovy 33,19 33,19 33,19 
518610 Ost.služby-školenia - 272,19 - 
518820 Ost.služby- drob.nehmotný majetok - 19,92 - 
518901 Ost.služby- požičovné 25 019,98 35 282,76 44 410,24 
518902 expedícia filmov 651,36 546,16 535,6 
518903 telefóny 266,51 275,37 244,67 
518904 poštovné poplatky 182,4 206,76 191,13 
518906 ost.služby-vylepenie plagátov, print.reklama 182,57 43,36 50 
518920 reklama v TVT 5 576,58 6 904,34 6 900,00 
521901 mzdové náklady - kino 14 344,98 13 189,63 15 634,75 
524901 soc.odvody - kino 4 969,83 4 098,19 5 405,35 
527100 náklady-dočasná náhrada príjmu 42,85 - 38,54 
538901 ostatné dane a poplatky- SOZA 617,34 73,63 1 683,61 
551110 odpis-tech.zhod.budovy 1 259,92 1 604,98 1 705,78 

          

  SPOLU 72 368,82 92 647,16 113 276,28 
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4.4a - prehľad použitia finančných prostriedkov z nájmov 
priestorov objektu  kina Moskva 

 
1. BEŽNÉ OPRAVY         18 565,00     
  * čistenie kanalizácie               70,00     
  * bežné opravy ( dvere, el.materiál, sanita)             271,00     
  * čistiace potreby             545,00     
  * oprava (rekonštrukcia) WC muži         10 308,00     
  * výmena okien - 2 posch. TVT          2 134,00     
  * revízia hasiace prístroje, vzduchotechnika             283,00     

  * servis a oprava kinotechniky, výbojky          1 935,00     
  * opravy elektroinštalácie -  premietacia kabína             222,00     
  * oprava, výmena radiátorov             252,00     
  * čiastočná oprava strechy a fasády - hlavný vchod          2 545,00     

2. TECHNICKÉ ZHODNOTENIE BUDOVY          2 152,00     
  * stavebné úpravy v prevádzke -ukončenie nájmu             948,00     
  * nové sociálne zariadenie          1 204,00     

3. SPRÁVA OBJEKTU          1 622,00     
  *mzdové náklady ( 100 € x 12 masiacov +35,2 %odvody)          1 622,00     

4. 
ĎALŚIE NÁKLADY PRI REKONŠTRUKCII ZA PLNEJ 
PREVÁDZKY          2 130,00     

  *čistiace prostriedky             150,00     
  *elektrická energia             150,00     
  *voda             300,00     
  *mzdy          1 200,00     
  *stavebná príprava + dozor pri realizácii             330,00     
  Finančné prostriedky použité spolu         24 469,00     

 
Rekapitulácia hospodárenia TV Turiec 

  ROK2007 ROK 2008 ROK 2009 
Výnosy spolu        197 586,93         237 750,61        265 683,30     
Náklady spolu        197 187,84         235 727,21        261 021,80     
Hospodársky výsledok pred zdanením              399,09             2 023,40           4 661,50     
Daň z príjmov PO                     -                        -             1 285,77     
 

Stav záväzkov a pohľadávok k 31.12.2009 
  rok  2007 ROK 2008 ROK 2009 
POHĽADÁVKY z obchodného styku          14 077,31           11 978,13         11 053,70     
                          v lehote splatnosti           9 564,60             9 787,59           9 096,23     
                          po lehote splatnosti           4 512,71             2 415,09           1 957,47     
ZÁVäZKY z obchodného styku           3 000,46             7 951,44           8 217,89     
                         v lehote splatnosti           2 620,93             7 606,88           7 428,22     
                         po lehote splatnosti              379,54                344,55              789,67     
 

 
Celé hospodárenie  za rok 2009 bolo preverované daňovým poradcom Ing. Kovač- 
kovou Janou  č.624/99,  ktorá  vykonala  aj kontrolu ročnej závierky za  rok 2009. 
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V.  Záver  
 
Ako vyplýva zo správy činnosť TV Turiec bola zabezpečovaná v rozsahu v akom sa 
zaviazala  v zmluvnom vzťahu s mestom Martin a ostatnými obchodnými partnermi. 
Dosiahnuté najmä ekonomické výsledky mohli byť ešte priaznivejšie, no boli 
negatívne ovplyvnené dopadmi hospodárskej krízy na všetkých našich obchodných 
partnerov mesto Martin nevynímajúc. 
Kvalita a odborná úroveň poskytovaných služieb v televíznom  vysielaní bola 
opakovane posudzovaná v priebehu roku 2009 štátnym 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 oproti 
predchádzajúcim obdobiam znížil.   
Zvýšenie stavu záväzkov po lehote splatnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu 
spôsobila predĺžená splatnosť u dvoch obchodných partnerov posunutá do r.2010. 
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 2010 
 
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 45% 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 9 % v stredisku 
televízie.  V stredisku Kina  zabezpečujeme programovanie a prevádzku kina 
a spravovanie celého objektu z čoho očakávame dosiahnúť 46 % z celkových 
výnosov spoločnosti,  ktoré očakávame dosiahnúť.  
Zníženie objemu výroby a z toho vyplývajúcich výnosov nám negatívne ovplyvňuje 
najmä stabilizáciu a hmotnú zainteresovanosť pracovníkov. Vzhľadom na 
pretrvávajúce problémy plynúce z dopadu hospodárskej krízy u ostatných klientov 
je veľmi problematické nahradiť predpokladaný výpadok výnosov zo strany mesta 
Martin.  
 
 
 
 
 
 
 


	I. Vysielanie a programová štruktúra
	II.  Technika a technológie
	III.  Prevádzka kina a celej budovy objektu kina
	IV.  Hospodárenie celého subjektu za rok 2009
	V.  Záver
	VI.  Zámer činnosti na rok 2010
	Vypracovali: Ing. Rudolf Kollár + kolektív pracovníkov TV Turiec
	V Martine, 31. marca  2010
	-1-
	V roku 2009 naša spoločnosť zabezpečovala plnenie svojich úloh v značne zložitých podmienkach.
	Výsledky najmä v hospodárení sa nám podarilo zabezpečiť s priaznivým výsledkom len s vynaložením mimoriadneho úsilia našich pracovníkov.
	1.1. – 155 vydaní správ TVT
	V relácii sme sa venovali aktuálnemu spravodajstvu, problematike všetkých oblastí života v meste Martin, vo vymedzenom rozsahu mesta Vrútky a čiastočne podľa ekonomických možností spoločnosti obcí regiónu Turiec.
	V samostatnom bloku sa venujeme informáciám a problematike jednotlivých druhov športu v meste Martin ako i regióne.
	V jednotlivých mesiacoch sme vyrobili celkom 1057 spravodajských príspevkov:
	-3-
	1.2. – 52 vydaní aktuálnej témy
	V priebehu roku 2009 sme vyrobili a odvysielali v rámci tohto programu viaceré besedy rôzneho obsahu a zamerania či už pri príležitosti aktuálnych výročí, alebo udalostí ktoré prinášal bežný život.
	Zároveň v tomto profile programu sme zdokumentovali i mnohé  iné  kultúrno - spoločenské  akcie , čím sme sa snažili spestriť  obsah tohoto formátu.
	Jednalo sa o nasledovné:
	1.3 – priame prenosy
	V priebehu roku 2009 sme zabezpečili 13 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.
	VI.  Zámer činnosti na rok 2010
	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 45% 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 9 % v stredisku televízie.  V stredisku Kina  zabezpečujeme programovanie a prevádzku kina a spravovanie celého obje...
	Zníženie objemu výroby a z toho vyplývajúcich výnosov nám negatívne ovplyvňuje najmä stabilizáciu a hmotnú zainteresovanosť pracovníkov. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy plynúce z dopadu hospodárskej krízy u ostatných klientov je veľmi problematické...

