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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.  Digitálna licencia  je identická 
s analógovou licenciou. O vydanie digitálnej licencie spoločnosť požiadala z dôvodu legislatívnych zmien 
a zvýšených požiadaviek divákov na vyššiu kvalitu vysielania hlavne rozlíšenie obrazu 16:9.

           Od 6.9.2010, keď bolo pridané prvé video sme aj na  webe.  Web stránka www.tvturiec.sk aj z 
dôvodu nedostatku finančných prostriedkov funguje skôr ako archív správ a aktuálnych tém vyrobených 
našou  spoločnosťou.  Tieto  relácie  sú  tu  zavesené  na  druhý  deň  aj  s krátkym  popisom  jednotlivých 
spravodajských príspevkov. Tiež tu uvádzame, čo v danom týždni vysielame (názov dokumentu a aktuálnej 
témy, pozvánka na MsZ a iné oznamy týkajúce sa programu).

          Zriadenie TV Turiec malo zvýšiť informovanosť obyvateľov a podporiť rozvoj regiónu. Aj 
v roku 2016 sme sa snažili napĺňať tento cieľ. Na mediálnom trhu sa pohybujeme už viac ako 20 rokov, 
naši diváci si na „ svoju TVT“ zvykli a sú našimi prvými kritikmi. 
          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 reprízujeme v sobotu. 

           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, kde si vďaka káblovému rozvodu spoločnosti Martico 
s.r.o. môžu obyvatelia pozrieť naše vysielanie. 

Spoločnosť TV Turiec má od 1.apríla 2004 dve prevádzky:
1.  prevádzka :  televízia Turiec - redakcia/štúdio
2.  prevádzka:   kino Moskva

Od mája 2016 funguje v rámci prevádzky kino Moskva aj  kinobufet,  v ktorom sú ponúkané divákom 
cukrovinky, nápoje, popcorn či nachos.

Spoločnosť je platiteľom DPH a všetky údaje finančného vyjadrenia sú uvedené bez DPH.
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Činnosť spoločnosti sa v roku 2016 niesla v znamení zmien. V októbri 2015 došlo uznesením Mestského 
zastupiteľstva  č.142/15  k odvolaniu dlhoročného konateľa Ing. Rudolfa Kollára. Mestské zastupiteľstvo 
do  tejto  funkcie  delegovalo  Ing.  Stanislava  Thomku,  ktorý  sa  po  schválení  Valným  zhromaždením 
spoločnosti zo dňa 26.11.2015 ujal svojej funkcie 01.12.2015. 
 V     prevádzke  TV  štúdio  bolo  miesto  riaditeľa  spoločnosti zrušené z dôvodu  nadbytočnosti.  Na 
pracovisku videotextu, sme zamestnali  osobu so zdravotným postihnutím a tu sa nám podarilo využiť 
projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a získať prostriedky na refundáciu nákladov  chránenej 
dielne. Štatút chránenej dielne nám bol priznaný v apríli 2016.
Výmenou nábytku  a redizajnom steny sa nám podarilo zatraktívniť štúdio, odkiaľ sú vysielané besedy 
a určitá zmena nastala aj pri moderovaní Správ TVT.
Zmeny nastali v administratívnych priestoroch, kde bol starý koberec nahradený plávajúcou podlahou, 
vymenil sa nábytok a priestory boli vymaľované.
Televízia Turiec začala viac komunikovať s divákmi cez sociálne siete. 

V     prevádzke kina sa uskutočnili  viaceré zmeny. Cieľom bolo zmeniť kino na kultúrne centrum mesta 
Martin, čo sa nám aj podarilo a verejnosť začína vnímať budovu kina Moskva v centre mesta ako priestor, 
kde okrem filmov sú ponúkané aj koncerty, divadelné predstavenia, filmové festivaly či krsty kníh. 
Niekoľko mesiacov v kine fungovala aj škola tanca. 
Jednou zo zmien bolo aj skultúrnenie priestoru, kde sa nachádzajú šatne pre účinkujúcich. Táto zmena 
prilákala do kina Moskva také hviezdy ako sú napr. Ján Kraus, Kandráčovci, Peter Lipa a Milan Lasica, 
Lenka Filipová či Miro Jaroš. 
Počas letných mesiacov sa v spolupráci s mestským úradom v Martine  a  pamiatkovým úradom v Žiline 
podarilo aspoň obnoviť náter na časti fasády, ktorá bola vďaka vandalom vo veľmi zlom stave.
Koncom  roka  2016,  v  októbri  sa  podarilo  z  vlastných  zdrojov   vymeniť časť  starých  drevených 
kinosedačiek za  celočalúnené  a tak  po  rokoch  fungovania  spríjemniť  divákom  dojem  z filmových 
predstavení.  Celkovo sa podarilo vymeniť 300 sedačiek z celkového počtu 506 miest.
Režim premietania filmov sme z dvoch rozšírili na  tri, pričom v každom filmovom týždni ( štvrtok –
pondelok) je ponúkaná rozprávka, ľahší žáner ako sú komédie  a potom večerný film. 

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.

-2-



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.
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. ( bez vysielania mestského zastupiteľstva)

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 rozsah obrazového vysielania za 1 mesiac (28 dní - 4 týždne) zmenil na cca 
6 640 minút čo predstavovalo 16,5  % vysielania. ( bez vysielania mestského zastupiteľstva).

Pri všetkých zmenách sa ako doplnkový program vysielal Videotext.

V roku  2016  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. K tomuto  kroku sme pristúpili  aj  z dôvodu dodržania 
percentuálneho podielu obrazového vysielania, tak ako je to vo schválenej licencii na vysielanie.

I. Ľudské zdroje

Televízia Turiec  začala svoje relácie vyrábať pomocou interných, ale najmä externých zamestnancov 
alebo  spolupracovníkov.  Správy  TVT,  Na  Aktuálnu  tému,  Dokument  ale  aj  priame  prenosy  z MsZ 
pripravovalo až do roku 2006 cca 12 redaktorov a kameramanov. Z finančných dôvodov - nenaplnil sa 
predpoklad získavania finančných prostriedkov na chod organizácie z reklamy a finančné zdroje od mesta 
Martin,  ktoré  sú  každoročne  schvaľované  v mestskom  zastupiteľstve  pri  schvaľovaní  rozpočtu 
a poskytované TV Turiec na základe Zmluvy o dielo sú  dlhodobo podfinancované - sme  boli nútení 
znížiť počet zamestnancov. Ako najlepšia verzia sa ukázalo zloženie redakcie na 3 spravodajské štáby 
t.j. 1 redaktor+1 kameraman, čiže 6 investigatívnych pracovníkov. Táto voľba vychádzala priamo z počtu 
premiérových Správ TVT v jednom týždni t.j. 3x premierové správy=3 spravodajské štáby. Takto sme 
pracovali až do konca roka 2010. 
Nakoľko aj vplyvom svetovej finančnej krízy, ktorá postihla nielen našu organizáciu, ale celé Slovensko 
nedošlo  k zlepšeniu  finančnej  situácie  boli  sme  nútení  pristúpiť  k ďalšiemu  zníženiu  počtu 
spravodajských štábov. Odvtedy všetky obrazové relácie pripravujú len  2 spravodajsko-publicistické 
štáby.  Videotext  spracováva 1  pracovník  na  plný  úväzok,  ktorý  má  na  starosti  aj  propagáciu 
a komunikáciu  s divákmi  na  sociálnej  sieti.  V TV  Turiec  pracuje  ešte  1  účtovník/administratívny 
pracovník a 1 konateľ.                                                     -3-



Aj v roku 2016 vyrábali všetky obrazové relácie 2 spravodajsko – publicistické štáby, ktoré okrem 
výroby programu majú na starosti aj techniku a zabezpečenie samotného vysielania. Hlavne z finančných 
dôvodov sa nám dlhodobo nedarí posilniť tieto pozície.  Na túto  situáciu upozorňujeme už niekoľko 
rokov.

V prevádzke  kina  Moskva pracujú  3  interní  zamestnanci  (vedúci  kina  -  pokladník,  premietač, 
uvádzačka-upratovačka) a využívame služby  3 pracovníkov na  Dohodu o vykonaní práce ( pracovník 
v kine).

Od 4.apríla 2016 bol spoločnosti pridelený status  chránenej dielne na administratívne činnosti. Táto 
bola  zriadená  na  pracovisku  videotextu. Činnosti  na  tomto  úseku  boli  rozšírené  aj  o propagáciu  na 
sociálnych sieťach a to facebooku, kde  sme našich divákov pravidelne informovali o tom čo vysielame, 
ale aj kultúrnych či športových podujatiach, ktoré sa konali v našom meste a okolí.
V druhej polovici roka 2016 sa nám podarilo uzavrieť pracovný pomer s grafikom, ktorý pripravil nový 
dizajn videotextových stránok a začali sme používať nové logo.  Podarilo sa nám aj obohatiť vysielanie 
o novú tvár pri moderovaní spravodajských vstupov.
Problémy spojené so získavaním informácií o podujatiach, ktoré sa konajú v našom meste pretrvávajú aj 
naďalej. 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 rámci  našich  možností  sme sa  ale  aj  v roku  2016 snažili vykrývať  rôzne  oblasti  života  v meste 
a primerane uspokojiť v priebehu roku prakticky všetkých organizátorov podujatí.
Naďalej pretrváva aj záujem študentov najmä žurnalistiky a masmédií  o našu spoločnosť. Pravidelne či 
už telefonicky alebo e-mailom nás kontaktujú so žiadosťami o absolvovanie praxe, alebo otázkami, ktoré 
následne spracovávajú v seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach. Žiaľ po absolvovaní školy 
sa v odbore zamestnávajú len veľmi málo, alebo odchádzajú do väčších miest  a v regióne neostávajú. 
Pri finančných možnostiach, ktoré máme ohľadom finančného zabezpečenia ich naše ponuky nelákajú 
a tak máme problém nájsť náhradu či už za redaktorov, ale aj kameramanov.

III. Kontroly

V priebehu roka 2016 nás  viac krát monitorovala aj Rada pre vysielanie a retransmisiu.  Konania 
týkajúce  sa  výroby  relácii  boli  ukončené  s konštatovaním,  že  sťažnosť  bola  neopodstatnená, alebo 
pominuli dôvody na začatie konania. V jednom prípade sme dostali  upozornenie na porušenie zákona, 
toto sa ale týkalo technickej stránky a bolo spôsobené aj nedostatočným technickým vybavením našej 
spoločnosti.  
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.117/16  vykonal v našej spoločnosti kontrolu aj hlavný 
kontrolór mesta Martin, týkala sa roku 2015 a skončila sa vyhotovením Správy č.23/2016.
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.
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IV. Výroba relácií v roku 2016

V období od 1.1.2016  do 31.12.2016 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali:

4.1. – 156 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. Čiastočne podľa ekonomických možností 
spoločnosti i významnejším udalostiam z regiónu Turiec.
V samostatnom  bloku  sa  venujeme  informáciám  a problematike  jednotlivých  druhov  športu  v meste 
Martin ako i v regióne.

V jednotlivých mesiacoch roka sme vyrobili celkom   995 spravodajských príspevkov:

ROK 2012  2013  2014  2015  2016

 príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút

MESIAC  vysielania  vysielania  vysielania  vysielania  vysielania

január 76 266 69 294 64 255 78 326 73 303

február 79 275 69 289 65 278 79 302 77 294

marec 80 278 84 302 73 285 86 308 79 331

apríl 91 318 78 284 74 318 75 307 78 367

máj 87 316 90 328 71 304 82 336 87 373

jún 85 320 65 257 84 326 85 338 87 380

júl 65 247 65 272 62 260 78 318 76 321

august 65 259 69 287 68 255 72 286 84 326

september 66 270 80 312 76 312 69 306 86 378

október 85 319 90 350 90 331 74 317 91 356

november 82 327 79 342 72 306 73 327 91 357

december 73 272 76 294 67 323 66 286 86 359

Spolu 934 3467 914 3611 866 3553 917 3757 995 4145
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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.

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 prehľadu v tomto formáte to predstavovalo  1 187 minút premiérového vysielania. 
Každá aktuálna téma má 6 repríz.

V roku 2016 sme v rámci Aktuálnej témy spracovali  tieto témy: 
 Hviezdolet 2015 ( 36:42)
 Zima v Turci (12:04)
 Múzeá v areáli SIM (14:27)
 Futbalová 11-stka Turca (27:05) 
 Projekt Erasmus na Spojenej škole (8:03)
 Beseda s členmi vodnopólového klubu vo Vrútkach (24:27)
"Čo s deťmi ?" - tipy na jarné prázdniny (10:10)
 Rozhovor s priamymi účastníkmi prvovýstupu v Patagónii (36:25)
"Život v písanom slove" – jubilant Miroslav Tuma (13:06)
Jarné stretnutie zberateľov suvenírov súvisiacich s pivom ( 8:29)
Majstrovstvá Slovenska v streľbe ( 12:57)
Ján Kraus alebo hviezdy ako ich nepoznáte ( 20:47)
Aktuálne informácie z kuchyne martinského futbalu - beseda ( 33:31)
Svetový deň divadiel ( 27:29)
Kandráčovci v Martine ( 12:06)
 Revitalizácia parku za Slovenským národným múzeom ( 15:12)
Beseda s poslancami za VMČ Košúty ( 39:28)
Martinskí "Turčianskí vlci" žnú úspechy v bazénoch na celom Slovensku  ( 37:32)
Fatraglide 2016 - súťaž vetroňov (11:36)
Beseda s poslancami za VMŠ Stred ( 45:40)
O trombóze  a hemostáze s odborníkmi ( 12:08)
Charitatívna akcia pre Daniela Dropu - beseda (32:08)
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Beseda s poslancami za VMČ Sever (61:13)
Divadelný festival: Dotyky a Spojenia - beseda (29:45)
Prípravy na medobranie a vodoslávu ( 34:16)
Prezident Andrej Kiska v Turci ( 17:49)
Ukončenie školského roka 2015/2016 v TK DEEP - beseda (35:23) 
Turčianska harmonika ( 12:22)
Detská letná univerzita ( 18:47)
Majstrovstvá sveta v hokejbale juniorov ( 23:10)
Význam dobrovoľných hasičských zborov ( 17:26)
Divadelný maratón - Národný cintorín ( 15:15) 
Rozhovor s detským psychológom o príprave na nový školský rok (12:27)
Liptovská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny ( 12:48)
Život s nezvyčajnou diagnózou ( 18:48)
Medzinárodné stretnutie automobilov v duchu ľudových tradícií (18:54)
Človek a príroda - podujatie v Múzeu slovenskej dediny (13:43)
Prípravy na 13.ročník Martinskej poetickej jesene-beseda (17:38)
Stretnutie zberateľov krojov v Slovenskom národnom múzeu ( 19:36)
Prípravy na Svetový deň trombózy v Martine - beseda (25:18)
Beseda o lezení v Turci ( 29:35)
Ekumenická spomienka v Sklabini ( 17:45)
Ženská spevácka skupina Hradisko oslavuje 20.rokov ( 16:16)
Pietna spomienka na zosnulých 2016 ( 24:47)
Október-mesiac úcty k starším v Turci ( 14:17)
Martinské hody 2016 ( 16:29)
Noc divadiel 2016 (20:10)
Začína sa Adventné obdobie (20:43)
Detský folklórny súbor a jeho hostia (20:39)
Občianske združenie Amazonky - beseda ( 24:19)
Oceňovanie osobností mesta Martin za rok 2016 ( 43:30)
Vianoce-najkrajšie sviatky v roku ( 42:02)

4.3 – priame prenosy  12 X
     V  priebehu  roku  2016  sme  zabezpečili  priame  prenosy  zo  všetkých  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva v   Martine.  Rokovania mestských zastupiteľstiev  sme  reprízovali  v sobotu popoludní. 
Z dôvodu zlého technického stavu zariadenia na  prenos signálu sme sa v druhej polovici roka vrátili 
k reprízam aj vo štvrtok dopoludnia.
      Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva boli rokovania v decembri 2015 a  januári 2016 len 
zaznamenávané a ich reprízy sme priniesli v marci 2016. Z dôvodu kampane do volieb do Národnej rady 
SR.
     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 sme odvysielali informácie pripravené pracovníkmi mestského 
úradu o činnosti úradu a jednotlivých odborov. 
     V tomto formáte to predstavovalo cca 3 600 minút premiérového vysielania. Mestské zastupiteľstvá 
boli reprízované celkom 16 x.
      Od mája 2016 sme zaradili nezostrihané záznamy aj do archívu na našej web stránke.
4.4 – dokumenty  
     V rámci dokumentu sme odvysielali 52 relácií. 
       V tejto forme sme v priebehu roku zabezpečili vysielanie cyklickej dvojtýždňovej relácie  Inside 
Európsky  parlament -  o činnosti  európskeho  parlamentu  a hlavne  jeho  slovenských  poslancov.  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. 
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      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 roku 2016 sme a pokúsili o spoluprácu s Rádiom Rebeca a niektoré časti relácie, na ktorú už boli 
poslucháči  rádia  zvyknutí  sme priniesli  aj  naším divákom.  Celkom to bolo  10 relácii v rozsahu  340 
minút  premiérového  vysielania.  Naši  diváci  sa  mohli  dozvedieť  zaujímavosti  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 - Marek Ťapák (32:47)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Milo Kráľ ( 38:25)
Nezáväzne s Evou Lacovou - paraolympionci ( 33:17)
Nezáväzne s Evou Lacovou - MUDr.Petr Krajkovič ( 33:14)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Bruno Horecký ( 27:21)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Milan Horňák  (33:06)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Alena Drljača ( 27:53)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Martin Geišberg (37:04)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Lucia Balgová ( 42:48)
Nezáväzne s Evou Lacovou - Martin Dibdiak ( 33:59)

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 2016 došlo v tomto formáte k zmene, keď sme prestali uvádzať správy zo zahraničia, ktoré sme 
preberali z TASR a nahradili sme ich Správami z nášho vysielania, ktoré boli zároveň upútavkami na 
naše premíérové Správy TVT. Rozšírili sme aj rubriku šport, kde sme uvádzali výsledky vo viacerých 
druhoch športov, ktorých kluby pôsobia v našom meste.
      V druhej polovici roka 2016 došlo aj  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 2016  umiestňované aj na našu www.turiec.sk
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V. Technika a technológie pre televízne vysielanie

Technické zariadenie  potrebné na zabezpečenie  výroby a následného vysielania  nie  je ani  po obnove 
v roku 2015 vo výške 30 000 € bez DPH v takom stave ako by sme si predstavovali. Došlo k výmene 
kamier a strihacích zariadení, ale aj napriek tomu sme v roku 2016 vysielali len v SD kvalite, z dôvodu 
zastaralej techniky. Z finančných dôvodov nebolo možné vymeniť  vysielaciu jednotku, ktorá by bola 
schopná prenášať  program v HD kvalite,  ako je  spracovaný  ku   vlastníkovi  retransmisie,  ktorou je 
spoločnosť Martico s.r.o.,  potrebné je aj  uložisko pre videa,  ktoré máme uložené v našom  internom 
archíve, ktoré sú až do konca roku 2005 na VHS kazetách. Je potrebné ich zdigitalizovať, aj z dôvodu 
životnosti tohto nosiča. Predpokladaná cena investície cca 12 000 €. Potrebná je ešte výmena zastaralej 
réžie, ktorá sa používa pre 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 € 
a to pri najjednoduchšom riešení. 

V vlastných zdrojov sa podarilo realizovať menšie investície a opravy do interiéru a techniky: 

Názov techniky množstvo Obstarávacia cena v EUR
PC videotext 2 ks     541,67

Nabíjačka réžia 1 ks      75,50

Spolu nová technika bez DPH     617,17

Obnova štúdia  - zmena dizajnu steny    600,00
Výmena podlahy    800,00

Maľovanie priestorov redakcie    500,00

Spolu 1 900,00

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 m2 . Z tejto plochy  predstavuje :
televízia Turiec - štúdio, vstupný priestor  - situované na prízemí a poschodí :   cca 200  m2  

obchodné prevádzky  - situované na prízemí :  cca 300 m2

Zvyšok tvoria suterén, kotolňa, chodby, kinosála, pokladňa kina, kancelária vedúceho kina,  priestor pre 
divákov  a pod.  
Vykuruje sa plocha 1 264 m2

Keď sme v Správe ...  v minulých rokoch uvádzali, že sa nám nedariť obsadiť obchodné priestory, tak 
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v roku 2016 sme mali obsadené viaceré priestory, ktoré v tomto rozľahlom objekte kina Moskva bolo 
možne prenajať, tak aby spĺňali aspoň základné požiadavky na hygienické a požiarne normy. Pri 
podnájmoch sa musíme riadiť VZN č.99 o hospodárení  s majetkom mesta Martin.   
V roku 2016 sme mali uzatvorenú podnájomnú zmluvu so 4 podnikateľskými subjektami a prenajímali 
sme celkom 238 m2. 
Jeden z obchodných priestorov s plochou 45 m2,  u ktorého  sme  museli  ukončiť  podnájomnú  zmluvu 
z dôvodu  neuhradených pohľadávok sme začali od mája 2016 využívať ako kino  pokladňu spojenú 
s kino 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  čiastku,  ktorú  sme  vybrali  od  nájomcov.  V roku  2016 
predstavovala  čiastka   vybratá  z podnájmov  sumu  13 721 €.  Z tejto  čiastky 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. Koncom roka 2015 sme zabezpečili vykonanie  revízie s konštatovaním, že  neboli 
zistené väčšie závady a elektroinštalácia je podľa správy revízneho technika prevádzky schopná. 
Upozorňujeme že do budúcna bude, ale potrebné urobiť generálnu opravu celej elektroinštalácie, tak 
pre potreby kinosály, ako aj  obchodných prevádzok.   
Upozorňujeme aj na stav vzduchotechniky, ktorá pochádza ešte z čias výstavby budovy.

Prehľad použitých finančných prostriedkov z nájmov za rok 2016 

 1. BEŽNÉ OPRAVY       3 543,00

 
revízia hasiace prístroje, revízia elektroinštalácie, práca technika PO, 
BOZP, pracovná služba           640,00

             

 
opravy elektroinštalácie, žiarivky, ističe, štartéry, žiarovky, filtre-
projektor, oprava strecha, oprava vzduchotechnika, maľovanie fasády          3 126,21

        

 
čistiace potreby        1 152,00 

          

 2. 

DLHODOBÝ MAJETOK  
 - kinosedačky vo výške odpisov
 - technické zhodnotenie budovy – vo výške odpisov

          500,00
          889,00

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

 4. DLHODOBÝ MAJETOK do 1 700 € kino        6 784,06
 lampa do projektoru DCI
 PC – kino pokladňa  
 Stolíky
 chemické WC
 termotlačiareň  
 nábytok  - priestor pre  divákov
 registračná pokladňa
 nábytok – bufet
 popcornovač
 recyklačné koše
 tabule –klzka podlaha
 čerpadlo
 vrtačka
ohrievač
rebrík
deliace stĺpiky

          898,35  
          413,31
            34,95 
            92,08
          560,00
        1880,00
          796,00
        1100,00
          246,17
            61,53
            33,65
            75,00
          185,00
            23,32
          107,50
          277,20

Finančné prostriedky použité spolu      13 338,06
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6.2- prevádzka kina  

Od roku 2004 sa snažíme prevádzkovaním kina Moskva - premietaním filmov pre verejnosť  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  pracujú  3  zamestnanci a to:  vedúci  kina,  ktorý  je  zároveň  aj  pokladníkom, 
uvádzačka/upratovačka,  1  premietač.  V prípade  očakávanej  vyššej  návštevnosti  využívame  služby  3 
pracovníkov na Dohodu o vykonaní práce.
Od  februára   2011 je  kino  Moskva  zdigitalizované s možnosťou  3D  projekcie.  Investícia  bola 
realizovaná z časti vlastnými prostriedkami a leasingom. V januári 2016 bola zaplatená posledná splátka 
a uzatvorená kúpna zmluva s leasingovou spoločnosťou. Digitálna technológia sa tak  stala výlučným 
vlastníctvom TV Turiec. Nakoľko došlo koncom roka 2016  k poruche na projektore premietali sa len 
2D formáty filmov. Pri inventarizácii návštevnosti sme zistili, že diváci uprednostňujú 2D premietanie 
pred 3D. Z celkových tržieb predstavovali tržby za 3D filmy len 6,48%. 
V roku sme z dôvodu  lepšieho využitia  priestorov a tiež pracovného času zamestnancov prešli  na 
režim premietania  3 filmov počas 1 dňa.  V dňoch keď sa nepremietalo sme priestor ponúkli  formou 
prenájmu  na  realizovanie  kultúrnych  podujatí  iného druhu.  Diváci  tak  mohli  vidieť  koncert 
Kollárovcov,  Kandráčovcov,  Petra  Lipu  či  Lenky  Filipovej.  S úspechom  sa  stretli  aj  divadelné 
predstavenia Smejko a Tanculienka či Tárajko. Svojich divákov si našli aj ochotnícke divadlá z regiónu. 
Priestor  kina  sme  poskytli  aj  na  výchovné  koncerty  pre  školy  alebo  krst  knihy.  V kine  Moskva  sa 
uskutočnili aj viaceré podujatia organizované mestom Martin.
V tabuľkách uvádzame štatistiky týkajúce sa návštevnosti na filmových predstaveniach.

Návštevnosť filmových predstavení 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
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Ako  je  vidieť  z tabuľky  v roku  2016  sme  v kine  Moskva  odpremietali  celkom   725   filmov  pri 
návštevnosti 32 549 divákov  a hrubých tržbách 129 746 € ( vrátane DPH). Oproti roku 2015 nám  stúpol 
počet  divákov  aj  z dôvodu,  že  divákovi  bolo  ponúknutých  viac  filmových  titulov.  Medzi  filmy 
s najväčšou   návštevnosťou  patrili  Hľadá  sa  Dorry  (15  predstavení/2676  divákov),  Tajný  život 
maznáčikov (15predstavení/1645 divákov),  Doba ľadová:Mamutí  trest  (10 predstavení/1352 divákov,) 
Fantastické zvery a ich výskyt (11 predstavení/1173 divákov),  Trolovia ( 12 predstavení/1 211 divákov), 
Vaiana (12 predstavení/1033 divákov).   Ako vidno z uvedeného sú to  filmy pre deti  a mládež.  Z 28 
premiérových slovenských filmov v roku 2016 sme našim divákom priniesli 11 pri návštevnosti 1 834 
divákov  čo  predstavovalo  podiel  6,75  % z celkového  počtu  nasadených  titulov. Ak  porovnáme 
návštevnosť tak na slovenské filmy prišlo 5,63 % všetkých divákov.
Aj v roku 2016 sa naše kino MOSKVA nachádzalo medzi najúspešnejšími kinami na Slovensku, čo len 
potvrdzuje správnosť rozhodnutia aj napriek nepodporenia nášho projektu v tom čase na Audiovizuálnom 
fonde  digitalizáciu uskutočniť. Kino Moskva sa podľa návštevnosti a tržieb umiestnilo na 15 mieste, ak 
by sme rátali iba porovnateľné jednosálové kamenné kiná by to bolo 6 miesto.
V posledných rokoch je podpora s Audiovizuálneho fondu štedrejšia. Aj v meste Martin podporil fond pri 
digitalizácii ako kino Strojár, tak vtedy novo vzniknutú Mestskú scénu a za zmienku stojí aj podpora kina 
v Turčianskych Tepliciach. Tu by sme chceli upozorniť, že do budúcna pribudne v našom meste ďalšie 
moderné kino v OC Tulip.
V roku 2016 bolo na Slovensku  podľa informácií Združenia prevádzkovateľov kín celkom 146 rôznych 
druhov kín. Z toho bolo 99 jednosálových, 20 miniplexov, 4 multiplexy, 19 letných kín a 4 alternatívne 
priestory.  Výsledky za slovenské kiná prinášame v prílohe č.2.
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Naša výhoda z roku 2011, keď sme boli prvé zdigitalizované kino v regióne Turca a diváci nemali inú 
možnosť len vycestovať do Žiliny sa v posledných 2-3 rokoch zmenila. 
Kino  Moskva  navštevujú  nielen  obyvatelia  Martina,  ale  aj  okolitých  obcí,  Nórski  študenti  ako  aj 
návštevníci nášho mesta.
V roku 2016 sa podarilo z vlastných zdrojov vymeniť časť  kinosedačiek. Na základe prieskumu trhu, 
nakoľko je to tovar neobvyklý na trhu, komisia vybrala firmu ktorá ponúkla na odpredaj rok používané 
celočalúnené kinosedačky. Bolo vymenených 300 sedačiek z celkového počtu 506 miest.  
Z vlastných  zdrojov  sa  podarilo  uskutočniť  aj  viacero  menších  opráv  v priestore  šatní  pre 
účinkujúcich. Táto úprava stačila na to, aby sme popri filmoch mohli ponúknuť priestor aj na 32 ďalších 
kultúrnych podujatí.

6.3- prevádzka bufetu  

Začiatkom roka 2016 sme sa rozhodli  ponúknuť divákom ďalšiu službu, výnosy z ktorej by pomohli 
hospodáreniu celej spoločnosti. V jednom z obchodných priestorov sme zriadili kinobufet.  Ponúkaný bol 
klasický kinový sortiment ako sú pukance a nachos, nápoje a sladkosti. 
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 2016   

7.1 – Stredisko Televízia Turiec     
Výnosy celkom       141 127   €  

Prehľad tržieb - prevádzka TVT v EURO
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mesto 126571 115884 109827 122000 120333 120000 120000 130000
obrazová reklama 8038 8201 3561 2467 2753 1823 1042 933
videotext 6180 6662 3770 3574 3015 3009 3023 2829
ostatné služby 6527 8895 10215 10874 7525 2619 3616 7365
SPOLU 147316 139642 126742 138915 133626 127448 127681 141127

-14-



7.2 – Stredisko  kino   Moskva    

Výnosy celkom  154 827  €  

Prehľad tržieb - prevádzka KINO MOSKVA v EURO
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
vstupné kino 89016 63795 96504 97544 89738 91943 92583 108122
prenájom 19117 16889 15950 13489 7247 1093 13154 13721
prenájom služby 8507 6990 7244 6518 3177 328 5828 4050
ostatné tržby 1728 1066 2153 1778 3845 2434 3773 9882
bufet 0 0 0 0 0 0 0 19052
SPOLU 118368 88740 121851 119329 104007 95798 115338 154827
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7.3 - Náklady za rok 2016 stredisko Televízia   Turiec
Náklady celkom  bez dane z príjmov PO               152 645,42 €

účet názov účtu rok 2012 rok 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016

  v € v € v € v € v €

501100 kancel.potreby             472,21                609,90                347,62                   549,28            1 016,09    

501200 PHM-fabia modrá             976,66             1 072,24             1 032,82                   919,73               567,71    

501240 PHM-fabia červená             635,37                638,83                503,93                   394,02               611,64    

501400 ostatný drobný majetok             536,71                904,08                878,74                1 031,90            1 009,74    

502100 elektrická energia          2 410,27             2 320,23             2 008,60                1 855,39            1 776,77    

502200 teplo          4 190,00             4 200,00             4 200,00                4 200,00            4 200,00    

502210 vodné,stočné             105,00                  80,00                  39,00                   100,00                 92,00    

511100 opravy a údržba - auto          3 851,21                719,69                917,32                   648,05            1 424,52    

511200 opravy a údržba - majetok             397,77                210,24                368,81                   912,65            1 778,70    

511300 revízie               82,98                  82,98                  82,98                     82,98               157,98    

512100 cestovné                     -                          -                     2,84                          -                         -      

513100 reprezentačné               83,25                  53,63                  72,84                     30,34               228,03    

518100 ostatné služby(sprav.servery,up grade)         1 037,30             1 216,30                868,33                   860,00               578,79    

518200 telefóny             874,27                761,42                857,69                   919,76               702,45    

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

518400 poštovné poplatky               26,00                  56,80                  35,35                     65,50                 81,75    

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

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

518520 reklama                     -                          -                         -                           -                    80,00    

518610 školenia                     -                          -                         -                    980,00                 35,00    

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

518620 redaktor., kameraman.práce        32 910,00           33 076,67           32 520,00              33 493,35          38 330,00    

518630 ochrana objektu             695,04                695,04                695,04                   695,04               695,04    

518700 vývoz odpadu             375,88                378,38                378,38                   288,07               270,76    

518820 drobný nehmotný majetok             110,00                  28,27                617,20                   677,13               616,30    

521100 mzdové náklady - pracovníci        48 263,17           52 935,51           50 088,50              52 810,80          60 682,00    

521200 mzdové náklady - dohody             601,60                987,00                310,00                   150,00               340,00    

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

524100 soc.odvody -pracovníci        16 922,65           18 936,32           17 744,48              18 757,89          19 437,42    

527100 náklady- dočasná náhrada príjmu               52,42                    6,31                        -                           -                  384,50    

527200 tvorba sociálneho fondu             326,58                563,79                354,09                   360,23               295,93    

527210 55% - náklady na stravovanie          2 463,85             2 532,64             2 578,40                2 641,76            2 798,72    

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

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

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

538200 súdne, správne a miestne popl.             111,50                  36,39                    1,50                   146,37                   8,25    

538210 popl.za užívanie dialnic               50,00                  20,00                  10,00                     10,00                      -      

538220 nákup kolkov                 6,50                    3,00                  68,50                          -                    65,25    

547100 tvorba opravnej položky - mliekárne  -            24,50                        -                         -                           -                         -      

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

548400 poistenie majetku          1 186,23             1 210,94             1 210,94                1 210,94            1 260,82    

548430 poistenie (zákon., havarij.) - fabia č.,m.         1 012,55                881,32                881,05                   881,04               881,05    

548500 neuplatnená DPH-auto               38,11                        -                         -                           -                         -      

548510 neuplatnená DPH-koef.             118,09                108,76                  97,06                   109,80               262,52    

548600 nadlimit PHM-vyššia spotreba               92,47                  16,32                        -                           -                         -      

551100 odpisy hmotný + nehmotný majetok          2 507,27                752,00             1 056,00                5 441,50            8 074,00    

551200 odpisy - dopravné prostriedky             494,27                        -                         -                           -                         -      

562100 úroky z úveru ( škoda fabia modrá, červ.)                2,15                        -                         -                           -                         -      

568200 bankové poplatky             279,30                298,76                297,53                   240,81               177,64    

 SPOLU      126 259,22         128 427,18         123 175,63            133 477,48        152 645,42    
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7.4-Náklady za rok 2016 stredisko kino Moskva
Náklady celkom  bez dane z príjmov PO               138 775,91 €

účet názov účtu rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

   v €  v €  v €  v €  v € 

501901 plagáty - program kina             1 176,37                1 162,17               1 152,00               1 198,00                  928,33    

501902 ost.drobný majetok             1 450,00                1 340,70               1 125,00               1 152,63               6 784,24    

501903 čistiace a kancel.potreby                606,82                   426,94                  518,34               1 152,23               1 463,27    

502901 elektrická energia             7 756,66                4 709,28               3 213,97               3 996,37               4 439,19    

502902 teplo           10 507,88              10 682,61               8 009,33             11 718,26             14 093,50    

502903 vodné, stočné                344,37                   258,99                  243,91                  331,01                  557,92    

504901 predaný tovar - kukurica                        -                            -                            -                            -                  4 347,70    

504902 predaný tovar - nápoje                        -                            -                            -                            -                  3 266,35    

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

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

511901 opravy a údržba - majetok             1 417,87                4 116,22               1 158,03               1 751,75               2 870,73    

511902 revízie, práca PO                        -                     241,44                  367,18                  450,86               1 824,61    

512901 cestovné                        -                         4,00                         -                            -                            -      

518100 Ost.služby                        -                            -                            -                            -                     450,00    

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

518500 Ost.služby-propagačné predmety                        -                            -                            -                            -       

518520 Ost.služby-reklama                        -                            -                            -                            -                  1 375,93    

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

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

518820 Ost.služby- drob.nehmotný majetok                360,00                          -                            -                            -                  1 235,00    

518901 Ost.služby- požičovné           45 000,50              43 332,36             42 485,39             44 244,76             56 399,12    

518902 expedícia filmov                483,55                   485,52                  249,92                  296,16                  331,56    

518903 telefóny                322,20                   293,93                  278,67                  193,87                  282,54    

518904 poštovné poplatky                188,30                   131,45                  174,73                  130,85                    80,30    

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

518906
ost.služby-vylep,print.reklama, 
kanaliz.                410,42                   585,00                         -                       12,30                  483,64    

518907 ost.služby-upratovanie             2 093,00                2 472,00                         -                            -                            -      

518920 reklama v TVT,propag.predmety             2 500,00                1 000,00               1 000,00               1 000,00               1 000,00    

521901 mzdové náklady - kino           13 043,61              12 502,60             14 300,32             14 604,84             21 820,80    

524901 soc.odvody - kino             4 110,58                4 452,68               5 045,08               4 728,37               6 519,05    

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

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

538901 ostatné dane a poplatky- SOZA,AVF             1 389,24                1 080,99               1 346,22               1 647,53               2 778,68    

548300 Ost.prev.náklady-neuzn. UDK                        -                            -                            -                            -                            -      

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

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

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

559100 opravná položka - Figurová 50%                936,14                          -                            -                            -                            -      

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

562901 urok DCI kino             5 296,74                3 958,88               2 530,73               1 006,17                      9,73    

 SPOLU      128 511,69      122 378,55      112 316,26      117 826,40      138 775,91 
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Rekapitulácia hospodárenia TV Turiec

  ROK 2012  ROK 2013  ROK 2014  ROK 2015  ROK 2016 

Výnosy spolu        258 244,62         237 633,18         223 249,68         242 185,43         295 954,08  

Náklady spolu        254 770,91         250 805,73         235 491,74         251 303,88         291 421,33  

Hospodársky výsledok pred zdanením            3 473,71  -       13 172,55   -  12 242,21   -    9 118,45        4 532,75   
Daň z príjmov PO                      -                    960,15                960,40                960,08  

Stav záväzkov a pohľadávok K 31.12. prisl.roka

 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016

POHĽADÁVKY z obchodného styku          20 724,38           16 994,07           16 286,05           18 616,59           18 057,66  

                          v lehote splatnosti          16 694,54           13 882,74           13 120,72           14 997,26           15 601,50  

                          po lehote splatnosti            4 029,84             3 111,33             3 165,33             3 619,33             2 456,16  

ZÁVäZKY z obchodného styku          11 102,17             4 409,48             5 990,70             8 473,79           10 194,35  

                         v lehote splatnosti            7 454,62             4 143,93             5 725,15             8 208,24             9 928,80  

                         po lehote splatnosti            3 647,55                265,55                265,55                265,55                265,55  

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

Celé  hospodárenie  a správnosť  zaúčtovania  za  rok  2016  bolo  preverované  daňovým  poradcom  Ing. 
Kovačkovou Janou č.624/99, ktorá vykonala aj kontrolu ročnej závierky za rok 2016.

VIII.  Záver

     V spoločnosti TV Turiec stále pretrváva zložitá finančná situácia, no aj napriek tomu sa  snaží plniť 
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.
     Dlhodobé  finančné  problémy  vyplývajúce  z nedostatočného  využívania  reklamného  priestoru 
z dôvodu nezáujmu prípadných partnerov, ale aj z podhodnotenia tejto služby zo strany spoločníka sa 
v činnosti spoločnosti negatívne odráža aj v stabilizácii zamestnancov či spolupracovníkov. 
     Aj roku 2016  všetky obrazové relácie boli  v réžii  2 spravodajských štábov,  vo  Videotexte sa 
podarilo  na  plný  úväzok  zamestnať  osobu  so  ZŤP  postihnutím a v režime  chránenej  dielne sa 
podarilo refundovať časť jej mzdových nákladov. 
     Ani v roku 2016 sa nepodarilo zabezpečiť HD verziu pre diváka a stále bola divákovi  na obrazovke 
ponúkaná  menej kvalitná SD verzia vysielania aj keď všetky relácie sú vyrábané v HD verzii. 
     V oblasti komerčných príjmov spoločnosti sa  zriadením kino bufetu a zvýšením počtu ponúkaných 
filmových predstavení podarilo zabezpečiť ďalšie príjmy, ktoré boli použité na skvalitnenie priestorov, 
zakúpenie a inštaláciu celočalúnených kinosedačiek,  stabilizáciu  zamestnancov a tiež tieto prostriedky 
budú v budúcnosti použité na  zabezpečenie vysielacej techniky pre štúdio TVT v budúcnosti.
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Príloha č.1 k Správe o ...

Pohľadávky po lehote splatnosti t.j. splatnosť do 31.12.2016

Názov firmy
výška splatnosť

stav pohľadávkypohľadávky 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      
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Príloha č.2 k Správe ... 
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	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, kde si vďaka káblovému rozvodu spoločnosti Martico s.r.o. môžu obyvatelia pozrieť naše vysielanie.
	Spoločnosť TV Turiec má od 1.apríla 2004 dve prevádzky:
	1. prevádzka : televízia Turiec - redakcia/štúdio
	2. prevádzka: kino Moskva
	Od mája 2016 funguje v rámci prevádzky kino Moskva aj kinobufet, v ktorom sú ponúkané divákom cukrovinky, nápoje, popcorn či nachos.
	Spoločnosť je platiteľom DPH a všetky údaje finančného vyjadrenia sú uvedené bez DPH.
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	Činnosť spoločnosti sa v roku 2016 niesla v znamení zmien. V októbri 2015 došlo uznesením Mestského zastupiteľstva č.142/15 k odvolaniu dlhoročného konateľa Ing. Rudolfa Kollára. Mestské zastupiteľstvo do tejto funkcie delegovalo Ing. Stanislava Thomku, ktorý sa po schválení Valným zhromaždením spoločnosti zo dňa 26.11.2015 ujal svojej funkcie 01.12.2015.
	V prevádzke TV štúdio  bolo miesto riaditeľa spoločnosti zrušené z dôvodu nadbytočnosti. Na pracovisku videotextu, sme zamestnali osobu so zdravotným postihnutím a tu sa nám podarilo využiť projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a získať prostriedky na refundáciu nákladov chránenej dielne. Štatút chránenej dielne nám bol priznaný v apríli 2016.
	Výmenou nábytku a redizajnom steny sa nám podarilo zatraktívniť štúdio, odkiaľ sú vysielané besedy a určitá zmena nastala aj pri moderovaní Správ TVT.
	Zmeny nastali v administratívnych priestoroch, kde bol starý koberec nahradený plávajúcou podlahou, vymenil sa nábytok a priestory boli vymaľované.
	Televízia Turiec začala viac komunikovať s divákmi cez sociálne siete.
	V prevádzke kina sa uskutočnili viaceré zmeny. Cieľom bolo zmeniť kino na kultúrne centrum mesta Martin, čo sa nám aj podarilo a verejnosť začína vnímať budovu kina Moskva v centre mesta ako priestor, kde okrem filmov sú ponúkané aj koncerty, divadelné predstavenia, filmové festivaly či krsty kníh. Niekoľko mesiacov v kine fungovala aj škola tanca.
	Jednou zo zmien bolo aj skultúrnenie priestoru, kde sa nachádzajú šatne pre účinkujúcich. Táto zmena prilákala do kina Moskva také hviezdy ako sú napr. Ján Kraus, Kandráčovci, Peter Lipa a Milan Lasica, Lenka Filipová či Miro Jaroš.
	Počas letných mesiacov sa v spolupráci s mestským úradom v Martine a  pamiatkovým úradom v Žiline podarilo aspoň obnoviť náter na časti fasády, ktorá bola vďaka vandalom vo veľmi zlom stave.
	Koncom roka 2016, v októbri sa podarilo z vlastných zdrojov vymeniť časť starých drevených kinosedačiek za celočalúnené a tak po rokoch fungovania spríjemniť divákom dojem z filmových predstavení. Celkovo sa podarilo vymeniť 300 sedačiek z celkového počtu 506 miest.
	Režim premietania filmov sme z dvoch rozšírili na tri, pričom v každom filmovom týždni ( štvrtok –pondelok) je ponúkaná rozprávka, ľahší žáner ako sú komédie a potom večerný film.
	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.
	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. ( bez vysielania mestského zastupiteľstva)
	Pri tejto zmene sa celkový rozsah obrazového vysielania za 1 mesiac (28 dní - 4 týždne) zmenil na cca
	6 640 minút čo predstavovalo 16,5 % vysielania. ( bez vysielania mestského zastupiteľstva).
	Pri všetkých zmenách sa ako doplnkový program vysielal Videotext.
	V roku 2016 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. K tomuto kroku sme pristúpili aj z dôvodu dodržania percentuálneho podielu obrazového vysielania, tak ako je to vo schválenej licencii na vysielanie.
	I. Ľudské zdroje
	Televízia Turiec začala svoje relácie vyrábať pomocou interných, ale najmä externých zamestnancov alebo spolupracovníkov. Správy TVT, Na Aktuálnu tému, Dokument ale aj priame prenosy z MsZ pripravovalo až do roku 2006 cca 12 redaktorov a kameramanov. Z finančných dôvodov - nenaplnil sa predpoklad získavania finančných prostriedkov na chod organizácie z reklamy a finančné zdroje od mesta Martin, ktoré sú každoročne schvaľované v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní rozpočtu a poskytované TV Turiec na základe Zmluvy o dielo sú dlhodobo podfinancované - sme boli nútení znížiť počet zamestnancov. Ako najlepšia verzia sa ukázalo zloženie redakcie na 3 spravodajské štáby t.j. 1 redaktor+1 kameraman, čiže 6 investigatívnych pracovníkov. Táto voľba vychádzala priamo z počtu premiérových Správ TVT v jednom týždni t.j. 3x premierové správy=3 spravodajské štáby. Takto sme pracovali až do konca roka 2010.
	Nakoľko aj vplyvom svetovej finančnej krízy, ktorá postihla nielen našu organizáciu, ale celé Slovensko nedošlo k zlepšeniu finančnej situácie boli sme nútení pristúpiť k ďalšiemu zníženiu počtu spravodajských štábov. Odvtedy všetky obrazové relácie pripravujú len 2 spravodajsko-publicistické štáby. Videotext spracováva 1 pracovník na plný úväzok, ktorý má na starosti aj propagáciu a komunikáciu s divákmi na sociálnej sieti. V TV Turiec pracuje ešte 1 účtovník/administratívny pracovník a 1 konateľ. -3-
	Aj v roku 2016 vyrábali všetky obrazové relácie 2 spravodajsko – publicistické štáby, ktoré okrem výroby programu majú na starosti aj techniku a zabezpečenie samotného vysielania. Hlavne z finančných dôvodov sa nám dlhodobo nedarí posilniť tieto pozície. Na túto situáciu upozorňujeme už niekoľko rokov.
	V prevádzke kina Moskva pracujú 3 interní zamestnanci (vedúci kina - pokladník, premietač, uvádzačka-upratovačka) a využívame služby 3 pracovníkov na Dohodu o vykonaní práce ( pracovník v kine).
	Od 4.apríla 2016 bol spoločnosti pridelený status chránenej dielne na administratívne činnosti. Táto bola zriadená na pracovisku videotextu. Činnosti na tomto úseku boli rozšírené aj o propagáciu na sociálnych sieťach a to facebooku, kde sme našich divákov pravidelne informovali o tom čo vysielame, ale aj kultúrnych či športových podujatiach, ktoré sa konali v našom meste a okolí.
	V druhej polovici roka 2016 sa nám podarilo uzavrieť pracovný pomer s grafikom, ktorý pripravil nový dizajn videotextových stránok a začali sme používať nové logo. Podarilo sa nám aj obohatiť vysielanie o novú tvár pri moderovaní spravodajských vstupov.
	Naďalej pretrváva aj záujem študentov najmä žurnalistiky a masmédií o našu spoločnosť. Pravidelne či už telefonicky alebo e-mailom nás kontaktujú so žiadosťami o absolvovanie praxe, alebo otázkami, ktoré následne spracovávajú v seminárnych, bakalárskych a diplomových prácach. Žiaľ po absolvovaní školy sa v odbore zamestnávajú len veľmi málo, alebo odchádzajú do väčších miest a v regióne neostávajú. Pri finančných možnostiach, ktoré máme ohľadom finančného zabezpečenia ich naše ponuky nelákajú a tak máme problém nájsť náhradu či už za redaktorov, ale aj kameramanov.
	III. Kontroly
	V priebehu roka 2016 nás viac krát monitorovala aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. Konania týkajúce sa výroby relácii boli ukončené s konštatovaním, že sťažnosť bola neopodstatnená, alebo pominuli dôvody na začatie konania. V jednom prípade sme dostali upozornenie na porušenie zákona, toto sa ale týkalo technickej stránky a bolo spôsobené aj nedostatočným technickým vybavením našej spoločnosti.
	Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.117/16 vykonal v našej spoločnosti kontrolu aj hlavný kontrolór mesta Martin, týkala sa roku 2015 a skončila sa vyhotovením Správy č.23/2016.
	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.
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	IV. Výroba relácií v roku 2016
	V období od 1.1.2016 do 31.12.2016 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali:
	4.1. – 156 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. Čiastočne podľa ekonomických možností spoločnosti i významnejším udalostiam z regiónu Turiec.
	V samostatnom bloku sa venujeme informáciám a problematike jednotlivých druhov športu v meste Martin ako i v regióne.
	V jednotlivých mesiacoch roka sme vyrobili celkom 995 spravodajských príspevkov:
	
	-5-
	
	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.
	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 prehľadu v tomto formáte to predstavovalo 1 187 minút premiérového vysielania. Každá aktuálna téma má 6 repríz.
	V roku 2016 sme v rámci Aktuálnej témy spracovali  tieto témy: 
	Hviezdolet 2015 ( 36:42)
	4.3 – priame prenosy 12 X
	V priebehu roku 2016 sme zabezpečili priame prenosy zo všetkých zasadnutí mestského zastupiteľstva v  Martine. Rokovania mestských zastupiteľstiev sme reprízovali v sobotu popoludní. Z dôvodu zlého technického stavu zariadenia na prenos signálu sme sa v druhej polovici roka vrátili k reprízam aj vo štvrtok dopoludnia.
	Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva boli rokovania v decembri 2015 a januári 2016 len zaznamenávané a ich reprízy sme priniesli v marci 2016. Z dôvodu kampane do volieb do Národnej rady SR.
	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 sme odvysielali informácie pripravené pracovníkmi mestského úradu o činnosti úradu a jednotlivých odborov.
	4.4 – dokumenty
	V rámci dokumentu sme odvysielali 52 relácií.

