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           Aj v roku 2018 spoločnosť Televízia Turiec s.r.o. (ďalej TV Turiec)  zabezpečovala všetky 
svoje  činnosti  ako  obchodná  spoločnosť  založená  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 prvýkrát zapísaná 18.3.1996, pričom 100% vlastníkom spoločnosti je Mesto Martin. 

Za toto obdobie, bol zápis v obchodnom registri niekoľkokrát aktualizovaný aj čo sa týka 
činností, ktoré spoločnosť vykonáva. Podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra k 31.12.2018 
spoločnosť  v roku 2018 vykonávala tieto činnosti:
výroba videa   (od: 18.03.1996)
reklamná činnosť   (od: 18.03.1996)
sprostredkovanie služieb a obchodu   (od: 18.03.1996)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností   (od: 18.03.1996)
maloobchod v rozsahu voľných živností   (od: 18.03.1996)
vysielanie tel. program. služieb, na základe licencie č. T/73 zo dňa 17. 9. 1996   (od: 21.12.2000)
prevádzkovanie kina - verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel   (od: 05.03.2004)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a filmových podujatí   (od: 05.03.2004)
prenájom nebytových priestorov spojený s inými ako základnými službami   (od: 05.03.2004)
lokálne digitálne vysielanie tel. .služby na základe licencie č. TD/132   (od: 08.04.2014)
poskytovanie služieb rýchleho občerst. v spojení s predajom na priamy konzum   (od: 20.04.2016)
poskytovanie obslužných služieb pri kult. a iných spoloč. podujatiach 

Aj v roku 2018 spoločnosť svoju činnosť vykonávala na  2  prevádzkach:

1. redakcia TV Turiec
2. budova kina Moskva

          (od: 20.04.2016)

            TV Turiec vlastní licenciu na vysielanie. Formu spoločnosti, ktorá môže vlastniť licenciu 
ukladá priamo zákon č 308/2000 Z.z.o vysielaní  a retransmisisi v § 45, ods.2 . 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 a nie je možné ju ďalej predlžovať. Nakoľko  SR ako celok prešla na digitálne vysielanie 
spoločnosť  TV  Turiec  v roku  2013 požiadala  Radu  pre  vysielanie  a retransmisiu  o vydanie 
lokálnej digitálnej licencie, s doložkou IPTV vysielania. Táto bola spoločnosti vydaná 11.2.2014 
pod číslom TD/132, na neobmedzený čas. Digitálna licencia,  ktorá je v tejto oblasti podnikania 
už štandardom  je identická s analógovou licenciou.  Na základe tejto licencie spoločnosť vyrába 
a následne vysiela monotematický spravodajský program.

TV  Turiec  má  od  roku  2004  uzatvorenú  s mestom  Martin  podnájomnú  zmluvu  č. 
2004021  podpísanú 18.3.2004 na dobu neurčitú   na  celú  budovu  kina  Moskva,  v ktorej  sídli 
redakcia, nachádzajú sa tu  obchodné priestory, ktoré spoločnosť prenajíma a kinosála, ktorá 
sa využíva na premietanie filmov a prenájom priestoru na rôzne kultúrne podujatia. 
           Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 sa spoločnosť  snažila napĺňať cieľ, 
ktorý má TV Turiec od svojho začiatku pred viac ako dvadsiatimi rokmi a tým je predovšetkým 
spokojný divák.  A kto je divákom TV Turiec?  Aj v roku 2018  to bol   človek,  občan mesta 
Martin, ale aj regiónu, ktorého zaujíma, ako to ktoré podujatie prebiehalo. Divák sa chce vo svojej 
televízii  vidieť,  chce  vidieť  rôzne  kultúrne  vystúpenia,  či  športové  úspechy  svojich  detí  alebo 
vnúčať. Divák TV Turiec je aj ten, ktorý sa z rôznych dôvodov, či už zdravotných alebo časových 
nemôže toho, ktorého podujatia zúčastniť  a  ktorému  obrazovka jeho televízora toto podujatie 
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sprostredkuje. Divák TV Turiec chce vedieť aké aktivity pre neho pripravuje samospráva, chce 
vedieť, čo sa v meste a okolí chystá a tiež chce využiť svoju televíziu na to, aby ostatným ukázal 
v čom je dobrý.
           Informovaním o tom, čo sa v našom meste a regióne deje chce TV Turiec nielen priblížiť 
kultúrno-spoločenské či športové dianie, ale chce týmto podporiť aj jeho rozvoj. TV Turiec už viac  
ako  dvadsať  rokov  vytvára  svojimi  reportážami  audiovizuálny  archív,  ktorý  zachytáva  život 
v meste a regióne.
        TV Turiec, i keď po právnej stránke je obchodnou spoločnosťou, ako lokálna televízia je 
v priestore, v ktorom pôsobí „verejnoprávnym médiom“, i keď zákon jej tento status nepriznáva.

I. Vysielanie a programová štruktúra 

        V priebehu roka 2018 nedošlo k zmene programovej štruktúry. Naďalej sme pokračovali vo 
vysielaní  relácií,  tak  ako  sú  uvedené  v licencii  na  vysielanie.  Pričom  obrazové  vysielanie 
predstavuje min. 16,5% z celkového vysielania, ktoré je 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pre lepšiu 
predstavivosť  to  predstavuje  za  1 mesiac  resp.  28  dní  (4  ucelené týždne)  cca 6 640 minút. 
Vysielanie v rozsahu 83,5 % predstavuje VIDEOTEXT, vo forme prezentácie.

       Programová štruktúra sa nemenila od júla 2006, je nastavená na 1 vysielací týždeň a  je 
nasledovná: 
Správy TVT sú vysielané 8x denne s premiérou v pondelok, stredu a piatok, celkom 48x
Na Aktuálnu tému je vysielané 3x denne s premiérou v utorok, celkom 7x
Dokument z výmennej siete  je vysielaný 3x denne s premiérou v pondelok, celkom 7x
Priamy prenos z Mestského zastupiteľstva 1x mesačne s následnou 1 resp.2 reprízami

       Na základe odporúčania Valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2018 a Dozornej rady zo dňa 
29.6.2018, bola mestským zastupiteľstvom 16.7.2018 schválená zmena rozpočtu mesta Martin na 
rok  2018  vo  výdavkovej  časti  v položke  7.Služby  občanom  a podpoložke  7.4  informovanosť 
občanov, ktorá zahŕňala rozšírenie vysielania o  2 nové publicisticko - dokumentačné formáty  a 
o výrobu  dokumentárneho  filmu  k 100.  výročiu  vzniku  1.  Československej  republiky,  kde  ide 
predovšetkým o podpísanie Martinskej deklarácie. 
       K tejto udalosti  sa v Martine konali  aj  celonárodné oslavy,  ktoré sme s našou kamerou 
samozrejme monitorovali a v rámci relácie Na Aktuálnu tému sme divákom priniesli aj rozsiahly 
zostrih tejto udalosti. Pri príležitosti tohto výročia sa v priebehu roka 2018 v našom meste a okolí 
konali rôzne podujatia, ktoré sme taktiež monitorovali. Medzi 1 033 spravodajsko-publicistickými 
príspevkami, ktoré sme odvysielali v relácii Správy TVT ich bol celkový počet 30. Boli to reporty z 
rôznych štátnych návštev, aktivity na školách, výstavy, koncerty, besedy, ale aj športové podujatia 
venované tak významnému výročiu v dejinách našej novodobej histórie. 

Monitorované  podujatia  mali  byť  základom pre  vznik  dokumentárneho  filmu.  Vzhľadom 
k tomu,  že  sa  nám podarilo  získať  informácie  o tom,  čo  predchádzalo  podpísaniu  Martinskej 
deklarácie a následne aj o tom, čo nasledovalo po podpise v meste Martin dokument získal úplne 
novú formu a dokončený bol v januári 2019. Dokumentárny film v rozsahu 2,5 hodiny s  názvom 
„Mesto  Martin  –  prelomový  míľnik  v dejinách  v dejinách  Československa“ mapuje 
spoločensko-politický život v meste Martin v období rokov 1869 do 1938, tak ako ho videli historici. 
Pri výrobe sme veľmi úzko spolupracovali so Slovenským národným múzeom. 
        Od mesiaca august 2018 sme po premiére relácie Správy TVT vysielanej v stredu, zaradili v 
rámci publicistického bloku moderovanú reláciu TIPY NA VÍKEND, v ktorej sme divákom 
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v zaujímavejšej forme zhrnuli niektoré pozvánky na najbližší víkend. Táto relácia mala veľmi dobrú 
odozvu u divákov. Aj napriek tomu, že zverejňovaniu pozvánok na podujatia v meste Martin, ale aj 
v najbližšom okolí  sme sa vo VIDEOTEXTE venovali  dosť podrobne  a dostatočnom časovom 
predstihu, pri spätnej väzbe sme sa častokrát dozvedeli, že občania o konaní daného podujatia 
nevedeli. 
      Zároveň sme od mesiaca august 2018 zaradili do relácie Správy TVT raz mesačne príspevok  
s názvom VIETE KDE BÝVATE?  Priblížili sme v ňom našim divákom históriu  martinských ulíc, 
ktoré sa nachádzajú prevažne v centre mesta. Boli to Ul. M.R.Štefánika, Ul. Andreja Kmeťa, Ul. 
29.augusta, Ul. Pavla Mudroňa  a Ul. Štúrovo námestie.

Od marca 2018 je naše vysielanie formou  IPTV pripojenia šírené nielen cez káblového 
operátora  Martico,  s.r.o.,  ale  aj  prostredníctvom  služby  spoločnosti  GAYA,  s.r.o.  spoločnosti 
Telecom a jej služby MÁGIO.

II. Ľudské zdroje

        V roku 2018 mala spoločnosť na obidvoch prevádzkach celkom 7 zamestnancov na plný 
osemhodinový  úväzok,  1  zamestnanca  na  skrátený  úväzok,  2  externých  zamestnancov 
(Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce), 1 konateľa na Zmluvu o výkone funkcie 
a 3 spolupracovníkov na Zmluvu o dielo. 
        Ak to zhrnieme, v spoločnosti TV Turiec sa na mzdových nákladoch podieľalo v roku 2018 
celkom 14 ľudí. 
  
II.A Prevádzka  - redakcia TVT

         Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach od roku 2010 zabezpečovali aj v roku 2018 
všetky obrazové relácie 2 spravodajsko – publicistické štáby, t.j. 2 redaktori/moderátori a 2 
kameramani/technici.  Tak  ako  uvádzame  v Správe...  od  roku  2010 títo 
zamestnanci/spolupracovníci  relácie  pripravujú  od  výberu  témy,  oslovenia  respondentov, 
natočenia,  strihania,  vytvorenia  a nahovorenia  komentára,  vytvorenia  moderovacieho  vstupu, 
vytvorenia  play  listu  na  samotné  vysielanie.   Okrem  výroby  programu  majú  na  starosti aj 
starostlivosť o techniku a zabezpečenie samotného vysielania. Rovnakí pracovníci zabezpečujú 
aj  technický  chod  webovej  stránky, YouTube  kanála  a profilu  na  sociálnej  sieti  Facebook 
(ďalej len FB). 
Redaktori sú zároveň moderátori programu. 
Kameramani sú zároveň aj strihačmi, zvukármi a opravármi. 
       Aj v roku 2018 sme prostredníctvom vlastných zamestnancov, z  dôvodu úspory finančných 
prostriedkov, uskutočnili ďalšie  aktualizácie  grafiky, ktorá sa používa vo vysielaní. 
       Nakoľko  sa  podujatia,  ktoré  sa  snažíme  monitorovať  konajú  nielen  v dopoludňajších 
hodinách, ale prevažne v popoludňajších, či večerných hodinách  a najmä počas víkendov a 
z dôvodu dodržiavania  zákonov SR v oblasti  pracovného práva,  sme aj  v priebehu roka 2018 
využívali aj  3. tzv. víkendový štáb, ktorý tvorili 1 redaktor a 1 kameraman, ktorý sme začali 
využívať v druhom polroku roka 2017 na skrátený úväzok. Vo februári 2018 sa to ukázalo ako 
veľmi dobrá voľba, nakoľko nám jeden redaktor odišiel  na dlhodobú PN, a aj po návrate musí 
v pracovnej dobe absolvovať rôzne aj viachodinové kontrolné vyšetrenia. 
       Pri  tomto  si  dovoľujeme  upozorniť  na  fakt,  že  ak  chceme  zachovať  aktuálnosť 
a rôznorodosť vysielania, hlavne čo sa týka relácie Správy TVT, t.j. zaraďovať do vysielania 
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príspevky v aktuálnom čase je nevyhnutné, aby obrazové vysielanie zabezpečovali minimálne 3 
redaktori/moderátori a 3 kameramani/technici na plný úväzok. 
        Spracovanie videotextovej prezentácie má na starosti 1 administratívny pracovník, vrátane 
menších grafických úprav, predovšetkým čo sa týka pozvánok na podujatia. Toto pracovisko aj 
v roku 2018 fungovalo ako chránená dielňa, pričom časť mzdových nákladov bola refundovaná 
z ÚPSVAR z Operačného  programu  Ľudské  zdroje.  V pracovnej  náplni  zamestnanca  je  aj 
komunikácia na sociálnych sieťach.                
        Okrem toho sa mám na 5 mesiacov roka 2018 podarilo zamestnať 1 zamestnanca na plný 
osemhodinový  úväzok  v  rámci  projektu  Šanca  pre  mladých,  ktorého  mzda  bola  na  85% 
refundovaná  z ÚPSVAR z príslušného Operačného programu.  Náplňou práce tohto zamestnanca 
bola digitalizácia interného archívu. Za toto obdobie sa podarilo previesť z S–VHS ( páska) na 
interné harddiskové úložisko asi 1/3 spravodajských príspevkov odvysielaných v roku 1996-2000 
v rámci relácie  Martinský magazín  a Správy TVT. Ostáva ešte zdigitalizovať  Správy TVT za 
obdobie  2000-2005,  Aktuálne témy, Dokumenty a Zasadnutia mestského zastupiteľstva za 
obdobie rokov 1996-2005. Od roku 2006 je interný archív TV Turiec vďaka postupnému prechodu 
zdigitalizovaný a uchovávaný na externých harddiskoch.
        Na mzdových nákladoch na tejto prevádzke  sa podieľa 1 účtovníčka, ktorá okrem mzdovej, 
personálnej  a účtovnej  agendy zároveň zabezpečovala  všetky  administratívne  činnosti  vrátane 
emailovej komunikácie. V  náplni práce mala aj koordináciu vysielania a vyhľadávanie pozvánok, 
predovšetkých monitoringom internetových stránok rôznych organizátorov podujatí.

II.B Prevádzka – kino Moskva
         
V roku 2018 na prevádzke kino Moskva, zabezpečovali chod prevádzky, čo predstavuje okrem 
prevádzky kinosály aj  prevádzka kinobufetu  2 zamestnanci na  plný osemhodinový úväzok,  1 
zamestnanec na  skrátený 5  hodinový  úväzok  a využívame  aj  1  zamestnanca na  Dohodu 
o vykonaní práce,  a to najmä v prípade práceneschopnosti alebo čerpania dovolenky.

Čo sa týka pracovných pozícii je to nasledovné: 
1 vedúci kina a zároveň pokladník, 
2  pracovníci  v kine,  ktorí  majú  v náplni  práce  upratovacie  práce,  uvádzacie  práce,  obsluhu 
v bufete. 
1 pracovník v kine  na dohodu, ktorý zabezpečuje aj menšie opravy.

III. Kontroly

       V priebehu roka 2018 neboli  v spoločnosti  začaté žiadne kontroly.   V priebehu mesiaca 
február 2018 bolo ukončené Správne konanie začaté Radou pre vysielanie a retransmisiu ešte v 
auguste 2017 na základe  sťažnosti diváka. Spoločnosť dostala za príspevok, ktorý informoval 
divákov o možnosti vybratia si špeciálnych liekov hneď po návšteve odbornej ambulancie v UNM 
Martin priamo v univerzitnej lekárni, upozornenie na porušenie zákona, konkrétne   § 31 a ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z.z.      
       V roku 2018 bola ukončená aj kontrola Hlavného kontrolóra mesta Martin, ktorá však začala 
v decembri  2017 a týkala sa hospodárenia v roku 2016.   Kontrola bola ukončená Správou 
č.5/II-2017  pričom  bolo  skonštatované,  že  všetky  vynaložené  finančné  prostriedky  TV  Turiec 
použila na zabezpečenie svojej činnosti.   

5



IV. Výroba relácií v roku 2018

       Čo sa týka našej hlavnej činnosti a to je výroba a vysielanie televíznej programovej služby 
TVT, voči spoločnosti nie sú vedené žiadne súdne spory, v ktorých by sa riešili nepravdivé alebo 
neobjektívne či zavádzajúce informácie. 
V období od 1.1.2018  do 31.12.2018 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali:

Výroba obrazového PREMIÉROVÉHO vysielania TVT v roku 2018 - v minútach
  
 január február marec apríl máj jún júl august september október november december spolu

Správy TVT 315 324 344 345 351 357 354 347 322 408 360 328 4155
AT 165 145 97 103 146 90 225 83 97 186 236 204 1788
TIP        18 18 20 17 13 86
ULICA        8 14 10 12 12 56
MsZ 228 102 200 330 348 139 67 0 405 0 0 508 2327
             8412

       Všetky relácie boli aj v roku 2018 následne umiestnené na www.tvturiec.  eu, ktorú v roku 
2018  navštívilo  98 461 užívateľov  internetu  s priemernou  mesačnou návštevnosťou  8  205 
užívateľov. Stránka slúžila aj v roku 2018 ako voľne dostupný digitálny archív. 
Príspevky boli umiestňované podľa jednotlivých kategórií a to: 
Hlavné správy TVT, Aktuality, Kultúra, Školstvo, Charita, Šport, Na Aktuálnu tému, Tipy na víkend,  
Potulky martinskými ulicami, Vlastné dokumenty a Mestské zastupiteľstvo, ktoré bolo spracované 
tak, aby si návštevník mohol pozrieť bod programu, ktorý ho zaujíma.  
       Priame prenosy z mestského zastupiteľstva a premiérové Správy TVT boli aj v roku 2018 live 
streamované na FB profil na sociálnej sieti. 
      Všetky autorské relácie boli aj v roku 2018 umiestňované aj na YouTube kanáli.  Aj napriek 
tomu, že aj v roku 2018 sme sa snažili zvýšiť sledovanosť vyrábaných relácií  umiestňovaním 
na internet našimi  najpočetnejšími divákmi sú tí, ktorí si vysielanie TV Turiec pustia klasickým 
spôsobom  prostredníctvom  televíznej  obrazovky.  Potvrdil  to  aj  Prieskum sledovanosti 
uskutočnený v priebehu mesiaca máj 2018. (Viac informácii v časti IV.F a prílohe č.1.)
       Občania naši diváci, ale zároveň daňoví poplatníci očakávajú, že spravodajsky štáb príde na 
danú akciu a prinesie im na obrazovku informácie z jej konania v čo najkratšom čase. Ako sme 
zaznamenali pri spätnej väzbe od divákov, dnešnému divákovi lokálnej televízie už nestačí pozrieť 
si informácie z diania v bezprostrednom okolí svojho bydliska 1x do týždňa, ako to robí väčšina 
lokálnych TV, dokonca mu nestačí ani premiérové spravodajstvo 3x týždenne ako to robí TV Turiec 
a ešte pár lokálnych resp. regionálnych TV.  Divák dnešnej doby očakáva aj na lokálnej úrovni 
nové informácie každý deň. Nad touto skutočnosťou bude potrebné sa zamyslieť  a prehodnotiť 
zmenu licencie, predovšetkým čo sa týka programovej štruktúry vysielania TV Turiec.

    

IV.A.  – 155 vydaní správ TVT 

       V relácii sme sa venovali aktuálnemu spravodajstvu, problematike všetkých oblastí života 
v meste Martin,  vo vymedzenom rozsahu mesta Vrútky a obce Sučany,  s ktorými sme mali  aj 
v roku  2018  uzatvorenú  zmluvu  o dielo.  Čiastočne  podľa  ekonomických  a hlavne  časových 
možností  spoločnosti  i významnejším  udalostiam  z regiónu  Turiec.  S našou  kamerou  sme 
navštívili aj viaceré obce Turca, nakoľko aj na ich podujatiach sa častokrát  zúčastňujú aj občania 
mesta Martin.
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 V samostatnom bloku, no v rámci Správ TVT, sme sa venovali i informáciám a problematike 
jednotlivých druhov športu predovšetkým v meste Martin.
       Podobne ako sme uvádzali v predchádzajúcich Správach o činnosti ...  aj roku 2018 sme 
zaznamenali problémy s dohľadávaním informácií o konaní sa rôznych podujatí, vo veľkej  miere 
organizovaných  aj  s podporou  mesta  Martin,  a na  ktoré  boli  poskytnuté  dotácie  z mestského 
rozpočtu prostredníctvom rôznych komisii. V mnohých prípadoch sa nám aj roku 2018 stávalo, že 
informácia o konaní podujatia, či už  telefonicky alebo e-mailovou poštou prišla na poslednú 
chvíľu. V takom prípade bolo veľmi problematické zaradiť takúto udalosť do plánu natáčania. Pri 
spracovávaní reportáži sme sa aj v roku 2018 stretli  zo strany organizátorov rôznych podujatí 
s výčitkami, prečo sme tú ich akciu neprišli natočiť celú od začiatku do konca. Prípadne, prečo 
sme neprišli na niektoré iné podujatie. 
        Podobne ako v predchádzajúcich Správach ... aj v roku 2018 sme v tejto oblasti zaznamenali 
podobné  problémy.  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.   Mnohé podujatia  nie sú organizované  mestom 
Martin a nemajú ani podporu mesta, ale majú nezanedbateľný vplyv na sledovanosť.
        V jednotlivých mesiacoch roka 2018 sme vyrobili celkom 1 033 príspevkov, v ktorých sme 
ponúkli  divákom celkom viac  ako 69  hodín  premiérových  informácií.  Pre  lepšiu  predstavivosť 
uvádzame  aj  štatistické  rozdelenie  spravodajsko-publicistických  príspevkov  podľa  obsahu 
zamerania, i keď podotýkame, že nie vždy je takéto rozdelenie jednoznačné:
Aktuality    410 
Kultúra    178
Školstvo    127
Charita      15
Šport    303
SPOLU  1033

Výroba obrazového vysielania - príspevky vrámci relácie SPRÁVY TVT
MESIAC 2014  2015  2016  2017  2018  

 príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút

  vysielania  vysielania  vysielania  vysielania  vysielania

január 64 255 78 326 73 303 84 349 78 315

február 65 278 79 302 77 294 85 344 76 324

marec 73 285 86 308 79 331 98 383 86 344

apríl 74 318 75 307 78 367 78 317 87 345

máj 71 304 82 336 87 373 93 377 85 351

jún 84 326 85 338 87 380 86 352 89 357

júl 62 260 78 318 76 321 78 316 82 354

august 68 255 72 286 84 326 76 325 89 347

september 76 312 69 306 86 378 79 306 82 322

október 90 331 74 317 91 356 83 308 109 408

november 72 306 73 327 91 357 77 345 90 360

december 67 323 66 286 86 359 81 320 80 328

Spolu 866 3553 917 3757 995 4145 998 4042 1033 4155
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Prehľad ukazovateľov vyjadrujúcich výrobu TV Turiec v roku 2018 v grafoch 



V tabuľke a  v grafoch je uvedená iba minutáž, čo sa týka výroby premiérových Správ TVT.
Každé vydanie  správ  bolo  vysielané následne v 15 reprízach,  s cieľom,  aby si  spravodajstvo 
mohlo pozrieť čo najviac divákov.
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IV.B – 52 vydaní Na aktuálnu tému 

     V tejto publicistickej relácii boli aj v roku 2018 divákom ponúkané besedy zo štúdia či rozhovory 
na  rôzne  kultúrno-spoločenské,  športové,  či  výchovné  témy.  V prípade,  že  niektoré 
z monitorovaných  podujatí  bolo  väčšieho  rozsahu  a malo  väčší  spoločenský  význam  bolo 
spracované  v rozšírenej podobe.   
      Ako  vidno  z nasledujúceho  prehľadu  v tomto  formáte  to  predstavovalo  1 788  minút 
premiérového vysielania. Každá aktuálna téma mala 6 repríz.

V relácii Na Aktuálnu tému sme spracovali a odvysielali tieto témy: 

Udalosti roka 2017 očami kamery TV Turiec (44:23)
Kľačianska podkova  - 12.ročník (16:51)
Rok 2017 v Slovenskom komornom divadle a plány na rok 2018 (18:12)
Plány Turčianskych miest  a obcí na rok 2018 (36:15)
Beseda o histórii Turca spred 130 rokov (49:08)  
S Laureátom Krištáľového krídla o jeho výskume (15:16)
Univerzita tretieho veku na Jeseniovej lekárskej fakulte  (24:04)
Kultúra v Martine aká si? - beseda (1:25:03)
Beseda s členmi športovo streleckého klubu mesta Martin (20:19)
Ako sa rekonštruujú staré lokomotívy vo  Výhrevni Vrútky (17:17)
Beseda s členmi martinského hádzanárskeho klubu (37:42)
Galavečer s Nadáciou Výskum Rakoviny (16:49)
Príbeh Turčianskeho kaštieľa s dobrým koncom (15:01)
Oceňovanie učiteľov v Martine  a v Sučanoch (20:41)
Po stopách Mateja Hrebendu s Jankom Cígerom (38:25)
O výrobe a symbolike nosenia čepcov s Evou Dudkovou (21:56)
O drogách v divadle pre mladých s hercom Martinom Žákom (22:13)
Stavanie májov v Múzeu slovenskej dediny (15:22)
Umeleckí rezbári v Rakove (12:56)
Stretnutie Turčianskych nestorov športu v Jasenskej doline (16:31)
Beseda s poslancami za MČ Priekopa (1:22:59)
Hokejbalisti Komety Vrútky sú majstrami Slovenska v sezóne 2017/2018 (18:03)
História ZŤS od A po Z očami dokumentaristu (17:42)
Mc Donald cup oslavuje 20. narodeniny (15:11)  
V Turčianskom kráľovstve vody a včiel sa chystá oslava (39:06)
Nové vízie novovzniknutého hokejového klubu v Martine (18:26)
Úspechy starších žiakov pôsobiacich v MHáK Martin (37:59)
O úspechoch v školskom roku 2017/2018 s členmi TK Martico New Age (28:39)
O MČ Podháj, Stráne s jej poslancami (1:19:07)
O aktivitách v MČ Sever očami jej poslancov (53:02)
O aktivitách v MČ Záturčie s jej poslancami (25:26)
O živote v MČ Košúty s jej poslancami (22:58)
S poslancami o živote v MČ Stred (32:05)
74. výročie Slovenského národného povstania v Kantorskej doline (13:23)
Ako to vyzeralo na 16. stretnutí slovenských  a českých Žaboobcí (14:57)
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V MČ Ľadoveň, Jahodníky, Tomčany s jej poslancami (34:55)



Zákutiami Váhu v Turci na plti (18:54)
O veteránoch s veteranistami (27:50)
Deň otvorených dverí v kasárňach na Severe (15:25)
Predstavujeme Vám kandidátov na primátora mesta Martin (29:12)
Beseda s členmi Detského folklórneho súboru Turiec (41:58)
Na návšteve vo fitness centre s odborníkom (29:39)
Diskusia s kandidátmi na primátora mesta Martin (1:27:31)
Doba prvej republiky (18:27)
Celonárodné oslavy 100.rokov Martinskej deklarácie (75:02)
Otcovia deklarácie odpočívajú na Národnom cintoríne (28:55)
Rozhovor s kardiológom profesorom Viliamom Fitcherom (57:13)
Bude mesto Martin hlavným mestom kultúry 2020?-beseda (75:02)
Rozhovor o Strome splnených prianí (23:12)
História Turca z pohľadu archeológa (23:19)
Atmosféra predvianočných koncertov v Turci (42:58)
Oceňovanie osobností mesta Martin v roku 2018 (1:54:34) 

IV.C – Mestské zastupiteľstvo

  V  priebehu  roku  2018  sme  zabezpečovali  priame  prenosy zo  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva v Martine. V roku 2018 sa konalo 13 verejných zasadnutí, z toho  sme odvysielali 
v priamom prenose 11 a 2 zasadnutie sme vysielali iba zo záznamu z dôvodu predchádzania 
možného  porušenia  zákona o vysielaní  a retransmisii  pri  priamom  prenose.  Týkalo  sa  to 
zastupiteľstiev  v čase  od  septembra  -  do  novembra  2018,  kedy  sa  konali  Voľby  do  obecnej 
samosprávy.  K tomuto rozhodnutiu sme dospeli po dohode s mestom Martin, ako objednávateľom 
zabezpečenia priamych prenosov zo zasadnutia mestského parlamentu. Avšak záznam aj z týchto 
zastupiteľstiev bol prístupný na našej webovej stránke už na druhý deň a jeho umiestnenie bolo 
avizované aj cez náš FB profil.  Zastupiteľstvá boli  umiestnené do vysielania po konaní  volieb 
v pravidelnom sobotnom termíne. V roku 2018 sme pokračovali v zabezpečovaní  live streamu 
vysielania  mestského  zastupiteľstva  na  našom  FB profile.  Ukázalo  sa,  že  sledovanosť  tohto 
formátu je veľmi vysoká. V priemere v deň vysielania  live streamu sledovalo prenos asi 1 000 
užívateľov sociálnej siete Facebbok.   

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  2  728  minút  premiérového  vysielania.  Mestské 
zastupiteľstvá boli reprízované celkom 24 x  a to vo štvrtok dopoludnia a v sobotu popoludní.

Mestské zastupiteľstvo 29.01.2018 (3:48:10)
Mestské zastupiteľstvo 26.02.2018 (1:41:32)
Mestské zastupiteľstvo 26.03.2018 (3:20:06)

                                           Mestské zastupiteľstvo 06.04.2018 (3:00:52)
Mestské zastupiteľstvo 26.04.2018 (2:28:48)
Mestské zastupiteľstvo 28.05.2018 (5:47:41)
Mestské zastupiteľstvo 25.06.2018 (2:19:24)
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  Mestské zastupiteľstvo 16.07.2018 (00:42:14)
Mestské zastupiteľstvo 10.09.2018 (4:17:33)
Mestské zastupiteľstvo 18.09.2018 (2:27:31)
Mestské zastupiteľstvo 03.12.2018 (3:51:07)
Mestské zastupiteľstvo 14.12.2018 (4:36:50)

IV.D – dokumenty  z     výmennej siete

V rámci  dokumentu sme odvysielali  52 relácií.  Aj  v roku 2018 sme vrámci  tejto  relácie 
vysielali  cyklickú  reláciu   o činnosti  európskeho  parlamentu a hlavne  jeho  slovenských 
poslancov. Zaradením tejto relácie približujeme prácu EP, EK, ale aj ich slovenského zastúpenia.  
Na  základe  spolupráce  s inými  televíziami  nášho  typu  prinášame divákom aj  relácie  o živote 
v iných častiach Slovenska.  Ide hlavne o dokumenty prezentované na  prehliadke Workshop. 
Využili sme aj produkciu a  tvorbu producentov regiónu. 
     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 sa vyskutuje problém čo vymeniť. 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,  ale najmä personálnych  možnostiach toto 
zabezpečiť a obohatiť a rozšíriť tak vysielanie čo sa týka obsahu, ale aj rozsahu.
      Napriek tomu, sme pri príležitosti 100.výročia podpísania Martinskej deklarácie, spracovali  
formou  záznamu program,  ktorý  pripravila  Slovenská  národná  knižnica  s názvom  Pocta 
martinskej deklarácii.

IV.E - 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.  

 Aj v roku 2018 sme  pokračovali  vo formáte, na ktorý sme prešli v  druhej polovici roka 2016 
kedy došlo  k zmene grafiky celého videotextu, ktorý je farebnejší a modernejší. Je 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 napr. rôzne rozkopávky, pozvánky na 
                  zasadnutia, výberové konania  a pod.
Správy    - z regiónu Turiec  a správy TVT, 
Zaujímavosti – o osobnostiach, sviatkoch, svetových dňoch a pod.,
Počasie, Meniny, Pohotovostné lekárne, 
Polícia - riešené priestupky Mestskej polície,  informácie dopravného   inšpektorátu 
Hasiči – mesačný prehľad výjazdov 
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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 2018 umiestňované aj na internet.

IV.F - internet    a       prieskum sledovanosti

       Aj v roku 2018 sme vo vlastnej réžii prevádzkovali stránku www.tvturiec.eu. Je prepojená 
s YouTube  kanálom aj  so  sociálnou  sieťou  FB.   Návštevník  tu  nájde  všetky  relácie,  ktorých 
autorské práva vlastní TV Turiec. Spravodajské príspevky sú navyše rozdelené podľa druhu, napr.  
kultúra, šport,  aktuality či  školstvo,  pod samostatným blokom sú aj  Aktuálne témy a záznamy 
z mestského  zastupiteľstva,  takže  návštevník  skôr  nájde  to,  čo  hľadá.  Jednotlivé  príspevky 
charakterizuje  aj  pridaný  obrázok  a nadpis.  V  roku 2018 navštívilo  stránku  98 461 užívateľov 
internetu s priemernou mesačnou návštevnosťou 8 205 užívateľov.
       Aj v roku 2018 sme pokračovali s umiestňovaním videí na YouTube kanáli, ktorý sme spustili 
začiatkom januára 2016. V súčasnosti  má kanál 1 158 sledovateľov,  715 134 zhliadnutí videi, 
ktoré  tu  boli  pridané   v celkovom  počte   4  471  videí.  V roku  2018  bola  na  tomto  kanáli 
najsledovanejšia diskusia s kandidátmi na primátora mesta Martin, ktorú si pozrelo touto formou 
asi 4 000 užívateľov internetu.

Na FB profile máme v súčasnosti celkom 3 775 sledovateľov, a nasledovanejšie sú Live 
prenosy či už mestského zastupiteľstva, alebo premiérového spravodajstva TVT, ktoré sme 
na túto sociálnu sieť začali pridávať v lete 2017. V roku 2018 zaznamenali naše pridané príspevky 
či už videa alebo iné oznamy celkom 150 000 pozretí, čo predstavovalo celkom 226 000 minút 
pozerania. Za zmienku stojí informácia, že najsledovanejším LIVE videom, ktoré sme pridali na 
náš  FB  profil  bolo  kladenie  vencov pri  budove  Slovenskej  sporiteľne  v  rámci  programu 
celonárodných osláv  100.  Výročia vzniku  1.Československej  republiky a podpísania  Martinskej 
deklarácie, priamo v tejto budove. Od 30.októbra 2018 si toto video na FB pozrelo viac ako 12 000 
užívateľov internetu a video zaznamenalo 196 zdieľaní. Túto časť programu, ktorá trvala približne 
pol hodiny sme v celom rozsahu zaznamenali ako jediné médium.  Hlavný program, ktorý potom 
nasledoval vysielala RTVS v priamom prenose  a náš live prenos na FB zaznamenal aj tak viac 
ako 3 500 pozretí. Podobný live prenos premiérového vysielania relácie Na Aktuálnu tému  a to 
diskusiu  s kandidátmi na  primátora  mesta  Martin  si  touto  formou  pozrelo  viac  ako  6 000 
užívateľov internetu.
          Aj keď sledovanosť našich príspevkov na internete je možné štatisticky vyhodnotiť, nakoľko 
google,youtube aj facebook  také štatistiky užívateľom poskytujú všetko sú to príspevky, ktoré sú 
prioritne vyrábané na vysielanie prostredníctvom programovej služby TVT. V roku 2018 sme sa 
sledovanosť  tejto  našej  hlavnej  služby  snažili  zmerať  prostredníctvom  interného  prieskumu 
sledovanosti. Vyhodnotenie celého prieskumu je uvedené v prílohe č.1. 
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V. Technika a technológie pre televízne vysielanie

V roku 2018 sa v oblasti  technického zabezpečenia vysielania podarilo  dovŕšiť prechod 
výroby  a vysielania  programovej  služby  TVT  na  HD  vysielanie.  Posledným  krokom  bolo 
obstaranie  HD live stream réžie. Toto sa podarilo vďaka prostriedkom od jediného spoločníka, 
ktorým je mesto Martin, ktorý na základe uznesenia č.190/18 mestského zastupiteľstva  navýšil 
svoj vklad na základnom imaní spoločnosti, ktoré k 31.12.2018 predstavuje čiastku 92 833 €.

Čo  sa  týka  zabezpečenia  výroby  a vysielania  po  technickej  stránke  bolo  by  potrebné 
zabezpečiť  výmenu osvetlenia v štúdiu.  V spoločnosti sa používajú svetelné reflektory, ktoré 
boli  obstarané  ešte  v roku  1996  pri  spúšťaní  vysielania  TV  Turiec   a  po  technickej  stránke 
nezodpovedajú  potrebám  doby.  Za  viac  ako  dvadsať  rokov  sa  technológie  aj  v tejto  oblasti 
posunuli dopredu nielen čo sa týka kvality vysielania samotného, ale najmä aj spotreby elektrickej  
energie. V tejto výmene vidíme ďalšiu úsporu v nákladoch spoločnosti.  V tejto súvislosti znovu 
upozorňujeme na veľmi zlý stav elektroinštalácie nielen v časti redakcie TV Turiec, ale v celej 
budove kina Moskva. 

  Okrem tejto veľkej investície sa v roku 2018 podarilo realizovať niektoré  menšie,  ale veľmi 
potrebné výmeny  techniky:
     

Finančné prostriedky použité v roku 2018 na investície

Názov techniky množstvo
Obstarávacia cena v EUR    
bez 20% DPH

Vlastné zdroje   

baterka do kamery 1                                    340,00   

monitory - réžia 2                                    216,00   

monitor - archivačný PC 1                                    105,00   

letné pneumatiky 4                                    284,00   

SPOLU                                     945,00   

Zvýšenie základného imania   

HD Réžia 1                               11 358,00   

SPOLU                                11 358,00   

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

             Aj v roku 2018 TV Turiec pokračovala v prevádzkovaní celej  budovy kina Moskva. 
Budova  je  nehnuteľným  majetkom  mesta Martin  a TV  Turiec  má  s vlastníkom  uzatvorenú 
podnájomnú zmluvu č. 2004021. Medzi naše podnikateľské činnosti v tejto oblasti patrí: 
- podnájom obchodných priestorov
- prevádzkovanie kina Moskva - kinosály
-.prevádzka kinobufetu. 

VI.A -  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   .Vykuruje sa plocha 1 264 m2
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Z tejto plochy  predstavuje : 



-  redakcia TVT - štúdio, vstupný priestor  - situované na prízemí a poschodí :   cca 200  m2  

-  obchodné prevádzky  - situované na prízemí :  cca 300 m2

-  suterén, kotolňa,chodby,kinosála,pokladňa kina, priestor pre divákov a pod.  cca 3 000 m2 

Pri uzatváraní nových podnájomných zmlúv sa spoločnosť  riadi VZN č.99  o hospodárení 
s majetkom   mesta  Martin   a podľa  uzatvorenej  zmluvy  č.2004021  je  pri  uzatváraní  zmluvy 
potrebný súhlas mesta Martin, ako vlastníka budovy.   

V koncu  roka  2018  sme  mali  uzatvorenú  podnájomnú  zmluvu  so  2  podnikateľskými 
subjektami, 1  občianskym  združením a 1  neziskovou  organizáciou  a  prenajímali  sme  celkom 
306,5  m2.  V priebehu  roka  došlo  k  ukončeniu podnájomnej  zmluvy  s  2  podnikateľskými 
subjektami.  Prenájom jedného z týchto  priestorov  prešiel  na  podnájomcu,  ktorý  mal  prenajatý 
susediaci  priestor.  Druhý  priestor,  ktorý  mal  podnájomca  prenajatý  na  chodbe  pri  vstupe  do 
kinosály sme sa rozhodli ďalej neprenajímať. 

Na základe Nájomnej zmluvy s mestom Martin finančné prostriedky vybraté z nájmov sme 
aj v roku 2018 reinvestovali do budovy. Zatiaľ čo v minulých rokoch to boli väčšie investície formou
technického zhodnotenie  budovy v roku 2018 to  boli  bežné opravy.  Ako je  vidno z tabuľky 
dobudovy  sme  reinvestovali  väčšiu  čiastku,  ako  sme   vybrali  od  nájomcov.  V roku  2018 
predstavovala čiastka  vybratá z podnájmov sumu  15 306 €.  Z tejto čiastky však nie je možné 
realizovať  väčšie opravy. 

Finančné prostriedky investované z nájmu komerčného priestoru v roku 2018
1. BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA                 7 490,00   
 revízia hasiace prístroje, revízie                     570,00   
 Opravy priestoru kinopokladne a bufetu, elektroinštalácie, opravy projektoru                 2 670,00   
 servis kinotechniky                 1 800,00   
 čistiace potreby                    650,00   
 oprava sedačky                 1 800,00   
2
. DLHODOBÝ MAJETOK NAD 1 700,00 €                 3 738,00   
 kinosedačky  a napojový automat vo výške odpisov                 2 850,00   
 technické zhodnotenie budovy - vo výške odpisov                    888,00   
3. DLHODOBÝ MAJETOK DO 1 700,00 €                 2 545,00   
 popcornovač                    845,00   
 lampa do projektora 2x                 1 700,00   
4. SPRÁVA OBJEKTU                 3 000,00   
 mzdové náklady                 3 000,00   
 FINANČNÉ PROSTRIEDKY SPOLU               16 773,00   

     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. Aj keď pravidelne zabezpečujeme  revízie, ktoré sa zo 
zákona  musia  vykonávať  minimálne   raz  za  5  rokov,  predchádzajúca  bola  v roku  2015, a 
s konštatovaním, že neboli zistené väčšie závady stav elektroinštalácie je alarmujúci a neustále 
sa vyskytujú poruchy na niektorých jej súčastiach.

Tak  ako  v predchádzajúcich  Správach...opäť  pripomíname,  že  okrem  elektroinštalácie  je 
problematický aj stav vzduchotechniky v celej budove kina, ktorá pochádza ešte z čias 
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výstavby budovy a potrebuje  generálnu opravu. Podobne nie je uspokojivý ani stav izolácie 
strechy,  ktorá pri  silnejších dažďoch alebo pri  väčšej snehovej  nádielke, ktorá sa začne topiť  



dochádza k presakovaniu vody do vnútra budovy. Spoločnosť to rieši  opakovanými opravami 
izolačnej  vrstvy strechy na najproblematickejších úsekoch. K priesakom vody došlo aj  koncom 
roka 2018 a v roku 2019 bude opäť nevyhnutá sanácia izolácie strechy. 

V roku 2018 sme poskytli vstupný priestor na realizáciu veľkoformátovej maľby, ktorú 
realizovali umelci zo spoločnosti Crea Edu. Na vnútorných stenách tak návštevníci kina Moskva 
môžu vidieť budovy, ktoré charakterizujú mesto Martin.Táto maľba bola realizovaná pri príležitosti 
100.výročia podpísania Martinskej deklarácie,  medzi  budovami sa objavuje aj  časť  textu tejto 
deklarácie. Na realizáciu TV Turiec prispela aj finančne.  

VI.A. - prevádzka kina  

Prevádzkovaním kina Moskva - premietaním filmov pre verejnosť – sme sa aj v roku 2018 
snažili  zachovať v meste Martin tento druh kultúry. Premietanie filmov bolo tak ako v minulosti 
aj v roku 2018  zabezpečované v samofinancovateľnom režime t.j.  zo vstupného.  V roku 2018 
však bolo v meste Martin otvorené nové moderné multikino so 4 sálami v OC Tulip, ktoré sa vo 
výraznej miere podpísalo  pod zníženie návštevnosti a tým aj samotnej  tržby zo vstupného. 
Ďalším dôvodom nižšej návštevnosti bola aj pre divákov menej zaujímavá ponuka premiérových 
filmov od distribučných spoločností. Nakoľko na prevádzku kina Moskva nebol ani v roku 2018 
našej spoločnosti poskytovaný žiadny príspevok zo strany mesta Martin výber filmov z aktuálnej 
ponuky distribučných spoločností bol taký, aby  zabezpečil finančný výnos.

Aj v roku  2018 sme po finančnom vyhodnotení premietali len 2D filmy, nakoľko v ponuke 
distribučných spoločností nie sú 3D filmy vytvorené už od výroby touto technológiou. V ponuke sú 
len klasické  2D filmy, ktoré sú postprodukčne vyexportované do 3D verzie. Diváci sa s ponukou 
len 2D filmov stotožnili a ponuku 3D v našom kine nevyhľadávajú. 

 V roku 2018 sme pokračovali  v premietacom režime  3 filmy denne a 5 dní  v týždni. 
V dňoch keď sa nepremietalo sme priestor ponúkli formou prenájmu na realizovanie  kultúrnych 
podujatí  iného druhu.  Boli  to  prevažne výchovné koncerty  pre školy,  festivaly ako Ekotopfilm 
a Hory  mesto,  krst  knihy,  ochotnícke  divadelné  predstavenie  či  vyhodnotenie  projektu  pre 
materské  školy.  V kine  Moskva  sa  uskutočnili  aj  viaceré  podujatia  organizované  alebo 
podporované mestom Martin. Celkom to bolo 16  podujatí, ktoré navštívilo 3 900 divákov.  

Ako je vidieť z nasledujúcej tabuľky  v roku  2018 sme  v  kine Moskva  odpremietali celkom 
790  filmov pri návštevnosti 26 151 divákov  a hrubých tržbách 111 460,50 € ( vrátane 20% DPH). 
Ako sme už uviedli výsledky boli poznačené novým kinom  a ponukou distribučných spoločností. 
Žiaľ  v roku  2018  sa  nepodarilo  nadviazať na   návrat  veľkometrážnych  celovečerných 
slovenských filmov  na plátna kín, ktoré v roku 2017 zaznamenali boom. Medzi  TOP 10 filmov 
s najväčšou   návštevnosťou  v kine  Moskva  patrili  v roku  2018  tituly  ako  Päťdesiat  odtieňov 
slobody  (17  predstavení  /  3056  divákov),  Hotel  Transylvánia  3:  Strašidelná  dovolenka  (15 
predstavení / 1202 divákov), Backstage (7 predstavení / 822 divákov), Zúfalé ženy robia zúfalé 
činy  (8  predstavení  /  742 divákov),   Mníška (5  predstavení  /  678 divákov),  Deadpool  2   (11 
predstavení / 586 divákov), Avengers: Nekonečná vojna  (5 predstavení / 575 divákov), Mama mia 
(8 predstavení/532 divákov), Jurský svet: Zánik ríše (8 predstavení/516 divákov), Otcova volga (7  
predstavení/512 divákov). Ako vidno z uvedeného už to nie sú len filmy pre deti a mládež ako 
tomu bolo v minulosti. Divákov oslovili filmy rôzneho žánru. 

Z 32 premiérových slovenských resp. koprodukčných filmov v roku 2018 sme našim divákom 
priniesli 10 pri návštevnosti 1 755 divákov, čo predstavovalo podiel  5,35 %  z  celkového  počtu
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nasadených  titulov. Ak porovnáme návštevnosť tak na slovenské filmy prišlo  6,71 % všetkých 
divákov.  Čo  sa  týka  filmov  európskych producentov,  tie  predstavovali  35,83  % podiel 
zo všetkých nasadených titulov. Na európske filmy prišlo  6 554 divákov čo predstavuje 25,06 %.
        Tu je potrebné podotknúť, že väčšina z týchto filmov, ktoré  určila únia distribútorov za 
slovenské kinematografické diela bola určená pre filmový klub, ktorý naša spoločnosť v roku 2018
neprevádzkovala. Aj z tohto dôvodu sme nesplnili podmienku 50% odpremietaných titulov pre 
prihlásenie sa do grantového systému  Audiovizuálneho fondu pre rok 2019, ktorý podporuje 
návštevnosť na slovenské filmy pričom vracia určitú čiastku zo vstupného. V roku 2018 sme za 
návštevnosť v roku 2017 získali späť do spoločnosti viac ako  8 000 eur.

      Ako ukazujú výsledky za rok 2018, ktoré spracováva Združenie prevádzkovateľov kín na  
Slovensku  naše  kino  sa  vo  výsledkoch  podľa  dosiahnutej  tržby  prepadlo  na  14  miesto 
z celkového počtu 96 jednosálových tzv. kamenných kín pri  priemernej návštevnosti na 1 filmové 
predstavenie  33,10 diváka. Výsledky za slovenské kiná prinášame v prílohe č.3.
        V roku 2018 sme z dôvodu väčšieho komfortu pre diváka  znížili  kapacitu kinosály na 
celkových  325  miest na  sedenie  a to  znížením  počtu  radov  a zväčšením  miesta  na  nohy. 
K rozhodnutiu ohľadom zníženia kapacity došlo aj z dôvodu  nenaplnenosti kapacity, ktorá bola 
506 miest  a pri väčšine podujatí nebola využitá. 

V tabuľkách uvádzame štatistiky týkajúce sa návštevnosti na filmových predstaveniach:

Prehľad návštevnosti v kine MOSKVA
rok počet počet hrubá tržba divácky priemer
 predstavení divákov  v EURO na 1 predstavenie 

2004 436 14 235 29 698,33 32,64
2005 548 15 443 32 326,13 28,18
2006 571 42 769 79 933,81 68,54
2007 624 25 622 59 521,24 41,06
2008 588 30 346 83 220,64 51,61
2009 595 34 729 105 928,50 58,37
2010 590 23 728 75 915,50 40,22
2011 667 24 919 115 850,50 37,36
2012 603 25 568 117 065,00 42,40
2013 627 24 122 107 692,60 38,47
2014 588 26 504 110 331,00 45,07
2015 565 26 689 111 106,00 47,24
2016 725 32 549 129 746,00 44,89
2017 779 60 016 229 456,00 77,04
2018 790 26 151 111 460,50 33,10

6.3- prevádzka bufetu  

           V roku 2018 sme pokračovali v prevádzke kinobufetu, v ktorom bol ponúkaný  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. Prevádzkovaním bufetu sme sa aj v roku 2018 snažili  zabezpečiť ďalšie 
finančné prostriedky na bežnú prevádzku. S prevádzkou a ponukou bufetu sú veľmi spokojní aj 
diváci a návštevníci kina Moskva. 
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VII. Hospodárenie TV Turiec za rok 2018   



VII.A Stredisko TVT - redakcia 
Výnosy celkom  174 385,97 €
Náklady celkom bez dane z príjmov PO  171 333,58 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením  + 3 023,53 

Prehľad tržieb prevádzka TVT v EURO
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mesto Martin 109827 122000 120333 120000 120000 130000 130000 156042
obrazová reklama 3561 2467 2753 1823 1042 933 1753 400
videotext 3770 3574 3015 3009 3023 2829 3405 3467
ostatné služby 10215 10874 7525 2619 3616 6365 9488 14477
SPOLU 126742 138915 133626 127448 127681 140127 144646 174386
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Náklady za rok 2018 podľa analytického členenia, tak ako sú vedené v účtovnej dokumentácii:



účet názov účtu ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

  v € v € v € v € v €

501100 kancel.potreby            347,62              549,28           1 016,09             873,54             783,06   

501200 PHM-fabia modrá         1 032,82              919,73              567,71             516,34             651,24   

501240 PHM-fabia červená            503,93              394,02              611,64             915,99          1 040,90   

501400 ostatný drobný majetok            878,74           1 031,90           1 009,74          1 551,82          1 028,17   

502100 elektrická energia         2 008,60           1 855,39           1 776,77          2 001,68          2 167,05   

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

502210 vodné,stočné              39,00              100,00                92,00             157,93             165,00   

511100 opravy a údržba - auto            917,32              648,05           1 424,52             738,54          1 127,14   

511200 opravy a údržba - majetok            368,81              912,65           1 778,70             483,75          1 484,57   

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

512100 cestovné                 2,84                          -                     -                20,10                     -     

513100 reprezentačné              72,84                30,34              228,03               11,67             145,68   

518100 ostatné služby(sprav.servery,up grade)            868,33              860,00              578,79             490,83          1 659,00   

518200 telefóny             857,69              919,76              702,45             600,76             473,08   

518300 nájom technika, priestory              33,19                33,19              363,19             123,19             204,17   

518400 poštovné poplatky              35,35                65,50                81,75               56,96               81,25   

518410 sprostredkovanie stravovania              39,84                53,04                70,94               88,02               92,09   

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

518520 reklama                       -                          -              80,00          3 703,25          2 765,49   

518610 školenia                       -              980,00                35,00                    -                        -     

518600 právnické, daňové služby            796,68              796,68           1 902,68          1 830,29          3 256,68   

518620 redaktor., kameraman.práce       32 520,00         33 493,35         38 330,00        33 490,00        38 740,00   

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

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

518820 drobný nehmotný majetok            617,20              677,13              616,30          1 278,12             823,97   

521100 mzdové náklady - pracovníci       50 088,50         52 810,80         60 682,00        61 912,14        61 029,00   

521200 mzdové náklady - dohody            310,00              150,00              340,00          2 182,50          4 886,80   

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

524100 soc.odvody -pracovníci       17 744,48         18 757,89         19 437,42        21 962,34        22 326,48   

527100 náklady- dočasná náhrada príjmu                      -                          -            384,50                    -                134,37   

527200 tvorba sociálneho fondu            354,09              360,23              295,93             719,55             575,96   

527210 55% - náklady na stravovanie         2 578,40           2 641,76           2 798,72          3 778,56          3 619,92   

531100 cestná daň             161,02              148,00              148,00             158,99             165,32   

538100 ostatné dane a poplatky              75,00                10,00                10,00                 4,81                     -     

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

538200 súdne, správne a miestne popl.                1,50              146,37                  8,25                    -                177,20   

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

538220 nákup kolkov              68,50                          -              65,25               22,16               41,82   

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

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

548430 poistenie (zákon., havarij.) - fabia č.,m.            881,05              881,04              881,05             883,60             890,65   

548510 neuplatnená DPH-koef.              97,06              109,80              262,52             296,16             307,08   

551100 odpisy hmotný + nehmotný majetok         1 056,00           5 441,50           8 074,00          9 702,75        12 313,00   

568200 bankové poplatky            297,53              240,81              177,64             192,42             239,62   

 SPOLU      123 175,63       133 477,48       152 645,42      158 762,99      171 333,58   
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Nárast tržieb bol v roku 2018 spôsobený jednorázovým  navýšením rozpočtu zo strany mesta 
Martin a prostriedkami z ÚPSVAR, pričom v roku 2018 išlo o 2 projekty. Čo sa týka nákladov, ako 



vidno z priloženej tabuľky nárast bol v roku 2018 pri právnych službách, pričom TV Turiec sa zo 
zákona musela zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora. V roku 2018 boli použité 
finančné prostriedky i do  reklamy a to z dôvodu informovania verejnosti o zaradení programovej 
služby  TVT  do  GAYA  a MAGIO.  V spoločnosti  sú  ale  každoročne  najväčšou nákladovou 
položkou mzdové náklady,  čo je spôsobené zvyšovaním minimálnej mzdy a celkových životných 
nákladov.  Medziročne  sa  zvýšili  aj  náklady  pri  odpisovaní  majetku,  pričom sme  v roku  2018 
odpisovali majetok obstaraný v druhom polroku roku 2017 a 2018.

VII.B Stredisko KINO MOSKVA 
Výnosy celkom  145 302,43 €
Náklady celkom bez dane z príjmov PO  152 929,75 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením  - 7 627,32 € 

Prehľad tržieb prevádzka kino Moskva v EURO

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

vstupné kino 96504 97544 89738 91943 92583 108122 191213 93435

prenájom 15950 13489 7247 1093 13154 13721 13721 15306

prenájom služby 7244 6518 3177 328 5828 4050 4050 6777

ostatné tržby 2153 1778 3845 2434 3773 9882 9882 10281

bufet 0 0 0 0 0 19052 29490 19503

SPOLU 121851 119329 104007 95798 115338 154827 248356 145302
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Náklady za rok 2018 podľa analytického členenia, tak ako sú vedené v účtovnej dokumentácii: 

účet názov účtu rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018

   v €  v €  v €  v €  v € 

501901 plagáty - program kina            1 152,00            1 198,00                 928,33                     101,16                   57,23   

501902 ost.drobný majetok            1 125,00            1 152,63              6 784,24                  3 460,40              2 669,56   

501903 čistiace a kancel.potreby               518,34            1 152,23              1 463,27                  2 383,87                 857,71   

502901 elektrická energia            3 213,97            3 996,37              4 439,19                  5 396,61              5 145,33   

502902 teplo            8 009,33          11 718,26            14 093,50                17 693,17            17 656,12   

502903 vodné, stočné               243,91               331,01                 557,92                     439,91                 334,59   

504901 predaný tovar - kukurica                        -                          -              4 347,70                  9 090,67              5 864,22   

504902 predaný tovar - nápoje                        -                          -              3 266,35                  9 464,64              6 435,33   

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

504904 predaný tovar  - sladkosti                        -                          -                   99,42                     195,83                   23,38   

511901 opravy a údržba - majetok            1 158,03            1 751,75              2 870,73                13 397,19              2 668,42   

511902 revízie, práca PO               367,18               450,86              1 824,61                  2 810,03                 572,47   

518100 Ost.služby                        -                          -                 450,00                     150,00              2 320,00   

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

518700 Ost.služby-vývoz odpadu                        -                          -                     104,57                         -     

518520 Ost.služby-reklama                        -                          -              1 375,93                  2 903,70              1 426,00   

518600 Ost.služby-prav., daň, audit                        -                          -                 659,00                             -                   360,90   

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

518820 Ost.služby- drob.nehmotný majetok                        -                          -              1 235,00                     148,38                 581,60   

518901 Ost.služby- požičovné          42 485,39          44 244,76            56 399,12                93 861,11            46 392,65   

518902 expedícia filmov               249,92               296,16                 331,56                     248,89                 306,24   

518903 telefóny               278,67               193,87                 282,54                     384,90                 357,50   

518904 poštovné poplatky               174,73               130,85                   80,30                       41,90                   41,20   

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

518906 ost.služby- čistiace, montažne                        -                  12,30                 483,64                  2 599,36              1 608,44   

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

521901 mzdové náklady - kino          14 300,32          14 604,84            21 820,80                35 664,24            36 527,18   

524901 soc.odvody - kino            5 045,08            4 728,37              6 519,05                11 097,06            12 324,50   

527100 náklady-dočasná náhrada príjmu                        -                          -                   89,95                             -                   114,84   

538220 ostatné dane a popl.- nákup kolkov                        -                          -                 134,50                         6,85                   53,00   

538901 ostatné dane a poplatky- SOZA,AVF            1 346,22            1 647,53              2 778,68                  4 346,69              2 043,45   

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

548902 Ost.prev.náklady-popl.online predaj                        -                          -                 275,80                  2 062,06              1 099,89   



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

551110 odpis-DCI kino, kinosedačky          26 280,00          26 262,00                 500,00                  2 625,00              2 850,00   

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

 SPOLU   112 316,26   117 826,40     138 775,91       223 491,19     152 929,75   

Celkové výnosy boli v roku 2018 poznačené znížením celkovej návštevnosti na filmové 
predstavenia. Nepodarilo sa ani udržať trend vo využívaní priestorov na iné kultúrne podujatia, 
čo však bolo poznačené aj tým, že priestory pre interprétov sú v kine Moskva v pôvodnom stave,
a ani vtedy sa nepočítalo s organizovaním iných podujatí ako je premietanie filmov. V kinosále 
absentuje  aj  osvetlenie  a zvuková  technika.  Výšku  tržieb  naopak  priaznivo  ovplyvnili  aj 
prostriedky  z audiovizuálneho  fondu  z výzvy:  Podpora  návštevnosti  na  slovenské 
kinematografické diela. 

Pričom je potrebné poznamenať, že táto výzva pre slovenské kiná funguje od roku 2016 za 
rok  2015  a predstavovala  1€  za  každého  diváka  na  slovenskom  filme  bez  rozdielu  celkovej 
návštevnosti.  V roku  2018 to bolo  len  0,30 € pri  najnavštevovanejších  filmoch.   Čo  sa  týka 
nákladových položiek,  hospodárenie  nepriaznivo  ovplyvňujú  náklady na vykurovanie.  Aj  keď 
spoločnosť Stefe urobila v 2016 rekonštrukciu vlastnej výmeničky, ktorá sa nachádza v budove, čo 
sa týka tepla každoročne sa zvyšuje samotná cena sa spotrebované teplo a zvyšujú sa aj fixné 
náklady,  ktoré  naša  spoločnosť  nedokáže  nijako  ovplyvniť.  Čo  však  dokážeme  ovplyvniť  je 
samotná spotreba, ktorú sa snažíme regulovať. Pod nákladmi za teplo sa podpisujú aj úniky tepla 
spôsobené  netesnosťou  vchodových  dverí  a  zastaralou  vzduchotechnikou.  Druhou 
najnakladovejšou položkou sú  mzdové  náklady.  V tejto  oblasti  však spoločnosť už  vyčerpala 
všetky možnosti znižovania nákladov.  Nie je možné zabezpečiť prevádzku kina pri menšom počte 
zamestnancov.

VII.C  Celková rekapitulácia 

   Spoločnosť TV Turiec ako celok v roku 2018 skončila s účtovnou stratou - 4 603,79 €, ktorá 
bola spôsobená výpadkom tržieb na prevádzke kino Moskva, nenaplnením reklamného priestoru 
a stále sa zvyšujúcimi nákladmi, hlavne čo sa týka energii a mzdových nákladov.   

Rekapitulácia hospodárenia TV Turiec

  ROK 2014  ROK 2015  ROK 2016  ROK 2017  ROK 2018 

Výnosy spolu 223 249,68 242 185,43 295 954,08 392 139,76 319 688,40

Náklady spolu 235 491,74 251 303,88 291 421,33 382 254,15 324 292,19

Hospodársky výsledok pred  zdanením -12 242,21 -9 118,45 4 532,75 9 885,58 - 4 603,79

Daň z príjmov PO 960,15 960,4 960,08 960 0

Stav záväzkov a pohľadávok K 31.12. prisl.roka

 ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018

POHĽADÁVKY z obchodného styku 16 286,05 18 616,59 18 057,66 20 099,22  24 555,39

                          v lehote splatnosti 13 120,72 14 997,26 15 601,50 17 643,06  20 889,23

                          po lehote splatnosti 3 165,33 3 619,33 2 456,16 2 456,16    3 666,16

ZÁVäZKY z obchodného styku 5 990,70 8 473,79 10 194,35 6 937,68    7 916,23

                         v lehote splatnosti 5 725,15 8 208,24 9 928,80 6 672,13    7 650,68

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

   Aj  v roku  2018  celé  hospodárenie  a  správnosť  zaúčtovania  bolo  preverované  daňovým 
poradcom Ing. Kovačkovou Janou č.624/99.
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VIII.  Záver

             Spoločnosť TV Turiec aj v roku 2018 plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo Zmluvy o dielo 
najmä s mestom Martin, ale aj ostatnými subjektmi.
        Pri  plnení  svojich  povinností  sa  spoločnosť  snažila  dodržiavať  príslušné  právne 
ustanovenia upravujúce jej predmet činnosti alebo podnikania. 
        Spoločnosť  TV  Turiec  pôsobí  ako  obchodná  spoločnosť so  100%  majetkovým 
vlastníctvom mesta Martin.
        V roku 2018 sa v spoločnosti prehĺbili finančné problémy, ktoré boli spôsobené výpadkom 
tržieb na prevádzke kino Moskva, ktoré spôsobilo odliv cca 35% divákov do moderného multikina 
v OC Tulip, ktoré bolo otvorené v priebehu mesiaca marec 2018. Ani v roku 2018 sa nepodarilo 
využiť  reklamný priestor,  či  už  v kine  alebo pri  vysielaní  TVT z dôvodu  nezáujmu prípadných 
partnerov.  Poskytovanie  programovej  služby  TVT  je   podhodnotené  aj  zo  strany  spoločníka 
a nezodpovedá  súčasným cenám na trhu  s podobnými  službami.  Pri  každoročnom uzatváraní 
novej Zmluvy o dielo nie je zohľadňovaná ani inflácia, pričom ceny služieb sa neustále zvyšujú.  
Nedostatok finančných  prostriedkov,  tak  neumožňuje  stabilizovať a hlavne  motivovať 
pracovníkov. 
         V druhej polovici roka 2018 sa podarilo navýšením  základného imania zo strany spoločníka 
dokončiť prechod na HD vysielanie a to obstaraním HD live stream réžie.           
        K otázké obsadenosti obchodných priestorov, ktoré spĺňajú aspoň základné podmienky. ktoré 
sú pri schvaľovaní prevádzok požadované zo strany Úradu verejného zdravotníctva, boli ku koncu 
roku 2018 využité nájomcami na 100% .
        V roku 2018 bola programová služba TVT šírená prostredníctvom  operátora Martico, Gaya 
a Telekom,  cez  Youtube  kanál,  sociálne  siete  a webovú  stránku.  Predpokladáme,  že  toto 
rozšírenie urobí  poskytovanie  našej  služby  atraktívnejším aj  pre  okolité  obce a starostovia 
budú viac naklonení pri rokovaniach aj finančne prispieť za poskytovanie priestoru vo vysielaní 
TV Turiec na propagáciu svojej obce. 
      Možnosťou  na  zlepšenie finančnej  situácie  spoločnosti  by  mohlo  byť  poskytovanie 
priestorov najmä čo sa týka kinosály na rôzne kultúrne podujatia. Tu však narážame na problém, 
ktorým  je  neprispôsobenie  budovy, najmä  zázemia  pre  interprétov.  Z toho  dôvodu  nie  sú 
producenti takýchto programov ochotní akceptovať trhové ceny za prenájom priestorov.  
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Príloha č.1: 

VYHODNOTENIE PRIESKUMU SLEDOVANOSTI televíznej stanice TVT– máj 2018
V mesiaci máj sme uskutočnili prieskum sledovanosti televíznej stanice TVT.
Na vykonanie prieskumu formou ankety v uliciach mesta Martin sme oslovili 2 nezainteresované 
študentky zo Žiliny  a prieskum sa uskutočňoval celkom počas 5 dní.

V prieskume sme oslovili celkom 485 osôb, z toho bolo 270 žien  a 215 mužov

Oslovené osoby odpovedali na 6 otázok a to:

1.Pohlavie    
2. Vek  
3. Pozeráte TV Turiec?
4. Kde pozeráte TV Turiec
5. Cez akého operátora pozeráte TVT?
 6. Čo Vás vo vysielaní najviac zaujíma?

Na  otázku  či  poznajú   a zároveň  pozerajú  vysielanie  TVT  odpovedalo  300  osôb  ÁNO čo 
predstavuje 61,85 %.

Vekové zloženie bolo približne rovnaké a to:  

1.    v kategórii 16-30 ročných 154 osôb, kde bolo 66 mužov a 88 žien
v tejto kategórii sleduje vysielanie  TVT  34 mužov a 49 žien
V percentuálnom vyjadrení  to predstavuje 53,89 % divákov a tom je 40,96 % mužov  a 59.04 % 
žien
2.    v kategórii 31-50 ročných 169 osôb, pričom mužov bolo 55 a žien 114
v tejto kategórii sleduje vysielanie TVT  28 mužov  a 78 žien
V percentuálnom vyjadrení  to predstavuje 62,72 % divákov a tom je 26,42 % mužov  a 73,58 % 
žien
3 .  v kategórii 51 a viac ročných  162 osôb  a to 94 mužov a 68 žien.
V tejto kategórii sleduje vysielanie  TVT 65 mužov a 46 žien
V percentuálnom vyjadrení  to predstavuje 68,52 % divákov a tom je 58,55 % mužov  a 41,44 % 
žien

Cieľom  prieskumu  bolo  okrem  iného  zistiť  akým  spôsobom  sa  oslovené  osoby  zoznamujú 
s vysielaním,  nakoľko   relácie  TV  Turiec  je  od  marca  2018  možné  sledovať  na  viacerých 
informačných kanáloch zaujímalo nás či sa to v prieskume objaví.

Z  485 oslovených osôb bolo

z Martina 278 osôb čo predstavuje 57,32 %
z Vrútok 85 osôb čo predstavuje 17,53 %
zo Sučian 47 osôb čo predstavuje 9,69 %
ostatné obce 75 osôb čo predstavuje 15,46 %
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Na ďalšie otázky z prieskumu odpovedali len osoby , ktoré na otázku či poznajú a sledujú TVT 
odpovedali áno. 

Takých osôb bolo 300 a z nich

prostredníctvom Martica to bolo 172 osôb  čo predstavuje  57,33 % 
prostredníctvom Gaya to bolo 51 osôb  17,00 % osôb
prostredníctvom Mágio to bolo 48 osôb 16,00 %
prostredníctvom Internet ( FB, stránka, youtube kanal)  to bolo 29 osôb 9,67 %

Na poslednú otázku týkajúcu sa oblasti  sledovania, si  oslovené osoby mohli  vybrať  čo ich vo 
vysielaní TVT zaujíma  zo 4 oblastí:
mestský úrad – aktuality z činnosti samosprávy, mestské zastupiteľstvo
kultúra – kultúrne podujatia
školstvo – reportáže zo školského prostredia
šport  -  výsledky a zápasy ligy, turnaje, športové zápasy, nový hráči, prípade aktuality zo života 
klubov

Tu mohli respondenti označiť viacero možností:

V kategórii 16-30 ročných bolo poradie nasledovné:  Šport  56,49%
                    Úrad 33,12%

 Kultúra  9,09%
 Školstvo  1,30%

V kategórii  31-50 ročných bolo poradie nasledovné:  Úrad  45,56 %
                    Šport  38,46 %

 Kultúra  13,61 %
 Školstvo  2,37 %

V kategórii  nad 51 rokov bolo poradie nasledovné:  Úrad  48,77 % 
                    Šport  35,80 %

 Kultúra  9,25 %
 Školstvo  6,18 %

Bez ohľadu na vek a pohlavie respondentov 69% zaujímajú informácie týkajúce sa samosprávy 
( mestský úrad, mestské zastupiteľstvo, mestské časti, mestská polícia a pod.), 43% uprednostnilo 
informácie z kultúry  ( divadelné predstavenia, koncerty,  vystúpenia folklórnych skupín  a pod.) 
38% zaujímajú  informácie  týkajúce  sa  škôl  (  školské  projekty,  aktivity  šklských  klubov  detí, 
úspechy žiakov v súťažiach a pod.) a športové správy v spravodajstve  uprednostňuje  37,31% 
respondentov.

Všetky 4 možnosti si vybralo 13% opýtaných. 
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Zhrnutie:

Divákom  televíznej  stanice  TVT  je  žena  vo  veku  31-50  rokov,  je  z Martina,  stanicu  sleduje 
prostredníctvom operátora Martico a  zo spravodajstva ju najviac zaujímajú informácie, z ktorých 
sa dozvie o činnosti samosprávy, nasledujú informácie zo športu,  v menšej miere si pozrie reporty 
z kultúrnych  podujatí  a nakoľko  je  pravdepodobne  mama  a  stará  mama tak  ju  zaujímajú  aj 
informácie zo školských lavíc.

Vyhodnotenie prieskumu v grafickom prevedení:
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Príloha č.2 k Správe o ...

Pohľadávky po lehote splatnosti t.j. splatnosť do 31.12.2018

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    
    
Kultúrna scéna Martin               435,00  5.6.2018 započítané s uhradeným 
   nájmom 1-2/2019
Ingrid Zigová               775,00  15.12.2018 uhradená v 1/2019
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY SPOLU            1 210,00    

Príloha č.3
Poradie slovenských kín podľa Združenia prevádzkovateľov kín na Slovensku 

za rok 2018

p.č Mesto / prevádzkovateľ názov prevádzky/kina predstavení divákov hrubé tržby

 VIACSÁLOVÉ PREVÁDZKY     

1 Bratislava  Cinemax s.r.o. Bory CINEMAX 15947 358392 2540177,00

2 Bratislava  Cinemax a.s Košice CINEMAX 8607 373839 2040317,00

3 Bratislava  Cinemax a.s Banská Bystrica CINEMAX 7218 250429 1387943,00

4 Nitra/Mlyny Cinemas spol s r.o. Mlyny Cinemas 6399 244104 1379942,00

5 Bratislava  Cinemax a.s Trenčín CINEMAX 4865 241670 1359576,00

6 Bratislava  Cinemax a.s Žilina CINEMAX 7055 232524 1314215,00

7 Bratislava  Cinemax a.s Prešov CINEMAX 6093 237139 1308832,00

8 Bratislava  Cinemax a.s Trnava CINEMAX ARENA 5976 220687 1246007,00

9 Bratislava  Cinemax a.s Nitra CINEMAX 4858 161402 904358,00

10 Bratislava  Cinemax a.s Poprad CINEMAX 3554 125979 695409,00

11 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Žilina 5140 125284 687804,38

12 Banská Bystrica /Kino Invest s.r.o. Kino STAR Zvolen 2554 113988 632002,50

13 Bratislava  Cinemax a.s Skalica CINEMAX 3509 105440 591077,00

14 Liptovský Mikuláš/Golden Apple Cinema s.r.o. Golden Apple Cinema 4185 112558 579521,50

15 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Prievidza 3832 89766 517949,20

16 Bratislava  Cinemax a.s Trnava CINEMAX MAX 3641 91163 505024,00

17 Banská Bystrica /Kino Invest s.r.o. kino STAR  Lučenec 3134 87735 480589,00



18 Bratislava  Cinemax a.s Martin CINEMAX Tulip 3637 82569 473051,00

19 Bratislava  Cinemax a.s Dunajská Streda CINEMAX 3115 75351 426578,00

20 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Košice 5101 68621 382618,34

21 Bratislava /kino SFÚ Lumiére 3827 103589 341071,00

22 Bratislava/Ster century Cinemas s.r.o. SCC Spišská Nová ves 3711 62335 338482,00

 JEDNOSÁLOVÉ PREVÁDZKY a LK     

p.č Mesto / prevádzkovateľ názov prevádzky/kina predstavení divákov hrubé tržby

1 Komárno/Baltazár Ryšavý - Boldi Tatra 1313 63198 284684,00

2 Ružomberok/KDAH a.s. Kultúra 659 50790 233046,00

3 Michalovce/MsKS Centrum 724 46455 210107,00

4 Šamorín/X-BIONIC SPHERE a.s. Tuli Cinema 1082 37733 187302,00

5 Levice/MsKS Junior 469 38261 178023,50

6 Partizánske/Ľubomír Beňo P.ART Panoramatické 3D kino 514 35386 175485,00

7 Nové Zámky/mesto Nové Zámky Mier 542 32293 149944,25

8 Humenné/MsKS Fajn 559 33192 129105,00

9 Topoľčany/MsKS Spoločenský Dom 366 25791 128290,50

10 Námestovo/DK Kultúra 307 23766 121681,00

11 Piešťany/MsKS Fontána 531 25884 118478,75

12 Štúrovo/MsKS Danubius 492 24543 116615,00

13 Sereď/DK Sereď Nova 582 25661 112602,50

14 Martin/Televízia Turiec s.r.o. Moskva 790 26151 111460,50

15 Galanta/MsKS Kino DK 423 21925 104235,50

16 Vranov Nad Topľou/Mestský dom kultúry Mladosť 396 21799 98949,50

17 Bratislava/Bioscop Bratislava s.r.o Mladosť 954 23256 98930,00

18 Trstená/mesto Mier 378 20001 88577,00

19 Senec/MsKS Mier 299 18110 85699,00

20 Bratislava /stoptime s r.o. Nostalgia 331 24303 83186,00

21 Trnava/SkaŠZM Hviezda 1080 18531 79404,75

22 Malacky/Mestské centrum kultúry Záhoran 448 16481 76944,00

23 Senica/MsKS Madosť 344 15666 71375,50

24 Čadca/DK Palárik 465 14068 68152,00

25 Trebišov/mesto Slávia 415 15014 67809,50

26 Senec/MsKS Amfiteáter 81 13532 64661,50

27 Žiar nad Hronom/Mestské kultúrne centrum Hron 391 15830 64259,55

28 Nové Mesto nad Váhom /MsKS Považan 400 14776 63556,25

29 Stará Ľubovňa/CVČ Tatra 275 13691 63241,50

30 Pezinok/Pezinské kultúrne centrum DK 261 13574 62831,00

31 Poprad/Mestská informačná kancelária Tatran 470 17949 61952,00

32 Bardejov/ mesto Žriedlo 452 12354 61410,00

33 Púchov/Púchovská kultúra s.r.o. Púchov 439 16027 60336,50



34 Košice/Cinefil Úsmev 976 14194 58367,94

35 Považská Bystrica/PX Centrum Mier 207 11606 57898,00

36 Rimavská Sobota/ MsKS Orbis 480 14397 57872,00

37 Bánovce nad Bebravou/Teotihuacan s.r.o. TAJMS Cinema 378 11039 55195,00

38 Pezinok/Pezinské kultúrne centrum Prírodné LK 92 11999 54566,00

39 Šaľa/mesto DK 437 13702 53825,00

40 Kežmarok/MsKS Iskra 355 12811 52761,75

41 Brezno/Technicke služby mesta Mostár 281 10018 52117,00

42 Dubnica nad Váhom/mesto Lastovička 665 10103 50301,00

43 Modra/Kultúrne centrum Modra Mier 358 12478 48558,00

45 Spišská Nová Ves/Mestské kultúrne centrum Mier 199 17661 46882,00

46 Snina/Mestské kultúrne a osvetové stredisko Centrum 408 9884 45010,00

47 Myjava/Správa majetku mesta Primáš 174 9443 44889,00

48 Banská Štiavnica/ mesto Akademik 330 9667 43482,30

49
Zlaté Moravce/Mestské stredisko kultúry a 
športu Tekov 445 9044 41000,00

50 Revúca/MsKS Klub 365 8733 40247,00

51 Krupina/mesto Kultúra 302 7698 35317,50

52 Podhájska/Classic MSL spol s r.o. Letné kino 84 6234 31170,00

53 Handlová /DK Baník 511 7471 29344,00

54 Stropkov/mesto Stropkov 268 6442 28309,50

55 Bratislava/Film Europe Media Company Film Europe 484 8003 23710,00

56 Turčianske Teplice/mesto Turiec 225 4553 23512,00

57 Nové Zámky / mesto Nové Zámky Amfiteáter 112 4895 23001,50

58 Sabinov/MsKS Torysa 231 6107 22978,00

59 Podhájska/Classic MSL spol s r.o. 3D kino Centrál Park 253 4520 22749,00

60 Martin/Dom Odborov strojár s.r.o. Strojár 701 5292 21253,50

61 Liptovský Mikuláš/Dom kultúry Nicolaus 614 5049 19613,85

62 Bytča/Filmový klub FK Bytča 102 4280 13744,50

63 Detva/KC  A.Sládkoviča Marína 140 3068 13687,50

64 Levoča/MsKS Úsmev 134 2807 11774,00

65 Piešťany/Umelecký súbor Lúčnica Dom umenia 36 2662 10247,00

66 Banská Bystrica/Múzeum SNP FK MSNP 61 4000 10208,00

67 Trenčianske Teplice/mesto Prameň 61 2115 9792,00

68 Myjava/Správa majetku mesta Letné kino 24 1586 7690,50

69 Galanta/MsKS Prírodné LK 48 1367 6493,00

70 Trnava/SkaŠZM Mestský amfitáter 64 1369 6433,50

71 Nitra/VERTIGO o.z. Kinoklub Tatra 96 2774 6421,00

72 Lučenec/mesto Apollo 233 1737 4978,25

73 Kežmarok/MsKS Letné kino 11 2031 4062,00

74
Oravská priehrada-Trstená/PROFI Company 
s.r.o. Orava Autokino 37 1010 4040,00



75 Bratislava/PaeDr. Eugen Garay Lamač 75 1668 3808,50

76 Hlohovec /MsKS Úsmev 105 1792 3761,00

77
Oravská priehrada-Trstená/PROFI Company 
s.r.o. Putovné kino 6 700 3065,00

78 Dudince/SLOVTHEARMAE Kúpele Diamant 47 991 2973,00

79 Vráble/mesto Tatra 162 899 2131,50

80 Hriňová/mesto Poľana 47 618 2027,00

81 Prešov /PKO Prešov Scala 11 629 1646,00

82 Očová/obec Očová Osveta 51 859 1122,00

83 Spišské Vlachy/mesto Vlašan 26 659 1015,50

84 Oslany/Mgr.Monika Povodová Stodola LK 8 559 1006,00

85 Kremnica/1115 o.z. Akropola 45 341 850,00

86 Veľký Krtíš/MsKS Baník 10 792 576,00

87 Tornaľa/MsKS Mladosť 9 107 257,00

88 Ružomberok/ Plejády o.z Lakmé 2 26 54,00

89 Bojnice/ kultúrne centrum Bojnice Tatra 0 0 0,00

90 Kinoklub 16 / OZ Cinema 16mm Galanta 0 0 0,00

91 Michalovce/Medias res LK Medias res 2 79 0,00

92 Rabča/obec Rabča Orava 0 0 0,00

93 Sereď/DK Sereď LK Nova 2 150 0,00

94 Spišská Stara Ves/mesto Magura 0 0 0,00

95 Veľký Krtíš/MsKS Letné kino 5 214 0,00

96 Štúrovo/MsKS Danubius Letné Kino 8 240 0,00

97 Poproč/Erik Kuzma Baník    

98 Spišské Podhradie/MsKS Slovan    

99 Martin/M@M o.z. Mestská Scéna    
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