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       V roku 2020 spoločnosť Televízia Turiec s.r.o. (ďalej TV Turiec)  pokračovala 25-rokom v zabezpečovaní 

všetkých svojich činností 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, pričom je spoločnosťou so 100% vlastníctvom Mesta 

Martin.  
Činnosti spojené so zabezpečovaním  vysielania programovej služby TVT spoločnosť realizovala aj v roku 2020 

na základe  licencie na vysielanie T/73 a TD/132 ako monotematický spravodajský program, ktorý vysielala 7 dní 

v týždni 24 hodín denne. 
Aj v roku 2020 spoločnosť pokračovala v plnení povinností, ktoré jej vyplývajú z podnájomnej zmluvy č. 

2004021, ktorú má uzatvorenú  s vlastníkom budovy kina Moskva – mestom Martin od apríla 2004 na dobu neurčitú.           

V septembri 2020 spoločnosť rozšírila predmet podnikania o výrobu, tlač a distribúciu periodika Martinské 

noviny.  
Všetky činnosti boli od marca 2020 výrazne poznačené pandémiou spojenou s ochorením Covid-19. 

 

I. Vysielanie a programová štruktúra  

 
      V priebehu roka 2020 nedošlo k zmene programovej štruktúry. Naďalej sme pokračovali vo vysielaní relácií, tak 

ako sú uvedené v licencii na vysielanie. Pričom obrazové vysielanie predstavovalo min. 16,5 % z celkového 

vysielania. 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 obrázkovej prezentácie. 
Programová štruktúra v časti obrazového vysielania sa nemenila od júla 2006, je nastavená na 1 vysielací týždeň 

a bola nasledovná:  
Správy TVT boli vysielané 8x denne s premiérou v pondelok, stredu a piatok, celkom 48x 
Na Aktuálnu tému bolo vysielané s premiérou v utorok,  a 3 reprízami počas štvrtku a soboty, celkom 7x 
Dokument z výmennej siete  bol vysielaný s premiérou v pondelok, a 3 reprízami počas stredy a piatku, celkom 7x 
Priamy prenos z Mestského zastupiteľstva 1x mesačne s následnou 1 reprízou v sobotu 
     V roku 2020 sme začali proces zmeny licencie v časti PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA s cieľom rozšíriť 

vysielanie o nové relácie a zvýšenie podielu obrazového vysielania na výšku 31,5 %. Zámer zmeny licencie bol 

prerokovaný v orgánoch spoločnosti   a vzalo to na vedomie aj mestské zastupiteľstvo.  
     Aj v roku 2020 bolo naše vysielanie šírené nielen cez káblového operátora Martico ale aj formou IPTV 

pripojenia prostredníctvom služby spoločnosti GAYA, s.r.o. a spoločnosti Telecom a jej služby MÁGIO. 
 

II. Ľudské zdroje 
 

V roku 2020 došlo ku zmene konateľa spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní výberového konania, ktoré vypísalo 

mesto Martin,  odsúhlasením v mestskom zastupiteľstve a následne potvrdením Valného zhromaždenia vystriedala od 

14.2.2020 Mgr. Petra Kaplana, Mgr. Martina Veselovská.  
Ku koncu roka 2020 na prevádzke redakcia evidovala spoločnosť celkom 4 zamestnancov na plný úväzok, 1 

zamestnanca na skrátený úväzok a 4 spolupracovníkov na Zmluvu o dielo.  
     Na prevádzke kino Moskva došlo k zníženiu počtu zamestnancov a to na 2, na plný úväzok.  
     Na prevádzke Martinské noviny neevidovala spoločnosť žiadného nového zamestnanca. 
     Ak to zhrnieme, v spoločnosti TV Turiec sa na mzdových nákladoch podieľalo v roku 2020 celkom 12 osôb.  

 

II. A Prevádzka  - redakcia TVT 
     V roku 2020 zabezpečovali výrobu všetkých obrazových relácii 3 spravodajsko–publicistické štáby, t.j. 3 

redaktori/moderátori a  3 kameramani/technici. S pripravovanou zmenou programovej štruktúry spoločnosť rozšírila 

počet zamestnancov o 1 redaktora. 
Textové spravodajstvo t.j. videotext aj v roku 2020 pripravoval 1 administratívny pracovník v režime chráneného 

pracoviska, pričom časť mzdových nákladov bola refundovaná z ÚPSVAR z Operačného programu Ľudské zdroje.  
V mzdových nákladoch spoločnosti je zahrnutá aj odmena konateľa spoločnosti a mzda 1 zamestnanca 

ekonomického oddelenia.  
 

II. B Prevádzka – kino Moskva 
    Vzhľadom k pandémii Covid-19 a skutočnosti, že z dôvodu zavádzania protiepidemiologických opatrení boli 

zakázané hromadné podujatia vrátane filmových predstavení sme boli nútení znížiť počet zamestnancov. Chod 

prevádzky, čo predstavuje okrem prevádzky kinosály aj prevádzku kinobufetu zabezpečovali 2 zamestnanci na plný 

osemhodinový úväzok.  
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II. C Prevádzka – Martinské noviny 
   Pri tvorbe a propagácií mesačníka sme od septembra 2020 nenavyšovali počet interných zamestnancov. Na tvorbe 

článkov a agende spojenej s výrobou, tlačou a distribúciou jednotlivých vydaní Martinských novín sa podieľali 2 

zamestnanci v rámci náplne svojej práce.  Grafické, korektorské a časť redaktorských prác sme zabezpečovali 

prostredníctvom externého dodávateľa. 
 

III. Kontroly 

 
    Čo sa týka 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 roku 2020 spoločnosť nebola vyzvaná ani na monitoring vysielania Radou pre vysielanie a retransmisiu a na naše 

vysielanie nebola oficiálne podaná ani žiadna sťažnosť. 
  

IV. Výroba relácií v roku 2020 

 
 

V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 sme v TV Turiec vyrobili a odvysielali: 

 

                                        Výroba obrazového PREMIÉROVÉHO vysielania TVT v roku 2020 - v minútach     

  JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUN JUL AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER SPOLU 

správy 12/332 12/338 13/283 13/335 13/310 13/375 14/314 13/332 13/375 13/340 13/334 12/261 154/3 929 

AT 91/4 209/4 179/4 59/4 5/113 5/162 4/096 4/063 4/133 4/058 4/187 4/151 52 / 1 501 

TIP 3/11 4/22 0 0 0 0 0 0   0 0 0 7/33 

MsZ 1/ 452 1/413 0 0 1/772 3/1574 1/86 2/472 1/219 1/282 1/325 1/210  ZZ 13/4 805 
 

    Všetky relácie boli aj v roku 2020 následne umiestnené na www.tvturiec.sk. Stránka slúžila aj v roku 2020 ako 

voľne dostupný digitálny archív.  Priame prenosy boli aj v roku 2020 live streamované na sociálnych sieťach. 
 

IV.A.  – 154 vydaní správ TVT 

 
    Rok 2020 sa niesol v znamení nových výziev. Pandémia COVID-19 poznamenala všetky oblasti života. Od 

uzatvoreného mestského úradu pre verejnosť, nekonania na počas 2 mesiacov mestských zastupiteľstiev  po zrušenie 

väčšiny kultúrnych podujatí. Jarné športové súťaže sa ani nezačali a súťažné ročníky 2019/2020 boli ukončené. 

Podobne to bolo aj s nástupom nových súťaží na jeseň. Prísne protiepidemiologické opatrenia postihli aj školské 

podujatia. Výroba spravodajstva bola preto veľmi náročná. Zamerali sme sa preto na informovanie o nových 

opatreniach, o dobrovoľníckej činnosti či pomoci, ktorú organizoval mestský či okresný úrad. Výroba bola o to 

zložitejšia, že prístup do objektov bol obmedzený, často krát sa stávalo, že aj keď sme dohodli natáčanie, respondent 

bol v karanténe a pod. Aj naša redakcia bola v čiastočnej karanténe, čo sa podpísalo pod výrobu v mesiaci december 

a počas vianočných sviatkov. 
 

     V jednotlivých mesiacoch roka 2020 sme vyrobili celkom 981 príspevkov, v ktorých sme ponúkli divákom viac 

ako 65 hodín premiérových informácií. 
 

Výroba spravodajsko-publicistické príspevky - PREMIÉRA STRÁVY TVT  

MESIAC 2016   2017   2018   2019   2020   

  príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút príspevky minút 

    vysielania   vysielania   vysielania   vysielania   vysielania 

január 73 303 84 349 78 315 88 326 87 332 

február 77 294 85 344 76 324 84 322 89 338 

marec 79 331 98 383 86 344 93 377 83 283 

http://www.tvturiec.sk/
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apríl 78 367 78 317 87 345 92 401 68 335 

máj 87 373 93 377 85 351 101 402 70 310 

jún 87 380 86 352 89 357 93 382 91 375 

júl 76 321 78 316 82 354 83 342 78 314 

august 84 326 76 325 89 347 81 306 85 332 

september 86 378 79 306 82 322 92 321 96 375 

október 91 356 83 308 109 408 103 367 79 340 

november 91 357 77 345 90 360 96 352 84 334 

december 86 359 81 320 80 328 99 351 71 261 

Spolu 995 4145 998 4042 1033 4155 1105 4249 981 3929 

 

 

Prehľad ukazovateľov vyjadrujúcich výrobu TV Turiec v roku 2020 v grafoch  
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    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.  
    Medziročný pokles počtu spravodajských príspevkov bol spôsobený okrem už spomínanej pandémie COVID-19 aj 

dlhodobou práceneschopnosťou 1 redaktora. Ako sme už poukazovali aj v predchádzajúcich Správach o ... opäť sa 

ukázala nevyhnutnosť 3 spravodajských štábov, ak majú byť dodržiavané všetky zákonné predpisy a má byť 

zachovaný nastavený trend, čo sa týka nielen kvantity, ale aj kvality vyrábaných reportáži či už v Správach TVT alebo 

aj iných reláciách.  
 

IV.B – Publicistické relácie 
     Aj v roku 2020 sme pokračovali vo výrobe relácie, v ktorej sme divákom ponúkli prehľad podujatí, ktoré sa konali 

počas víkendu. Náš TIP na víkend bol medzi divákmi veľmi obľúbený, no žiaľ pandémia zastavila výrobu tejto 

relácie, nakoľko organizátori od tradičných podujatí upustili alebo sa podujatia aj keď boli naplánované nakoniec 

nekonali. Často krát z dôvodu nariadenej karantény organizátorov alebo účastníkov. Z dôvodu, aby sme divákov 

nezavádzali sme od výroby upustili. 
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IV.C – 52 vydaní Na aktuálnu tému  
            
    Aj výroba tejto publicistickej relácie bola v roku 2020 poznačená pandémiou. Zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch 

sme v aktuálnych témach prinášali skôr rozšírený pohľad na podujatia väčšieho rozsahu, v roku 2020 sme sa museli 

prispôsobiť vzniknutej situácií a divákom sme ponúkli viaceré besedy zo štúdia. Spustili sme nový tip relácie a to 

Okienko s primátorom. Viaceré aktuálne témy sme venovali situácii spojenej s covidom, nakoľko počas roka 2020 

táto téma najviac rezonovala v spoločnosti. Divákov zaujímali informácie spojené s aktuálnou situáciou s našom 

meste a okolí. 

 

Výroba AKTUÁLNA TÉMA - premiéra v minútach 

týždeň Názov aktuálnej témy     dĺžka v minútach 

2. týždeň Zostrih udalostí roku 2019 -1.časť    17:56 

3.týždeň Zostrih udalostí roku 2019-2.časť    31:48 

4.týždeň Kľačianska podkova -14.ročník    18:07 

5.týždeň 70.rokov martinskej hádzanej    22:57 

6.týždeň Beseda o parkovaní v meste Martin    72:58 

7.týždeň Slávnostná akadémia - SOŠOaS    65:45 

8.týždeň Turčianski hasiči v hasičských súťažiach v roku 2019 - beseda  35:17 

9.týždeň Ako sa v Turci fašiangovalo    35:33 

10.týždeň Parlamentné voľby 2020 z pohľadu politickej analytičky  13:29 

11.týždeň Oceňovanie športovcov a športových kolektívov za rok 2019  77:54 

12.týždeň Participatívny rozpočet mesta Martin - ako na to  11:55 

13.týždeň Prednáška prof. Hudečkovej o korona víruse   53:27 

14.týždeň Rozhovor s psychologičkou o Covid -19  25:41 

15.týždeň Opatrenia Bezpečnostnej rady okresu Martin v koronakríze  13:35 

16.týždeň EÚ v čase pandémie očami europoslancov  14:47 

17.týždeň Letecké múzeum v Tomčanoch    16:49 

18.týždeň "Len spolu koronakrízu zvládneme"    13:48 

19.týždeň Spoločná pomoc pre DSS v Martine   18:42 

20.týždeň Beseda o poľnohospodárstve v Turci    34:09 

21.týždeň Memorandum športových klubov    23:03 

21.týždeň Natálka Lettrichová – finalistka Zem spieva    18:11 

22.týždeň Rekonštruované náhrobky na Národnom cintoríne  18:49 

23.týždeň Návšteva predsedu NR SR Borisa Kollára v Turci  16:07 

24.týždeň Otvorenie fitness centier     16:03 

25.týždeň Beseda s plavcami o plávaní    40:03 

26.týždeň Okienko s primátorom mesta Martin    28:29 

27.týždeň Záznam z Literárneho pondelka - Humor sú dvere  61:26 

28.týždeň Opera v meste      17:38 

29.týždeň Hasičské múzeum v Priekope    18:05 

30.týždeň Bavme deti pohybom (19:44)    19:44 

31.týždeň Martinský lekár Juraj Krivuš zdolal "Everest" 38:33 

32.týždeň Literárny pondelok: Ženám mamy čítajú  14:47 

33.týždeň Majstrovstvá Slovenska v Malom futbale  13:18 

34.týždeň Púť k Nanebovzatej Panne Márii v Kláštore pod Znievom  18:32 

35.týždeň Oslavy 76. výročia SNP v Sklabini  16:41 

36.týždeň Rozhovor s alergologičkou    29:08 

37.týždeň Otvorenie atletického štadióna pri Spojenej škole  20:48 

38.týždeň Okienko s primátorom: Mesto Martin a koronakríza  25:02 

39.týždeň Oceňovanie osobností mesta Vrútky  20:39 
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40.týždeň Odhalenie busty J.Škultétyho    15:42 

41.týždeň Farma dojníc v Záborí     14:02 

42týždeň Možnosti rekreačného behu v Turci  12:06 

43.týždeň Návšteva prezidentky SR v UNM  10:54 

44.týždeň Hrad Sklabiňa, najväčšia zrúcanina v Turci  20:54 

45.týždeň Zhodnotenie 1.kola testovania v Turci  19:08 

46.týždeň Po 2.kole testovania sme sa zaradili k tzv.zeleným okresom  17:45 

47.týždeň 17. november- deň boja za demokraciu  108:16 

48.týždeň Beseda s poslancami VMČ Stred a Sever  42:28 

49.týždeň Mesto Martin sa opätovne uchádza o titul EHMK 26  16:39 

50.týždeň Beseda s poslancami VMČ Podháj-Stráne a VMČ Záturčie  23:01 

51.týždeň Rozhovor s predsedom VMČ Priekopa,Košúty,Ľadoveň 21:35 

52.týždeň Vianočný pozdrav od CVČ Kamarát  13:01 
Ako vidno z prehľadu v tomto formáte to predstavovalo cca  1 354 minút premiérového vysielania v každom 

týždni roka 2020. Každá aktuálna téma mala 6 repríz. 
 

IV.D – Mestské zastupiteľstvo  

 
    Aj v roku 2020 sme zabezpečovali priame prenosy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v Martine. Konalo sa 

celkom  13 verejných zasadnutí, z toho  sme odvysielali v priamom prenose 12 a 1 zasadnutie sme odvysielali 

v repríze ako zvukový záznam z dôvodu karantény redakcie v čase konania zasadnutia. Aj v roku 2020 sme 

pokračovali v zabezpečovaní  live streamu vysielania mestského zastupiteľstva na našom FB profile. V priemere 

v deň vysielania  live streamu sledovalo prenos asi 1 000 užívateľov sociálnej siete Facebook.    
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 tomto formáte to predstavovalo viac ako  63 hodín (3 822:40 minút) premiérového vysielania (bez 

vyhlásených prestávok). Mestské zastupiteľstvá boli reprízované  v sobotu popoludní. 
 

 Mestské zastupiteľstvo 31.01.2020 (7:32:27) 
 Mestské zastupiteľstvo 20.02.2020 (6:53:34) 
Mestské zastupiteľstvo 7.05.2020 (5:48:51) 

                                                            Mestské zastupiteľstvo 4.06.2020 (9:18:49) 
                                                            Mestské zastupiteľstvo 25.6.2020  
                                                                               - pokračovanie zo 4.6. (2:23:12) 
                                                             Mestské zastupiteľstvo 25.6.2020  (3:57:11)   
                                                        Mestské zastupiteľstvo  10.07.2020 (1:25:49) 

Mestské zastupiteľstvo 4.08.2020 (1:37:29) 
 Mestské zastupiteľstvo 27.08.2020 (7:30:05) 

                                                       Mestské zastupiteľstvo  17.09.2020 (3:39:17) 
Mestské zastupiteľstvo 22.10.2020(4:41:22) 
Mestské zastupiteľstvo 26.11.2020 (5:24:34) 

                         Mestské zastupiteľstvo 15.12.2020 (3:30:00) zvukový záznam 
 

IV.E – dokumenty  z výmennej siete 

 
V rámci dokumentu sme odvysielali 52 relácií. Diváci si mohli pozrieť zaujímavé portréty rôznych osobností, 

prostredníctvom obrazovky sa mohli poprechádzať nielen po prírode turčianskej záhradky. Využili sme spoluprácu 

vrámci lokálnych televízií, ktoré sú členmi spolku Lotos. Využili sme aj náš televízny archív  a v čase keď boli 

kultúrne podujatia zrušené tak sme divákom ponúkli návrat v čase. 
 

IV.F - videotext  

 
        Vysielanie videotextu aj v roku 2020 predstavovalo podstatnú časť nášho denného vysielania. Išlo o prezentáciu 

v cca v 25 minútovej slučke textových informácií, čo predstavovalo cca 100 slidov. K výmene informácií dochádzalo 

každý pracovný deň v roku. Počas vianočných sviatkov bola pripravená tématická prezentácia. Prezentácia bola 
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plnofarebná, pričom jednotlivé podkladové vrstvy sa menili podľa aktuálneho ročného obdobia alebo sviatkov.  

Informácie boli divákom podané v jednotlivých rubrikách:                  
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  
Šport – výsledky ligových súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, hokejbale, florbale a pod. 
Pozvánky – plnofarebné pozvánky na rôzne podujatia, 
Recepty, Reklama, Inzercia. 
 

Videotext sa v priebehu dňa opakoval v závislosti od obrazového vysielania v týždennom priemere to bolo cca 

35-krát za deň.  V nedeľu bol vysielaný počas celého dňa.  Videotextové informácie boli aj v roku 2020 

umiestňované aj na internet. 
 

 

IV.G – internet   
 

      Aj v roku 2020 sme vo vlastnej réžii prevádzkovali stránku www.tvturiec.sk, ktorá bola prepojená s YouTube 

kanálom aj so sociálnou sieťou FB.  Stránka je plnofarebná a príspevky sú zaraďované podľa relácii. Záznam z 

Mestského zastupiteľstva je označený tak, aby si návštevník mohol pozrieť bod programu, ktorý ho zaujíma. 

Jednotlivé príspevky charakterizoval aj v roku 2020 pridaný obrázok a nadpis.  
Medziročne sa  počet  sledovateľov  YouTube kanála výšil o 1 200 na 3 950 užívateľov. Za rok 2020 sa zvýšil 

sa aj počet zhliadnutí a to na 699 378. V roku 2019 to bolo  454 644, a v roku 2018 to bolo 392 721 zhliadnutí. 

Podobne ako aj v roku 2019 naše videa na YouTube kanály vyhľadávali viac muži (63,1%) ako ženy (36,9 %)  a v 

porovnaní podľa veku to bolo nasledovné: 
13-17 rokov 0,4% / 18-24 rokov 18,7% / 25-34 rokov 25,1% / 35-44 rokov 26,9% /  45-54 rokov 13,4% / 55-64 rokov 

9,3% /  a nad 65 rokov 6,3%.  

    Oproti roku 2019 došlo k výraznejšiemu posunu v sledovanosti vo vyšších vekových kategóriách cca od veku 35 

rokov. Usudzujeme, že to možno pripísať aj obsahu jednotlivých videí a problematike, ktorú sme na obrazovky 

prinášali.  
      Na FB profile sa počet sledovateľov v priebehu roka 2020 zvýšil z 4 994  na   5 726, čo predstavuje nárast o 732  

používateľov sociálnej siete facebook. Aj keď sa prírastok nových sledovateľov oproti roku 2019 znížil 

najsledovanejšími ostávajú Live prenosy či už mestského zastupiteľstva, alebo iných práve prebiehajúcich podujatí.  
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.  
 

 

IV.G – Martinské noviny  
 

V septembri 2020 sme začali vydávať mesačník Martinské noviny. Predchádzalo tomu získanie živnosti na takýto 

typ podnikania, jeho zápis do obchodného registra i registra partnerov verejného sektora.  
TV Turiec už na začiatku svojej existencie informácie zo života v meste už v tlačenej podobe vydávalo. Vtedy to 

bol mesačník, ktorý bol spoplatnený. Po vyhodnotení všetkých PRE a PROTI sa po 1 ročníku (1997) s vydávaním 

novín skončilo. Výnosy z predaja a reklamy boli veľmi nízke a nepokrývali ani výrobné náklady. 
Opätovné spustenie vydávania novín v roku 2020 už bolo v režime NEPREDAJNÉ a v náklade 23 000 ks bolo 

distribuované do všetkých domových a bytových schránok obyvateľov mesta Martin.  
V roku 2020 boli vydané 3 čísla v rozsahu 12,16 a 32 strán. Nachádzali sa v nich okrem informácii z mestského 

úradu, informácie zo života všetkých 7 mestských častí, reportáže z podujatí, ktoré boli v meste Martin významné. 

Decembrové resp. vianočné číslo obsahovalo aj niekoľkostranovú prílohu, v ktorej boli vyčíslené doterajšie investičné 

akcie mesta Martin.   
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V. Technika a technológie pre televízne vysielanie 
 
      V účtovníctve spoločnosti je k 31.12.2020 evidovaný hmotný majetok (kamery, autá, počítače, mikrofóny, 

zariadenie, svetlá  a pod.) v celkovej hodnote 297 746,70 € z toho majetok vo výške  281 286,44 € je už odpísaný 

a teda používa sa viac ako 4 resp. 6 rokov.  Aj z tohto dôvodu dochádza k častejším poruchám a výpadkom.  

      Ako sme však uvádzali aj v predchádzajúcich rokoch spoločnosť nie je schopná z objemu finančných 

prostriedkov, ktorými disponuje vytvárať rezervu na obnovu techniky, zmodernizovanie vysielacieho štúdia, či 

výmeny osvetlenia. Zrealizovali sme iba nevyhnutné opravy, ktoré boli potrebné z dôvodu neopraviteľnosti zariadení.  

      Koncom roka bolo uznesením č.236/20 schválené navýšenie základného imania o 25 000 €, ktoré bolo 

spoločníkom, mestom Martin v decembri 2020 aj v plnej výške splatené. Základné imanie spoločnosti k 31.12.2020 

predstavuje čiastku 117 833 €. Z týchto finančných prostriedkov, sme začali postupne dopĺňať novú techniku, ktorá 

budeme používať pri výrobe nových relácií, ktoré súvisia so zmenou licencie v časti programová štruktúra, ktorá bola 

schválená Valným zhromaždením a túto informáciu vzalo mestské zastupiteľstvo na vedomie. Podľa novej 

programovej štruktúry sme postupne začali vysielať začiatkom roka 2021.  

 

Technika obstaraná v roku 2020: 

Názov technického zariadenia Obstarávacia cena v EUR bez DPH 

kamera SONY PXW-Z190                                                                      3 128,67    

strihací pc                                                                      2 074,67    

notebook pre konateľa                                                                         625,00    

kamera foto                                                                      1 230,14    

tlačiareň pre redaktorov                                                                         120,00    

mikrofón pre redaktorov                                                                         168,33    

vozík na kameru                                                                          254,00    

pamäťová karta na vysielací PC                                                                         139,72    

karty pre Edius-strihací program up grade                                                                         244,90    

pamäťové karty - kamery, hard disk   

čítačka kariet, kable, harddisky,   

klavesnice, baterky a pod                                                                      1 089,05    

    

SPOLU:                                                                      9 074,48    

 

 

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

 
     Aj v roku 2020 TV Turiec pokračovala v prevádzkovaní celej  budovy kina Moskva, ktorá 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 m
2  

 .Vykuruje sa 

plocha 1 264 m
2 

Z tejto plochy  predstavuje :  
-  redakcia TVT - štúdio, vstupný priestor  - situované na prízemí a poschodí :   cca 200  m

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

2 
-  suterén, kotolňa,chodby,kinosála,pokladňa kina, priestor pre divákov a pod.  cca 3 000 m

2  
            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 priebehu roka 2020 (júl 2020) došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu s 1 nájomcom, ktorý sa rozhodol z dôvodu 

covidových opatrení ukončiť zmluvu. Nakoľko o priestor v rozlohe 131 m
2  

prejavilo záujem mesto Martin ako 
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vlastník budovy, nebol tento priestor ponúknutý na ďalší prenájom ( sťahovanie TIK-u).  Tento priestor bol po dohode 

s mestom Martin prenajatý v decembri 2020 pre Mobilnú odberovú jednotku.  
Pokračovali sme v podnájomných zmluvách s 1 podnikateľským subjektom, 1 občianskym združením a 1 

neziskovou organizáciou.  
Na základe Nájomnej zmluvy s mestom Martin sme finančné prostriedky vybraté z nájmov aj v roku 2020 použili 

na prevádzku budovy a bežné opravy. V roku 2020 predstavovala čiastka  vyfakturovaná z podnájmov obchodných 

priestorov sumu  10 860,50 €. Z tejto čiastky však nie je možné realizovať väčšie opravy.  

     Tak ako sme uvádzali aj v predchádzajúcich Správach... do ďalšieho obdobia je nevyhnutná výmena celej 

elektroinštalácie, ktorá je v alarmujúcom stave. Elektroinštalácia je pôvodná a aj z toho dôvodu musia byť revízie 

realizované každé 2 roky čo zvyšuje náklady.   

     Pri prevádzke budovy aj v roku 2020 pretrvávali problémy spojené so stavom elektroinštalácie, dochádzalo k 

opakovanému priesaku vody cez strechu. Na hranici životnosti je aj stav kanalizácie a vodovodných rozvodov.  

Vstupné otvory, či už čo sa týka okien ale hlavne dvere sú ešte pôvodné a tak pri ich používaní dochádza k veľkým 

únikom tepla, čo sa potom odzrkadľuje aj na nákladoch za kúrenie. Na tieto problémy však upozorňujeme v Správach  

... opakovane už niekoľko rokov.  

     Podobne je na tom aj stav hromozvodov a bleskozvodov. Na základe poslednej revízie z decembra 2020, je 

v priebehu nasledujúcich 3 rokov nevyhnutná ich celá výmena. Predpokladané náklady cca 2 000 €. 
Tu treba ešte podotknúť, že vzhľadom k celkovej situácií spojenej s pandémiou Covid-19 v roku 2020 došlo 

k situácii, kedy si nájomcovia hlavne podnikateľské subjekty neplnili svoje zmluvné záväzky a z dôvodu zákonov 

Slovenskej republiky (Lexcorona) sme nemohli ukončiť zmluvný vzťah. Podarilo sa však uzavrieť splátkový 

kalendár. A pristúpili sme aj na odpustenie nájmu vo výške 25% za obdobie, kedy boli obchodné prevádzky 

uzatvorené z dôvodu protiepidemiologických opatrení (25%  nám prišlo z Ministerstva hospodárstva SR). 

 

Finančné prostriedky použité  z nájmu obchodného priestoru v roku 2020 

1. BEŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBA suma v EUR bez DPH 

42018394,0651  revízia hasiace prístroje, revízie, opravy elektroinštalácie                                                                  675,00    

  servis kinotechniky, lampa do projektora                                                               2 715,00    

  čistiace potreby, dezinfekcia a pod.                                                                  600,00    

  Oprava  strechy, vzduchotechniky                                                                  550,00    

      

2. DLHODOBÝ MAJETOK NAD 1 700,00 € suma v EUR bez DPH 

  kinosedačky vo výške odpisov                                                               2 625,00    

  technické zhodnotenie budovy vo výške odpisov                                                                  888,00    

  zvukový mix+príslušenstvo                                                               1 050,00    

      

3. SPRÁVA OBJEKTU suma v EUR bez DPH 

  mzdové náklady  150 €x 12 mesiacov                                                                1 800,00    

      

      

  SPOLU:                                                             10 903,00    

      

 

     
VI.A. - prevádzka kina  

 
   Pandemický rok 2020 výrazne poznačil predovšetkým chod prevádzky kina. Ak sme rok 2019 uzavreli ako 

prepadový, čo sa týka návštevnosti i celkových tržieb, tak rok 2020 sa nedá inak hodnotiť ako katastrofický.  
     Mesiace január a február naznačovali, že si diváci opäť našli cestu do kina Moskva a aj čo sa týka iných kultúrnych 

podujatí, organizátori začali využívať náš priestor. No v marci si podobne ako do iných oblastí života nielen na 

Slovensku našiel cestu aj do nášho kina Coronavírus. Znamenalo to úplné uzatvorenie kina, zákaz filmových 

predstavení a akýchkoľvek hromadných podujatí.  
     Filozofia z predchádzajúcich období, kedy sme sa snažili zabezpečiť prevádzku kina v samofinancovateľnom 

režime t.j. zo vstupného a prenájmov priestoru  sa v roku 2020 nenaplnila  a chod prevádzky sa podarilo udržať iba 

vďaka podpore od štátu ( čiastočná náhrada príjmu – zamestnanci kina) a prostriedkov z Audiovizuálneho fondu (z 

grantov resp. dotácii zameraných na počty divákov – je potrebné ich vyúčtovať v nasledujúcom období). 



10 

 
     Aby sme nestratili kontakt s divákmi zapojili sme sa projektu Kino z Gauča. Aj keď očakávania boli veľké, 

vzhľadom k tomu že na takúto formu pristúpili iba 2 distribučné spoločnosti zo siedmych a v ponuke boli staršie tituly 

nebol zo strany divákov o takúto formu kultúry záujem. 
     Po uvoľnení opatrení po skončení 1. vlny pandémie, počas letných mesiacov sa diváci pomaly, ale veľmi opatrne 

začali na filmové predstavenia vracať.  
     Ako sa ukázalo veľkým problémom bol výber filmov. Distribučné spoločnosti z dôvodu neistého výsledku začali 

presúvať premiéry veľkých prevažne amerických filmov, ktoré v nepandemickej dobe plnia kinosály. V ponuke tak 

boli menej atraktívne európske, slovenské a české filmy.  
    Aj roku 2020 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. Bol to filmový maratón 

Pána Prsteňov, prednášky, koncert Lenky Filipovej, stand up komedy, divadlo pred deti aj prezentácia škriatka 

Pramienka pre školy. Celkom to bolo 11 podujatí, ktoré navštívilo približne 3 550 divákov.   
Ako je vidieť z nasledujúcej tabuľky  v roku  2020 sme  v  kine Moskva  odpremietali celkom  465  predstavení pri 

návštevnosti 9 394 divákov  a hrubých tržbách 39 024 € ( vrátane 20% DPH). Medziročne sa návštevnosť znížila 

o cca 40 %, a tržba zo vstupného sa prepadla oproti roku 2019 o viac ako 53 000 €, čo bolo medziročne o 42 %.   
Vzhľadom k celkovej situácii využili sme všetky ponúkané možnosti. Čerpali sme prostriedky z Opatrenia 1 a 3A, 

B na refundáciu miezd zamestnancov v kine počas úplného zatvorenia prevádzky resp. ako pokles tržby oproti roku 

2019 z UPSVAR. Časť nákladov sa podarilo znížiť aj prostredníctvom grantu v Audiovizuálneho fondu. 
 

Podľa výsledkov za rok 2020, ktoré spracováva Združenie prevádzkovateľov kín na Slovensku, kino Moskva sa 

dostalo spomedzi 93 jednosálových tzv. kamenných kín na 19 miesto podľa dosiahnutej hrubej tržby,  pri  priemernej 

návštevnosti na 1 filmové predstavenie 20,20 diváka. Vzhľadom k tomu, že Združenie neposkytlo údaje pre 

publikovanie pre tretie osoby, nemôžeme poskytnúť súhrnné výsledky.  
V tabuľke 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 

     2019                                       806                                                   23 684                   92 540,00                                 29,38                                                                                      

     2020                              465                                                     9 394                   39 024,00                                 20,20                                               

 

 

6.3- prevádzka bufetu   

 
    Aj v roku 2020 sme pokračovali v prevádzke kinobufetu, v ktorom bol ponúkaný  klasický kinový sortiment ako sú 

pukance a nachos, sladené i nesladené nápoje, pivo 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 2020 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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    Pandémia sa podpísala na výraznom znížení tržieb aj v bufete.  Aj keď sme mohli premietať filmy diváci si cestu do 

kina po takmer 3 mesačnej prestávke počas  1. vlny pandémie nachádzali veľmi opatrne. S nástupom 2. vlny bol 

predaj a konzumácia v kinosálach zakázaný. V roku 2020 bol bufet zatvorený celých šesť mesiacov. 
 

VI. Hospodárenie TV Turiec za rok 2020  
 

 

VII.A Stredisko TVT - redakcia  
 

Výnosy celkom  154 945,50 € 
Náklady celkom bez dane z príjmov PO  163 267,02 € 
Výsledok hospodárenia pred zdanením     - 8 321,52 €  

 

Prehľad tržieb - prevádzka TVT- redakcia v EURO bez DPH 

  2016 2017 2018 2019 2020 

SPRÁVY,AT  - mesto MARTIN     130 000           130 000          156 042          133 333           135 416    

SPRÁVY TVT - iné subjekty         2 833               3 150              3 716              2 875               6 333    

reklama -videotext          2 829               3 405              3 467              7 676               7 035    

reklama - obrazové vysielanie            933               1 753                 400                 712               1 475    

reklama - FB, youtube                 -                      -                     -                 473                  697    

INÉ - UPSVAR, ostatné služby         3 532               6 338            10 743              5 926               5 464    

SPOLU     140 127           144 646          174 368          150 995           156 420    
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Náklady za rok 2020 podľa analytického členenia, tak ako sú vedené v účtovnej dokumentácii: 

účet názov účtu ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 

    v € v € v € v € v € 

501100 Kancelárske potreby          1 016,09                873,54                783,06                894,43                  661,68    

501200 PHM-fabia modrá             567,71                516,34                721,71             1 132,25                  418,00    

501240 PHM-fabia červená             611,64                915,99             1 068,73                800,99                  430,81    

501400 ostatný drobný majetok          1 009,74             1 551,82             1 028,17                475,13               3 360,81    

502100 elektrická energia          1 776,77             2 001,68             2 167,05             2 052,82               1 522,64    

502200 teplo            4 200,00             4 200,00             4 200,00             4 200,00               4 000,00    

502210 vodné,stočné               92,00                157,93                165,00                160,00                  120,00    

511100 opravy a údržba - auto          1 424,52                738,54             1 127,14             1 917,15               2 162,65    

511200 opravy a údržba - majetok          1 778,70                483,75             1 484,57             1 075,72                  927,13    

511300 revízie               157,98                  83,00                  82,98                103,00                    82,98    

513100 reprezentačné             228,03                  11,67                145,68                    7,10                    20,86    

518100 ostatné služby(sprav.servery,up grade)             578,79                490,83             1 659,00             1 700,00               1 348,98    

518200 telefóny               702,45                600,76                473,08                621,14                  606,31    

518300 nájom technika, priestory             363,19                123,19                204,17                  66,38                    33,19    

518400 poštovné poplatky               81,75                  56,96                  81,25                  62,58                  129,65    

518410 sprostredkovanie stravovania               70,94                  88,02                  92,09                  80,79                    51,86    

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

518520 reklama                 80,00             3 703,25             2 765,49             2 011,51               2 260,00    
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518610 školenia                 35,00                        -                          -                          -                            -      

518600 právnické, daňové služby          1 902,68             1 830,29             3 256,68             2 650,29                  862,98    

518620 redaktor., kameraman.práce        38 330,00           33 490,00           38 740,00           44 820,00             51 400,00    

518630 ochrana objektu             695,04                761,43                695,04                695,04                  695,05    

518700 vývoz odpadu             270,76                279,22                279,22                279,22                  279,99    

518820 drobný nehmotný majetok             616,30             1 278,12                823,97                709,00               1 458,15    

521100 mzdové náklady - pracovníci        60 682,00           61 932,24           61 629,83           60 203,67             56 485,60    

521200 mzdové náklady - dohody             340,00             2 182,50             4 886,80             1 920,26                          -      

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

524100 soc.odvody -pracovníci        19 437,42           21 962,34           24 438,48           20 904,23             18 394,06    

527100 náklady- dočasná náhrada príjmu             384,50                        -                  134,37                        -                    226,63    

527200 tvorba sociálneho fondu             295,93                719,55                575,96                392,16                  290,50    

527210 55% - náklady na stravovanie          2 798,72             3 778,56             3 608,04             3 346,64               2 715,45    

531100 cestná daň               148,00                158,99                165,32                173,33                  183,32    

538100 ostatné dane a poplatky               10,00                    4,81                  14,92                  13,92                    79,60    

538110 koncesionárske poplatky, OZIS             541,64                541,64                826,56                544,36                  541,64    

538200 súdne, správne a miestne poplatky                 8,25                        -                    99,32                151,18                          -      

538220 nákup kolkov               65,25                  32,16                  41,82                        -                      40,50    

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

548400 poistenie majetku          1 260,82             1 268,94             1 268,94             1 268,64               1 268,64    

548430 poistenie (zákon., havarij.) - fabia č.,m.             881,05                883,60                757,87                900,84               1 069,50    

548510 neuplatnená DPH-koef.             262,52                296,16                307,08                443,58                  324,36    

548100 ostatné prevádzkové náklady                     -                            -                            -               1 176,00               1 176,00    

551100 odpisy hmotný + nehmotný majetok          8 074,00             9 702,75           12 313,00           10 009,50               7 413,00    

568200 bankové poplatky             177,64                192,42                239,62                200,61                  224,50    

  SPOLU        152 645,42         158 762,99         174 222,01         168 433,46          163 267,02    
 

    Podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v roku 2020 najdôležitejším zdrojom príjmu boli finančné  

prostriedky od mesta Martin, ako 100 % vlastníka spoločnosti realizované prostredníctvom zmluvy o dielo. V roku 

2020 sa podarilo zvýšiť príjmy aj od iných subjektov, ktoré na propagáciu svojich aktivít prispeli aj finančne.  

    Čo sa týka nákladov, najnakladovejšou položkou sú mzdové náklady, spojené s neustálym zvyšovaním minimálnej 

mzdy, ktorá sa od roku 2015 zvýšila takmer dvojnásobne.  

 

VII.B Stredisko KINO MOSKVA  
 

Výnosy celkom  84 593,91  € 
Náklady celkom bez dane z príjmov PO  85 511,48 € 
Výsledok hospodárenia pred zdanením       - 917,57 €  
 

Prehľad tržieb: prevádzka kino Moskva v EURO bez DPH 

  2016 2017 2018 2019 2020 

vstupné kino     108 122           191 213            93 435            93 435             32 520    
prenájom- obch.prevádzky       13 721             13 727            15 306            15 306             11 491    
prenájom  - energie         4 050               5 517              6 887              6 887               4 497    
prenájom -  kinosála         9 551               6 050              1 320              5 492               4 627    
bufet       19 052             29 490            19 503            19 503               9 657    
ostatné - AVF grant                 -                      -              8 248                      -               7 390    
reklama              67               1 461                 713              1 685               2 654    
dotácia - COVID 19                 -                      -                     -                      -             11 758    
SPOLU     154 563           247 458          145 412          142 308             84 594    
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Náklady za rok 2020 podľa analytického členenia, tak ako sú vedené v účtovnej dokumentácii: 

účet názov účtu rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 

     v €   v €   v €   v €   v €  

501901 plagáty - program kina             928,33                 101,16                   57,23                305,34              531,60    

501902 ostatný drobný majetok         6 784,24              3 460,40              2 669,56            1 315,67           1 050,21    

501903 čistiace a kancelárske potreby         1 463,27              2 383,87                 851,71            1 104,36              735,96    

502901 elektrická energia         4 439,19              5 396,61              5 145,33            5 253,60           4 150,15    

502902 teplo       14 093,50           17 693,17           13 674,33          19 824,68        13 290,77    

502903 vodné, stočné             557,92                 439,91              1 744,95                390,86              187,85    

504901 predaný tovar - kukurica         4 347,70              9 090,67              6 353,76            4 843,57           2 974,97    

504902 predaný tovar - nápoje         3 450,28              9 464,64              5 793,99            5 369,36           2 033,19    

504904 predaný tovar  - sladkosti               99,42                 195,83                 175,18                         -                         -      
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511901 opravy a údržba - majetok         2 870,73           13 397,19                 686,50            3 850,17           3 253,07    

511902 revízie, práca PO          1 824,61              2 810,03              2 554,39            2 704,12              655,20    

518100 Ostatné služby             470,00                 254,57              1 320,00                         -                         -      

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

518520 Ost.služby - reklama         1 375,93              2 903,70              1 426,00                510,00              210,00    

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

518820 Ost.služby- drobný nehmotný majetok         1 235,00                 148,38                 582,00                594,30              669,90    

518901 Ost.služby - požičovné za filmy       56 399,12           93 861,11           44 853,11          36 889,27        16 918,93    

518902 Ost.služby  - expedícia filmov             331,56                 248,89                 561,24                692,89              359,47    

518903 Ost.služby - telefóny             282,54                 384,90                 360,00                180,00              170,82    

518904 Ost.služby - poštovné poplatky               80,30                   41,90                   41,20                  99,05              105,88    

518905 ost.služby- ost.drobný NHM              311,00                 575,00              1 608,44                         -                         -      

518906 ost.služby- kanalizácia., koberčeky              483,64              2 599,36                          -                  517,76              373,89    

518920 reklama v TVT, propag.predmety         1 000,00              1 000,00              1 000,00            5 000,00           3 000,00    

521901 mzdové náklady - kino       21 820,80           35 664,24           30 527,18          28 338,86        21 706,36    

524901 Sociálne odvody - kino         6 519,05           11 097,06           10 212,50          10 144,46           7 390,31    

527100 náklady-dočasná náhrada príjmu               89,95                          -                            -                    62,72              172,91    

538220 ostatné dane a poplatky- nákup kolkov             134,50                     6,85                       68,00                180,00                35,00    

538901 ostatné dane a poplatky- SOZA,AVF         2 778,68              4 346,69              2 283,89            1 850,10              902,04    

548901 Ost.prev.náklady-poistenie DCI,úrok               68,85                          -                            -                           -                195,79    

548902 Ost.prev.náklady-popl.online predaj             275,80              2 062,06                 571,10                700,01              574,21    

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

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

  SPOLU     138 775,91         223 491,19         139 570,49        134 809,15        85 511,48    
      

   Pod pokles tržieb sa v roku  2020, tak ako sme uvádzali vyššie, sa vo výraznej miere podpísali protiepidemiologické 

opatrenia zo strany štátu v súvislosti s pandémiou Covid-19. S tým súvisiaci znížený záujem divákov súvisel okrem 

iného z nedostatku filmových trhákov a divácky zaujímavých titulov. Z dôvodu nezvládania platenia nájomného 

odišiel 1 nájomca obchodného priestoru. Organizátori kultúrnych podujatí boli nútení neustále presúvať termíny a 

nakoniec sa podujatia ani nekonali.    
    Čo sa týka nákladových položiek, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach aj v roku 2020 hospodárenie 

nepriaznivo ovplyvňovali najmä náklady na vykurovanie, pod ktorými sa vo výraznej miere podpisujú aj úniky 

tepla spôsobené netesnosťou vchodových dverí a  zastaralou vzduchotechnikou.  Čo sa týka nákladov na teplo tie 

boli v roku 2020 nižšie, z dôvodu, že v prevádzke kina (kinosála) sa kúrilo iba 2 mesiace ( január, február). 

Nepremietalo sa a nekonali sa ani iné kultúrne podujatia. Počas 1. vlny pandémie to bolo od 9.3.2020 do 4.6.2020. 

A 2. vlna  zatvorila kino od 15.10.2020 do 31.5.2021. S výnimkou 2 dní v decembri 2020.   
    Druhou položkou, ktorá sa podieľala na nepriaznivom hospodárskom výsledku boli mzdové náklady. V roku 2020 

opäť došlo k výraznému zvýšeniu minimálnej mzdy. V tejto oblasti však spoločnosť už vyčerpala všetky možnosti 

znižovania nákladov.  Nie je možné zabezpečiť prevádzku kina pri menšom počte zamestnancov. 
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VII.C Stredisko MARTINSKÉ NOVINY  
 

Výnosy celkom                                         20 016,67  € 
Náklady celkom bez dane z príjmov PO  14 720,55  € 
Výsledok hospodárenia pred zdanením      5 296,12  €  

 

 

PREHĽAD  náklady a výnosy rok 2020 

  VÝNOSY   NÁKLADY 

reklama          550,00        

mesto Martin     19 466,67    
 

  

SPOLU:     20 016,67    
 

  

          

reklama 
  

            318,00    

tlač 
  

         3 646,77    

doprava 
  

            410,00    

distribúcia 
  

         3 036,12    

právne služby 
  

            184,62    

redaktorské, grafické,  
  

    

korektorské práce 
  

         4 876,00    

mzdové náklady 
  

         1 352,00    

režijné náklady 
  

            750,00    

domena, web, program 
  

            147,04    

SPOLU: 
  

       14 720,55    

          

 
 

VII.C  Celková rekapitulácia 

  
      Spoločnosť TV Turiec ako celok v roku 2020 skončila s účtovnou stratou – 3 942,97 €, ktorá bola spôsobená 

výpadkom tržieb predovšetkým na prevádzke kino Moskva, nenaplnením reklamného priestoru a stále sa zvyšujúcimi 

nákladmi, hlavne čo sa týka energii a mzdových nákladov. V účtovnej strate sú zarátané aj odpisy vo výške  10 926 €.  
Všetky ekonomické ukazovatele boli vybraté z účtovnej evidencie a sú uvedené bez DPH, nakoľko TV Turiec 

je platcom DPH 

 

Rekapitulácia hospodárenia TV Turiec 

   ROK 2016   ROK 2017   ROK 2018   ROK 2019   ROK 2020  

Výnosy spolu            294 954,08                392 139,76     319 688,40 280 872,86            259 556,08     

Náklady spolu            290 421,33                382 254,18     324 292,19 303 242,61            263 499,05     

Hospodársky výsledok pred zdanením                4 532,75                    9 885,58     -4 603,79 - 22 369,75              -3 942,97     

Daň z príjmov PO                   960,08                       960,00     0 0 0 

Stav záväzkov a pohľadávok K 31.12. prisl.roka 

  ROK 2016 ROK 2017  ROK 2018   ROK 2019   ROK 2020  

POHĽADÁVKY z obchodného styku               18 057,66                  20 099,22                  24 555,39                  19 342,11                  28 843,84    

                          v lehote splatnosti               15 601,50                  17 643,06                  20 889,23                  16 111,95                  19 143,44    

                          po lehote splatnosti                 2 456,16                    2 456,16                    3 666,16                    3 231,16                    9 700,40    

ZÁVäZKY z obchodného styku               10 194,35                    6 937,68                    7 916,23                    8 957,26                    7 986,82    

                         v lehote splatnosti                 9 928,80                    6 672,13                    7 650,68                    8 691,71                    7 721,27    

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

 

 

 

 

 



17 

 

VII. Záver 
 

Spoločnosť TV Turiec aj v roku 2020 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 pôsobila aj v roku 2020 ako obchodná spoločnosť so 100%  majetkovým vlastníctvom 

mesta Martin. 
V mesiaci február sa konateľom spoločnosti stala Mgr. Martina Veselovská a v mesiaci júl sa svojej funkcie ujali 

aj noví členovia Dozornej rady Ing. Dalibor Steindl a  Zdenko Kozák. 
V roku 2020 bola činnosť spoločnosti TV Turiec výrazne poznačená opatreniami spojenými s pandémiou 

COVID-19. Nakoľko je činnosť všetkých prevádzok prepojená, tak to že prevádzka kina Moskva bola šesť mesiacov 

zatvorená a len pomaly sa podarilo naštartovať jej chod sa dotklo aj redakcie TVT. Čiastočne sa podarilo vylepšiť 

ekonomickú situáciu vydávaním Martinských novín a kompenzáciami zo strany Slovenskej republiky a grantového 

systému Audiovizuálneho fondu.   
Spoločnosť TV Turiec skončila kalendárny rok 2020 s hospodárskym výsledkom strata vo výške - 3 942,97 € 
Dlhodobo sa nedarí z dôvodu nezáujmu obchodných partnerov napĺňať reklamný priestor. Poskytovanie 

programovej služby TVT je podhodnotené aj zo strany spoločníka, ceny za takéto služby na trhu neustále narastajú a 

aj  keď sa v roku 2020 podarilo uzatvoriť Zmluvu o dielo prakticky na 2 roky (do konca roka 2022) inflácia nebola 

zohľadnená a len vo veľmi malej miere sa prihliadalo na opätovné zvýšenie minimálnej mzdy. Nedostatok finančných 

prostriedkov, tak neumožňuje stabilizovať a hlavne motivovať pracovníkov.  
Opätovným navýšením základného imania na sumu 117 833 € sa podarilo naštartovať prepotrebnú výmenu a 

obnovu vysielacej techniky. V roku 2021  sa časť týchto prostriedkov využije aj na zmenu vizuálu štúdia na besedy a 

moderovanie spravodajských vstupov.  
Aj v roku 2020 bola programová služba TVT šírená prostredníctvom  operátora Martico, Gaya a Telekom, cez 

YouTube kanál, sociálne siete a webovú stránku. Vzhľadom k protipandemickým opatreniam nebolo možné nadviazať 

spoluprácu s okolitými obcami. Na propagáciu svojich aktivít v roku 2020 čiastočne prispievalo mesto Vrútky 

a Turčianske Teplice.  
Čo sa týka obsadenosti obchodných priestorov, ktoré spĺňajú aspoň základné podmienky, ktoré sú pri 

schvaľovaní prevádzok požadované zo strany Úradu verejného zdravotníctva, boli ku koncu roku 2020 využité 

nájomcami na 100%. V priebehu roka, celkom 5 mesiacov bol najväčší obchodný priestor (130 m2) neobsadený. 
Po skončení pandémie Covid-19 by možnosťou na zlepšenie finančnej situácie mohol byť vo väčšej miere 

prenájom kinosály na kultúrne podujatia. Cena za prenájom týchto priestorov, ktorú sú organizátori kultúrnych 

podujatí akceptovať však zodpovedá celkovému stavu budovy, ktorý je v prevažnej miere ako pôvodný stav z konca 

päťdesiatych rokov 20.storočia.   
 

Príloha č.1 k Správe o ... 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti t.j. splatnosť do 31.12.2020 

Názov firmy 

výška splatnosť 

stav pohľadávky pohľadávky v € pohľadávky 

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

JUSTA, Banská Bystrica                  244,97     14.4.1998 rozsudok 2002 

Martinmetal, Martin                     97,98     21.1.1998 konkurz 2000 

Mäsokombinát, Martin                     48,99     7.3.2000 konkurz 2001 

ZTS TEES, Martin                  140,74     18.8.1998 konkurz 2001 

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

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

        

Dlhodobé pohľadávky spolu        2 456,16         

Kultúrne centrum museum                  100,00     23.3.2020 uhradené v 7/2021 

Double sport , s.r.o. Martin               2 357,39     1.8.2020 splátkový kalendár od 1.8.2020 

Ingrid Zigová, Martin               4 583,00     15.12.2021 splátkový kalendár od 1.9.2021 

OZ Premena v Turci, Martin                  203,85     15.12.2020 uhradené v 7/2021 

        

Krátkodobé pohľadávky spolu          7 244,24         



18 

 

 


