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Správa o činnosti RTV Prievidza s.r.o. 

za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Dana Reindlová, riaditeľka RTV Prievidza s.r.o. 

Prílohy:  

 Hospodárenie za rok 2017 

 Porovnanie rokov 2010 - 2017 
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 Štatistiky webu, FB, YouTube 

Personálne obsadenie 

    Oblasť vysielania Regionálnej televízie Prievidza s.r.o. v roku 2017 zabezpečovali dvaja kmeňoví 

zamestnanci, štyria pracovníci na zmluvu (vrátane výkonnej riaditeľky) a piati pracovníci na dohodu 

o vykonaní práce.  

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu 

     V sledovanom období sme nezaznamenali žiadne sťažnosti na vysielanie RTV Prievidza s.r.o. a kontrolné 

monitoringy zo strany Rady pre vysielanie a retransmisiu SR boli bez zistenia porušenia zákona. 

 

Oblasť vysielania 

     Od 1.1.2017 sme  kompletne zmenili vizuál vysielania aj logo televízie. Tieto zmeny boli uskutočnené vo 

vlastnej réžii. Rozšírenie programovej štruktúry o nové programy momentálne nie je v našich personálnych 

možnostiach.  Naša vysielacia štruktúra má týždennú periodicitu a štyri premiérové relácie v týždni: 

 

Pondelok – premiéra relácie REGIÓN 

Streda – premiéra relácie ŠPORT 

Piatok – premiéry relácií SPRÁVY a REPORTÁŽ 

 

Dvojhodinový blok relácií uzatvára doplnkové vysielanie Regionálne spektrum (Infotext). 

 

Objem výroby 

Obrazové vysielane                                80 min/týždenne          320 min/mesačne 

Doplnkové vysielanie                           100 min/týždenne          400 min/mesačne 

 

Keďže je naša periodicita vysielania týždenná, kvôli aktuálnosti umiestňujeme “dennú prácu” na naše 

webové sídlo, Youtube a FB profil.  
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Naše webové sídlo malo v roku 2017 197 647 zobrazení (rok 2016 193 011 zobrazení). Na YouTube bolo 610 

544 zhliadnutí, celková doba pozerania 18 850 hodín (rok 2016 483 937  zhliadnutí a 16 773  hodín celková 

doba pozerania). Aktívny je aj náš Facebookový profil, ktorý denne aktualizujeme.  

( štatistiky webu a YouTube tvoria prílohu č. 3) 

 

V roku 2017 sme boli úspešní v rámci XIX.ročníka Prehliadky tvorby lokálnych a regionálnych televízií 

WORKSHOP 2017, kde sme získali Cenu literárneho fondu v kategórii publicistika. 

 

 

Oblasť pokrytia 

V roku 2017 ku káblovým distribučným spoločnostiam DIGI, Dupkala a Kinet – Inštal, v ktorých sme vysielali, 

pribudol od februára  ďalší prevádzkovateľ retransmisie spoločnosť DSI DATA, čo nám prinieslo ďalších 7 000 

domácností, ktoré majú vo svojom programovom balíku aj našu regionálnu televíziu.  Vysielame pre viac ako 

27 000 domácností, čo je približne 110 000 divákov.  
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Výsledky hospodárenia RTV Prievidza za rok 2017 

 

 

    Rok 2017 spoločnosť RTV Prievidza s.r.o. ukončila so stratou 8 079,09 € (rok 2017 6 812,94 €). Z toho  

2 980,38 € predstavujú odpisy hmotného investičného majetku  a 960 € daňová licencia.  

     Celkové náklady spoločnosti boli v roku 2017 90 429,79 €, čo je medziročný pokles o 1 006 €. Výnosy 

spoločnosti dosiahli v roku 2017  čiastku 83 724,48, čo je medziročný pokles o 897,52 €.   

31.12.2016 bol ukončený náš zmluvný vzťah s obcou Lehota pod Vtáčnikom, čo predstavuje pokles príjmov o 

1 645,80 € bez DPH ročne. S účinnosťou od 1.8.2016 došlo k úprave platových podmienok zamestnancov. 

Mzdy boli zvýšené o 10 %.  Za rok 2017 tento nárast predstavuje približne 6 000 €. Ešte stále sú však mzdy, s 

ohľadom na druh práce (jedenkrát za tri týždne popoludňajšia služba, jedenkrát za tri týždne víkendová 

služba, práca počas sviatkov, vysoká miera osobnej zospovednosti...), veľmi nízke. Nedosahujú ani úroveň 

minimálnej mzdy v 3.stupni náročnosti práce, čo je 672 € v hrubom. V okrese Prievidza je momentálne 

miera nezamestnanosti na úrovni necelých 4 %, mnohé firmy ponúkajú 13. a 14.platy a iné benefity. Aj naša 

spoločnosť postupne zaznamenáva odliv skúsených pracovníkov, z dôvodu nedostatočného finančného 

ohodnotenia a minimálnych benefitov. 

Ako avizujeme už niekoľko rokov za sebou, úsporné opatrenia sa dostali na hranicu, kedy už nie je možné 

náklady ďalej znižovať pri zachovaní objemu výroby. Spoločnosť netvorí žiadne rezervy, neobnovuje svoje 

technické vybavenie (technika sa kupovala v roku 2012), neinovuje vysielanie.  

Stratu za rok 2015 spoločníci uhradili (s výnimkou Lehoty pod Vtáčnikom, ktorá čiastku 885,94 € ani napriek 

ústretovému kroku, ukončeniu zmluvy, možnosti šiestich splátok z už rozpočtovaných finančných 

prostriedkov a niekoľkým urgenciám, dodnes neuhradila). Úhradu straty za rok 2016 schválili všetci 

spoločníci s výnimkou Lehoty pod Vtáčnikom, takže napokon sa strata vysporiadavala prevodom na účet 
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neuhradených strát z minulých období.  Obec Lehota pod Vtáčnikom dlhodobo avizuje záujem odpredať svoj 

obchodný podiel, dodnes však takýto návrh nepredložila spoločníkom na valnom zhromaždení.  

 

 

 

 

Prevádzkový hospodársky výsledok je za posledné tri roky takmer identický: rok 2015: – 6837,58, rok 2016: 

– 6812,94, rok 2017: 6705,31 €, z čoho vyplýva, že vyrábame za ceny pod hranicou našich výrobných 

nákladov. Naše priemerné výnosy za posledné tri roky sú pribl. 83 tis. € a náklady pribl. 90 tis. Eur.  Od 

1.1.2018 došlo k úprave zmluvy o dielo s TSK – ročné navýšenie 1 620 € bez DPH. Mesto Prievidza schválilo v 

máji 2018 navýšenie o 15 %, čo predstavuje ročne 3 450 bez DPH.  Celkom sa teda zmluvné príjmy zvýšia 

ročne o 5 070 €. Ak by sa mala spoločnosť ozdraviť,  netvoriť stratu  a produkovať aspoň minimálne rezervy, 

potrebovala by zvýšiť svoje ročné príjmy o 12 tis.Eur.  Je teda potrebné prehodnotiť ďalšie možnosti, ako 

bude spoločnosť fungovať v nastávajúcom období.  

 

 

 

V závere mi dovoľte, aby som sa Vám, v mene celého kolektívu RTV Prievidza s.r.o., poďakovala za  

spoluprácu v uplynulom roku. 

 
 
 
 
 


