Hlohovská televízia, s.r.o., Nám. Sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2017

Predkladá:

Ing. Peter Chmela, konateľ Htv

Základné údaje o spoločnosti
Názov:
Sídlo:
IČO:
Spoločník:
Konateľ:

Hlohovská televízia, s.r.o.
Nám. sv. Michala 3 920 01 Hlohovec
36244431
Mesto Hlohovec
Ing. Peter Chmela

Vzťah Mesta Hlohovec a Htv
Mesto Hlohovec je 100% vlastník Hlohovskej televízie, ktorá na základe licencie vysiela
televíznu službu o informovanosti v oblasti kultúrneho a spoločenského života. Mesto
každoročne formou dotácie zabezpečuje chod televízie.
Programová štruktúra
Televízia prešla zmenou v septembri roka 2017. Nástupom nového vedenia sa urobili nové
moderné znelky, grafika a vizuál spravodajstva. Správy sa skrátili na 3 min., čo je z hľadiska
dnešnej doby pozerateľný formát. Spravodajské bloky začali uvádzať hlásateľky, každý
týždeň iná hlásateľka /spolu 5/, aby sa dosiahol moderný štýl a dynamika vysielania. Správy
idú každú párnu hodinu.
Televízia zmenila logo. Nové logo je vo farbe mesta – červené, rešpektované
dizajnmanuálom Mesta.
Diskusné relácie boli opäť obnovené s názvom Medzi nami. Do diskusného štúdia sú
prizývané osobnosti z kultúrneho života, športových disciplín, tiež mestské a komunálne témy
ako rozvojom mesta, zeleň, voľný čas, investície a pod. Diskusia sa vysiela každú nepárnu
hodinu.
O 11.00 hod. Je pravidelne vysielaný hudobný blok – pre seniorov.
Doplnok vysielania tvoria dokumentárne filmy z produkcie nezávislých producentov a
lokálnych televízií.
Desať minút pred celou hodinou sa vysielajú oznamy mesta – pozvánky na kultúrne
podujatia, oznamy komunálneho obsahu.
Vizualizácia a nové znelky

nové logo:

Znelka správ:

Ukážka kľúčovania - záver hlásateľky:

Úvod k jednotlivým správam:

Znelka – zima – na koniec práv:

Upútavka na diskusiu:

Záverečná grafika – znelka za správami:

Znelka Medzi nami:

Moderátorka Medzi nami:

Hosť v štúdiu:

Rekonštrukcia tv štúdia
Keďže bývalé televízne štúdio nespĺňalo technické norny súčasnej televíznej normy, bolo
potrebné pristúpiť k rekonštrukcii. Bol položený nový koberec, nové LED svetlá, vyrobené
sveletné stolíky a kreslá na diskusiu. Tiež bola urobené veľká kľúčovacia stena, na ktorej na
natáčajú hlásateľské vstupy. Tiež vybudovaná grafika – pozadie na diskusiu z motívmi života
v Hlohovci.
Staré štúdio:

Nové tv štúdio:

Kľúčovacia stena:

Pokrytie televízie
Hlohovská televízia vysielala v roku 2017 cez DVB-T vysielače: Hlohovec – 22.kanál a
J. Bohunice – 59.kanál s pokrytím až po Trnavu a Piešťany. Týmto záberom sa robí dobrá
propagácia mestu aj v širšom okolí.
Mapa pokrytia:

Televízny signál je šírený aj cez UPC Hlohovec – analógový raster. Správy a relácie sú
zverejnené tiež cez sociálne siete FB a vlastnú internetovú stránku www.hctv.sk.

PR komunikácia televízie
Na udržiavanie mena boli zvolené tri printové médiá:
- Život v Hlohovci

- MY noviny

- Fraštácke noviny

Ekonomika a stratégia televízie
Televízia dostáva od Mesta pravidelnú dotáciu, ktorá pokrýva náklady na výrobu a prevádzku
štúdia. Ku koncu roka bol znížený stav interných zamestnancov z 5 na 3. Prejavilo sa to v
jednorázovom navýšení rozpočtu o sumu potrebnú k riešenie odostupného a odvodov.
Televízia ku konca roka 2017 má 3 zamestnancov na interný pomer: redaktorka, kameraman a
riaditeľ – konateľ, ktorý zabezpečuje chod televízie po všetkých stránkach programu, tiež
vypomáha aj so strihom a réžiou správ a diskusií.
Zníženie interných zamestnancov a riešenie redaktorov na externý pomer je
vyhovujúce, takže v roku 2018 sa dotácia bude pohybovať na úrovni 5000 Eur mesačne, teda
60 000 Eur ročne.

-

Ročná dotácia zo strany Mesta Hlohovec pre Htv v r. 2017 bola:
bežné :
104 507,- €
kapitálová dotácia
10 000,- €

Bežné výdavky boli použité na chod televízie: mzdy, odvody, energie, údržba majetku
a techniky.
Kapitálová dotácia bola použitá na nákup: strižne , nakúpili sme spúšťací PC +
softvér na vysielanie za a notebook, mikrofóny a kabeláž do tv štúdia.

Majetok:
strana AKTÍV:
1./ Pokladňa:
2./ Účet VÚB a.s.:

48 €
2 467 €

3./ Daňové pohľadávky
/nadm.odpočet DPH/

1 181 €

----------------------------------------------------Obežný majetok:

3 696 €

Dlhodobý hmotný majetok
strižna, PC+program, ost.

6 664 €

-----------------------------------------------------spolu majetok:

10 360 €

strana PASÍV:
Vlastné imanie:

218 €

Základné imanie:

6 639 €
951 €

fondy zo zisku
nerozdelený zisk alebo
neuhr.strata z min.rokov

- 16 526 €

Záväzky

10 142 €

výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie r.2047
po zdanení:

9 154 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výkaz ziskov a strát - výsledovka
Výnosy:
Tržby z predaja vlastných služieb:
Dotácie mesta Hlohovec

11 677 €
104 507 €

ostatné výnosy 9 €
-----------------------------------------------------------------------------výnosy spolu

116 193 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením:

10 114 €

DPPO - daňová licencia - 960 €
--------------------------------------------------------------------------Výsledok po zdanení: 9 154 €

Náklady na hospodár. činnosť

105 938 €

náklady 141 €
-----------------------------------------------------------------------------náklady celkom

106 079 €

-----------------------------------------------------------------------------Výsledok hospodárenia je kladný, čo spôsobilo, že vlastné imanie sa dostalo do kladných
čísel na čiastku 218 €. /V minulom roku čiastka vlastného imania bola - 8 936 €/.
Kladný hospodársky výsledok sa zaúčtuje voči neuhradenej strate z minulých rokov.
Teda vznikla daňová povinnosť zaplatiť licenciu vo výške: 960 EUR.
-------------------------------------------------------------------------------

