VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2003

Účtovná závierka a správa audítora za rok 2003:
Tieto materiály sú zverejnené v samostatnej prílohe.

Vývoj činnosti účtovnej jednotky a jej finančná situácia za roky 2001, 2002
a 2003:
Slovenská televízia v priebehu uvedených rokov prešla viacerými zmenami. Väčšina
z nich sa diala pod tlakom ekonomickej situácie, ktorá vynikala zlým nastavením Slovenskej
televízie ako inštitúcie. Slovenská televízia trpela na zneužívanie pojmu „verejnoprávna
inštitúcia“, ktorým sa zakrývali všetky záujmy externého prostredia, prepojeného veľmi často
s prostredím interným. Politické prostredie, producentské prostredie, športové prostredie, atď. si
pod pláštikom verejnoprávnosti nárokovali na finančnú alebo inú spoluprácu Slovenskej
televízie, na vysielací čas, na reklamný čas, na zapožičanie čohokoľvek zdarma alebo za
symbolickú cenu a podobne. Slovenská televízia vyhovovala všetkým týmto požiadavkám, čoho
dôsledkom bolo také nastavenie množstva výroby, náročnosti výroby, nakladania s reklamným
časom, účasti Slovenskej televízie v rôznych projektoch, že jej náklady a finančné výdaje
nezodpovedali jej finančným možnostiam. Inštitúciu nebolo možné reálne riadiť, pretože
presadzovanie záujmov externého prostredia spôsobovalo nepredvídateľnosť vývoja týchto
požiadaviek. Preto naviazanie Slovenskej televízie na štátny rozpočet bolo nevyhnutnosťou, ale
zároveň jedinou možnosťou ako takéto fungovanie udržať pri živote. A povýšenie vyššie
uvedených záujmov na verejnoprávnosť, vždy legalizovalo dopĺňanie finančných potrieb
Slovenskej televízie zo štátneho rozpočtu.
V týchto rokoch prebiehalo viacero snáh o zmeny organizačnej štruktúry inštitúcie,
o znižovanie nákladov, o efektívnejšie riadenie procesov a podobne, ale bez zmien v oblasti
zníženia vplyvu externého prostredia na chod inštitúcie, boli tieto zmeny odsúdené na neúspech.
Spolupracovalo sa aj s externou poradenskou firmou, ale zadanie pre objednaný projekt bolo zlé
a nedostačujúce. Výsledkom projektu externej firmy by bola celková úspora v priebehu
nasledujúcich piatich rokov vo výške nepresahujúcej 200,0 mil. Sk. Čo je menej ako jej
hospodárske straty v jednom bežnom roku. Zmeny boli vzhľadom na reálny stav inštitúcie
nedostačujúce, ale hlavne veľmi pomalé.
Ako prílohy tejto časti Výročnej správy, dokladujúce podrobnejšie činnosť STV a jej
finančnú situáciu, prikladáme tabuľky č.1, č.2 a č.3.
Tu je nutné ešte zdôrazniť, že práve rok 2003 bol rokom začiatku reštrukturalizačného
projektu podľa projektu na základe ktorého bol Mgr. Richard Rybníček zvolený za ústredného
riaditeľa, a to v plnom zábere, teda v oblasti organizácie, riadenia procesov, programu, výroby,
ale aj stratégie a vízie. Doterajšími zásadnými výsledkami sú odtrhnutie od štátneho rozpočtu,
zmena spôsobu financovania výroby, vlastný predaj reklamy, zníženie počtu zamestnancov,
nastavenie novej filozofie dvoch programových okruhov a nastavenie vyrovnaného hospodárenia
STV. Veľmi dôležitou udalosťou roku 2003 bolo v spolupráci s Radou STV vyhlásenie
„núdzového režimu“, ktorého výsledkom bolo radikálne zníženie objemu výroby.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončené účtovného obdobia,
za ktoré je táto Výročná správa:
V období od 1.1.2004 do 15.4.2004 sa udialo niekoľko udalostí osobitného významu,
ktoré ovplyvnia chod Slovenskej televízie v nasledujúcom období. V prvom rade bol Národnou
radou SR schválený nový zákon o STV, ktorým sa rozšírila Rada STV z doterajších 9 na 15
členov. Tiež sa rozšírili jej právomoci aj o výkonné právomoci zasahujúce do veľkosti a štruktúry
možných príjmov a výdavkov na strane jednej, ale bez akejkoľvek zodpovednosti členov Rady
STV napríklad za hospodárenie inštitúcie. Nový zákon zároveň nepozná pojem „televízne štúdio“
ako organizačnú jednotku STV zriadenú zákonom. Ďalšou významnou udalosťou v hospodárskej
oblasti bolo založenie 6 dcérskych spoločností so 100 % účasťou STV ako aj vstup STV do
spoločnosti PMT, s.r.o. V programovej oblasti je významnou udalosťou spustenie dvoch
samostatných, programovo neprelínajúcich sa programov Slovenskej televízie. Významnou
udalosťou je určite aj oddĺženie Slovenskej televízie v oblasti záväzkov, mimo penále a pokút.
Rovnako je takouto udalosťou aj skutočnosť, že nový zákon o Slovenskej televízii už nepozná
televízne štúdiá ako subjekty vytvorené zo zákona.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti účtovnej jednotky:
Budúci vývoj Slovenskej televízie bude výrazne ovplyvnený niekoľkými skutočnosťami.
Po prvé pôjde o vstup do Európskej únie. Bude mať dopad na legislatívne, daňové ako aj
obchodné vzťahy, v ktorých sa bude STV pohybovať. Po druhé, výrazný vplyv na STV budú mať
rozhodnutia Rady STV vo veciach predaja nepotrebného majetku, nájmov, ale aj vo veci
Organizačného poriadku a podobne, pretože jej rozhodnutia majú priamy dopad na finančnú
situáciu STV. Po tretie na chod STV bude mať vplyv existencia dcérskych spoločností STV. Ale
základným predpokladom je dokončenie reštrukturalizácie televízie podľa projektu na základe
ktorého bol Mgr. Richard Rybníček zvolený Národnou radou SR za ústredného riaditeľa
Slovenskej televízie. Ten je možné dokončiť aj na základe právomocí manažmentu STV a teda
v roku 2004 sa inštitucionalizujú všetky doterajšie kroky manažmentu, ako sa aj dokončia zmeny
v procesoch STV, zmeny vo vzťahoch s externým prostredím, zmeny vyplývajúce zo vstupu do
EÚ, atď. Dokončí sa proces dobudovania štúdia Bratislava a nastavenia vzťahov generálneho
riaditeľstva ako vysielateľa a zadávateľa výroby a štúdií ako výrobcov programov vrátane
regionálneho. Je predpoklad, že Slovenskej televízii sa podarí dosiahnuť na konci roku 2004
vyrovnaný hospodársky výsledok. Či budú realizované všetky potrebné strategické investície
záleží aj od Rady STV, či schváli navrhované predaje nepotrebného majetku, pretože príjmy
z týchto predajov sú v plánovanom cash-flow STV na rok 2004. Na základe znenia nového
zákona o STV sa udejú zmeny vyplývajúce z faktu, že zákon nepozná televízne štúdiá, čo
vyvoláva viaceré zmeny vo vzťahu k štátnej správe a podobne.

Návrh na rozdelenie zisku:
Slovenská televízia v súlade so zákonom č. 304/1995 v znení zákona č. 130/2003
o rozpočtových pravidlách, použila celý kladný hospodársky výsledok za rok 2003 na úhradu
strát z minulých rokov.

Ďalšie informácie týkajúce sa roku 2003:
Na dokreslenie činnosti v roku 2003 prikladáme ako prílohy stručné popisy činnosti
niektorých vybraných oblastí, a to Akvizícií, Obchodu, Programu, Spravodajstva, Komunikácie,
Prevádzky, štúdia Banská Bystrica a štúdia Košice.

Prehľad a vyhodnotenie plnenia poslania Slovenskej televízie a povinností
Slovenskej televízie ustanovených zákonom o STV (platným v roku 2003)
a zákonom o vysielaní a retransmisii:
Poslaním STV podľa zákona o STV platného v roku 2003 bolo: „Poslaním Slovenskej
televízie je slúžiť verejnosti tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie,
humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti.“ Ďalšie povinnosti
Slovenskej televízie vyplývali z tohto poslania.
Súčasný manažment Slovenskej televízie nastúpil v priebehu mesiacov február až apríl
2003. Po jeho nástupe bolo zreteľné, že bude realizovať reštrukturalizačný projekt podľa Projektu
riadenia STV pána Mgr. Richarda Rybníčka. Po zistení skutočného stavu inštitúcie ale bolo jasné,
že je nutné konať rýchlejšie a radikálnejšie. Po dohode s Radou STV manažment vyhlásil
„núdzový režim“ a radikálne zredukoval výrobu programov a naštartoval proces radikálneho
znižovania prevádzkových nákladov. Zredukovanie výroby bolo podriadené tomu, aby Slovenská
televízia plnila svoje poslanie a svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona, o čo išlo manažmentu
ale aj Rade STV.
Je možné konštatovať že Slovenská televízia aj napriek veľmi náročnej situácii v akej sa
na začiatku roku nachádzala (zadĺženosť, exekúcie a podobne), plnila svoje poslanie a svoje
povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Vyhodnotenie vysielania programovej služby Radou:
Tento dokument je zverejnený v samostatnej prílohe.

Stanovisko Dozornej komisie k výsledku hospodárenia Slovenskej televízie:
Tento dokument je zverejnený v samostatnej prílohe.

Zmeny v zložení orgánov Slovenskej televízie, ktoré nastali v priebehu roka:
Jedinou zmenou v zložení orgánov, bola zmena na mieste štatutára Slovenskej televízie,
teda na mieste Ústredného riaditeľa STV, ktorým sa stal Mgr. Richard Rybníček.

........................................................
Mgr. Richard Rybníček
Bratislava, 15.4.2003

Náklady

Ukazovateľ

50 – spotrebované nákupy
51 – služby
52 – osobné náklady
53 – dane a poplatky
54 – ostatné náklady
55 – odpisy
59 – daň z príjmu-zrážková
Náklady celkom

Skutočnosť
2002
(v tis. Sk)

Plán 2003
(v tis. Sk)

Skutočnosť
2003
(v tis. Sk)

108 738
1 025 054
633 799
1 323
63 352
145 061
457
1 977 784

151 933
992 954
623 495
1 686
46 696
121 180
16
1 937 960

88 085
934 779
600 313
26 850
144 383
160 004
869
1 955 284

Výnosy
Ukazovateľ
koncesionárske poplatky
tržby z reklam. vysielania
teleshopping
sponzoring
tržby za poskytované
služby do zahraničia
tržby z realizácie hlavnej
výroby
tržby za prenájom
hmotného majetku
prevádzkové dotácie
ostatné tržby
Výnosy celkom

1 020 000
250 000
5 000
50 000

Skutočnosť
2003
(v tis. Sk)
1 179 249
199 204
6 061
31 505

17 992

15 303

18 167

12 851

6 870

6 768

11 439

17 246

10 754

218 404
42 485

370 000
23 541

367 775
220 185

1 567 210

1 757 960

2 039 668

Skutočnosť
2002
(v tis. Sk)
1 031 314
177 325
7 238
48 162

Plán 2003
(v tis. Sk)

Index plán
2003/
skutočnosť
2003
(v %)
57,98
94,14
96,28
1 592,53
309,20
132,04
5 431,25
100,89

Index
2003/2002
(v %)
0,81
0,91
0,95
20,29
2,28
1,10
1,90
0,99

Ukazovateľ

Merná
jednotka
konces.
konces.
konces.

Skutočnosť 2002

Skutočnosť 2003

1 165 542
1 118 570
46 972

1 376 015
1 330 884
45 131

hod.

10 763,5

10 372,4

hod.
hod.

6 518,3
4 245,2

6 357,0
4 015,4

hod.

3 987,4

2 533,1

hod.

161,9

62,1

Priemerný stav
zamestnancov

Osoby

2 017

Osobné náklady spolu
Mzdové prostriedky
Honoráre
Priemerná mzda

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk
Sk

633 799
448 768
76 758
18 541

1 358 585 957
326 647
31 590
20 048

Investície na
reprodukciu IM

tis. Sk

72 716

54 531

Náklady celkom
Spotrebované
nákupy
v tom: spotreba
energia
spotreba materiálov
z toho: PHM
Služby
v tom: opravy
a udržovanie
náklady na spoje
služby pri výrobe
programov
Ostatné náklady
Odpisy

tis. Sk
tis. Sk

1 977 784
108 738

1 955 284
88 085

tis. Sk

43 638

43 534

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

64 159
13 869
1 025 054
20 907

tis. Sk
tis. Sk

453 025
332 850

440 701
303 329

tis. Sk
tis. Sk

63 352
145 061

144 383
160 004

Počet koncesionárov
z toho: fyzické osoby
Právnické osoby
Vysielanie programu
celkom
Z toho STV 1
STV 2
Výroba programu
celkom
z toho: objednávková
výroba

44 016
7 184
934 779
9 430

Výnosy celkom
Koncesionárske
poplatky
Tržby za reklamné
vysielanie
Sponzoring
Tržby z realizácie
hlavnej výroby
Prevádzková dotácia

tis. Sk
tis. Sk

1 567 210
1 031 314

2 039 668
1 179 249

tis. Sk

177 325

199 204

tis. Sk
tis. Sk

48 162
12 851

31 505
6 768

tis. Sk

218 404

367 775

Pohľadávky
Záväzky
V tom: záväzky voči
Slovak Telekom
Zásoby
Hospodársky
výsledok

tis. Sk
tis. Sk
tis. Sk

208 698
664 685
198 771

228 583
538 814
186 120

tis. Sk
tis. Sk

17 168
- 410 574

14 870
84 384

Výkony STV v roku 2003
Slovenská televízia za rok 2003 odvysielala celkom 10 372,4 hodín programu, čo predstavuje
plnenie plánu na 103,7 %. Na programe STV 1 bolo odvysielaných 6 357 hodín a na programe
STV 2 4 015,4 hodín programu. Plán vysielania bol prekročený o 372,4 hodín. V porovnaní
s rovnakým obdobím minulého roku sa v sledovanom období odvysielalo o 391,1 hodín
programu menej.
Slovenská televízia za rok 2003 vyrobila celkom 9 000 relácií, v časovom objeme 2 533,1
hodín programu, z toho objednávkovej výroby 62,1 hodín. V dôsledku krízového režimu bola
zrušená výroba 2 453 relácií v rozsahu 986 hodín a nad rámec pôvodného plánu sa vyrobilo 839
relácií v rozsahu 326 hodín, čo znamená, že dopad opatrení prijatých v krízovom režime znížil
objem výroby oproti pôvodnému plánu. Plnenie plánu výroby programu predstavuje 64,9 % t.j.
zníženie skutočnej výroby oproti plánu o 1 369,9 hodín. V sledovanom období roku 2003 bolo
vyrobených o 1 454,3 hodín menej ako v rovnakom období roku 2002, z toho objednávkovej výroby o 99,8 hodín menej.
Plnenie plánu výkonov za rok 2003 (v hodinách)
Ukazovateľ
Plán
Skutočnosť
10 000
10 372,4
Celková vysielacia doba
Z toho: STV1
6 200
6 357,0
STV2
3 800
4 015,4
3 903
2 533,1
Výroba programu spolu
z toho: objednávková výroba
93
62,1

Rozdiel
372,4
157,0
215,4
-1 369,9
-30,9

Programová štatistika STV za rok 2003
Podiel premiér a repríz vo vysielaní STV
Celková vysielacia plocha STV (spolu STV 1 a STV 2
Z toho premiéry :
reprízy:
Vysielacia plocha STV 1:
Z toho premiéry :
reprízy:
Vysielacia plocha STV 2:
Z toho premiéry :
reprízy:
Podiel domácej tvorby z celkovej vysielacej plochy :
Podiel zahraničnej tvorby z celkovej vysielacej plochy:
Vlastná výroba za rok 2003:
Podiel vlastnej výroby z premiér v roku 2003:

10 372,4 hod.
43,40%
56,60%
6 357 hod.
43%
57%
4 015,4 hod.
44%
56%
68,20%
31,80%
2 471 hod.
54,90%

% plnenia
103,7
102,5
105,7
64,9
66,8

Podiel programových typov odvysielaných na oboch okruhoch:
STV 1 + STV 2
Programový typ
STV 1 v %
STV 2 v %
v%
Spravodajský
13,5
18,3
15,3
Publicistický
12,8
20,5
15,8
Športový
1,1
17,6
7,5
Vzdelávací
1,4
0,9
1,3
Komerčný
6,3
3,5
5,2
(z toho reklama)
2,7
1,1
1,9
Zábavný
7,9
6,3
7,2
Náboženský
0,6
2,2
1,2
Hudobný
3,1
5,3
4
Dramatický
43,8
11,3
31,2
Dokument
5,1
7,8
6,2
Doplnkové
4,4
6,3
5,1
vysielanie
Spolu
100
100
100
Relácie pre národnostné menšiny odvysielané na STV 2 (v hod.)
Iné
4,4
Česká
2,6
Maďarská
35,4
Rusínska
1,3
Ukrajinská
3,0
Poľská
1,3
Nmecké
2,2
Rómska
18,0
Židovská
1,7
Chorvátska
0,9
Spolu
70,8

Akvizície
Jednou z najdôležitejších úloh krízového manažmentu po nástupe v januári 2003 bolo zaplatenie
starých, niekoľko rokov nezaplatených záväzkov voči zahraničiu a slovenským externým firmám.
Situácia bola doslova katastrofická, nakoľko Akvizície vysielali tituly bez zaplatenia licenčných
práv, niektoré firmy hrozili medzinárodným súdom a rozpočet pre nákup fakticky existoval iba
na papieri. Akvizície sa snažili „napraviť“ spoluprácu so zahraničnými firmami a obnoviť
obchodné kontakty po zaplatení faktúr za účelom nákupu nových titulov a s
prísľubom fungujúceho nového platobného kalendára.
Akvizičný finančný stav na r.2003 zahŕňal aj platby za licenčné práva slovenským externým
firmám a tie boli občas niekoľkokrát vyššie ako licenčné práva priamo zakúpené od zahraničných
firiem. Aj vzhľadom na tento fakt sa akvizície snažili čo najlepšie rozložiť platby so zreteľom na
naplnenie všetkých programových okien.
S prihliadnutím na počet repríz, zmien niektorých okien, prípravy novej vysielacej štruktúry na
r.2004 a ich naplnenia, oddelenie Akvizícií začalo nakupovať v druhom polroku 2003.
Zabezpečili nákup vyše 300 kvalitných filmov a seriálov podľa programových plánov na r.2004.
Podarilo sa zabezpečiť nákup niekoľkých megahitov, tzv. blockbasterov , ktoré STV nikdy
predtým nevysielala. Oddelenie uprednostnilo priamy nákup bez redistribučných spoločností, bez
navýšenia licenčnej ceny za sprostredkovanie. Takisto sa nakúpila časť titulov s verziou zadarmo,
čím sa značne ušetrilo na nákladoch za dabing. Náplň práce oddelenia sa rozšírila o preskúmanie
možností nákupu existujúcich dabovaných verzií a ich zabezpečenia do STV, opäť s cieľom
ušetrenia nákladov za dabing. V druhom polroku Akvizície cielene nakupovali do okien podľa
pripravovanej novej štruktúry, podľa požiadaviek intendantov, ale aj so zreteľom na
neodvysielané balíky titulov z predošlých rokov.
Po hromadnom prepúšťaní v máji 2003 došlo k niekoľkým zásadným zmenám v organizácii
práce na oddelení. Pracovníci akvizície prevzali časť práce po oddelení kontrolingu, dabingu a aj
po colnom oddelení, tj. vybavenie špeditérskych a kuriérskych záležitostí, dopravných faktúr
a kontroly platieb a zabezpečenie včasného dodania materiálov hlavne po obnovení výroby
dabingu v okt.-nov. 2003. Všetky tieto úlohy zvládlo oddelenie v plnej miere a podarilo sa im
zabezpečiť titulové naplnenie novej vysielacej štruktúry od r.2004.
Počas roka sa pripravovala vysielacia štruktúra na r.2004, na ktorej sa podieľali aj pracovníci
Akvizícií. Skompletizoval sa finančný odhad jednotlivých okien s prihliadnutím na ponuku na
trhu.
Počas r.2003 sa podarilo zabezpečiť vysielanie akvizičných a dabingových okien aj napriek
ročnej absencii dabingovej výroby. Akvizície sa v značnej miere podieľali na príprave titulového
plánu celého r.2003 a na predpríprave titulového plánu na r.2004. Napriek krátkym monopolom
kvôli neplateniu faktúr za licenčné práva v minulých rokoch sa v plnej miere využili vysielacie
práva všetkých titulov, nedošlo k stornám v kontraktoch, dokonca pracovníci neraz zabezpečili
predĺženie práv bez ďalšej úhrady.
Slovenské externé firmy dodávali slovenské verzie priebežne a Akvizície sa ich snažili čo
najlepšie uplatniť v rámci obdobia zastavenej vlastnej dabingovej výroby.

Rok 2003 sa zvládol dobre z niekoľkých dôvodov :
po úhrade starých záväzkov sa zakúpili práva na tituly do vysielacej štruktúry na r.2004, získali
sa tituly, ktoré predtým nikdy neboli na obrazovke STV a obnovila sa spolupráca s firmami, ktoré
dlhé roky absentovali alebo vôbec nepredávali licenčné práva do STV
niekoľko projektov vlastnej výroby bolo začiatkom r.2003, po vyhlásení núdzového režimu,
zastavených a práve tieto okná z časti naplnili Akvizície.
aj napriek pozastaveniu dabingovej výroby v r.2003 Akvizície odvysielali cca. 2000 hodín pri
plnom využití všetkých licenčných práv.

Obchodný úsek
Výnosy Obchodného úseku za rok 2003 boli ovplyvnené krízovým režimom, ktorý bol
v uplynulom roku v STV zavedený. Z uvedeného dôvodu výnosy nedosahujú úrovne
z predchádzajúcich rokov.
Pod Obchodný úsek patrili nasledovné obchodné činnosti:
- Predaj práv (tuzemsko a zahraničie)
- služby zahraničným štábom
- služby pre tuzemskú klientelu
- telenákup
- reklama (cez ARBOmediu.net Slovakia, s.r.o. do konca roku 2003)
- sponzoring
- prenájom voľných kapacít
- edičná činnosť.
Predaj práv - zahraničie – odbor Telexim zabezpečuje organizačne a materiálne medzinárodné
kontraktačné trhy MIPTV v Cannes, kde sa poverený zamestnanci obchodného úseku každoročne
zúčastňujú s ponukou vybraných televíznych a koprodukčných programov STV.
Výnosy : 1.000 200,- Sk
Predaj práv – tuzemsko - výnosy pochádzajú predovšetkým z predaja slovenských verzií.
Výnosy : 1 178 403,- Sk
Služby zahraničným štábom – zabezpečuje TELEXIM na základe požiadavky zahraničného
zákazníka na vyhotovenie a prenos záznamových (zvukových a obrazových) materiálov. Služby
sú účtované podľa cenníka práce a služieb C.I..R.A.P. Niektoré služby sú recipročné.
Okrem bežných služieb ako sú asistencie pri unilaterálnych prenosoch, zostrihoch, prenájmoch
prenosových vozov a kamier zabezpečuje prepisy arch. programov .
Významné podujatie v roku 2003: Návšteva Jána Pavla II. na Slovensku, prepisy pre Európsky
parlament a komisiu EU
Výnosy : 2 777 687,- Sk
Služby – tuzemsko : prenájom rôzneho technického materiálu STV ako: zvukové zariadenia,
kamery, kostýmy, agregáty, nábytok. Všetky projekcie a prepisy pre tuzemskú klientelu na VHS
kazety a služby spojené s výkonom laboratórnych prác.
Výnosy : 1 261 940,- Sk
Telenákup - sprostredkovanie priameho nákupu, predaja výrobkov, alebo poskytovanie služieb
prostredníctvom televíznej obrazovky.
Výnosy : 5 732 643,- Sk
Reklama – predaj reklamného času pre STV zabezpečovala reklamná agentúra ARBO MEDIA
NET SLOVAKIA.
Výnosy : 199 204 075,- Sk

Sponzoring - predaj sponzorského času pre STV zabezpečovala prednostne ARBO MEDIA NET
SLOVAKIA.
Výnosy : 19 144 784,- Sk
Sponzoring STV – odbor Telexim zabezpečoval sponzoring, len na tie relácie, ktoré neboli
v ponuke vypracovanej od Arbomedia.net Slovakia, respektíve pre tie relácie, na ktoré Arbo
sponzora nezískalo.
Výnosy : 11 739 138,- Sk
Edičná činnosť – edičné stredisko predalo 135 titulov Zlatého fondu STV na VHS kazetách
a DVD nosičoch v celkovom počte 12 760 kusov. V priebehu roku bolo vydaných 11 nových
programov na VHS kazetách a v koprodukcii 6 titulov na DVD nosičoch.
Výnosy : 3 456 000,- Sk
Obchodná činnosť- v plnom rozsahu prevzal činnosť odbor TELEXIM. Prenájom voľných
výrobných kapacít technologických pracovísk záznamovej, prenosovej, spravodajskej, filmovej
a zvukovej techniky.
Výnosy : 3 116 000,- Sk

Hlavná redakcia spravodajstva a publicistiky STV
V roku 2003 došlo k stabilizácii personálneho stavu hlavnej redakcie spravodajstva
a publicistiky. Šéfredaktorkou HRSP bola Viera Krúpová. Po jej odchode, odo dňa 1.10.2003
riadil redakciu ústredný riaditeľ STV Richard Rybníček, do funkcie hlavného koordinátora
nastúpil Branislav Zvara. V tomto období redakcia využívala poradenské služby a konzultácie
škótskeho mediálneho experta Charlesa Fletchera.
Hlavnou spravodajskou reláciou tradične vysielanou o 19.30 hod. ostali Noviny STV, ktoré sa
okrem 31.12. vysielali denne. Analytickejšou reláciou boli Noviny plus, ktoré boli vysielané
v pracovných dňoch v neskorších večerných hodinách, kde hostia spolu s moderátorom
rozoberali aktuálne témy dňa. Noviny STV prešli koncom roka menšou vizuálnou zmenou.
Zároveň sa pripravovala veľká vizuálna zmena súvisiaca s novým začiatkom STV. Základné
informácie o dennom dianí doma aj v zahraničí sme divákom STV prinášali v 10 minútovom
súhrne v relácii Minúty dňa, ktorá sa vysielala v pracovné dni o 17.30hod.. Hlavnou politickopublicistickou reláciou bola 65 minútová diskusná relácia O 5 minút 12 vysielaná raz týždenne –
v roku 2003 moderovaná Petrom Vavrom a Annou Vargovou. Relácia je dlhodobo formovaná
ako diskusia dvoch zástupcov opozície a dvoch koalície. Formálne je delená na tri aktuálne témy.
Začiatkom roka došlo v súvislosti s prechodom STV na krízový režim k zrušeniu niektorých
publicistických formátov: Týždeň v kultúre, Týždeň v parlamente, Ring, Šanca, Krížom –
krážom, Človek v ohrození, Showbiz, Piaty kút, Klub OS, Štúdio reforma, Rozhovory na 13
minút.
V roku 2003 – po septembri do štruktúry redakcie pribudli predovšetkým formáty venované
európskym témam: Eurofondy, Európske otázniky, Európske dialógy, Európa áno alebo nie.
Relácie boli vyrábané a moderované internými prípadne externými zamestnancami HRSP.
V niektorých prípadoch boli relácie finančne dotované zo štátneho rozpočtu.
V štruktúre vysielania ostala zachovaná relácia Svet v obrazoch pripravovaná pracovníkmi
Redakčnej skupiny zahraničného spravodajstva HRSP.
HRSP nepodliehali publicistické relácie vyrábané v štúdiách STV Banská Bystrica a STV
Košice.
K 31.5. 2003 zrušila redakcia svoje vysunuté pracoviská v Moskve a Prahe. Dôvodom boli
ekonomické úsporné opatrenia. Pri existujúcich finančných prostriedkoch bolo vylúčené naďalej
zahraničné posty udržať. Výnimkou bola vysunutá redakcia v Bruseli , kde Slovenská televízia
využila ústretové podmienky súvisiace s prístupovým procesom a blížiacim sa vstupom SR do
Európskej únie. Náklady spojené s chodom redakcie boli akceptovateľné, navyše Brusel ostal
jednoznačnou prioritou aj z pohľadu dôležitosti. Až do konca roku 2003 bola v Bruseli vyslanou
redaktorkou Elena Linczényiová.
V rámci úsporných opatrení absolvovali redaktori školenie video strihu. Väčšina členov redakcie
zvláda základy technológie obrazového strihu.

V priebehu roku 2003 realizovala HRSP niekoľko neplánovaných a mimoriadnych vysielaní.
V rámci kapacít HRSP sa zabezpečovala kampaň pred referendom o vstupe Slovenska do EÚ.
V čase od 4.5.2003 do 14.5.2003 odvysielala STV 7 60 minútových relácií v premiére a 7
v repríze. Išlo o diskusné relácie v ktorých mala každá politická strana zabezpečený rovnaký
priestor na prezentáciu názorov na pristúpenie SR do Európskej únie. HRSP pripravila aj
mimoriadne správy v súvislosti s referendom o vstupe SR do EÚ, kde odzneli názory občanov,
politikov, odborníkov na priebeh a oficiálne výsledky referenda.
Mimoriadne nasadenie všetkých pracovníkov HRSP si vyžiadal útok spojeneckých síl na Irak.
Mimoriadne spravodajstvo sa začalo vysielať niekoľko minút po začiatku útoku spojeneckých
vojsk a niekoľko hodín nepretržitého vysielania, sa v spravodajskom štúdiu popri aktuálnych
príspevkoch redaktorov zahraničného a domáceho spravodajstva striedali vojenský činitelia,
politici, odborníci, zástancovia i odporcovia vojenského konfliktu. V rámci niekoľkodňového
mimoriadneho spravodajstva sme aktuálne odvysielali aj mimoriadne prejavy amerického
prezidenta Georga Busha i predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu.
Redakcia zabezpečovala priame prenosy aj z ďalších výnimočných a neplánovaných akcií
medzinárodného a domáceho významu :
- slávnostný podpis dohody o pristúpení kandidátskych krajín do EÚ z Atén
- príhovory prezidenta SR, ministra školstva a predsedu NR SR
- vystúpenie Hansa Blixa v BR OSN v súvislosti s vojenským konfliktom v Iraku
- vystúpenie prezidenta SR Rudolfa Schustera so správou o stave republiky v NR SR
Pracovníci HRSP sa spolupodieľali na priamych prenosoch a pripravovali informácie do
spravodajských relácií STV z najdôležitejšej kresťanskej udalosti roka 2003 – návštevy pápeža
Jána Pavla II. na Slovensku. Obrazový materiál z tejto významnej návštevy poskytla STV
prostredníctvom medzinárodnej výmennej siete televíznym spoločnostiam po celom svete.
Hlavná redakcia spravodajstva a publicistiky pravidelne zabezpečovala záznam a vysielanie
Hodiny otázok a odpovedí a interpelácie z rokovania Národnej rady SR.
HRSP vyrábala a pripravovala do vysielania Kroniku Ceny Dunaja a niektoré ďalšie mimoriadne
relácie ako boli napr. Filmový festival v Cannes, Štrajk železničiarov, publicistická relácia pri
príležitosti výročia inaugurácie prezidenta SR - Hlava štátu v zrkadle desaťročia. Ďalej to
boli exkluzívne rozhovory s predstaviteľmi zahraničnej politiky: s izraelským prezidentom Moše
Kacavom, s odchádzajúcim generálnym tajomníkom NATO Georgeom Robertsonom, či
ministrom zahraničných vecí USA Collinom Powellom.
V priebehu roka 2003 nedošlo k závažnejším porušeniam princípov nezávislosti a objektívnosti
spravodajstva. Redakcia sa riadi Chartou spravodajstva STV. Jediným vážnejším spochybnením
bol individuálny prípad redaktora Ivana Bradu, ktorý obvinil vedenie redakcie z cenzorstva. Rada
STV a ani licenčná rada ale ani v tomto prípade nepotvrdili porušenie princípov nezávislosti
spravodajstva STV.

Komunikačné centrum
Komunikačné centrum zabezpečovalo komplex činností v oblasti vzťahov s verejnosťou
a médiami. Strategickým cieľom bolo komunikovanie zmien a reforiem STV, propagácia
programov televízie, podpora publicity osobností televízie, poskytovanie informácií a podkladov
pre masmédiá, a v neposlednom rade servis pre ostatné zložky televízie v oblasti public relations.
V roku 2003 KC zabezpečovalo nasledovné činnosti :
- tlačový servis – spolupráca s médiami, tlačové konferencie, mediálne podujatia, podpora
publicity STV
- divácky ohlas – spracovanie listovej, mailovej a telefonickej agendy od divákov
- promotion aktivity v oblasti značky a programu STV – inzertné kampane, kampane
v rozhlasových staniciach, vonkajšia reklama, špeciálne eventy
- web stránka – správa a aktualizácia web stránky STV
- exkurzie – organizačné a personálne zabezpečenie tematických exkurzií najmä pre žiakov
základných a stredných škôl
- monitoring tlačených médií – aktuálny denný monitoring tlače pre riadiace a programové útvary
STV
- zabezpečovanie agendy Zákona o slobodnom prístupe k informáciám – príjem žiadostí
a zabezpečovanie informácií podľa zákonných požiadaviek
- anotačná služba – spracovanie tzv. rozšírených anotácií k programom STV do médií (do
30.5.2003 – presunuté na útvary programovej skladby)
- prevádzka tzv. call centra – telefonické centrum STV
V rámci Komunikačného centra je vytvorená organizačná zložka – Konto nádeje ako
charitatívny projekt STV. V rámci KC sa zabezpečuje kompletná administratívna, organizačná
a ekonomická agenda činnosti Konta Nádeje. Rozhodnutia o poskytovaní finančných príspevok
sú v kompetencii Rady Konta nádeje.

Prevádzka STV
Zrušenie hasičskej jednotky
20. 5. 2003 bola Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru MV doručená Analýza
požiarneho nebezpečenstva, z ktorej vyplynulo, že pre STV nie je potrebný 31 členný závodný
hasičský útvar. Následne bola hasičská jednotka zrušená.
Premiestnenie satelitných prevádzok do MD
V mesiacoch apríl, máj 2003 boli premiestnené do areálu STV v Mlynskej doline nižšie uvedené
prevádzky:
Lodenica - budova bola využívaná ako archív Slovenskej televízie
Vinosady - bývalý hospodársky dvor, ktorý bol využívaný ako skladovacie kapacity nábytku
a kulís
Trnávka - areál prenosovej a osvetľovacej techniky a autoprevádzky Slovenskej televízie
Chorvátsky grob - dosťahovanie vecí z bývalého archívu filmov
Uzatvorenie účelového zariadenia „Slnečné údolie“- Limbach
Z dôvodu stratovej prevádzky a havárijného stavu bolo zariadenie zatvorené v máji 2003
Program úspory vody
Od apríla 2003 sa Centum služieb systematicky začalo venovať úspore vody s cieľom znížiť jej
spotrebu z 10 000 m3/mes na cca 5 000 m3/mes. Okrem cieleného odstavenia prehnitého
provizórneho staveništného rozvodu z obdobia budovania areálu sa hľadali skryté, vizuálne
nezistiteľné dlhoročne neodstraňované poruchy a odstraňovali havarijné stavy.
Predpoklad splnenia úlohy je v roku 2004.
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Oprava rozvodov studenej vody - pred IV.b.st.
Výkopové práce - opr. Rozvodov stud.vody - pred IV.b.st.
Oprava rozvodov studenej vody - pred IV.b.st.
Výkopové práce - opr. Rozvodov stud.vody - pred IV.b.st.
Zameranie poruchy na rozvode
studenej vody
Odstránenie havárie na hlavnom rozvode studenej vody
Zameranie poruchy na rozvode SV /I.st., II.st. zdrav.str./
Odstránenie havárie na rozvode studenej vody
Odstránenie poruchy - rozvod SV - V.st.-kuchyňa

10.500
70.500
18.500
8.000
2.000
57.000
3.500
106.716
24.000

IV./03
VI./03
V./03
III./03
VI./03
VII./03
VII./03
IX./03
XI./03

Sťahovanie
Pri sťahovaní sa v max. miere využívali vlastné kapacity, náklady v rámci externých služieb
predstavovali iba cca 100 000 Sk - maľovanie a menej ako 250 000 Sk sťahovacie služby.
Do konca roku 2003 sa uvolnila viac ako polovica výškovej budovy, predpokladané ročné úspory
- el. energia – viac ako 2 000 000 Sk
- teplo – viac ako 2 000 000 Sk
- vodné a stočné – cca 500 000 SK
a ďalšie úspory na upratovacích službách, odvoz a likvidácia odpadu
Inventúra priestorov v MD
Začiatkom roku 2003 nebol v MD materiál, z ktorého by sa dal zistiť s určitosťou počet, rozloha
a určenie všetkých miestností v budovách STV v MD.

Prečíslovanie a zmapovanie priestorov MD a ich využitia bolo urobené v prvom polroku 2003.
Následne bolo možné zistiť koľko a akých miestností sa v jednotlivých budovách nachádza
a ktoré sú kým a ako využívané.
Vďaka takejto inventúre bolo možné
- znížiť plochu upratovanú firmou Dussman tak, že 225 000 Sk predstavuje pre STV mesačnú
úsporu
- odstrániť čiernych nájomníkov
- naplánovať sťahovanie po hromadnom prepúšťaní
Zimná údržba vo vlastnej réžii
V roku 2003 zabezpečovalo Centrum služieb a Odbor autodopravy zimnú údržbu, na rozdiel od
minulých rokov vo vlastnej réžii.
Autodoprava
Zredukoval sa počet využívaných vozidiel o cca jednu tretinu, pričom sa jedná o autá
zamortizované
Archívy – prepisovanie A čiek
Za rok 2003 sa prepísalo cca – 2 000 pásov s 2900 reláciami, ostalo cca 2 500 pásov s 3 000
reláciami
Zmluvy o nájme nebytových priestorov, úprava cien
Zmluva č. CEZ 97/02, nájomca Marián Hajóssy, INGMA H
Dňa 1.1.2004 bol s nájomcom uzatvorený Dodatok.č.2 .CEZ 04/A2/000009, ktorým sa upravili
úhrady za služby spojené s nájomným.
Zmluva č.CEZ H60/01, nájomca Ingrid Šperková – Plyšový bufet
Dňa 1.1.2004 bol s nájomcom uzatvorený Dodatok.č.2 .CEZ 04/A2/000012, ktorým sa dohodli
úhrady za služby spojené s nájomným a užívanie DHM a HIM.
Zmluva č. CEZ 547/97, nájomca EUREST spol.s r.o. – závodná jedáleň
Dňa 27.1.2004 bola po vzájomnej dohode uzatvorená nová Zmluva o nájme nebytových
priestorov č.CEZ 04/A4/000008, ktorá stanovuje výšku nájomného na 350Sk/m2/rok
( pôvodná cena bola 109Sk/m2/rok ) a ktorá stanovuje úhrady za služby spojené s nájmom.
Ukončenie nájomných vzťahov:
Zmluva č.CEZ V16/00, nájomca Ingrid Šperková – Zelený bufet
na základe písomnej žiadosti nájomcu bol nájomný vzťah ukončený z dôvodu nerentabilnosti
prevádzky bufetu.
Zmluva č.CEZ V68/98, nájomca EUREST spol. s r.o. – bufet Smaragd
na základe písomnej žiadosti nájomcu bol nájomný vzťah ukončený z dôvodu výrazného poklesu
tržieb pod zmluvne dohodnutú hranicu.
MUDr. Szigetiová – lekárka – dôvodom ukončenia bola neplatnosť zmluvy
MUDr. Lehotská – Delta med., spol. s r.o. – neplatnosť zmluvy
MUDr. Barančoková - dôvodom ukončenia bola neplatnosť zmluvy
MUDr. Štencl - dôvodom ukončenia bola neplatnosť zmluvy
Olajoš, Rosina – dôvodom ukončenia bolo nezaplatenie faktúr
Farbika, Chilli, Vision media, Artam, Pošta – uvolnenie priestorov výškovej budovy

Televízne štúdio Banská Bystrica
Na začiatku roku 2003 zahŕňal systemizačný projekt TŠ Banská Bystrica 107 pracovných pozícií.
Organizačne bolo štúdio rozdelené na 4 odbory, na čele ktorých boli vedúci manažéri – Redakcia
spravodajstva a športu, Odbor tvorby programu, Odbor výroby programu a techniky a Odbor
ekonomiky. Táto organizačná štruktúra bola výsledkom reinžinieringu v STV a nadobudla
platnosť v r.2002.
Na konci roka 2003 po redukcii v rámci hromadného prepúšťania v STV zostalo v TŠ BB 56
systemizovaných miest. Zrušené boli niektoré organizačné zložky – napr. Odbor tvorby programu
na čele s vedúcim manažérom, v rámci neho Producentské centrum dabingu, Producentské
centrum umeleckej tvorby, Odbor ekonomiky na čele s ved.manažérkou bol zredukovaný na
Oddelenie ekonomických činností a prevádzky, zrušený bol komerčný referát, podstatne
zredukované boli umelecko-realizačné zložky (kameramani, zvukoví majstri, strihači, produkcia),
rovnako tak technické zložky zhruba na polovicu. Špecifikom TŠ BB bola aj pred redukciou
pracovných miest viacnásobná kumulácia funkcií, čo vytvorilo zvlášť vysoké nároky na
organizáciu práce a zodpovednosť pracovníkov, ktorí zostali.
Podľa štatistiky a prehľadu plánu dokončenej výroby STV za rok 2003, vyrobilo TŠ BB
568,7 hod. programu a celkove odvysielalo na STV 1 a STV 2 - 759,3 hod. programu. Viac
o štruktúre vyrobeného programu napovie nasledovná tabuľka :
Rozbor výroby TŠ Banská Bystrica za rok 2003 podľa technológií výroby.
Technológia výroby
minutáž celkom
počet relácií
v hodinách
34 h. 36´34´´
80
34,6
záberová výroba
4 h. 9´28´´
10
4,2
strihová výroba
10 h. 48´38´´
13
10,8
štúdiová výroba
44 h. 55´56´´
252
44,9
štúdiová-kombinovaná
59 h. 54´26´´
28 PP + 4 relácie
59,9
prenosová výroba
Príspevky
19 h. 44´35´´
1 031
19,8
spravodajské, športové
13 h. 19´
28
13,2
dabing
381 h. 2´10´´
381
Živá panoráma
Celkom hodín
568,4
Technika
Rok 2003 bol v krízovom režime, preto nebolo množné uskutočniť plánované investičné akcie
a tým ani inováciu technologického komplexu. Našim zámerom bolo aspoň doplniť technológiu
DVC PRO o jednu kameru DVC PRO AJ – D 410, aby sa diverzifikoval strih spravodajstva
a zlepšilo využitie strihového pracoviska TMZ 5, čo sa však v priebehu roka 2003 nepodarilo.
V závere roka sme sa začali pripravovať na novokoncipované vysielanie Regionálneho denníka
a Regionálnych správ, s novým vizuálom, novou scénou . Štúdio bolo potrebné upraviť na
zabudovanie nových scénických prvkov a pripraviť štúdiovú technológiu na implementáciu
plazmového monitora , počítača pre mediátora, zvýšiť počet liniek do štúdia / obraz i zvuk/
a pripojiť tretiu štúdiovú kameru . Zvukové post-produkčné a dabingové pracoviská DB1 a DB2
boli od októbra 2003 využívané pre externú výrobu dabingu.

Ekonomika
Vzhľadom na to, že doteraz nebol zrealizovaný projekt ekonomického osamostatnenia, TŠ
Banská Bystrica je vlastne po ekonomickej stránke hospodárskym strediskom STV Bratislava.
Štúdio je odkázané nielen na metodickú, ale aj praktickú pomoc ústredia pri ekonomickom
riadení, pri realizácii investičných požiadaviek atď. Rovnako tak celá personalistika je prakticky
v správe ústredia. V roku 2003 bol navyše krízový režim, preto rozbor konkrétnych nákladov TŠ
BB je možné urobiť jedine centrálne, vzhľadom na to, že jednotlivé položky plánu neboli
rozpisované na riaditeľstvá. Treba však uviesť, že TŠ BB hospodárilo maximálne úsporne vo
všetkých svojich činnostiach a v značnej miere využívalo kumuláciu pracovných náplní.
Limitujúcim faktorom pri možnom postupnom osamostatňovaní je nedostupnosť vhodného
softvéru vzhľadom na stav financií. Pre túto istú príčinu sa nepodarilo v priebehu roka 2003
zabezpečiť rozšírenie informačné-ho zázemia TŠ BB a veľkým problémom zostáva stále absencia
záložného servra.

Záver
Rok 2003 priniesol radikálne zmeny v STV a to samozrejme ovplyvnilo aj chod Televízneho
štúdia Banská Bystrica. Stále však nemá celkom jasne vyprofilované postavenie v rámci
organizačnej štruktúry STV – je hybridom regionálneho štúdia a hospodárskeho strediska STV,
bez dostatočného technického vybavenia a informačného systému, podporujúceho ekonomické
riadenie a kontrolu.

Televízne štúdio Košice
1. Identifikácia organizácie
Slovenská televízia štúdio Košice je organizačná jednotka Slovenskej televízie, ktoré bolo
zriadené na základe ustanovenia § 6, písm.a/. vtedajšieho zákona o Slovenskej televízii.
2. Poslanie organizácie
Základným poslaním Slovenskej televízie štúdio Košice je slúžiť verejnosti a vytvárať a vysielať
vo svojej pôsobnosti regionálny program.
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom
Slovenská televízia štúdio Košice vyvíja svoju činnosť na základe plánov výroby, vysielania
a financovania po odsúhlasení vedením Slovenskej televízie.
4. Činnosti / produkty televízie a ich náklady
V uplynulom období TŠ Košice vyrobilo 2 148 relácií v objeme 249 hodín a odvysielalo 655,4
hodín programu z toho:
- na STV 1 - 341,6 hodín
- na STV 2 - 313,8 hodín
Dokončená výroba za rok 2003
Redakcia
RS sprav. a reg. vysielania
RS športu a motorizmu
RS národnostných relácií
RS aktuálnej publicistiky
PC dabingu
PC publicistiky a dokumentu
PC umeleckej tvorby
ŠTÚDIO SPOLU

Skutočnosť 1-12/2003
relácie
hodiny
941
59,3
618
30,1
35
15,0
11
4,7
92
54,1
79
38,1
372
47,7
2 148
249,0

Výrobné a vysielacie náklady (priame a nepriame) predstavujú: 73 481 tis.Sk, čo je 64%
celkových nákladov štúdia.
5. Rozpočet organizácie
Prehľad o rozpočte TŠ Košice (v tis.Sk)
Ukazovateľ
Skutočnosť 2002
128 576
Náklady
125 614
Výnosy
Hospodársky
- 2 962
výsledok

Skutočnosť 2003
114 709
124 361

Rozdiel
- 13 867
1 253

9 652

- 12 614

V porovnaním s rokom 2002 došlo k šetreniu vo výške 12 614 tis. Sk. Je to výsledok núdzového
režimu, ktorý bol vyhlásený v STV vo februári 2003 s cieľom zastaviť kritickú finančnú
a programovú situáciu STV. V dôsledku obmedzenia vlastnej výroby a s tým súvisiaceho
zníženia počtu zamestnancov došlo k zníženiu nákladov v rozhodujúcich nákladových
zoskupeniach:
(v tis.Sk)
Ukazovateľ
Spotrebované náklady
Služby
v tom: cestovné
Honoráre
Osobné náklady
(bez odstupného a odchodného)
v tom: mzdy
OON
zák.soc.poist
soc.náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy

Skutočnosť 2002
10 279
33 944
1 755
9 661

Skutočnosť 2003
8 976
17 858
656
3 478

Rozdiel
- 1 303
- 16 086
- 1 099
- 6 183

67 508

48 829

-18 679

46 551
2 491
17 258
1 288
209
1 279
15 351

33 839
1 572
12 442
976
85
5 313
20 246

- 12 712
- 919
- 4 816
- 312
- 124
4 034
4 895

V zoskupení ostatné náklady došlo k prekročeniu v súvislosti s odpisom nedobytných
pohľadávok a v zoskupení odpisy prekročenie spôsobila zmena zákona o dani z príjmov v časti
odpisovanie majetku (zvýšenie odpisových sadzieb).
V dôsledku pravidelného dotovania TŠ Košice zo strany STV Bratislava ( v celkovej výške 117
520 tis. Sk ) postupne dochádzalo k zníženiu záväzkov z obchodného styku.
Záväzky (v tis.Sk)
Stav k 1.1.2003

Stav
k 31.12.2003

Zníženie

Záväzky z obchodného
styku

24 512

22 549

1 963

v tom: záväzky
voči Slov.telekomunikáciam

12 369

12 067

302

Vo výnosovej časti rozpočtu (mimo dotácií) dominovali tržby za prenájom nehnuteľného majetku
v objekte Rampová vo výške 1 781 tis. Sk. Tržby za výrobu filmov dosiahli 546 tis. Sk.
6. Personálne otázky
V dôsledku realizácie úsporných opatrení v personálnej oblasti došlo k zníženiu stavu
zamestnancov:

- stav zamestnancov k 1.1.2003
- stav zamestnancov k 31.12.2003

239
97

Na vyplatenie odstupného a odchodného bolo vynaložených 13 395 691,- Sk.
K 31.12.2003 bolo v TŠ Košice zamestnaných 97 osôb, z toho:
- vo výrobných zložkách
78
- v administratívno-ekonomických zložkách
19
Mzdové náklady v priebehu roka 2003 sa čerpali vo výške 33 839 tis. Sk. OON sa čerpali vo
výške 1 572 tis. Sk. Priemerná mzda v roku 2003 dosiahla 18 454,- Sk.
Sociálny fond bol vytvorený v objeme 276 tis. Sk a bol použitý na príspevok na stravovanie, na
dopravu do zamestnania a na realizáciu starostlivosti o zamestnancov.

