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Správy káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske za rok 2012
Úvod
Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske je spoločnosť so 100% účasťou mesta
Partizánske, ktorá bola založená za účelom šírenia televízneho signálu káblovou retransmisiou
v zmysle zákona č. 308/200 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Televízny signál je šírený dvoma systémami - káblovým distribučným systémom KDS
v lokalite mesta Centrum, Štrkovec a Luhy a mikrovlnným distribučným systémom MMDS
do okolitých obcí do vzdialenosti 12 km pri priamej viditeľnosti na vysielač.
Zariadenie hlavnej stanice pre príjem signálu v meste je umiestnené vo výškovej budove
na Malej okružnej 927/52 a na tento účel máme prenajaté priestory od SBD Partizánske.
Druhá hlavná stanice s vysielačom pre príjem signálu MMDS je umiestnená na Nitrianskej
ceste na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA v Partizánskom.
Spoločnosť od svojho vzniku prešla viacerými technickými zmenami. Pôvodne bol v ponuke
jeden základný balík s 20 TV programami, ku ktorému pribudla v roku 2005 rozšírená ponuka.
V roku 2006 bolo zahájené vysielanie systémom MMDS a v priebehu toho istého roka aj
digitálne vysielanie MMDS, ktorého programovú ponuku sme rozšírili z pôvodných 26
na súčasných 43 TV programov. Po viacerých technických zmenách bola koncom roku 2007
zaradená digitálna ponuka aj do káblových rozvodov v meste.
Činnosť SKR, s. r. o. v roku 2012
Správa káblových rozvodov, s. r. o. poskytovala v uplynulom roku nasledovné služby:


Prevádzkovanie káblovej televízie – počet všetkých klientov káblového distribučného
systému (KDS) k 31. 12. 2012 bol 4 228 klientov analógovej ponuky, čo je oproti
rovnakému obdobiu minulého roku zníženie o 221 klientov. Začiatkom roku sme
po digitalizácii analógového terestriálneho signálu pristúpili k zlúčeniu základnej
a rozšírenej ponuky. Týmto technickým opatrením sme umožnili príjem digitálneho
signálu DVB-T do všetkých domácností, pokiaľ je televízny signál sledovaný
na televíznom prijímači s digitálnym tunerom. Programová ponuka po zlúčení ponúk
obsahuje 33 analógových a 20 digitálnych programov, s výškou mesačného poplatku
4,99 € s DPH. V porovnaní s inými operátormi táto ponuka zostáva naďalej
najlacnejšia na trhu.

Digitálna ponuka DVB-C obsahuje 43 televíznych staníc za mesačný poplatok 9,96 €
s DPH, pri zachovaní základnej analógovej ponuky. Z celkového počtu 4 228 klientov
digitálnu ponuku DVB-C sleduje 173 klientov, čo je zvýšenie oproti minulému roku
o 26 klientov. Aktivačný poplatok za dekodér je 66,- € s DPH.
Systémom MMDS poskytujeme televízny signál v lokalite Partizánske a okolie
pre 152 klientov analógovej ponuky, čo je pokles oproti minulému roku o 22 klientov.
V digitálnej ponuke bol pokles o 19 klientov z 387 na 368 klientov. Analógová
programová ponuka obsahuje 8 programov za mesačný poplatok 3,25 € s DPH.
Cena digitálnej ponuky zostala nezmenená 8,30 € s DPH mesačne a obsahuje 43
programov.
Servis a opravy TKR aj MMDS

sú naďalej zabezpečované dodávateľsky firmou

Muster TKT, ktorá vykonáva pravidelné prehliadky jestvujúcich rozvodov a zariadení,
meranie a nastavovanie úrovní signálu v káblových rozvodoch, odstraňovanie porúch
a výmenu nefunkčných pasívnych a aktívnych prvkov na rozvodoch TKR.
Taktiež zabezpečuje chod dvoch hlavných staníc, kde je sústredený príjem všetkých
poskytovaných programov. Spoločnosť vedie technickú evidenciu stavu rozvodov
TKR na území mesta a poskytuje investorom informácie a podklady pre územné
a stavebné konania.
V oblasti autorských práv sme počas roka 2012 naďalej poukazovali každé 3 mesiace
poplatky za autorské práva spoločnosti kolektívnej správy SOZA a LITA na depozitné účty
v OTP Banke, nakoľko sme po vypovedaní zmluvy k 31. 3. 2011 čakali na rozhodnutie súdu
o stanovení primeranej odmeny a určení obsahu kolektívnej licenčnej zmluvy. Koncom roka
2012 prišla informácia od spoločnosti SAKT (združuje káblových operátorov na Slovensku),
o stiahnutí žaloby na SOZU a mimosúdnej dohode. Boli dohodnuté podmienky o vyrovnaní
úhrad za roky 2011 a 2012 a prijatý návrh novej licenčnej zmluvy. Na základe uvedených
skutočností naša spoločnosť podpísala od 1. 1. 2013 novú zmluvu, ktorá združuje okrem
SOZA aj organizácie kolektívnej správy LITA, SLOVGRAM a OZIS. Následne sme
z depozitných účtov vyrovnali úhrady za roky 2011 a 2012.
Zvýšením poplatkov základnej analógovej ponuky od 1. 4. 2012 sme vytvorili finančnú
rezervu, ktorú by sme chceli použiť na skvalitnenie našich služieb, prípadne na nové
investície. Počas roka sme po častých výpadkoch vysielača MMDS zakúpili nový záložný
vysielač, nákup ktorého bol vopred doporučený a schválený dozornou radou SKR.
Na zasadnutiach dozornej rady sa jej členovia zaoberali možnosťou prevádzkovania internetu
našou spoločnosťou, z ktorých vyplynula konateľovi spoločnosti úloha, zistiť možnosti

a podmienky

prevádzkovania

internetu.

Po

skúsenostiach

a rokovaniach

s inými

prevádzkovateľmi sme sa uistili v rozhodnutí, že poskytovanie televíznych služieb spojených
s prevádzkou internetu je výhodné z hľadiska udržania si klientely, možnosti pripojenia
na internet mestské organizácie, školy, škôlky. Pri zavedení internetu zvažujeme
presťahovanie oboch hlavných staníc do jedného priestoru, nakoľko súčasné priestory sú
stiesnené a pri modernizácii a zavedení internetu bude potrebné nainštalovať internetovú
jednotku a nové zariadenia. (V súčasnej dobe prebieha sťahovanie hlavnej stanice MMDS
na výškovú budovu na Nám. SNP 215/7 na 13. poschodí.)
Na rekonštrukciu siete a zavedenie internetu bola vypracovaná štúdia spoločnosťou
TES Slovakia, s.r.o. Žilina, ktorá zahŕňa postupné kroky s predbežnou cenovou ponukou,
ktorá predstavuje sumu 152 986,- € s DPH. Vzhľadom k tomu, že cenová ponuka prevyšuje
naše finančné zdroje, žiadali sme úver v banke vo výške 100 000,- €. Úverové zdroje sa nám
však nepodarilo zabezpečiť z dôvodu podmienky ručenia majetkom mesta, alebo ručenie
bianko zmenkou, na ktorú sme nepristúpili. Z uvedeného dôvodu plánujeme internetizáciu
realizovať etapovite z vlastných zdrojov.
Organizačná štruktúra SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. zamestnáva dve

pracovníčky na trvalý pracovný pomer a konateľa

spoločnosti. Na roznášanie upomienok a opravy analógových a digitálnych zariadení
zamestnávame pracovníkov na dohodu.
Orgánmi spoločnosti je valné zhromaždenie, dozorná rada a konateľ spoločnosti.
Kancelária SKR, ktorá sídli na prízemí budovy MsÚ, číslo dverí 16, zabezpečuje hotovostný
styk s klientmi, uzatváranie zmlúv na prevádzkovanie káblovej televízie, kompletné
spracovanie dokladov, vedenie podvojného účtovníctva, mzdovú a personálnu agendu,
sledovanie úhrad a vymáhanie nedoplatkov, uzatváranie zmlúv a zasielanie mesačných
hlásení vysielateľom, zostavovanie mesačných a štvrťročných štatistických výkazov, prípravu
správ, uzávierok a ostatnú korešpondenciu.
Klientom taktiež poskytujeme poradenstvo v oblasti inštalácie zariadenia MMDS a
bezplatné ladenie dekodérov.
Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia SKR, s.r.o.
SKR, s. r. o. dosiahla za rok 2012 výnosy vo výške 249 441,- €, ktoré boli zvýšené
oproti minulému roku o 14 404,- €. Tvorené boli z predaja služieb, t. j. z mesačných poplatkov
za prevádzkovanie KDS a MMDS, zo znovupripojení TKR, z aktivačných poplatkov
za digitálne dekodéry a z poplatkov za upomienky. Oproti minulému roku sa zvýšili tržby

z predaja služieb KDS a MMDS o 22 151,- €, z dôvodu zvýšenia mesačných poplatkov
základnej analógovej ponuky od 1. 4. 2012.
Náklady spoločnosti boli tvorené vo výške 218 894,- €, čo je zníženie oproti minulému roku
o 13 217,- €. Hospodársky výsledok - zisk vo výške 30 547,- €, je oproti minulému roku
zlepšenie o 27 621,- €. Z nákladov je najviac ponížená položka odpisy, ktorá klesla oproti roku
2011 o 13 061,- €, z dôvodu doodpisovania vysielača MMDS. Daň z príjmu za rok 2012 bola
0,- €, vzhľadom na odpočet daňových strát za minulé obdobia.
Na základe odporúčania dozornej rady SKR, bude 5% hospodárskeho výsledku zúčtované
do rezervného fondu a rozdiel na zúčtovanie straty minulých rokov.
Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame
podmienku § 19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

