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Správy káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske za rok 2010

Úvod

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske vznikla 27. 02. 2001 odkúpením
spoločnosti od Stavebného bytového družstva Partizánske.
Spoločnosť so 100% účasťou mesta bola založená za účelom šírenia televízneho
signálu káblovou retransmisiou v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Televízny signál je šírený káblovým distribučným systémom (KDS) do lokalít mesta
sídlisko Luhy, Štrkovec, Centrum a do júla roku 2002 aj sídliska Šípok. Od roku 2005 sme
k základnej analógovej ponuke pridali rozšírenú analógovú ponuku.
Pre pokrytie signálom pričlenených mestských častí a okolitých obcí získala naša
spoločnosť 4. 8. 2005 frekvenciu na prevádzkovanie zariadenia pre retransmisiu nezmenených
programov mikrovlnným distribučným systémom MMDS.
Skúšobné vysielanie bolo zahájené

5. 1. 2006. Uvedeným systémom je signál šírený

do okolitých obcí do vzdialenosti 12 km pri priamej viditeínosti na vysielač, umiestnený
na Nitrianskej ceste na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA v Partizánskom.
Už koncom roku 2006 sme po digitalizácií systému MMDS rozšírili jestvujúcu analógovú ponuku
o digitálnu s ponukou 25 televíznych kanálov, ktorú sme už dvakrát rozširovali na súčasných 36
kanálov.
V

priebehu roku 2007 realizovala spoločnosť viaceré technické zmeny, ktoré boli

vykonané z dôvodu zaradenia digitálnej ponuky do káblových rozvodov v meste. Od tohto roku
ponúkame aj klientom v meste možnosť sledovať káblovú televíziu v digitálnej kvalite
pri zachovaní základnej a rozšírenej analógovej ponuky. Signál je prijímaný káblovým rozvodom
a ponuka sa odkóduje cez digitálny dekodér(set top box).
Začiatkom roku 2009 boio potrebné zmodernizovať hlavnú stanicu v meste. Touto
modernizáciou sa dosiahla vyššia kvalita šírených programov, stereo vysielanie a skvalitnenie
programov distribuovaných v hraničných pozíciách.

Činnosť SKR, s. r. o. v roku 2010

Správa káblových rozvodov, s. r. o. poskytovala v uplynulom roku nasledovné služby:

■ Prevádzkovanie

káblovej

televízie -

káblovým

distribučným

systémom

(KDS)

k 31. 12. 2010 v lokalite Centrum, Štrkovec a sídlisko Luhy, sme poskytli televízny signál
pre 4 621 klientov základnej analógovej ponuky, čo je oproti rovnakému obdobiu

minulého roku zníženie o 143 klientov. V rozšírenej analógovej ponuke sme poskytli
signál pre 882 klientov, čo je približne rovnaký počet klientov ako v minulom roku.
Mesačné poplatky neboli zvyšované od roku 2005. Výška poplatku základnej ponuky,
ktorá obsahuje 23 televíznych kanálov predstavuje sumu 3,65 € mesačne s DPH.
Za rozšírenú ponuku so šiestimi TV kanálmi vrátane základnej ponuky sa platí mesačne
4,81 € s DPH.
Digitálnu ponuku vTKR v meste ku koncu roku sledovalo 140 klientov, kde sa počet
klientov oproti minulému roku zdvojnásobil. Signál je prijímaný dekodérom, cez ktorý je
možné sledovať 36 televíznych staníc v digitálnej kvalite. Aktivačný poplatok za dekodér
je 66,- € s DPH a mesačný poplatok je 9,96 € s DPH, pri zachovaní základnej
a rozšírenej analógovej ponuky.

Počas roka sme znovupripojili na televízny káblový rozvod 146 klientov na základnú
ponuku a 52 klientov na rozšírenú ponuku. Na základe odhlášky alebo nedoplatku bolo
odpojených 294 klientov TKR. Pre porovnanie v roku 2009 sme znovupripojili na TKR
160 klientov na základnú, 80 klientov na rozšírenú ponuku a odpojených bolo 207
klientov. Klientom, ktorí meškajú s platbou za poskytnuté služby pravidelne posielame
upomienky. Po uplynutí 10-dňovej lehoty nasleduje upomienka č. 2. Ak klient ani na túto
výzvu nereaguje, nasleduje odpojenie prípojky TKR, pričom následné pripojenie sa
účtuje sumou 16,60 € s DPH.

Prevádzkovanie mikrovlnnej televízie systémom MMDS v lokalite Partizánske
a okolie sme dodali televízny signál pre 268 klientov analógovej ponuky čo je pokles
oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 94 klientov. V digitálnej ponuke bol pokles
o 52 klientov zo 487 na 435 klientov. Výška mesačného poplatku analógovej ponuky,
ktorá obsahuje 9 TV kanálov predstavuje sumu 3,65 €

s DPH a digitálnej ponuky

s 36 TV kanálmi sumu 8,30 € s DPH.
V

priebehu

tohto,

ale

aj

minulého

roku

nastal

náhly

pokles

klientov

v analógovej ponuke v meste, ale aj v oboch ponukách v MMDS, ktorý je zapríčinený
príchodom spoločnosti SkyLink na slovenský trh, ktorá ponúka v základnej ponuke 24
slovenských a českých televíznych staníc bez ďalších mesačných poplatkov, len za
jednorazový poplatok pri zakúpení satelitu. Ďalšia spoločnosť Digi Slovakia zaradila
do svojej ponuky nový športový kanál Digi Šport, na ktorom vysiela všetky športové
prenosy anglickej futbalovej ligy, nakoíko zakúpili výhradné práva od spoločnosti
CET 21, ktoré boli doteraz šírené na programe Nova Šport. Mali sme záujem zaradiť
program Digi Šport do našej programovej ponuky, ale spoločnosť Digi Slovakia nemá
záujem o súhlas s retransmisiou svojho programu pre iných operátorov z konkurenčných
dôvodov.

Ďalším dôvodom odchodu našich klientov k iným operátorom je vyradenie TV
Primá z našej programovej ponuky.
Vysielate! - držiteí licencie na televíznu programovú službu Primá, spoločnosť FTV
Primá, spol. s r.o., Česká republika neudelila, resp. vzala späť súhlas na šírenie tejto
programovej služby v distribučných systémoch prevádzkovatelov retransmisie na území
Slovenskej republiky, nakoíko nemá vysporiadané autorské práva na programy
pre územie Slovenskej republiky. Okrem TV Primá sa to týka programov Primá Cool,
Primá Love, TV Nova, Nova Cinema, ČT 4, TV Barrandov.
Po stiahnutí súhlasu ponechali mnohí kábloví operátori na Slovensku, o, i. aj naša
spoločnosť program Primá v tzv. testovacom režime. Voči jednotlivým spoločnostiam ale
začala Rada pre vysielanie retransmisiu konanie v prípadoch, keď obdržala písomnú
sťažnosť na porušovanie zákona.
Na základe sťažnosti občana mesta Partizánske začala Rada pre vysielanie
a retransmisiu dňa 6. 7. 2010 správne konanie voči našej spoločnosti vo veci možného
porušenia ustanovenia § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z., na základe
ktorého sme boli nútení vyradiť program Primá z našej programovej ponuky. Následne
bola dňa 10. 09. 2010 vykonaná kontrola z Rady pre vysielanie a retransmisiu
a Telekomunikačného úradu SR o dodržiavaní zákona t. j. , či neposkytujeme
retransmisiu programovej služby Príma

•

bez súhlasu pôvodného vysielateía.

Servis a opravy TKR aj MMDS sú 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. Časť zariadení hlavnej stanice, ktorá zabezpečuje signál
do káblových rozvodov v meste je prenajatá od SBD. Spoločnosť vedie technickú
evidenciu stavu rozvodov TKR na území mesta a poskytuje investorom informácie
a podklady pre územné a stavebné konania.

Počas roka 2010 pokračovali rokovania v oblasti ochrany autorských práv a v platení
odmien za autorské práva, práva výkonných umelcov a výrobcov zvukovo-obrazových
záznamov. Na základe oznámenia SAKT-u (slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie,
ktorej sme členom) doteraz nie sú ukončené rokovania so spoločnosťami SAPA (Slovenská
asociácia producentov v audiovízií) a Slovgram, ktoré si nárokujú na odmenu za uvedené diela,
a neodporúča nám podpísať zmluvu do ukončenia rokovaní a vyriešenia súdnych sporov
s niektorými prevádzkovateími káblovej televízie.

Organizačná štruktúra SKR, s.r.o.

SKR, s. r. o. zamestnáva dve

pracovníčky na trvalý pracovný pomer a konateía

spoločnosti. Na roznášanie upomienok a

opravy analógových a digitálnych zariadení

zamestnávame pracovníkov na dohodu.
Orgánmi spoločnosti je valné zhromaždenie a konateí spoločnosti. Mesto Partizánske
v uplynulom volebnom období vo valnom zhromaždení zastupovali: Ing. Ján Podmanický,
p. Erich Dvonč, Ing. Jiŕí Foks, p. Peter Hazucha, Mgr. Jozef Zaiček, MUDr. Lívia Brušková,
PhDr. Michal Valach a Ing. Jozef Tomáš.
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 s vysielateími, zasielanie
mesačných

hlásení vysielateíom,

zostavovanie

mesačných

a štvrťročných

štatistických

výkazov, príprava správ a uzávierok a ostatnú korešpondenciu.
Klientom taktiež poskytujeme poradenstvo pre správnu inštaláciu prijímacieho zariadenia
MMDS a bezplatné ladenie dekodérov.

Súhrnné zhodnotenie výsledkov hospodárenia SKR, s.r.o.

SKR, s. r. o. dosiahla za rok 2010 výnosy vo výške 243 480,- €, ktoré boli znížené oproti
minulému roku o 14 329,- €. Tvorené boli z predaja služieb, t. j. z mesačných poplatkov
za prevádzkovanie KDS a MMDS, zo znovupripojení TKR, zo zriadení nových prípojok TKR,
z aktivačných poplatkov za digitálne dekodéry a z poplatkov za upomienky. Oproti minulému
roku sa znížili tržby z predaja služieb KDS a MMDS o 6 229,- €, ktoré boli zapríčinené poklesom
počtu klientov. V minulom roku nám vstúpilo do výnosov rozpustenie účtu 383 výdavky
budúcich období v sume 6 544,- €, na ktorý sa počas uplynulých troch rokov účtovala primeraná
odmena za výkon

kolektíve] správy spoločnosti SAPA. S týmto zväzom, ktorý má licenciu

na zastupovanie filmových práv, práv výkonných umelcov a výrobcov zvukovo obrazových
záznamov, sme na základe doporučenia SAKT-u nepodpísali od roku 2007 zmluvu nakoíko
bolo zistené, že SAPA poplatky vyberá neoprávnene a nevie preukázať existenciu žiadnych
zmlúv medzi ňou a výrobcami zvukovo obrazových záznamov. Vzhíadom k tomu, že súd
v uvedenej veci do dnešného dňa nerozhodol, bolo konci roku 2009 potrebné rozpustenie účtu
výdavkov budúcich období, čím sa navýšili výnosy o sumu tvorby v čiastke 6 544,- €. V roku
2010 neboli predpokladané náklady na spoločnosť SAPA už v účtovníctve zaúčtované.
Náklady spoločnosti boli tvorené vo výške 264 576,- €, čo je zníženie oproti minulému roku
o 12 725,- €. Hospodársky výsledok - strata vo výške 21 096,- € je vyššia oproti minulému roku
o 1 604,- € napriek tomu, že sa predpokladalo vyrovnané hospodárenie v dôsledku značného

poklesu nákladovej položky odpisy, z titulu doodpisovania DHM o sumu 19 038,- €. Znížené boli
náklady na právne služby, nakoíko Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie podpísala
zmluvu s právnikom, odborníkom na autorské právo, ktorý by v prípadných súdnych sporoch
s organizáciami kolektívnej správy zastupoval všetkých operátorov, členov SAKT-u. Taktiež boli
znížené úroky z pôžičky, pretože v uplynulom roku boli splatené štyri z piatich pôžičiek
od Mesta Partizánske, ktoré boli použité na vybudovanie vysielača MMDS a nákup prijímacích
zariadení. Posledná pôžička bude splatená v tomto roku.
Zvýšené boli hlavné nákladové položky ako licenčné a vysielateíské poplatky o 5 383,- €,
oprava a údržba KDS a MMDS o 1 188,-€, spotreba materiálu náhradných dielov o 882,-€.
Po analýze všetkých ukazovateíov hospodárskeho výsledku možno skonštatovať, že výnosy
roku 2010 klesli oproti roku 2009 o viac percent, ako sa percentuálne znížili náklady roku 2010
oproti roku 2009.

Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoíko nenapĺňame podmienku
§19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Hospodárske výsledky Správy káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske k 31.12. 2010

r. 2009

r. 2010

VYNOSY

257 809 €

243 480 €

z predaja služieb KDS (prevádzkovanie, pripájanie TKR)
z predaja služieb MMDS (prevádzkovanie)
z aktivačných poplatkov za dekodéry
z poplatkov za upomienky
ost. výnosy - SAPA
ost. výnosy z hosp. činnosti, kurz. zisky

191 771 €
54 876 €
3 024 €
1455 €
6 544 €
139 €

189 349 €
51 069 €
2 183 €
829 €
0€
50 €

NAKLADY

277 301 €

264 576 €

1 088 €
675 €
1 214 €

1 970 €
752 €
1 442 €
0€

spotreba materiálu - náhradné diely
kancelárske potreby
drobný DHM do OC 1700,- €/ks
tech. zhodnotenie DHM
rôzne, režijný materiál
spotreba elektrickej energie
spotreba tepla a TUV
opravy a údržba KDS a MMDS
cestovné
licenčné a vysielatelské poplatky
telefón
poštovné
drobný nehmotný majetok
nájom NP, HS, rozvody TKR
tech.práce, odbor, prehliadky
znovupripojenia TKR
programátorské služby
reklama, právne služby
rôzne služby (školenia, semináre,prepravné,repre)
mzdové náklady
zákonné sociálne poistenie
zákonné soc. náklady (tvorba soc. fondu, strava)
odpisy DHM
úroky z pôžičky
kurzové straty
odpis pohľadávok
bankové poplatky
dane a poplatky

254 €
123 €
12 520 €
1 217 €
39 874 €
276 €
87 193 €
1 278 €
747 €
441 €
16 760 €
258 €
1 296 €
484 €
466 €
388 €
18 510 €
5 158 €
894 €
78 179 €
3 957 €
395 €
0€
3 539 €
117 €

16 €
11 601 €
1108 €
41 062 €
163 €
92 576 €
1 220 €
934 €
324 €
16 552 €
101 €
757 €
371 €
150 €
527 €
20 063 €
5 481 €
991 €
59 141 €
1 673 €
122 €
1 325 €
4 042 €
112 €
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