Výročná správa
Správy káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske za rok 2011
Úvod
Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske je spoločnosťou so 100% účasťou mesta
Partizánske a vznikla 27. 02. 2001 odkúpením od Stavebného bytového družstva Partizánske,
čím sa okrem iného zlegalizovalo šírenie televízneho signálu káblovou retransmisiou pre
občanov mesta Partizánske v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.
Televízny signál šírime 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 42 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 2011


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. 2011 bol 4 449 klientov analógovej ponuky, čo je oproti
rovnakému obdobiu minulého roku zníženie o 172 klientov. Z uvedeného počtu je 950
klientov rozšírenej analógovej ponuky, čo je o 68 klientov viac ako v minulom roku
a 147 klientov digitálnej ponuky. Výška poplatku základnej ponuky, ktorá obsahovala 23
televíznych kanálov bola 3,65 € mesačne s DPH. Za rozšírenú ponuku s deviatimi TV
kanálmi vrátane základnej ponuky sa platilo mesačne 4,81 € s DPH.
Digitálna ponuka umožňuje sledovať 42 televíznych staníc za mesačný poplatok 9,96 €
s DPH, pri zachovaní základnej a rozšírenej analógovej ponuky. Aktivačný poplatok
za dekodér je 66,- € s DPH a 10,- € s DPH za použitý dekodér.
Prevádzkovaním mikrovlnnej televízie systémom MMDS v lokalite Partizánske
a okolie sme dodali televízny signál pre 174 klientov analógovej ponuky, čo je pokles
oproti minulému roku o 94 klientov, rovnako ako v predchádzajúcom roku. V digitálnej
ponuke bol pokles o 48 klientov zo 435 na 387 klientov. Výška mesačného poplatku
analógovej ponuky sa znížila od 1. 7. 2011 z 3,65 € na 3,25 € s DPH, z dôvodu zníženia
počtu programov z 9 na 8. Tým sa umožnilo rozšírenie digitálnej ponuky z 36
na súčasných 42 programov. Cena digitálnej ponuky zostala nezmenená 8,30 € s DPH
mesačne.
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. Spoločnosť vedie technickú evidenciu stavu rozvodov TKR

na území mesta a poskytuje investorom informácie a podklady pre územné a stavebné
konania.
Vzhľadom na digitalizáciu analógového signálu mala naša spoločnosť záujem, aby sa
digitálny signál dostal k čo najväčšiemu počtu klientov. Nakoľko digitálny DVB-T signál bolo
možné naladiť len v pásme UHF, v ktorom sa nachádza rozšírená ponuka, pripravili sme koncom
roku technické opatrenia, ktorými sa umožnil príjem digitálneho terestriálneho vysielania DVBT pre všetkých klientov. Od 1. 1. 2012 sme zjednotili základnú a rozšírenú analógovú ponuku,
ktorá obsahuje 33 analógových a 14 digitálnych slovenských a českých programov. Cena
zjednotenej ponuky sa upravila na 4,99 € s DPH mesačne. V porovnaní s inými operátormi táto
ponuka zostáva naďalej najlacnejšia na trhu a ako jediná obsahuje vysielanie mestského
Infokanálu.
V priebehu roka 2011 nastali zmeny v platení
poplatkov
za
autorské
práva
spoločnosti kolektívnej správy SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným
dielam). Na základe doporučení právnej sekcie SAKT-u, (Slovenská asociácia pre káblové
telekomunikácie, ktorej sme členom), vypovedali všetci jej členovia, o. i. aj naša spoločnosť
hromadnú licenčnú zmluvu so SOZA k 31. 3. 2011 a zmluvný vzťah zanikol uplynutím
3-mesačnej výpovednej lehoty 30. 6. 2011. Dôvodom pre podanie výpovede je nevyjasnenosť
rozsahu práv, ktoré zastupuje organizácia kolektívnej správy LITA, ktorej sa týka spoločný
výber realizovaný prostredníctvom organizácie SOZA.
Organizácia SAKT podala voči SOZE a LITE dňa 8. 7. 2011 žalobu na určenie obsahu
kolektívnej licenčnej zmluvy podľa ust. § 82 zákona č. 613/2003. Následne sme založili dva
samostatné účty v OTP Banke, kde raz za tri mesiace poukazujeme primeranú odmenu pre
SOZU a LITU, ktorá je stanovená v návrhu novej licenčnej zmluvy. Zároveň sme obom
organizáciám zaslali oznam o splnení podmienok, uvedených v ust. § 82 Autorského zákona,
čím máme právo legálne používať predmety ochrany pri káblovej retransmisii.
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 2011 výnosy vo výške 235 037,- €, ktoré boli znížené oproti
minulému roku o 8 443,- €. 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 znížili tržby z predaja služieb
KDS a MMDS o 16 526,- €, ktoré boli zapríčinené poklesom počtu klientov. Výnosy boli
ovplyvnené rozpustením účtu 383 výdavky budúcich období v sume 8 285,- €, na ktorý sa počas
uplynulých troch rokov účtovala odmena za šírenie programov ČT1 a ČT2. Do r. 2008
zastupovala tieto programy spoločnosť EBU vo Švajčiarsku a od skončenia rámcovej zmluvy
nebola poverená žiadna spoločnosť vyberaním poplatkov za vysielanie. Rozpustením účtu
výdavkov budúcich období sa navýšili výnosy o sumu tvorby v čiastke 8 285,- €.

Náklady spoločnosti boli tvorené vo výške 232 111,- €, čo je zníženie oproti minulému roku
o 32 465,- €. Hospodársky výsledok - zisk vo výške 2 926,- €, ktorý po odpočítaní zrážkovej
dane činí 2 923,36 €, je oproti minuloročnej strate zlepšenie o 24 022,- €. Z dôvodu poklesu
klientov boli znížené licenčné a vysielateľské poplatky o 5 700,- €. V roku 2010 bola odpísaná
väčšia časť DHM, čím nákladová položka odpisy klesla v roku 2011 o 30 169,- €. V uplynulom
roku bola splatená posledná pôžička od Mesta Partizánske, ktorá bola použitá na vybudovanie
vysielača MMDS a nákup prijímacích zariadení.
Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame podmienku §
19 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

