1.

Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2014

2.
Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava-Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača zobrať na vedomie Návrh finančného plánu Media Rača, spol.
s r.o. na rok 2014.
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3. Dôvodová správa
Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2014 sa odvíja od
predpokladaných výdavkov a príjmov v roku 2014. Opäť predpokladáme ďalšie zníženie
rozpočtovaných prostriedkov, ktoré sú alokované na pokrytie výdavkov súvisiacich so
zabezpečovaním výroby televízneho vysielania Račianskeho magazínu, foto archívu podujatí
mestskej časti, grafického spracovania a distribúcie tlačeného periodika Račiansky výber,
vrátane zabezpečovania dennej aktualizácie a správy web stránky mestskej časti.
V rámci vysielania Račianskeho magazínu sa od apríla 2013 do konca novembra 2013
uverejnilo 13 častí Račianskeho magazínu, pričom cez letné mesiace júl a august sa relácie
nevyrábajú). Témy týchto reportáží boli rôznorodé a vždy orientované na aktuálne dianie
v Rači. Zároveň bolo v rámci magazínu nakrútených 13 štúdiových rozhovorov. Kvôli
rôznorodosti sme do štúdia pozývali všetkých, ktorí majú Račanom čo povedať – či už
zamestnanci MÚ z rôznych oddelení – kultúra, školstvo, marketing... a jednak iní občania
Rače – seniori, vinári, športoví funkcionári, historici a podobne. V rámci týchto spomínaných
13 častí Račianskeho magazínu sme nakrútili a odvysielali takmer 70 správ o Rači, ktoré
mapujú dianie v mestskej časti, informujú o všetkých oblastiach života Račanov a ponúkajú
občanom potrebný servis. Nakrútený materiál je následne ďalej využívaný aj ako vynikajúci
podklad pre potreby propagácie mestskej časti, kedy nakrútené zábery využívame nielen na
propagáciu podujatí, ale nám slúžia súčasne aj ako doplňujúci archívny materiál zachytávajúci
dianie v našej mestskej časti.
Denne sleduje TV Bratislava 66800 divákov z Bratislavy, z čoho nám vyplýva, že pri takto
nastavenej periodicite vysielania Račianskeho magazínu (dva krát denne) zasiahne veľké
množstvo bratislavských domácností. Veľkú výhodu vidíme v možnosti pozrieť si archív
relácii na webe tvba.sk, na webe raca.sk vrátane možnosti uverejňovaní jednotlivých reportáží
na youtube, ktorý tiež patrí k vyhľadávaným kanálom. Račiansky magazín si ľudia pozerajú
aj prostredníctvom facebooku Račania.
Mestská časť sprostredkúva informácie o dianí v Rači okrem televízneho vysielania aj
prostredníctvom tlačeného periodika Račiansky výber, ktoré naďalej zostáva v nezmenenej
podobe. Ďalším vyhľadávaným komunikačným prostriedkom mestskej časti je denne
aktualizovaná webstránka mestskej časti www.raca.sk a vďaka automatizovanému miestnemu
rozhlasu máme možnosť informovať občanov o podujatiach aj počas víkendov a sviatkov, čo
je u občanov vnímané veľmi pozitívne.
Príjmová časť:
Na strane príjmov rátame opäť s dvomi druhmi príjmov:
A. príjmom z rozpočtu (66 573 €), ktorý je výhradne viazaný na zabezpečovanie fungovania
všetkých troch médií mestskej časti a
B. príjmom z vlastnej činnosti (37799 €), ako je napríklad výroba reklamy a bannerov, príjem za
partnerstvá k podujatiam, inzercie, predaj račianskych suvenírov, príjem z predaja knihy
receptov, ...

Aj budúci rok plánujeme pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ pri zabezpečovaní
činností spojených so zabezpečovaním mestko-častných médií ako i v podpore mestskej časti
a jej podujatí v zmysle uzatvorených zmlúv.
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Výdavková časť:
Ako každý rok, aj tento rok sme hľadali spôsoby ako ušetriť čo najviac financií alokovaných
z rozpočtu mestskej časti na pokrytie všetkých médií . Podarilo sa nám znížiť náklady na tlač
Račianskeho výberu tým, že sme začiatkom roka 2013 zrealizovali výber na zabezpečenie
tlače Račianskeho výberu, čo prinieslo výrazné šetrenie viac ako 6000 €. Toto šetrenie sa
v roku 2013 prejavilo zatiaľ len čiastočne, nakoľko sme ešte prvý polrok fungovali v režime
starej zmluvy.
Podarilo sa nám znížiť aj náklady na zamestnancov tým, že niektoré činnosti, ktoré boli
doposiaľ vykonávané na dohody boli nahradené zmluvnými vzťahmi. Spoločnosť má aj tento
rok iba jedného zamestnanca na polovičný úväzok, ktorý má na starosti administratívu a
fakturáciu a stálych externých zamestnancov, ktorý zabezpečujú výkony v súvislosti so
zabezpečovaním stálych činností a to fungovania médií. Pokračujeme v režime, že v prípade
potreby príležitostne zamestnávame študentov na konkrétne výkony a pomocné práce
súvisiace so zabezpečovaním podujatí a v tomto režime plánuje pokračovať aj v budúcnosti.
Aj naďalej plánujeme v roku 2014 pokračovať v podpore mestskej časti či už:
-

-

-

formou zabezpečenia a financovania komplexnej propagácie mestsko – častných podujatí ako
sú bál, hody a vinobranie,... čo predstavuje významnú časť výdavkov spoločnosti a výrazné
šetrenie na strane mestskej časti, alebo
podieľaním sa na financovaní dohodnutých atrakcií a kultúrno – spoločenského programu
k podujatiam v zmysle zmluvy o propagácii, čo sa pozitívne prejavuje na skvalitňovaní
kultúrneho programu spomínaných podujatí
poukazovaním % podielu z vlastnej činnosti spoločnosti Media Rača v prospech mestskej časti
v zmysle zmluvy o spolupráci pri propagácii, ktorú Media Rača uzatvorila s mestskou časťou,
čo sa opäť prejaví nárastom na strane príjmov v rozpočte mestskej časti.

Výdavky na zabezpečenie médií budú opäť predmetom koncoročného vyúčtovania v zmysle
Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava Rača, ktorú má spoločnosť Media Rača, spol. s.r.o. uzatvorenú s mestskou časťou. Všetky
financie, ktoré sa nám opäť podarí ušetriť budú vrátané do mestskej časti formou dobropisu
tak, ako to bolo minulý rok. V roku 2012 predstavovala táto čiastka 2102,- €. Aj tento rok
predpokladáme šetrenie, čo sa opäť pozitívne prejaví na nevyčerpaní plnej výšky financií
alokovaných na médiá.
Náklady na chod spoločnosti predpokladáme obdobné ako po minulé roky. Zahŕňajú
predovšetkým režijné náklady spoločnosti, kancelárske potreby, poštovné, cestovné náhrady
konateľky, spotrebný materiál a iné neplánované drobné výdavky. Predpokladáme šetrenie
v položke nájomné, právne účtovník. Počítame iba s nákladmi na zabezpečovanie účtovnej
a mzdovej agendy spoločnosti.
Nakoľko nový projekt račianskych suvenírov a knihy tradičných račianskych receptov
zaznamenal u verejnosti veľký úspech, budeme v ňom pokračovať aj naďalej. V tejto
súvislosti treba rátať s nákladmi na zabezpečenie výroby suvenírov a rozšírením
produktového portfólia. Táto investícia sa v krátkom čase prejaví aj v náraste príjmovej
položky pochádzajúcej z vlastnej činnosti spoločnosti, konkrétne príjme z predaja suvenírov.
Obdobný priebeh predpokladáme aj u ostatných projektov.
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4. Materiál – Návrh finančného plánu Media Rača, spol. s r.o. na rok 2014
Príjmová časť:
2012
112 300 €

2013
110 380 €

2014
104 372 €

74 500 €

71 500 €

66 573 €

74 500 €

71 500 €

66 573 €

37 800 €
2 400 €

38 880 €
2 400 €

37 799 €
- €

príjem za inzerciu v Račianskom výbere:

6 840 €

7 200 €

6 600 €

príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch:

2 880 €

3 600 €

2 592 €

25 680 €

25 680 €

21 600 €

príjem za vlastné činnosti a produkciu (výroba reklamy, bannerov, ...)

€

€

2 880 €

príjem za predaj suvenírov

€

€

2 327 €

príjem predaj knižka račianskych receptov (zostatok skladu)

€

€

1 800 €

111 815 €
74 500 €

110 380 €
71 500 €

104 372 €
66 574 €

Σ (A+B) príjmov:

A. Príjem z rozpočtu MČ
dotácia z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na médiá
B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti (plán)
príjem za inzerciu v Televízii Rača:

príjem za partnerstvá k podujatiam

Výdavková časť:
Σ (A+B) Celkové výdavky:
A. Výdavky na zabezp. Médií:
Televízia

40 128 €

33 221 €

34 044 €

výroba relácie / TV Bratislava

19 680 €

5 412 €

16 078 €

dramaturgia

14 400 €

14 400 €

9 240 €

5 184 €

3 326 €

6 048 €

8 225 €

5 400 €

31 484 €

35 529 €

28 929 €

20 249 €

20 249 €

13 649 €

6 072 €

6 072 €

6 072 €

2 186 €

2 186 €

2 880 €

2 880 €

1 037 €

1 036 €

2 284 €

2 284 €

822 €

822 €

2 888 €

2 749 €

3 600 €

2 888 €

2 749 €

3 600 €

37 315 €

38 880 €

37 798 €

odvody, daň
vyhotovenie videozáznamov a archívnych dokumentov pre potreby MČ
Račiansky výber
tlač
grafik
odvody, daň
fotoreportéri

2 880 €

odvody, daň
distribúcia do schránok

2 284 €

odvody, daň
Web
administrácia
B. Ostatné výdavky / odhadované /mimo rozpočtu mestskej časti:
chod kancelárie, materiál, kanc. Potreby, PHM, poštovné

5 760 €

7 559 €

6 725 €

14 400 €

9 000 €

2 880 €

4 800 €

8 036 €

11 511 €

mzdové náklady asistent 1/2

8 640 €

8 640 €

8 640 €

odvody mzdy

3 283 €

3 110 €

3 110 €

432 €

432 €

518 €

€

€

2 023 €

2 102 €

2 391 €

nájomné, leasing, právne, účtovník
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, komplexné zabezpečenie propagácie
podujatiach - bál, hody, vinobranie, trhy, vl.činnosť, finančné podieľanie sa na
programe, pomoc.práce k podujatiam, spotr. materiál, zatraktívňovanie podujatí .

banka, poplatky
výroba suvenírov, investičné projekty
vyúčtovanie plnenia zmluvy o spolupráci s MČ (podujatia, rekl. plochy)
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5. Stanoviská stálych komisií
materiál: Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2014

Komisia
Komisia mandátová

Komisia finančná,
a podnikateľská

stanovisko

zapracované A/N

majetková Komisia berie na vedomie predložený
návrh finančného plánu Media Rača,
spol. s .r.o. na rok 2014.

Komisia školstva, kultúry a športu
Komisia výstavby, územného
rozvoja,
dopravy,
životného
prostredia a verejného poriadku
Komisia
sociálna,
zdravotná,
bytová
a pre
spoluprácu
s občianskymi združeniami
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A

zdôvodnenie

