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Slovenský rozhlas - hlavná stránka

Úvod
Slovenský rozhlas je nástupcom rozhlasových organizácií, ktoré na Slovensku pôsobili od
roku 1926. Ustanovený bol zákonom SNR č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, ktorý
prešiel niekoľkými novelami. Slovenský rozhlas je národná, nezávislá, verejnoprávna,
informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Jej hlavným poslaním je slúžiť verejnosti
tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky,
pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti. Povinnosťou tejto inštitúcie je
poskytovať občanom nestranný, netendenčný informačný servis zbavený politickej
straníckosti, pravdivo ich oboznamovať s dianím doma a vo svete vo všetkých oblastiach
spoločenského života s ohľadom na občianske práva každého jednotlivca i skupín
obyvateľstva. Prostredníctvom rozhlasového vysielania v materinskej reči zabezpečuje
uplatnenie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Že sa
Slovenskému rozhlasu darí plniť tieto náročné úlohy svedčí i fakt, že v novodobých dejinách
Slovenska patrí Slovenský rozhlas dlhodobo k najdôveryhodnejším inštitúciám vôbec a jeho
vysielacie okruhy figurujú na čelných priečkach počúvanosti. Zákonom bol Slovenský rozhlas
definovaný ako verejnoprávna organizácia pôsobiaca v oblasti rozhlasovej komunikácie,
ktorá hospodárila obdobne ako príspevková organizácia. Mal postavenie organizácie, ktorá
nie je založená na dosahovanie zisku. V zmysle zákona č.303/1995 Z.z. o rozpočtových
pravidlách i v zmysle zákona o Slovenskom rozhlase mohol Slovenský rozhlas vykonávať
podnikateľskú činnosť. Príjmy, ktoré Slovenský rozhlas dosahoval, používal na financovanie
vlastnej činnosti. V štruktúre príjmov boli najdôležitejším zdrojom vlastných príjmov
koncesionárske poplatky. Zároveň bol Slovenský rozhlas ako samostatná rozpočtová
kapitola finančnými vzťahmi napojený na štátny rozpočet. V decembri 2003 bol schválený

Zákon o Slovenskom rozhlase č.619/2003 Z.z., ktorý s účinnosťou od 1.1.2004 upravuje
nanovo postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Slovenského rozhlasu a jeho orgánov a
hospodárenie a financovanie Slovenského rozhlasu.

Členstvo v medzinárodných organizáciách
Slovenský rozhlas je od roku 1993 členom Európskej vysielacej únie (EBU). Členstvo v únii
poskytuje Slovenskému rozhlasu široké možnosti medzinárodnej kooperácie a programovej
výmeny, participácie na multimediálnych projektoch a výmeny odborných skúseností.
Prostredníctvom tejto medzinárodnej siete vysielateľov má Slovenský rozhlas možnosť
prezentovať taktiež svoju pôvodnú slovenskú hudobnú a slovesnú produkciu.

Členovia orgánov spoločnosti:

Rozhlasová rada
Riaditeľská rada
Programová rada SRo
Hudobná rada SRo

Rozhlasová rada
Programovú objektívnosť a nezávislosť Slovenského rozhlasu garantuje Rozhlasová rada,
ktorá určuje základnú líniu rozhlasového vysielania, schvaľuje dlhodobé programové plány,
programovú štruktúru, určuje koncepciu činnosti rozhlasu v programovej oblasti a navrhuje
koncepciu v hospodárskej a technickej oblasti.
Členmi Rozhlasovej rady k 31.12.2003 boli:
predseda
Ing. Vladimír Talian
podpredseda
JUDr. Jozef Ševec
člen
Mgr. Igor Gallo
člen
MUDr. Ján Dudra
člen
Mgr. Ingrid Fašiangová
člen
Mária Hlucháňová

člen
Mgr. Ildikó Nagyová
člen
Elena Antalová
člen
Ing. Kveta Škvarková
Zmeny, ktoré nastali v priebehu rok a 2003 v zložení Rozhlasovej rady:
Ing. Karol Kállay sa 30.6.2003 vzdal členstva v rade a Uznesením NR SR č. 475 zo dňa
18.9.2003 bola za členku Rozhlasovej rady zvolená
Ing. Kveta Škvarková.
Riaditeľská rada
Činnosť Slovenského rozhlasu riadil ústredný riaditeľ, ktorého na návrh Rozhlasovej rady
menovala Národná rada SR. V roku 1997 a opätovne v roku 2001 bol do tejto funkcie
vymenovaný PhDr. Jaroslav Rezník.
Poradným orgánom ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu je Riaditeľská rada SRo,
ktorej členmi k 31.12. 2003 boli:
ústredný riaditeľ SRo
PhDr. Jaroslav Rezník
tajomník ústredného riaditeľa SRo
Mgr. Marek Peteraj
programový riaditeľ SRo
Dr. Pavol Šrámek
riaditeľka Úseku ekonomiky a správy SRo Ing. Hilda Gajdošová
riaditeľ Úseku marketingu a komunikácie
PhDr. Ľubomír Zeman
SRo
šéfredaktor Okruhu 1 SRo - Rádio
PhDr. Ján Šmihula
Slovensko
šéfredaktor Okruhu 2 SRo - Rádio Devín Ing. Marián Bančej
šéfredaktor Okruhu 3 SRo - Rádio Rock
Mgr. Ľuboš Černák
FM
šéfredaktor Rádia Regina Bratislava
Martin Bartišek
riaditeľ regionálneho štúdia SRo
Mgr. Vladimír Puchala
- Rádio Regina Košice
riaditeľ regionálneho štúdia SRo
Mgr. Ján Melich
- Rádio Regina Banská Bystrica
šéfredaktor Okruhu 5 SRo - Rádio Patria Mgr. Alexander Papp
šéfredaktor Okruhu 6 SRo
PhDr. Ladislav Kubiš
- Radio Slovakia International
šéfredaktor Okruhu 7 SRo - Rádio Inet
Vladimír Slaninka
riaditeľ Úseku techniky SRo
Ing. Ladislav Judiak
riaditeľ Úseku informatiky SRo
Ing. Miroslav Jabcon
riaditeľka Úseku riadenia ľudských
PhDr. Bernardína
zdrojov SRo
Borsíková
šéfredaktor Programového centra
Mgr. Peter Kolenič
šéfrežisér Hudobnej umeleckej realizácie Vladimír Valovič
šéfrežisér Slovesnej umeleckej realizácie Mgr. Peter Jezný
Zmeny, ktoré nastali v priebehu roka 2003 v zložení Riaditeľskej rady:
Na poste tajomníka ústredného riaditeľa SRo bol do 15.11.2003 Mgr. Peter Varga. 1.12.2003
bol vymenovaný Mgr. Marek Peteraj.
Na poste šéfredaktora Rádio Slovensko bol do 14.12.2003 Mgr. Karol Farkašovský.
15.12.2003 bol vymenovaný PhDr. Ján Šmihula.
Na poste šéfredaktorky Rádio Devín bola do 14.7.2003 Mgr. Gabriela Rothmayerová.
15.7.2003 bol vymenovaný Ing. Marián Bančej.
Do 30.9.2003 bol na poste riaditeľa Úseku hudobných telies a agentážnej činnosti Prof. Mgr.
Miloš Jurkovič.
1.10.2003 bol na post šéfrežiséra Hudobnej umeleckej realizácie vymenovaný Vladimír
Valovič.
Programová rada SRo

Poradným orgánom ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu bola Programová rada SRo,
ktorá pravidelne vyhodnocovala program Slovenského rozhlasu a predkladala ústrednému
riaditeľovi SRo návrhy a odporúčania na skvalitnenie programu.
Hudobná rada SRo
Ako poradný orgán ústredného riaditeľa Slovenského rozhlasu bola pre obdobie od 2.9.2003
do 31.12.2003 zriadená Hudobná rada, úlohou ktorej bolo z muzikologického hľadiska
definovať hudobné formáty okruhov SRo a ich relácií.

1. Základné zhodnotenie činnosti a hospodárenia Slovenského rozhlasu v
roku 2003
Slovenský rozhlas patrí dlhodobo k najdôveryhodnejším inštitúciám v Slovenskej republike. V
prieskume dôveryhodnosti vybraných elektronických médií realizovanom OMV SRo skončil
Slovenský rozhlas s prejavenou dôverou 76,2 % na prvom mieste. Taktiež podľa výskumu
ÚVVM pri ŠÚ SR z januára 2004 dôverovalo Slovenskému rozhlasu 78 % dospelej
populácie. Slovenský rozhlas si napriek konkurencii komerčných rádií udržuje vysoký podiel
na trhu rozhlasových staníc, ktorý podľa výskumu OMV SRo z novembra 2003 predstavoval
49,8 %. Počúvanosť jednotlivých okruhov SRo bola podľa rovnakého prieskumu nasledovná:
Rádio Slovensko 41,0 %
Rádio Devín 2,6 %
Rádio Rock FM 11,5 %
Rádio Regina 13,3 %
Rádio Patria 3,1 %
V roku 2003 splnil Slovenský rozhlas programové úlohy, celkovo odvysielal 46 244 hodín
programu, z toho 39 437 hodín premiérového programu, čo predstavuje 85,3 %. Podiel
hudby na celkovom vysielaní bol 56,6 %. Slovenský rozhlas na plnenie svojho poslania
využíval 7 programových kanálov, diferencovaných a špecificky zameraných, pričom štyri
základné Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM a Rádio Regina vysielali v 24
hodinovom režime. Podiel regionálneho vysielania na
celkovom programe bol 26,9 % a národnostného a etnického vysielania 8,2 %. Slovenský
rozhlas zabezpečoval taktiež vysielanie do zahraničia v rozsahu 3 699 hodín, čo
predstavovalo 8 % z celkového programu, v šiestich jazykoch - angličtine, francúzštine,
ruštine, nemčine, španielčine a slovenčine pre krajanov v Európe a v zámorí.
Prostredníctvom vysielacieho okruhu Rádio Inet zabezpečoval Slovenský rozhlas internetové
vysielanie, v ktorom prinášal denné spravodajstvo, publicistiku a prehľad o kultúrnom a
spoločenskom dianí.
Od apríla 2003 začal Slovenský rozhlas vysielať podľa inovovanej programovej štruktúry,
ktorá mala za cieľ zdynamizovať, žánrovo i obsahovo skvalitniť vysielanie spravodajstva a
publicistiky na Rádiu Slovensko. Úlohou Rádia Devín bolo zvýrazniť jeho klubový charakter a
špecifi káciu programu pre náročného poslucháča. Na Rádiu Regina a Rádiu Patria išlo o
posilnenie autonómnosti regionálneho vysielania a jeho priblíženie k poslucháčom daného
regiónu.
Zastúpenie jednotlivých žánrov vo vysielaní Slovenského rozhlasu v roku 2003 bolo
nasledovné:
Spravodajstvo 7,6 % Športové vysielanie 1,1 %
Publicistika 45,1 %
Mládežnícka publicistika 2,2 %

Náboženské vysielanie 0,9 %
Literárna a umelecko – dokumentárna tvorba 3,1 %
Vysielanie pre motoristov a armádu 0,8 %
Dramatická tvorba a seriály 1,6 %
Zábavné žánre, humor, satira 1,2 %
Hudobné programy 36,4 %
V rámci pôvodnej rozhlasovej tvorby Slovenský rozhlas v roku 2003 vyrobil a odvysielal v
premiére 57 rozhlasových hier pre dospelých, 7 hier pre mládež, 68 večerníčkov, 25
rozprávkových hier a hier pre deti, 53 častí rozhlasových seriálov. V rámci zábavných žánrov
vyrobil 237 premiérových relácií, z ktorých boli viaceré, so zámerom priblížiť sa k
poslucháčovi, uskutočnené ako verejné nahrávky.
V roku 2003 ďalej pokračoval proces digitalizácie výroby a rozšírenia digitálneho
vysielacieho systému Dalet, čím sa vytvárajú podmienky na technologicky modernú
realizáciu vysielania a racionalizáciu výrobných procesov. Integrovaný rozhlasový
informačný systém – IRIS bol rozšírený o exporty použitej hudby pre autorské zväzy,
automatické reprízy relácií, archív “Zlatý fond” bol doplnený o slovesný fond v štúdiu
Bratislava a aj o fondy regionálnych štúdií, zaviedlo sa elektronické schvaľovanie papiek dokumentácie relácie, čím sa zefektívnili činnosti pri príprave programu.
Ďalšie činnosti
Taktiež ďalšie činnosti Slovenského rozhlasu boli napriek finančným problémom
zabezpečované na vysokej profesionálnej úrovni.
Hudobné telesá Slovenského rozhlasu a Detský a mládežnícky spevácky zbor sa podieľali
na hudobnej produkcii vysielanej Slovenským rozhlasom, keď v roku 2003 nahrali spolu 3
078 minút hudobnej prvovýroby. V rámci koncertnej činnosti sa SOSR predstavil na 15
koncertoch na domácej pôde a reprezentoval slovenskú kultúru i v zahraničí. OĽUN v roku
2003 uskutočnil 25 verejných koncertov.
Vydavateľstvo Pyramída Slovenského rozhlasu v roku 2003 vydalo 9 nových titulov, v
celkovom počte 15 206 zvukových nosičov, z čoho bolo 9 750 kusov noviniek a 5 456 kusov
nosičov bolovyrobených v rámci reedícií.
Odbor mediálneho výskumu SRo v roku 2003 realizoval tri mediálne výskumy na výberových
súboroch 3 500, respektíve 2 500 respondentov, zamerané na získanie aktuálnych údajov o
počúvanosti jednotlivých vysielacích okruhov Slovenského rozhlasu, postavenia SRo na trhu
elektronických médií a ďalších informácií potrebných pre správne nastavenie a smerovanie
programovej skladby SRo. Okrem toho uskutočnil samostatný výskum poslucháčov Rádia
Devín a vzťahu respondentov k profi lovým reláciám tejto rozhlasovej stanice, ako aj výskum
hudobného profi lu Rádia Regina Košice metódou focusových skupín v štyroch mestách
východoslovenského regiónu. Na podnet a v spolupráci s Odbornou redakciou aktuálneho
spravodajstva a publicistiky realizoval dva operatívne výskumy verejnej mienky, ktorých
výsledky boli využité v spravodajských a publicistických reláciách SRo. OMV v roku 2003
realizoval v spolupráci s Ústavom politických vied SAV dva sociologické výskumy v rámci
riešenia úlohy štátneho programu výskumu a vývoja.
Hospodárenie Slovenského rozhlasu v roku 2003
Hospodárenie Slovenského rozhlasu v roku 2003
Hospodárenie Slovenského rozhlasu v roku 2003 malo zložitý priebeh. Už pri konštrukcii
rozpočtu bolo zrejmé, že predpokladané finančné zdroje nepokryjú v plnej výške náklady na

všetky činnosti, ktoré má Slovenský rozhlas stanovené zákonom o Slovenskom rozhlase
zabezpečovať. Vlastné zdroje Slovenského rozhlasu sú limitované najmä počtom
koncesionárov a výškou koncesionárskeho poplatku, ktorá zostala v čase zostavovania
rozpočtu neriešená napriek uzneseniu vlády SR z roku 2000, ktoré zaväzovalo príslušné
rezorty riešiť problematiku úpravy výšky koncesionárskeho poplatku ešte v roku 2001
(nebola upravovaná od roku 1997).
Slovenský rozhlas požadoval vykryť rozdiel medzi vlastnými príjmami a predpokladanými
nákladmi z prostriedkov štátneho rozpočtu. Schválený objem prostriedkov štátneho rozpočtu
však predstavoval iba cca 50 % požiadavky SRo i keď v porovnaní s predchádzajúcim rokom
bol vyšší o cca 43,5 mil. Sk (v roku 2002 boli poskytnuté finančné prostriedky formou
bežného transferu a z FNM SR). Medziročne vzrástli náklady Slovenského rozhlasu v
dôsledku legislatívnych zmien, ako bolo zvýšenie dolnej sadzby DPH o 4 %, preradenie
služby inkasa koncesionárskych poplatkov medzi zdaniteľné plnenia a ďalší rast nákladov
bol najmä z dôvodu zvýšenia cien materiálov, energie a služieb.V roku 2003 nebolo možné
zostaviť vyrovnaný rozpočet a schválený bol rozpočet s predpokladanou stratou vo výške
144,4 mil.Sk. Slovenský rozhlas deklaroval, že po úprave koncesionárskeho poplatku od
1.7.2003 na požadovanú výšku 50,- Sk, je možné túto stratu eliminovať.
Napriek viacerým analýzam, ktorými Slovenský rozhlas dokazoval opodstatnenosť a nutnosť
zvýšenia koncesionárskeho poplatku na sumu 50,- Sk, bola v NR SR schválená novela
zákona o koncesionárskych poplatkoch so sadzbou koncesionárskeho poplatku vo výške
40,- Sk, ktorá zároveň rozšírila povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov aj na
poberateľov starobných dôchodkov s polovičnou sadzbou poplatku. Novela zákona o
koncesionárskych poplatkoch vstúpila do platnosti až od 1.8.2003, čo pre SRo znamenalo,
že v roku 2003 nebolo možné zo zvýšených príjmov z koncesionárskych poplatkov kryť
predpokladanú stratu z hospodárenia v plnej výške. Naviac bol rozpočtovými opatreniami
Ministerstva financií SR znížený transfer zo štátneho rozpočtu pre SRo o 4,7 mil.Sk. V
dôsledku týchto skutočností prijal Slovenský rozhlas mimoriadne úsporné opatrenia najmä v
oblasti spotreby materiálu, nákladov na cestovné a služby. Taktiež bolo rozhodnuté, že
financovanie opráv bude realizované z fondu reprodukcie. Rozpočet nákladov bol
upravovaný v nadväznosti na spresnenievýkonov vysielacích služieb a z dôvodu nárastu
nákladov na inkasopoplatkov v dôsledku zvýšenia počtu koncesionárov.
V rámci riadenia rozpočtu nákladov a príjmov boli uvedené skutočnosti zohľadnené vo
finančných ukazovateľoch upraveného rozpočtu, na základe čoho bol plánovaný ukazovateľ
hospodársky výsledok – strata vo výške 144,4 mil.Sk, znížený o 85 mil.Sk na 59,4 mil. Sk.
Slovenský rozhlas v roku 2003 dosiahol skutočnú stratu z hospodárenia vo výške 63 mil.Sk.
Celkovú výšku nákladov a tým aj hospodársky výsledok ovplyvnil odpis nevymožiteľných
pohľadávok vo výške 22,5 mil.Sk, ktoré sa týkali predchádzajúcich rokov. Z uvedeného
vyplýva, že v bežnom období by dosiahol Slovenský rozhlas stratu z hospodárenia vo výške
40,5 mil. Sk, čo by bola v porovnaní s upraveným rozpočtom nižšia strata o 18,9 mil.Sk.
Tento priaznivý výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek nižšiemu plneniu príjmov z
koncesionárskych poplatkov, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov SRo a to najmä dôsledným
dodržiavaním finančnej disciplíny a realizáciou úsporných opatrení v nákladovej oblasti. K
1.1.2003 nevykazoval SRo v účtovníctve žiadne záväzky po lehote splatnosti. Časť záväzkov
za telekomunikačné služby ešte za rok 2002 vo výške 32,6 mil.Sk bola na základe dohody s
dodávateľom ST, a.s. uhradená v roku 2003. SRo predpokladal, že bude možné tieto
záväzky uhradiť v roku 2003 zo zvýšených príjmov z koncesionárskych poplatkov po
schválení vyššej sadzby poplatku, bez ďalšieho zadlžovania organizácie. Mesačný posun
schválenia novely zákona o koncesionárskych poplatkoch (účinnosť až od 1.8.2003) a
schválenie sadzby poplatku vo výške 40,- Sk malo za následok, že Slovenský rozhlas bol
nútený v roku 2003 riešiť problémy s finančnou disponibilitou a odložiť platby časti záväzkov
za telekomunikačné služby vo výške 64,2 mil.Sk do ďalšieho roka. V roku 2003 boli v
Slovenskom rozhlase uskutočnené organizačné zmeny zamerané na zefektívnenie činností
a zníženie nákladov organizácie. Národnostno – etnické vysielanie Slovenského rozhlasu
bolo presídlené z Prešova do regionálneho štúdia v Košiciach, kde boli s minimálnymi
finančnými nákladmi vytvorené podmienky pre zabezpečenie vysielania programu v

zvýšenom rozsahu a kvalite. V rámci racionalizačných opatrení sa v Slovenskom rozhlase v
roku 2003 zrušilo celkovo 158 funkčných miest. Bol realizovaný outsoursing autodopravy a
zahájená príprava outsoursingu správy a prevádzky budov. Za účelom docielenia
efektívnejšieho riadenia nákladov v Slovenskom rozhlase bol v roku 2003 realizovaný projekt
ďalšieho rozvoja controllingu, ako nástroja na riadenie nákladov v rôznych štruktúrach.

2. Plnenie rozpočtu
2.1. Účtovný výsledok hospodárenia SRo za rok 2003
v globálnych ukazovateľoch bol nasledovný:
(v tis. Sk)
Schv. rozp. Upr.rozp. Skut.pln.
rok 2003
rok2003 rok 2003
Náklady celkom
Príjmy celkom
v tom:
Vlastné príjmy
Bežný transfér
ŠR SR
Hospodársky
výsledok

1 066 244 1 058 2341 051 963
921 811 998 873 988 997
591 811
330 000
-144 433

rozdiel
plnenie
sk.pln. voči upr.
-upr.roz rozp. v %
-6 271
99,4
-9 87699,0

673 524 663 648
325 349 325 349

-9 876
0

98,5
100,0

-59 361

-3 605

x

-62 966

Hospodárenie Slovenského rozhlasu v roku 2003 skončilo stratou vo výške 63 mil. Sk. V
porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahol Slovenský rozhlas vyššiu stratu o 3,6 mil.Sk,
najmä v dôsledku odpisu nevymožiteľných pohľadávok vo výške 22,5 mil.Sk (z toho voči
spoločnosti CDI Holding vo výške 21,6 mil.Sk) pri spracovaní účtovnej závierky. Po
abstrahovaní tejto účtovnej operácie vykázalo hospodárenie Slovenského rozhlasu v
bežnom období stratu vo výške 40,5 mil.Sk, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom menej
o 18,9 mil. Sk. Zníženie rozpočtovanej straty dosiahol SRo napriek nižšiemu plneniu
vlastných príjmov, dôsledným dodržiavaním finančnej disciplíny a realizovanými úspornými
opatreniami v nákladovej oblasti. Priaznivo ovplyvnili hospodársky výsledok aj kurzové
rozdiely (kurzové zisky boli vyššie oproti stratám o 3,5 mil. Sk). Celkovú výšku príjmov a
nákladov ovplyvnili účtovné operáciespojené s predajom dubiózneho majetku - budovy v
Bardejove a chaty na Táloch.
Celkové prevádzkové náklady SRo v roku 2003 boli vo výške 1 052 mil. Sk, čo predstavuje
plnenie upraveného rozpočtu na 99,4 %. Plnenie voči schválenému rozpočtu predstavovalo
98,7 %. Nižšie plnenie rozpočtu bolo vykázané najmä v nákladoch na spotrebu materiálu o
3,2 mil.Sk, na služby o 23,5 mil.Sk a na osobné náklady o 11 mil. Sk. Celkovú výšku
nákladov ovplyvnili vo vysokej miere nerozpočtované náklady ako bol odpis nevymožiteľných
pohľadávok vo výške 22,5 mil.Sk, zostatková hodnota predaného majetku a materiálu vo
výške 4,6 mil.Sk a kurzové straty vo výške 1 mil.Sk. Celkové príjmy dosiahol SRo vo výške
989 mil. Sk, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 99 %. Nižšie príjmy v porovnaní
s upraveným rozpočtom dosiahol SRo vo viacerých zdrojoch vlastných príjmov a to najmä v
koncesionárskych poplatkoch o 17,6 mil.Sk, z vydavateľskej činnosti Vydavateľstva
Pyramída o 1,2 mil.Sk, za vysielanie hudobných pozdravov o 2 mil.Sk. Priaznivo ovplyvnili
celkovú výšku príjmov nerozpočtované príjmy ako boli najmä tržby z predaja majetku a
materiálu vo výške 4,5 mil.Sk, kurzové zisky vo výške 4,6 mil.Sk a neplánované náhrady od
poisťovne vo výške 1 mil.Sk.
2.2. Kvantifikácia dopadu novely zákona o koncesionárskych poplatkoch -

úpravy sadzby koncesionárskeho poplatku na hospodárenie SRo v roku
2003
Hospodársky výsledok – strata bola v schválenom rozpočte plánovaná vo
výške 144,4 mil. Sk za predpokladu jej krytia zo zdrojov vytvorených zmenou
zákona č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších
predpisov – zvýšením sadzby koncesionárskeho poplatku na 50,- Sk od
1.7.2003, tak ako to dokumentovala Dôvodová správa k návrhu zákona a
ako to bolo akceptované zo strany predkladateľa zákona a Výboru NR SR
pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. Predpoklad
generovania ďalších finančných zdrojov v roku 2003 a skutočne generované
finančné zdroje podľa schválenej zmeny zákona č. 212/1995 Z.z. o
koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov je kvantifikovaný
nasledovne:
aktuálny stav koncesionárov
zvýšenie sadzby
dátum účinnosti
finančný zdroj
Predpoklad
1 280 000
+20,- Sk (50,- Sk)
1.7.2003
153,6 mil. Sk
Skutočnosť
1 280 000
+10,- Sk (40,- Sk)
1.8.2003
64,0 mil. Sk
Dopad

-89,6 mil. Sk
V dôsledku schválenia nižšej sadzby koncesionárskeho poplatku, ako bolo
reálne odôvodnené, sa nenaplnili predpoklady pre riešenie plánovanej straty
z hospodárenia o 89,6 mil. Sk.

2.3. Plnenie hlavných zdrojov príjmov Slovenského rozhlasu v roku 2003
Štruktúru a plnenie príjmov v roku 2003 v porovnaní s rozpočtom a predchádzajúcim rokom
znázorňuje nasledovná tabuľka:
Štruktúru hlavných zdrojov príjmov Slovenského rozhlasu v roku
2003 znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmov Slovenského rozhlasu v rokoch 1996 až 2003:

Koncesionárske poplatky
Koncesionárske poplatky sú hlavným zdrojom príjmov Slovenského rozhlasu. Novelou
zákona č.212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa od
1.8.2003 zvýšila sadzba koncesionárskeho poplatku za používanie rozhlasových prijímačov
pre fyzické aj právnické osoby z 30,- Sk na 40,- Sk. Zároveň uvedená novela určila
povinnosť platenia koncesionárskeho poplatku aj poberateľom starobných dôchodkov s
polovičnou sadzbou poplatku.
Počty koncesionárov
K 31.12.2003 evidoval Slovenský rozhlas v oblasti fyzických osôb 1 274 755 koncesionárov
za poplatok, z toho 183 639 koncesionárov za polovičný poplatok. V priebehu roka 2003
pokračoval trend znižovania počtu platiacich koncesionárov, keď sa odhlásilo zo stavu
celkovo 29 012 koncesionárov. Slovenský rozhlas sa v roku 2003 zameral na elimináciu
tohto trendu a na zníženie počtu neplatičov. V spolupráci so spoločnosťou Kasolvenzia, s.r.o.
realizoval akcie v Bratislavskom a bývalom Západoslovenskom kraji, ktorými boli najväčší
neplatiči vyzvaní na úhradu dlžnej čiastky za obdobie január 2002 až jún 2003. Celkovo bolo

oslovených 4 446 dlžníkov, z ktorých pohľadávku uhradilo 915, čo predstavuje úspešnosť
20,6 %. 777 oslovených dlžníkov, čo predstavuje 17,5 %, bolo z rôznychdôvodov vyradených
z databázy a zostávajúcich 61,9 % oslovených na výzvu nereagovalo. Slovenský rozhlas
bude po skompletizovaní potrebných dokladov riešiť vymáhanie týchto pohľadávok súdnou
cestou.
V kategórii právnických osôb evidoval Slovenský rozhlas k 31.12.2003 celkovo 181806
prijímačov a 59 912 koncesionárov. V roku 2003 sa znížil celkový stav prijímačov o 911.
Inkasné stredisko SRo vykonalo v roku 2003 viacero akcií, ktoré boli zamerané na získanie
nových koncesionárov v oblasti právnických osôb. Z databázy Obchodného registra boli
vytipované spoločnosti zamerané na pohostinské, reštauračné, rekreačné a ubytovacie
služby a na neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré neboli vedené v databáze platiacich
koncesionárov. Ďalšie akcie boli zamerané na novovzniknuté fi rmy. Na základe týchto akcií
sa do stavu prihlásilo 770 koncesionárov a 1 158 rádioprijímačov.
Vývoj v počtoch koncesionárov za poplatok v kategórii fyzických osôb
v roku 2003 znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj v počtoch koncesionárov a prijímačov v rokoch 1991 až rok
2003 poskytujú nasledovné grafy:

Právnické osoby - počet prijímačov

Príjmy z koncesionárskych poplatkov
V roku 2003 dosiahol SRo príjmy z koncesionárskych poplatkov vo výške 521,1 mil.Sk, čo
predstavovalo plnenie rozpočtu na 96,7 %. Na celkových príjmoch Slovenského rozhlasu v
roku 2003 sa koncesionárske poplatky podieľali 53 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
sa v dôsledku zvýšenia koncesionárskeho poplatku zvýšili príjmy z tohto zdroja o 12,5 %.
V kategórii koncesionárov - fyzických osôb boli dosiahnuté príjmy vo výške 450,4 mil. Sk. V
porovnaní s rozpočtom bolo dosiahnuté nižšie plnenie o 14 mil. Sk, čo súviselo so zlou fi
nančnou disciplínou platenia koncesionárskych poplatkov evidovanými koncesionármi. V
kategórii právnických osôb boli dosiahnuté príjmy vo výške 70,7 mil. Sk, čo bolo v porovnaní
s rozpočtom menej o 3,8 mil. Sk. Nakoľko koncesionárske poplatky za obdobie 2.polrok 2003
boli fakturované až v novembri a do konca roka neboli realizované všetky platby, účtoval
SRo o predpokladaných príjmoch na dohadných účtoch.
Vývoj príjmov z koncesionárskych poplatkov od roku 1993
znázorňuje nasledovný graf:

Príjmy z reklamy
Príjmy z reklamy tvoria druhý najvýznamnejší zdroj vlastných príjmov
Slovenského rozhlasu. V roku 2003 dosiahol SRo príjmy z reklamy vo výške
95,5 mil. Sk, čo predstavovalo 9,7 % celkových príjmov a 14,4 % vlastných

príjmov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný nárast
prímov o 7,8 %. Najvyššie príjmy boli dosiahnuté na vysielacích okruhoch
Rádio Slovensko v objeme 58,1 mil.Sk a Rádio Rock FM v objeme 35,9
mil.Sk. V roku 2003 sa podarilo udržať dlhodobý vývoj trvalého nárastu
príjmov z reklamy.
Vývoj príjmov z reklamy od roku 1993 znázorňuje nasledovný graf:

2.4. Plnenie nákladov Slovenského rozhlasu v roku 2003
Plnenie rozpočtu podľa nákladových zoskupení a ich podiel na celkových
nákladoch v roku 2003 bol nasledovný:
(v tis. Sk)

Upr.rozp.
na rok 2003
Skut.pl.
rok 2003
Rozdiel
Pln.rozp. v %
% podiel
na celk. nákl.
50 spotreb.nákupy
67 170
65 243
-1 927
97,1

6,2
51-služby
534 722
511 503
-23 219
95,7
48,7
52-osobné náklady
363 095
351 862
-11 233
96,9
33,4
53-dane a poplatky
591 811
1 059
452
174,5
0,1
54-ostatné náklady
607
44 361
23 723
214,9
4,2
55-odpisy, pred.mat
72 000
77 855
5 855
108,1
7,4
59-daň z príjmov
2
80
78
0,0
0,0
Náklady spolu
1 058 234
1 051 963
-6 271
99,4
100,0
Najväčší podiel na celkových nákladoch SRo majú služby, ktoré v roku 2003
predstavovali 48,7 % celkových nákladov. Takmer 50 % týchto nákladov
(251,1 mil.Sk) vynaložil SRo na zabezpečenie šírenia signálu SRo na území
Slovenskej republiky ale aj do zahraničia. V rámci služieb boli ďalšími
najvýznamnejšími položkami náklady na inkaso koncesionárskych poplatkov

(69 mil.Sk), honorárové náklady (38,1 mil.Sk) a poplatky ochranným zväzom
(29,5 mil.Sk). Osobné náklady predstavujú v štruktúre nákladov podľa
zoskupení druhú najvýznamnejšiu položku. V roku 2003 boli osobné náklady
vo výške 351,9 mil.Sk, čo predstavuje 33,4 % celkových nákladov. V
porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný minimálny nárast
osobných nákladov o 1,6 %, avšak objem miezd sa znížil o 0,8 % v dôsledku
racionalizačných opatrení realizovaných najmä ku koncu roka v oblasti počtu
zamestnancov. Výraznejšie zníženie nákladov v tejto oblasti je očakávané v
roku 2004, kedy sa v plnom rozsahu prejavia úspory z titulu realizovaných
opatrení. Priemerná mzda v Slovenskom rozhlase, ktorá bola v roku 2003 vo
výške 17 926 Sk, sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o 159 Sk, čo
predstavuje nárast o 0,9 %.
Štruktúru nákladov Slovenského rozhlasu v roku 2003 znázorňuje
nasledovný graf:

Náklady na výrobu a vysielanie programu jednotlivých okruhov SRo
Náklady na výrobu 1 hodiny celkového programu
(bez nákladov na vysielanie):

Náklady na výrobu 1 hodiny premiérového programu
(bez nákladov na vysielanie):

Náklady na výrobu a vysielanie 1 hodiny celkového programu:

2.5. Vývoj globálnych ukazovateľov hospodárenia SRo
v rokoch 1999 až 2003
Plnenie rozpočtu podľa nákladových zoskupení a ich podiel na celkových nákladoch v roku
2003 bol nasledovný:
Údaje: v tis.Sk
rok 1999 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003.
Náklady celkom
Príjmy celkom
v tom:

866 609
766 642

962 536
843 614

991 899
849 145

vlastné príjmy

504 159

592 191

452

959 941 1 051 963
893 231988 997
606 735

663 648

príjmy zo ŠR SR

262 483

251 423

23 723

286 496

325 349

Hospod.výsledok
k 31.12.

-99 967 -118 922

5 855

-66 710

-62 966

Rezervný fond

x

x

x

45 222

x

Hospodársky
výsledok

x

x

x

-21 488

x

Najväčší podiel na celkových nákladoch SRo majú služby, ktoré v roku 2003 predstavovali
48,7 % celkových nákladov. Takmer 50 % týchto nákladov (251,1 mil.Sk) vynaložil SRo na
zabezpečenie šírenia signálu SRo na území Slovenskej republiky ale aj do zahraničia. V
rámci služieb boli ďalšími najvýznamnejšími položkami náklady na inkaso koncesionárskych
poplatkov (69 mil.Sk), honorárové náklady (38,1 mil.Sk) a poplatky ochranným zväzom (29,5
mil.Sk). Osobné náklady predstavujú v štruktúre nákladov podľa zoskupení druhú
najvýznamnejšiu položku. V roku 2003 boli osobné náklady vo výške 351,9 mil.Sk, čo
predstavuje 33,4 % celkových nákladov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol
zaznamenaný minimálny nárast osobných nákladov o 1,6 %, avšak objem miezd sa znížil o
0,8 % v dôsledku racionalizačných opatrení realizovaných najmä ku koncu roka v oblasti
počtu zamestnancov. Výraznejšie zníženie nákladov v tejto oblasti je očakávané v roku
2004, kedy sa v plnom rozsahu prejavia úspory z titulu realizovaných opatrení. Priemerná
mzda v Slovenskom rozhlase, ktorá bola v roku 2003 vo výške 17 926 Sk, sa oproti
predchádzajúcemu roku zvýšila o 159 Sk, čo predstavuje nárast o 0,9 %.
Štruktúru nákladov Slovenského rozhlasu v roku 2003 znázorňuje
nasledovný graf:

Náklady na výrobu a vysielanie programu jednotlivých okruhov SRo
Náklady na výrobu 1 hodiny celkového programu
(bez nákladov na vysielanie):

Náklady na výrobu 1 hodiny premiérového programu
(bez nákladov na vysielanie):

Náklady na výrobu a vysielanie 1 hodiny celkového programu:

2.6. Kapitálové výdavky SRo

Štruktúru nákladov Slovenského rozhlasu v roku 2003 znázorňuje
nasledovný graf:

Dlhodobý majetok SRo a jeho štruktúra
Obstarávacia účtovná hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku Slovenského
rozhlasu k 31.12.2003 bola 1 550 300 tis.Sk v nasledovnej štruktúre:
Obst. hodnota Zost.hodnota Stup.opotreb.
dlhodobý nehmotný
majetok
dlhodobý hmotný majetok
v tom:
pozemky
umelecké diela a zbierky
stavby

(v tis.Sk)
61 893

(v tis.Sk)
v%
16 16173,9

1 488 407

668 942

55,1

83 311

83 311

x

238
766 148

238
478 550

x
37,5

stroje, prístroje a zariadenia
600 084
100 765
83,2
dopravné prostriedky
38 626
6 078
84,3
Vysokú hodnotu stupňa opotrebovanosti vykazujú kategórie majetku stroje, prístroje a
zariadenia a taktiež dopravné prostriedky. Kritická situácia je predovšetkým v oblasti
technologického vybavenia štúdií, v dôsledku nepostačujúcich finančných zdrojov na ich
obnovu.
Štruktúru dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2003
v obstarávacej hodnote znázorňuje nasledovný graf:

2.7. Prehľad stavu a pohybu zamestnancov
Počet zamestnancov v priemernom evidenčnom prepočítanom počte
Plán zamestnancov v Slovenskom rozhlase na rok 2003 bol schválený v
priemernom evidenčnom prepočítanom počte 1 132. V tomto počte boli už
premietnuté racionalizačné opatrenia v Hlavnej redakcii NEV Prešov a
presun redakcie do RŠ SRo Košice od 1.9.2003. Upravený plán
zamestnancov v priemernom evidenčnom prepočítanom počte na rok 2003
bol 1 113,99. Skutočný počet zamestnancov bol 1 106,96, čo predstavuje
plnenie voči upravenému plánu na 99,4 %.V porovnaní s predchádzajúcim
rokom sa stav zamestnancov v priemernom evidenčnom prepočítanom
počte znížil o 21,08. Počet zamestnancov v priemernom evidenčnom
prepočítanom počte
Nasledovný graf poskytuje prehľad o vývoji v počte zamestnancov SRo v
priemernom evidenčnom prepočítanom počte v rokoch 2000 až 2003:

Počet zamestnancov vo fyzickom stave
K 31.12.2003 bol stav zamestnancov Slovenského rozhlasu vo fyzických
osobách 1088, čo predstavuje v porovnaní so stavom na konci
predchádzajúceho roka pokles o 61 zamestnancov.
Evidenčný počet zamestnancov SRo
k 31.12.2003 bol 974,65
k 31.12.2002 bol 1 133,00
k 31.12.2001 bol 1 147,75

Štruktúra zamestnancov podľa pracovných kategórií k 31.12.2003:

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2003:

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2003:

2.8. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali po dni účtovnej závierky žiadne také udalosti,
ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva, pasíva a výsledok hospodárenia
Slovenského rozhlasu k 31.12.2003 a za rok vtedy končiaci.
2.9. Predpokladaný budúci vývoj činnosti SRo
V decembri 2003 bol schválený Zákon o Slovenskom rozhlase č.619/2003
Z.z., ktorý s účinnosťou od 1.1.2004 upravuje nanovo postavenie, poslanie,
úlohy a činnosť Slovenského rozhlasu a jeho orgánov a hospodárenie a
financovanie Slovenského rozhlasu. Zákon definuje orgány Slovenského
rozhlasu ktorými sú:
Rozhlasová rada
Dozorná komisia Slovenského rozhlasu
generálny riaditeľ
Počet členov Rozhlasovej rady sa zvyšuje z 9 na 15 a zákon vo viacerých
smeroch rozšíril pôsobnosť rady. Novoustanovený orgán - Dozorná komisia
má troch členov a bude plniť úlohy spojené s dohľadom nad riadnym a
účelným hospodárením Slovenského rozhlasu, nad nakladaním s majetkom
Slovenského rozhlasu a využívaním finančných prostriedkov podľa tohto
zákona.
V oblasti plnenia základného poslania - zabezpečenia rozhlasového
vysielania neplánuje Slovenský rozhlas v roku 2004 žiadne zásadné zmeny.
Naďalej bude vysielať na šiestich programových okruhoch, diferencovaných
a špecificky zameraných, pričom štyri základné Rádio Slovensko, Rádio
Devín, Rádio Rock FM a Rádio Regina naďalej vysielajú v 24 hodinovom
režime. Významnejšia zmena sa predpokladá v prípade okruhu Radio
Slovakia International, ak pre účely zabezpečovania tohto špecifického
programového okruhu nebudú poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu, tak ako po uplynulých 10 rokov. V danom prípade ide o špecifický
druh programu zameraný na propagáciu Slovenskej republiky v zahraničí.
V zmysle ustanovenia zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase, má

byť tento okruh financovaný zo štátneho rozpočtu. Slovenský rozhlas bude
nútený zastaviť vysielanie v pásme krátkych vĺn a pripraviť úplne novú
koncepciu výroby a šírenia tohto typu programu s tým, že náklady na tento
produkt sa musia zásadným spôsobom znížiť.
V roku 2004 bude pokračovať proces racionalizácie činností Slovenského
rozhlasu spojený s optimalizáciou hlavných infraštrukturálnych procesov s
využitím outsoursingu vybraných podporných činností (správa a prevádzka
budov, reprografické služby, doprava) a elimináciou nadbytočných
medzičlánkov riadenia, na základe čoho by malo dôjsť k ďalšiemu zníženiu
počtu zamestnancov, ktorý by sa mal ustáliť na počte 900. Vedenie
Slovenského rozhlasu, v snahe znížiť prevádzkové náklady, pripravuje
ďalšie kroky na efektívnejšie využívanie majetku Slovenského rozhlasu.
Plánovaný je dopredaj neefektívne využívaných rekreačných zariadení a
objektov a ekonomickýprenájom dočasne nepotrebného majetku. V hlavnej
prevádzkovej budove – Pyramíde by mali byť prenajaté kancelárske
priestory na dvoch poschodiach. Radikálnejším riešením zníženia nákladov
na prevádzku, údržbu a obnovu objektov SRo je zámer opustenia hlavnej
prevádzkovej budovy – Pyramídy a výstavba novej, efektívnej budovy s
prísnym funkcionalistickým riešením v časovom horizonte cca dvoch až troch
rokov.
Prvoradým cieľom manažmentu SRo je dosiahnuť taký model financovania
Slovenského rozhlasu, ktorý by zabezpečil fungovanie tejto verejnoprávnej
inštitúcie, aby bola schopná plniť svoje poslanie bez neustáleho tlaku na
finančné zabezpečenie jej činnosti. Manažment SRo intenzívne rokuje s
Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom financií SR o systéme určovania
sadzby koncesionárskeho poplatku, ktorý by eliminoval vplyv inflačných
faktorov, a ako ďalší variant predkladá návrh na preklasifikovanie
koncesionárskeho poplatku na platbu za programovú službu. Odbúral by sa
tak nositeľ poplatku – prijímač a zaviedla by sa povinnosť platiť poplatok za
každú domácnosť, čím by sa zvýšil počet platiteľov a zjednodušil by sa
výkon kontroly. Uvedené zmeny je potrebné riešiť zmenou zákona o
koncesionárskych poplatkoch.

2.10. Výdavky na činnosť v oblasti výskumu
Výskumnú činnosť v oblasti počúvanosti zabezpečuje pre potreby
Slovenského rozhlasu Odbor mediálneho výskumu SRo. Výdavky na
uvedenú činnosť v roku 2003 boli vo výške 7 094 tis.Sk. Odbor mediálneho
výskumu bude sústreďovať svoju pozornosť na kontinuálny výskum
počúvanosti programov Slovenského rozhlasu, pretože zavedenie
peoplemetrického merania pre televízne spoločnosti je významnou výzvou
pre výskumné aktivity rozhlasového trhu. Údaje tejto výskumnej činnosti sa
stanú podstatným spôsobom významnejšie, pretože budú predstavovať
dôležitú platformu rozvoja rozhlasového segmentu na mediálnom trhu a
najmä by mali byť dôležitým nástrojom minimálne na udržanie podielu
rozhlasových médií na trhu pri silnej televíznej konkurencii.

2.11. Návrh na riešenie straty z hospodárenia za rok 2003

Hospodársky výsledok Slovenského rozhlasu za rok 2003, účtovný stav k
31.12.2003
predstavoval stratu vo výške
62,966 mil. Sk
Stav rezervného fondu k 31.12.2003 bol vo výške
0,- Sk
Prevod zostatku fondu reprodukcie v prospech vlastného imania
22,168 mil. Sk
Hospodársky výsledok SRo k 1.1.2004 po čiastočnom riešení straty na
ťarchu vlastného imania vo výške zostatku fondu reprodukcie je
40,798 mil. Sk
Slovenský rozhlas navrhuje nasledovné možnosti na riešenie straty za
rok 2003:
1. Krytie straty zo štátneho rozpočtu
(Sú zahájené už predbežné rokovania na základe predložených dokumentov
a materiálov zo strany Slovenského rozhlasu – Reštrukturalizačnej stratégie
a princípov riadenia Slovenského rozhlasu v období prechodu z
trojzložkového na dvojzložkové financovanie, Finančnej stabilizácie
Slovenského rozhlasu, návrhu zmeny zákona o koncesionárskych
poplatkoch, strategické rozhodnutia v oblasti nákladov).
2. Krytie straty zo zdrojov (zisku) vytvorených v roku 2004
Vytvorenie zdrojov je podmienené zmenou zákona o koncesionárskych
poplatkoch – zmena filozofie platby.
3. Krytie straty na ťarchu vlastného imania SRo
Krytie záväzkov sa predpokladá zo zdrojov vytvorených v roku 2004 zo
zvýšených príjmov z koncesionárskych poplatkov (zmenou zákona o
koncesionárskych poplatkoch – zmenou filozofie platby) a úverovým krytím
investičného obstarávania v roku 2004. Tento návrh však predpokladá
výrazný tlak na cash flow Slovenského rozhlasu.
4. Kumulovanie straty do budúcich období
Krytie straty za rok 2003 sa predpokladá z potencionálnych ziskov budúcich
období (od roku 2005) zo zdrojov vytvorených zmenou zákona o
koncesionárskych poplatkoch – prípadne zvýšením sadzby
koncesionárskeho poplatku a zmenou filozofie platby. V tomto prípade hrozí
riziko kumulovania záväzkov v roku 2004.

