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1. Návrh uznesenia

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
odporúča
MZ MČ Bratislava-Rača
zobrať na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2018
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2. Dôvodová správa
Materiál obsahuje Správu o hospodárení spoločnosti za rok 2018, na ktorú nadväzuje Správa
o činnosti spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2018.
V správe o hospodárení nájdete prehľad skutočných výnosov a nákladov spoločnosti za
obdobie od 01.01.2018 – 31.12.2018, vrátane vyúčtovania mediálnych služieb, ktoré
zabezpečujeme pre mestskú časť v podobe vysielania Račianskeho magazínu, grafického
spracovania, tlače a distribúcie Račianskeho výberu, fotografovanie kultúrno-spoločenských
a športových podujatí a administráciu web stránky.
Okrem toho sa spoločnosť venuje aj podnikateľskej činnosti, z ktorých financujeme
a podporujeme vybrané mestskočastné podujatia a ich propagáciu a súčasne šetríme aj
výrazným spôsobom prostriedky mestskej časti. Z príjmov z podnikateľskej činnosti zároveň
financujeme aj chod kancelárie, ako aj ostatné služby viažúce sa na jednotlivé podnikateľské
činnosti spoločnosti.
Príjmy spoločnosti sú rozdelené do dvoch samostatných častí. Prvú časť tvoria finančné
prostriedky pochádzajúce z rozpočtu mestskej časti slúžiace na zabezpečovanie mediálnych
služieb pre mestskú časť, ktorú sú výhradne a len používané na zabezpečenie dohodnutých
činností. Podmienky alokácie a využívania finančných prostriedkov mestskej časti upravuje
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní mediálnych služieb č. 91/2012. Výška týchto
finančných prostriedkov je každoročne schvaľovaná zastupiteľstvom Mestskej časti
Bratislava – Rača, ako súčasť výdavkov Rozpočtu Rače pre ten ktorý konkrétny rok.
Následne je vyššie uvedená Zmluva o spolupráci doplnená o nový Dodatok s odsúhlasenou
výškou financií, alokovaných na zabezpečenie uvedených mediálnych služieb. Vyúčtovanie
týchto mediálnych služieb je kontrolované Dozornou radou a predkladané na Miestnom
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava – Rača ako súčasť Materiálu o hospodárení
spoločnosti za uplynulé obdobie. Finančné prostriedky pochádzajúce z mestskej časti sú
každoročne vyúčtovavané vzhľadom na skutočné plnenie objednaných služieb a neminuté
(ušetrené) finančné prostriedky sú dobropisované mestskej časti a poukázané na účet mestskej
časti po ukončení účtovného roku. Nakoľko uvedené financie, pochádzajúce zo zdrojov
mestskej časti podliehajú zúčtovaniu, nijakým spôsobom neovplyvňujú hospodársky výsledok
spoločnosti, nakoľko ich výška sa po ukončení účtovného roku rovná NULE.
Ďalším zdrojom príjmov spoločnosti sú príjmy, pochádzajúce z jej podnikateľských činností.
K najvýznamnejším podnikateľským činnostiam spoločnosti patria reklamné partnerstvá
k vybraným kultúrno – spoločenským podujatiam, predaj inzercie v Račianskom výbere,
prenájom reklamného priestoru, výroba bannerov a reklamy, ako i predaj račianskych
suvenírov a kníh, ako i komplexné zabezpečenie komerčného pódia Kaufland.
Z týchto príjmov z podnikateľskej činnosti spoločnosti sú v zmysle dohody s mestskou časťou
hradené časti nákladov súvisiacich s propagáciou dohodnutých projektov mestskej časti (bál,
hody, vinohranie). Hradí sa z nich propagácia hodov a vinobrania, vrátane výroby, tlače
a distribúcie plagátov, bannerov, bilboardov, vývesov, ale aj výroba a tlač vstupeniek na
Račištorfský bál. Podľa potreby sa z týchto financií financuje aj vybraný program k týmto
podujatiam.... Ďalej sa z týchto prostriedkov hradí aj všetko, čo súvisí so zabezpečením vyššie
uvedených služieb, či chodom spoločnosti, vrátane administratívneho pracovníka na
polovičný úväzok, príležitostných brigádnikov na pomocné práce, spracovanie účtovníctva,
cestovné konateľky, spotrebný materiál, vybavenie kancelárie, dane a pod....
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3. Materiál
Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2018
Do roku 2011 zabezpečovala spoločnosť Media Rača (vtedajšia Televízia Rača) iba televízne
vysielanie a mestská časť zamestnávala človeka na administráciu web stránky, grafika
a kolportérov Račianskeho výberu, vrátane redaktora. Celkovo bolo na zabezpečenie týchto
činností alokovaných 137 296 €.
Cieľom vedenia mestskej časti bolo znížiť náklady na financovanie médií a súčasne
dosiahnuť medzi nimi aj vzájomnú synergiu. Preto sa v roku 2012 všetky činnosti spojené
s výrobou Račianskeho výberu, jeho distribúciou a administráciou web stránky raca.sk
sústredili do spoločnosť Media Rača (vtedajšej televízie Rača) a od toho času spoločnosť
zmenila aj svoj názov na Media Rača, spol. s r.o.
Ďalším cieľom spoločnosti bolo vytváranie zdrojov na podporu a dofinancovávanie mestsko
častných podujatí, zatraktívňovanie programov, vrátane vytvorenia dovtedy neexistujúcich
račianskych suvenírov a ich následný predaj.
Vďaka novému nastaveniu služieb a vytvoreniu podnikateľských činností sa podarilo
dosiahnuť prvé výsledky už v testovacom období roku 2011. Následne od roku 2012 začala
spoločnosť prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť, z ktorých financujeme, alebo
prispievame na financovanie zabezpečenia propagácie hodov, vinobrania, bálu, čím
významne šetríme výdavky mestskej časti na zabezpečenie týchto činností. Pokiaľ by tieto
náklady neboli pokryté z príjmov z podnikateľskej činnosti spoločnosti, premietlo by sa to na
výraznom navýšení nákladových položiek rozpočtu mestskej časti. V priebehu roka sme
z príjmov pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti podporili aktivity
a projekty mestskej časti v celkovej výške 47 908,00 € (39 924,00 € bez dph). Z toho sme
na propagáciu dohodnutých mestsko častných podujatí v zmysle Zmluvy o spolupráci pri
propagácii (bál, hody, vinobranie) financovali (grafické spracovanie tlačovín, plagátov,
vstupeniek, bulletinov, bannerov, inzercie, propagáciu, výves plagátov, fcb reklamy,
bilboardov, ...) vo výške 11 546,00 € (9 622,00 € bez dph). Okrem toho podporujeme mestskú
časť počas roka aj cenami do súťaží, prefinancovaním interpretov na mestskočastných
podujatiach organizovaných kultúrnym oddelením MČ Rača (napr. skupina Lojzo na
Challange day, skupina PARA na Vinobraní, alebo Hasprovú na bále, a pod...) vo výške
10 826,00 € (9022,00 €). Na zatraktívnenie Račianskeho vinobrania zabezpečujeme
komplexné prefinancovanie tretieho komerčného pódia Kaufland počas Vinobrania na
nám. Andreja Hlinku, ktoré je financované z reklamného partnerstva so spoločnosťou
Kaufland vo výške 25 536,00 € (21 280,00 € bez dph). Okrem podpory mestskej časti
financujeme zo zdrojov pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti aj chod
spoločnosti, vrátane zamestnanca na polovičný pracovný úväzok, externé spracovanie
účtovníctva a ostatné náklady súvisiace s chodom spoločnosti a podnikateľskými činnosťami.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2018
V roku 2018 mala spoločnosť celkové výnosy vo výške 109 625 €.
- Z toho skutočné výnosy v zmysle Zmluvy za zabezpečovanie mediálnych služieb
pre mestskú časť boli po odrátaní ušetrených financií (formou dobropisu) vo výške
41 136,00 €.
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Z toho výnosy z tržieb z vlastných podnikateľských činností (zabezpečenie
produktov reklamné partnerstvá k podujatiam, predaj inzercie v Račianskom výbere,
na webe, výroba a predaj reklamy a reklamných bannerov, zabezpečenie návrhov,
výroby a predaja račianskych suvenírov a kníh, prenájom reklamného priestoru na
trhovisku, vrátane príjmov súvisiacich s komplexným zabezpečením pódia na námestí
A. Hlinku a ostatné výnosy boli v celkovej výške 68 489,00 €.

Zdroj: finstat.sk

Zdroj: finstast.sk

Zdroj: finstat.sk
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140 000,00 €
115 077,00 €
113 466,00 €
109 850,00 €
107 633,00 €
108 383,00 €

120 000,00 €

93 394,00 €
93 014,00 €

100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €

73 354,00 €
66 161,00 €

71 488,00 €
55 788,00 €

64 808,00 €
60 895,00 €
55 477,00 €
54 020,00 €
53 628,00 €

48 916,00 €
54 373,00 €
32 119,00 €
43 575,00 €
40 162,00 €
39 374,00 €
34 279,00 €
15 700,00 €

40 000,00 €
20 000,00 €
- €

- €

- €

Tržby celkom

Z rozpočtu MČ

Z podnikateľskej činnosti spoločnosti

Graf Prehľad podielu jednotlivých tržieb na celkových príjmoch spoločnosti za obdobie 2009-2018
(ceny sú uv{dzané bez dph)

Z vyššie uvedeného grafu je jasne vidieť systém fungovania spoločnosti pred tým, ako sa
začala spoločnosť sústreďovať na podnikateľskú činnosť (2009), ale aj pomer medzi výškou
alokovaných financií na zabezpečenie médií voči tržbám z vlastných podnikateľských
činností. V roku 2011 sme aplikovali na skúšobnú dobu nový model fungovania spoločnosti,
ktorého cieľom bolo vytvorenie nových produktov a zníženie nákladov mestskej časti na
zabezpečenie všetkých mestskočastných médií, ktorých časť bola až do roku 2011
financovaná priamo z mestskej časti a druhá časť cez spoločnosť Televízia Rača v celkovej
výške 137 296,00 €.
Spoločnosť z výnosov svojej komerčnej činnosti od roku 2012 dofinancováva propagačné a
programové aktivity mestskej časti počas najvýznamnejších podujatí.
Ďalšou prioritou bolo dosiahnutie samofinancovateľnosti médií mestskej časti. Vďaka
dobrému nastaveniu podnikateľských činností sa nám podarilo dosiahnuť a zastabilizovať
samofinancovateľnosť médií už v roku 2017 (viď graf). Graf sprehľadňuje aj vývoj tržieb
smerujúci k zabezpečeniu samofinancovateľnosti spoločnosti. Ďalším faktorom, ktorý mal
vplyv na výšku prostriedkov z mestskej bolo obmedzenie rozsahu mediálnych služieb formou
zrušenia televízneho vysielania z dôvodu jeho nehospodárnosti, čo malo za následok ďalšie
zníženie nákladov súvisiacich so zabezpečením mediálnych služieb.
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Obdobie

Celkové výdavky
na zabezp. médií v zmysle
Zmluvy 91/2012

Televízne vysielanie
Račiansky magazín

Račiansky výber (tlač,
graf.sprac.,
distrib.,fotoarchív)

web administrácia
www.raca.sk

PLÁN

SKUT

PLÁN

SKUT

PLÁN

SKUT

PLÁN

SKUT

2018

▼ 43 525
€

▼ 41 136 €

7 563 €

7 403 €

30 506 €

27 247 €

5 355 €

6 486 €

2017

▼ 64 525 €

▼ 58 669 €

28 664 €

24 573 €

30 506 €

27 778 €

5 355 €

6 348 €

2016

▲ 66 684 €

▼ 64 354 €

32 064 €

28 483 €

29 265 €

28 931 €

5 355 €

6 940 €

2015

66 573 €

▲ 66 880 €

34 044 €

31 062 €

28 929 €

28 413 €

3 600 €

7 404 €

2014

▼ 66 573 €

▼ 64 808 €

34 044 €

30 695 €

28 929 €

30 513 €

3 600 €

3 600 €

2013

▼ 71 500 €

▼ 64 825 €

33 221 €

30 767 €

35 529 €

30 059 €

2 749 €

3 999 €

2012

▼ 74 500 €

▼ 73 074 €

40 128 €

34 850 €

31 484 €

36 244 €

2 888 €

1 980 €

2011

137 296 €

137 296 €

96 806 €

96 806 €

35 690 €

35 690 €

4 800 €

4 800 €

Tab: Vývoj výšky financií alokovaných na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť
za obdobie 2009 – 2018 (ceny sú uvádzané s DPH)

Predaj
Predaj
Výroba
Predaj
reklamy
suvenírov reklamy
reklamy v infoskrinky a
9%
6%
Račianskom trhovisko
výbere
4%
6%
Partnerstvá k
podujatiam
Pódium
nad rámec
Kaufland
Partnerstvá k
5%
44%
podujatiam
26%

Graf Príjmy z podnikateľských činností spoločnosti za rok 2018
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Celkové náklady spoločnosti za rok 2018
Celkové náklady spoločnosti za rok 2018 boli vo výške 102 405 €.
- Z toho náklady na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť v zmysle
zmluvy boli oproti pôvodnému plánu (43 525,00 €) vo výške 41 136,00 €. Ušetrené
finančné prostriedky vo výške 2388 € vrátane DPH boli poukázané na účet mestskej
časti dňa 25.01.2019 dobropisom č. 180200001 (viď vyúčtovanie nižšie).
- Náklady na zabezpečenie služieb spojených s podnikateľskou činnosťou
spoločnosti a jej prevádzkou, vrátane nákladov za zamestnancov, cestovné, či
náklady spojené s nákupom tovaru na ďalší predaj, či financovaním komplexných
reklamných kampaní k hodom a vinobraniu boli vo výške 61 269,00 €.

Podpora
projektov MČ
Rača a
propagácia
podujatí
mestskej časti
27%

Zabezpečenie
služieb pre
Pódium
Kaufland
31%

Dane, poistky a
ostatné
10%

Výroba reklamy,
daľší predaj
Predaj
5%
suvenírov
8%

Administratíva,
kancelária
19%

Graf 2 Náklady spoločnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou spoločnosti za rok 2018
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Súvaha, Výkaz ziskov a strát za rok 2018
údaje v €
Súvaha

Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017

STRANA AKTÍV
SPOLU MAJETOK
Neobežný majetok
Obežný majetok
Z{soby
Dlhodobé pohľad{vky
Kr{tkodobé pohľad{vky
Finančný majetok

20 887

27 195

0

0

20 887

27 195

4911

6 005

0

0

5713

7 362

10263

13 828

20 887

27 195

12 436

12 348

6 639

6 639

664

517

59

1 245

5 074

3 947

8 451

14 847

8 451

14 847

STRANA PASÍV
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A Z[VÄZKY
Vlastné imanie
Z{kladné imanie
Fondy zo zisku
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospod{renia po zdanení
Z{väzky
Kr{tkodobé z{väzky

Výkaz ziskov a str{t

Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2017

Výnosy z hospod{rskej činnosti spolu
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Ostatné výnosy z hospod{rskej činnosti
N{klady na hospod{rsku činnosť spolu

109 625

115 727

9 210

3 418

98 423

111 659

1 992

650

102 405

109 866

N{klady vynaložené na obstaranie predaného tovaru

4 811

667

Spotreba materi{lu, energie

5 479

2 159

Služby

69 748

78 424

Osobné n{klady

18 555

25 442

Dane a poplatky

183

334

Opravné položky k pohľad{vkam
Ostatné n{klady na hospod{rsku činnosť
Výsledok hospod{renia z hospod{rskej činnosti
Pridan{ hodnota
N{klady na finančnú činnosť
Ostatné n{klady na finančnú činnosť
Výsledok hospod{renia z finančnej činnosti
Výsledok hospod{renia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospod{renia po zdanení
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-36

1 746

3 665

1 094

7 220

5 861

27 595

33 827

235

239

235

239

-235

-239

6 985

5 622

1 911

1 675

5 074

3 947

Skrátená Súvaha spoločnosti odráža celkovú bilanciu spoločnosti za obdobie dvoch po sebe
nasledujúcich účtovných obdobiach. Výsledok hospodárenia po odpočítaní daní predstavuje
v roku 2018 výšku 5074 €, čo činí nárast o 24% oproti predchádzajúcemu roku (3 946,99 €).
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V roku 2018 sme v nadväznosti na požiadavku Dozornej rady postúpili problémové
pohľadávky vrátane nevymožiteľných exekútorskej spoločnosti, čo sa následne prejavilo aj na
strane príjmov spoločnosti.

Vyúčtovanie mediálnych služieb za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018
Finančné prostriedky pochádzajúce z mestskej časti sú alokované výhradne na zabezpečenie
mediálnych služieb (televízne vysielanie, grafické spracovanie, tlač a distribúciu tlačeného
periodika Račiansky výber a administrácia web stránky www.raca.sk). Z financií
pochádzajúcich z mestskej časti zabezpečujeme pre mestskú časť grafické spracovanie
Račianskeho výberu, ich tlač prostredníctvom Slovenskej grafie, distribúciu v spolupráci so
Slovenskou poštou, ktorá zabezpečuje distribúciu do domácností v starej Rači a na
Východnom a študenta na DoPČ, ktorý zabezpečuje distribúciu Račianskeho výberu
v Krasňanoch a na Slanci. Ďalej z týchto prostriedkov zabezpečujeme fotografovanie
mestskočastných podujatí a ich archiváciu, ako aj administráciu úradnej tabule web stránky
mestskej časti , vrátane jej sekcií, mimo aktualít, nakoľko tie adminuje mediálne oddelenie
mestskej časti.
Finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtu mestskej časti sú každoročne vyúčtované
vzhľadom na skutočné plnenie objednaných služieb, a to po ukončení účtovného obdobia.
Účtovné obdobie trvá od 01.01.2018 – 31.12.2018. Neminuté (ušetrené) finančné prostriedky
dobropisujeme mestskej časti a jeho súčasťou je aj Vyúčtovanie mediálnych služieb.
Vzhľadom na to, že po vyúčtovaní mediálnych služieb a dobropisovaní neminutých financií
na účet mestskej časti sa ich výška rovná NULE, nijakým spôsobom ďalej neovplyvňujú
hospodársky výsledok spoločnosti. V nadväznosti na uvedené môžeme zodpovedne
prehlásiť, že spoločnosť si aj tento rok udržala schopnosť samofinancovania a nie je závislá
od dotácií, či príspevkov mestskej časti.
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Porovnanie finančných plánov 2016 – 2018

Celkov{ výška financií alokovan{ na
zabezpečenie médií s DPH
Celkov{ výška financií alokovan{ na
zabezpečenie médií bez DPH
Račiansky magazín / vysielaný
prostredníctvom Tv Bratislava
112 výroba rel{cie a jej odvysielanie
110 dramaturgia, odvody, daň
112 vyhotovenie videoz{znamov a archív. dok.
pre potreby MČ
Račiansky výber / tlačené periodikum MČ
123 tlač periodika
123 Z{kon o odpadoch
120 grafik, odvody, daň
121 fotoreportéri, odvody, daň
122 distribúcia do schr{nok, odvody, daň
Web str{nka www.raca.sk
130 administr{cia web str{nky

Skutočnosť
Pl{n
2016
2017
64 354,00 € 64 525,00 €

Pl{n
2018
43 525,00 €

Pl{n
2019
35 962,00 €

53 628,00 € 51 532,00 €

36 270,00 €

29 968,00 €

28 483,00 € 28 664,00 €

7 563,00 €

0,00 €

15 344,00 € 16 078,00 €
12 492,00 € 12 586,00 €
647,000 €
0,00 €

4 383,00 €
3 180,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

28 930,00 € 30 506,00 €
13 109,00 € 14 370,00 €
160,00 €
160,00 €
8 209,00 € 8 258,00 €
3 478,00 € 3 758,00 €
4 135,00 € 3 960,00 €
5 784,00 € 5 355,00 €
5784,00 € 5 355,00 €

30 405,00 €
14 269,00 €
160,00 €
8 258,00 €
3 758,00 €
3 960,00 €
5 355,00 €
5 355,00 €

30 506,00 €
14 370,00 €
160,00 €
8 258,00 €
3 758,00 €
3 960,00 €
5 355,00 €
5 355,00 €

Počas tvorby rozpočtu pre spoločnosť Media Rača pre rok 2018 došlo v decembri 2018
k úprave výšky alokovaných finančných prostriedkov na zabezpečenie mediálnych služieb pre
mestskú časť. V zmysle Uznesenia UZN MZ MČ Bratislava – Rača / UZN 365/12/12/17/P,
došlo oproti predchádzajúcim obdobiam k úprave a zníženiu plánovaných finančných
prostriedkov pre rok 2018 slúžiacich na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť
v časti spojenej so zabezpečovaním vysielania Račianskeho magazínu, ktoré pre mestskú časť
zabezpečuje v zmysle Zmluvy spoločnosť Media Rača. Nakoľko bola v zmysle vyššie
uvedeného uznesenia MZ zmenená výška týchto prostriedkov na zabezpečenie spomínaných
mediálnych služieb (požiadavka na zrušenie televízneho vysielania Račianskeho magazínu)
boli finančné prostriedky spoločnosti celkovo znížené na predpísanú čiastku 43 525,00 € a
prerozdelené k 1.1.2018 nasledovne:
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A. Položky finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2018 týkajúce
sa finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu MČ Rača
Alokované na zabezpečenie mediálnych služieb pre mestskú časť v zmysle Zmluvy
o spolupráci č. 91/2012, ktoré boli pre rok 2018 odsúhlasené UZN MZ MČ Bratislava – Rača
/ UZN 365/12/12/17/P.
 Príjmová časť:
- príjem z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rača
na zabezpečenie mediálnych služieb pre rok 2018 vo výške
43 525,00 €
 Výdavková časť:
- plánované výdavky na zabezpečenie mediálnych služieb (zabezpečenie grafického
spracovania a tlače tlačeného periodika Račiansky výber, fotografické služby a administráciu
web stránky www.raca.sk) pre rok 2018
43 525,00 €
Plnenie podľa položiek:
- Račiansky magazín (ukončenie Zmluvy o zabezpečení televízneho vysielania Račianskeho
magazínu / výpovedná lehota plynutie do 31.3.2018, mzd. náklady - dramaturgia)
7 563,- €
- Račiansky výber (tlač RV, odpady, grafické spracovanie, fotopráce
30 506,- €
- Administrácia web stránky www.raca.sk
5 355,- €
- Vedenie samostatného účtu na prostriedky pochádzajúce z rozpočtu MČ
101,- €
Vyššie uvedené zmeny boli v zmysle UZN 365/12/12/17/P zapracované aj do Dodatku č.6
k Zmluve o spolupráci číslo 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území Mestskej
časti Bratislava – Rača
Vzhľadom na skutočné plnenie jednotlivých činností súvisiacich so zabezpečovaním
mediálnych služieb pre mestskú časť v zmysle vyššie uvedenej Zmluvy predkladáme tabuľku
(nižšie) s prehľadom skutočných výdavkov súvisiacich s ich zabezpečovaním v období
01.01.2018 – 31.12.2018. Aj tento rok došlo k ušetreniu finančných prostriedkov vo výške 2
388,46 €. Ušetrené finančné prostriedky boli poukázané na účet mestskej časti začiatkom roku
2019 a to konkrétne 25.1.2019.
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Vyúčtovanie mediálnych služieb za rok 2018
Vyúčtovanie za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018

DOBROPIS
vyúčtovanie plnenia k 31.12.2018

Celkové skutočné n{klady bez dph:

34 279,62 €

Celkové príjmy bez dph:

36 270,00 €

Dobropis bez DPH:

1 990,38 €

Dobropis s DPH v prospech MČ Rača:

2 388,46 €

Račiansky magazín

6 169,02 €

112 mzdy dramaturgia

2 100,00 €

112 odvody dramaturgia

415,80 €

112 výroba vysielania

3 653,22 €

140 poplatky banka, bezpečnostný projekt

84,00 €

Račiansky výber

22 705,49 €

120 mzdy / grafické spracovanie Račianskeho výberu

5 080,00 €

120 odvody / grafické spracovanie Račianskeho výberu

1 788,16 €

121 mzdy / fotopr{ce

- €

121 odvody / fotopr{ce

- €

121 fotopr{ce / zmluvy

2 821,00 €

122 mzdy + zmluvy / roznos Račianskeho výberu
122 odvody / roznos Račianskeho výberu

570,00 €
5,41 €

122 roznos Račianskeho výberu Slovensk{ posta

1 547,18 €

123 tlač Račianskeho výberu

10 793,74 €

124 obaly

100,00 €

Web str{nka www.raca.sk

5 405,11 €

130 administr{cia web str{nky

3 998,00 €

130 odvody administr{cia

1 407,11 €

Šetrenie finančných prostriedkov alokovaných na zabezpečenie fungovania médií mestskej
časti v zmysle Zmluvy 91/2012 nastalo v rámci položiek, alokovaných na zabezpečenie
vydávania mesačníka Račiansky výber (grafické spracovanie, tlač a distribúcia a fotopráce).
Ďalšie šetrenie nastalo aj časti týkajúcej sa zabezpečenia výroby vysielania Račianskeho
magazínu, ktorý bol ukončený v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Rača č. UZN 365/12/12/17/P konaného 3. októbra 2017 k 31.12.2017. Zmluva
o spolupráci so spoločnosťou Viva studio - na výrobu televízneho vysielania Račianskeho
magazínu bola viazaná trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá uplynula až 31.03.2018.
Vysielanie Račianskeho magazínu bolo k tomuto dátumu ukončené spolu so všetkými
službami, ktoré boli potrebné na jeho výrobu. Vďaka vyššie uvedeným šetreniam bola opäť
na účet mestskej časti poukázaná čiastka v zmysle vyúčtovania vo výške 2388,46 € vrátane
DPH.
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B. Položky finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o. na rok 2018 týkajúce
sa finančných prostriedkov pochádzajúcich z podnikateľských činností
Prehľad
plánovaných
a skutočných
z podnikateľských činností pre rok 2018

príjmov

a výdavkov

pochádzajúcich

Okrem činností, súvisiacich so zabezpečovaním mediálnych služieb pre mestskú časť sa
spoločnosť venuje aj podnikateľským činnostiam, z ktorých financujeme nie len chod
spoločnosti, ale aj podporujeme vybrané mestskočastné podujatia a financujeme ich
propagáciu. Vďaka tomuto modelu financovania šetríme výrazným spôsobom prostriedky
mestskej časti a z príjmov z podnikateľskej činnosti zároveň financujeme aj chod kancelárie,
vrátane ostatných služieb viažucich sa na jednotlivé podnikateľské činnosti spoločnosti.
K najvýznamnejším príjmom z podnikateľských činností spoločnosti patria reklamné
partnerstvá k vybraným kultúrno – spoločenským podujatiam, predaj inzercie v račianskom
výbere, prenájom reklamného priestoru, výroba bannerov a reklamy, ako i predaj račianskych
suvenírov a kníh, ako i komplexné zabezpečenie komerčného pódia Kaufland. Z týchto
príjmov z podnikateľskej činnosti spoločnosti sú v zmysle dohody s mestskou časťou hradené
dohodnuté projekty mestskej časti (bál, Hody, Vinobranie). Hradí sa z nich propagácia hodov
a vinobrania, vrátane výroby, tlače a distribúcie plagátov, bannerov, bilboardov, vývesov, ale
aj výroba a tlač vstupeniek na Račištorfský bál. Podľa potreby sa z týchto financií financuje aj
vybraný program k týmto podujatiam.... Ďalej sa z týchto prostriedkov hradí aj všetko, čo
súvisí so zabezpečením vyššie uvedených služieb, či chodom spoločnosti, vrátane
administratívneho pracovníka na polovičný úväzok, príležitostných brigádnikov na pomocné
práce, spracovanie účtovníctva, cestovné konateľky, spotrebný materiál, vybavenie
kancelárie, dane a pod....
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Správa o činnosti
Vývoj a zmeny v spoločnosti
Spoločnosť bola založená 1. júla 2004 pod názvom Televízia Rača, spol. s.r.o. Pôvodne
vysielala prevažne publicistické programy zo života Rače prostredníctvom UPC v lokálnom
územnom rozsahu Bratislava - Rača, Východné a Krasňany.
Spoločnosť prešla viacerými zmenami. Od 16. 08. 2007 je jej jediným 100% spoločníkom
Mestská časť Bratislava – Rača, čo trvá až po súčasnosť. Zabezpečovala výhradne televízne
vysielanie pre MČ Bratislava-Rača prostredníctvom inej dodávateľskej spoločnosti. Ostatné
médiá, ako Račiansky výber a web stránka spravovala mestská časť externými
zamestnancami na dohodu.
Mestská časť hľadala finančne výhodnejší a efektívnejší model fungovania TV Rača. Spojila
sa s Televíziou Bratislava, čím došlo k zníženiu nákladov a nárastu sledovanosti vysielania,
následkom čoho v r. 2011 s dodávateľskou firmou rozviazala zmluvu o dodávke vysielania.
Ďalším cieľom bolo zefektívniť propagáciu mestskej časti a celkovej informovanosti o
aktivitách, kultúrnom, spoločenskom a športovom živote v Rači komplexným a efektívnym
využívaním celého svojho mediálneho priestoru.
26. 12. 2011 spoločnosť zmenila obchodné meno na Media Rača, spol. s r.o. Tento názov
reprezentuje zlúčenie celého mediálneho priestoru: televízie TV Rača, tlačového mesačníka
Račiansky výber a webstránky mestskej časti www.raca.sk.
Združili sa všetky tieto média pod jednotnú správu, ktorá zabezpečuje ich efektívny chod a
tiež vytvára podmienky pre zlepšovanie a rozširovanie možností vzájomnej informovanosti
občanov a komunikácie pre udržanie tradícií, zlepšenie a oživenie kultúrneho, spoločenského,
športového života vo vzťahu samospráva – občan, podnikateľ, školy, združenia a spolky.
Na spracovanie, výrobu všetkých uvedených médií sú alokované prostriedky z rozpočtu MČ
Rača a tieto prostriedky nie je možné použiť na iný účel, ako sú určené. Presné vymedzenie
použitia prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu mestskej časti je zachytené v Zmluve
o zabezpečení mediálnych služieb 91/2012.
Okrem vyššie uvedených prostriedkov si spoločnosť vytvára aj vlastné zdroje, pochádzajúce z
vlastnej podnikateľskej činnosti, ktorá predstavuje najmä vytváranie produktov a ponúk pre
uzatváranie reklamných partnerstiev na významné kultúrno-spoločenské a športové račianske
podujatia (Račištorfský bál, Račianske hody, MDD, Račiansky polmaratón, Račianske
vinobranie ) a výrobu a predaj suvenírov s račianskymi motívmi. Ďalším cieľom Spoločnosti
bolo vytvorenie portfólia služieb, ktoré do spoločnosti prinesú nový zdroj príjmov. Takto
získané finančné prostriedky sú použité v prospech mestskej časti na dofinancovanie-úhradu
za propagáciu kultúrnych podujatí (programy, plagáty, letáky, bannery), obstaranie a úhradu
vybratých vystúpení, programov, či zabezpečenie cien do súťaží a pod.
Správu o činnosti spoločnosti sme tiež rozdelili do dvoch prehľadných častí. Prvá časť je
venovaná podrobnému popisu činností súvisiacich so zabezpečovaním mediálnych služieb
viažucich sa na financovanie z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Rača a v druhej časti
nájdete prehľad činností súvisiacich s chodom spoločnosti a jej podnikateľskými činnosťami,
ako napríklad predaj reklamného priestoru, partnerstvá k podujatiam, či výroba a predaj
račianskych suvenírov.
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Systém fungovania spoločnosti
Spoločnosť má jednu konateľku, ktorá vykonáva obchodné vedenie Spoločnosti vo všetkých
veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti Valného zhromaždenia (jediného spoločníka).
Konateľka má so spoločnosťou uzatvorenú motivačnú mandátnu zmluvu, podľa nej je po
ukončení účtovného obdobia odmeňovaná formou tantiemov z podielu na zisku spoločnosti.

Konateľka spoločnosti
Konateľka koná a rozhoduje v mene Spoločnosti samostatne a má na starosti riadne vedenie
predpísanej evidencie a účtovníctva, spracovanie Výročnej správy spoločnosti, ako i
zabezpečenie ďalších povinností plynúcich z povinností zamestnávateľa, vrátane
vyhotovovania zamestnaneckých zmlúv a dohôd. Ďalej má na starosti zabezpečenie
implementácie aktuálnych predpisov a dodržiavanie povinností plynúcich zo Zákonov
súvisiacich s verejnou správou, vrátane Zákona ku GDPR, Zákona o slobode informácií
211/2000 , Zákona č. 564/2010 Z.z., Takisto má na starosti komunikáciu s reklamnými
partnermi, vyhotovavanie obchodných zmlúv a objednávok s dodávateľmi a zabezpečuje aj
ich pravidelné zverejňovanie na web stránke Spoločnosti. Konateľka spoločnosti je priamo
podriadená starostovi mestskej časti a jej úlohou je napĺňanie cieľov jediného spoločníka, ako
i miestneho zastupiteľstva.
Ďalej má konateľka na starosti zabezpečenie spracovania Účtovnej závierky a jej predloženie
na schválenie jedinému spoločníkovi (starostovi), ako i vyhotovovanie Výročnej správy
Spoločnosti, vrátane jej zverejňovania na web stránke Spoločnosti spolu so všetkými
doplňujúcimi materiálmi. Spracovanie účtovnej závierky spoločnosti zostavuje konateľka
v spolupráci s externou firmou, ktorá spracováva Spoločnosti účtovníctvo a mzdy vždy
začiatkom roka. Spracovanú Účtovnú závierku dáva na schválenie Dozornej rade spoločnosti
a následne aj Jedinému spoločníkovi.
Súčasne v zmysle Zmluvy o spolupráci zabezpečuje pre jediného spoločníka (mestskú časť)
prostredníctvom zamestnancov na DoPČ mediálne služby v podobe vysielania Račianskeho
magazínu, grafického spracovania textov a fotografiií dodaných mediálnym oddelením,
vrátane zabezpečenia tlače a distribúcie tlačeného mesačníka Račiansky výber, ako aj
fotodokumentáciu podujatí a administráciu web stránky mestskej časti Bratislava – Rača.
Okrem zamestnancov vykonávajúcich činnosti súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb
vykonáva konateľka aj podnikateľskú činnosť, z ktorej financuje dohodnuté projekty
mestskej časti, vrátane fiancovania propagácie Hodov, Vinobrania, bálu a pod. okrem iného
z podnikateľských činností je financovaný aj chod spoločnosti. Pre zabezpečenie základných
potrieb Spoločnosti zamestnáva konateľka jednu zamestnankyňu na DoPČ, ktorá vykonáva
vyhotovvanie faktúr, evidenciu pošty a predaj račianskych suvenírov vo vyhradenom čase
(pondelok poobede a štvrtok doobeda).
Zároveň konateľka počas roka osobne vykonáva aj rôznorodú podnikateľskú činnosť
spoločnosti, uzatvára reklamné partnerstvá k podujatiam, manažuje reklamný priestor, vytvára
produkty a ponuky pre zabezpečenie nových reklamných partnerstiev. Ďalej sa venuje predaju
reklamného priestoru a výrobe reklamy, ako i vytváraniu nových projektov, zaujímavých
predovšetkým pre významných komerčných partnerov, ktoré majú za cieľ zatraktívňovanie
existujúcich podujatí. K najvýznamnejším komerčným partnerstvám patrí Pódium Kaufland
na nám. Andreja Hlinku. Pre tohto partnera zabezpečuje konateľka komplexné služby
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v podobe technického, personálneho a programového zabezpečenia počas všetkých troch dní
konania Račianskeho vinobrania.
Na podporu predaja suvenírov zabezpečuje konateľka spoločnosti počas Hodov a Vinobrania
predajný stánok so suvenírmi, ktorý je súčasťou Račianskeho chotára. Pre potreby
zabezpečenia predaja v tomto stánku uzatvára konateľka Zmluvy o zabezpečení služieb.
Ďalej konateľka spolupracuje s oddelením kultúry a športu na zabezpečení produktových
reklamných partnerstiev na podporu ich podujatí, ako napríklad ovocie a vody na Polmaratón,
ceny do súťaží, sladkosti do Mikulášskych balíčkov rozdávaných počas Vianočných trhov,
atrakcie a skákadlá na MDD, alebo iné druhy produktových partnerstiev podľa potreby.
Tieto zdroje, získané z podnikateľských činností spoločnosti sú používané na zabezpečenie
chodu spoločnosti, ale vo veľkej miere sa používajú hlavne na dofinancovávanie
mestskočastných podujatí a projektov, vrátane financovania propagácie k nim.

Zverejňovanie
Aj naďalej pokračujeme vo zverejňovaní dokumentov a informácií vyplývajúcich zo Zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Prehľad všetkých uzatvorených zmlúv
je pravidelne aktualizovaný na web stránke spoločnosti, vrátane faktúr súvisiacich so
zabezpečovaním mediálnych služieb pre potreby mestskej časti. V spomínanej sekcii sa
nachádzajú aj Rozhodnutia jediného spoločníka, jednotlivé rozpočtované obdobia, správy
o hospodárení spoločnosti a množstvo iných dopytovaných informácií.

Zmluvy
Vo väčšine prípadov sme sa snažili všetky jednorázové aktivity spojené so zabezpečovaním
služieb, alebo podnikaním spoločnosti riešiť formou Zmlúv, alebo prostredníctvom platieb na
základe faktúry. Vzhľadom na nastavenie činností spojených s plánom spoločnosti pre rok
2018 sme v roku 2018 vyhotovili celkovo 23 Zmlúv na zabezpečenie služieb. Z toho 7 Zmlúv
v súvislosti s fotografovaním podujatí mestskej časti a 1 na zabezpečenie náhradného roznosu
Račianskeho výberu, nakoľko v mesiaci máj nám nebola Pošta schopná roznos zabezpečiť.
Zvyšné Zmluvy súviseli so zabezpečením programu počas Račianskeho vinobrania, alebo
s podporu mestskej časti vo forme prefinancovania hlavného programu k podujatiam.

Zamestnanci
V roku 2018 sme nemali žiadneho zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Spoločnosť Media
Rača má iba konateľku a zamestnávame ľudí podľa potreby v súvislosti s jednotlivými
úkonmi, súvisiacimi s podnikaním, alebo zabezpečením mediálnych služieb. V priebehu roka
sme zamestnávali ľudí podľa potreby na dohodu, alebo na Zmluvy podľa § 51, alebo §427.
Prevažne to bolo za účelom zabezpečenia mediálnych služieb ako napr. fotografov, ktorých
krytie je viazané na rozpočet mestskej časti.
V roku 2018 sme mali uzatvorených
 4 DoPČ
o z toho 1 DoPČ na administratívne práce a predaj suvenírov,
o 1 DoPČ na grafické spracovanie Račianskeho výberu,
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o 1 DoPČ na dramaturgiu Račianskeho magazínu a
o 1 DoPČ na administáciu webu,


1 DoBPŠ na distribúciu Račianskeho výberu

Zvyšné činnosti súvisiace so zabezpečením administratívnych činností a ostatných výkonov
súvisiacich s podnikateľskou činnosťou spoločnosti (predaj suvenírov počas podujatí, alebo
výves plagátov a iné pomocné práce k podujatiam) sme riešili jednorázovými Zmluvami
podľa § 51, alebo § 427 a boli hradené výhradne z príjmov pochádzajúcich z týchto činností.
Získavanie reklamných partnerstiev k podujatiam, vrátane výroby a predaja reklamy
zabezpečovala konateľka osobne s cieľom zvýšiť tržby a to bez nároku na odmenu, nakoľko
má so spoločnosťou uzatvorenú mandátnu zmluvu, v zmysle ktorej je odmeňovaná raz ročne
formou podielu na zisku Spoločnosti.

Dozorná rada spoločnosti
Dozorná rada je kontrolným orgánom Spoločnosti, ktorý dohliada na jej činnosť. Za svoju
činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozorná rada Spoločnosti má troch členov,
pričom každý člen je poslancom miestneho zastupiteľstva Jediného spoločníka.
Aktuálni členovia Dozornej rady sú:
 Mgr. Moniku Luknárovú, predsedníčku
 JUDr. Juraja Madzina, člena
 Dagmar Gelingerovú, členku.
V roku 2018 zasadali členovia dva krát, a to:
 14.3.2019, kedy schvaľovali predloženú Účtovnú závierku Spoločnosti za rok
2017, Správu o hospodárení spoločnosti, vrátane správy o činnosti za rok 2017 a
 2.10.2018 zasadali k Návrhu finančného plánu Spoločnosti pre rok 2019.
Majetok spoločnosti k 31.12.2018
Spoločnosť si počas svojho fungovania nazhromaždila drobný majetok, ktorý slúži na
podporu jej fungovania, alebo pre potreby mestskej časti. Nižšie uvádzam prehľad
evidencie drobného majetku spoločnosti ku 31.12.2019.
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KANCELÁRIA
EKONOMICKY SOFTWARE POHODA

1

220,00 €

NOTEBOOK HP PROBOOK 430
MAC BOOK AIR

1

531,99 €
1 124,59 €

I PHONE X
REGISTRACNA POKLADNA ERP EURO-50 TE CASH MODEL

1

REGISTRACNA POKLADNA ERP EURO-50 TE CASH MODEL
REZACKA

1

EXTERNY DISK
SCANNER HP SCANJET 300

1

TLACIAREN EPSON L 300
TLACIAREN CANON PIXMA IP 7250 NA DVD

1

16DM00004

USB MIKROFON
FOTOAPARAT SONY DSC ZLATY

1

12DM00002

MIKROSYTEM PHILIPS
KRESIELKA PUR BEZOVE

1

STOLIK KONFERENCNY
KRESLO KANCELARSKE ORLANDO

1

16DM00003

DEKOR KVETINACE HYDROFLORA 150 CM VYSOKE
CHLADNICKA CANDY CCTOS 502 HX

5

16DM00001

MINICHLADNICKA NA VINO
KAVOVAR KRUPS PLNOAUTOMAT

1

16DM00006

1

94,99 €
296,91 €

16DM00007

SKRINKA POD KAVOVAR

1

54,16 €

RAZNICA NA MINCE NA POLENE + 2X VRCHNA RAZNICA

1

915,00 €

KRALOVSKY STAN PRESTRESENIE S KORUNOU

1

846,00 €

PREDAJ SUVENIROV
13DM00014
STOJAN / VESIAK NA TRICKA

1

66,66 €

15DM00005

VITRINA NA SUVENIRY IKEA S OSVETLENM

1

83,25 €

VITRINA NA SUVENIRY IKEA BEZ OSVETLENIA

1

88,22 €

ZAHRADNY ALTANOK ZELENY NA PREDAJ SUVENIROV

3

86,00 €

STANOK NA SUVENIRY

1

90,90 €

3

1

242,01 €
46,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €

1

899,00 €
2 164,00 €

15DM00004
18DM00001
18DM00002
13DM00010
15DM00003
15HV001
16DM00007
16DM00011
16DM00010

12DM00004
16DM00009
16DM00008

1

1

1

1

1

1

3

2

1

911,50 €
244,50 €
278,39 €
13,88 €
58,25 €
59,93 €
130,00 €
48,66 €
71,90 €
95,88 €
190,99 €
172,50 €
19,02 €
198,33 €
80,00 €
138,22 €

ATRAKCIE
13DM00011

15DM00005

PREZENTACIA / PROPAGACIA
13DM00003
PREZENTACNE A STOJANY
13DM00009
PREZENTACNY STOJAN ALU
13DM00008
ROLL UP SUTAZ O NAJLEPSI HODOVY KOLAC
ROLL UP VINOBRANIE
ROOLUP RAZBA MINCI
ROLLUP SUVENIRY
ROLL UP TRADICNE RACIANSKE SPECIALITY
ROLLUP TRADICNE RACIANSKE JEDLA
ROLLUP TRADICNE RACIANSKE KOLACE
V UŹÍVANÍ MESTSKEJ CASTI
12DM000005
ROZHLAS MC RACA
13DM00002
VIANOCNE OSVETLENIE NKD
13DM00004

13DM00012
13DM00001

1
1
1
1
1
1
1

13

3,40 €
6,60 €

1

183,00 €
1 340,00 €

8

ARANZMA STOL NA PLESY
ARANZMA STOL BIG NA PLESY
MINIBOARD TRHOVISKO
ORIGINALNY OBRAZ MALOVANA MAPA MC RACA
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Štruktúra fungovania spoločnosti

Štatutár
Starosta mestskej časti Bratislava Rača

Konateľka

Dozorná rada

Motivačná mandátna zmluva

(3)

(1)

Administratívny pracovník +
predaj suvenírov
DoPČ (1)

Grafik Račiansky výber
DoPČ (1)

Administrácia web
stránky

Fotografi, kameramani

DoPČ (1)

(1-5)

Zmluvy / Faktúry

Distribúcia Račiansky
DoPČ (1)

Pomocné práce
k podujatiam
Zmluvy (podľa potreby)

Vyššie zobrazená organizačná štruktúra vyobrazuje systém fungovania spoločnosti
s farebným rozlíšením podľa toho, z akých finančných prostriedkov sú jednotlivé činnosti
financované. Políčka bez farebného pozadia súvisia so zabezpečením mediálnych služieb,
ktoré sú financované z rozpočtu mestskej časti.
Ostatné činnosti súvisiace s chodom spoločnosti a jej podnikateľskými činnosťami sú
financované z prostriedkov pochádzajúcich z podnikateľských činností a sú farebne odlíšené
zelenou farbou. Týka sa to hlavne administratívnej pracovníčky a ľudí zabezpečujúcich
jednorazové práce súvisiace s organizáciou podujatí, alebo ostatnými pomocnými prácami na
podujatiach. Z týchto financií sú vyplácané aj tantiemy pre konateľku spoločnosti, ako i pre
členov dozornej rady.
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A. Zabezpečovanie mediálnych služieb
Račiansky magazín / televízne vysielanie
V rámci zabezpečenia mediálnych služieb sme v nadväznosti na uznesenie miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Rača ku 31.12.2017 vypovedali Zmluvu so
spoločnosťou Viva studio s trojmesačnou výpovednou lehotou, prostredníctvom ktorej sme od
roku 2012 zabezpečovali výrobu Račianskeho magazínu - ako súčasti vysielania Televízie
Bratislava, ktoré nahradilo pôvodný model Televízie Rača, vysielajúcej na dennej báze.
K ukončeniu vysielania Račianskeho magazínu došlo v zmysle zmluvy (výpovedná lehota 3
mesiace) k 31.03.2018. Do toho času bol Račiansky magazín vysielaný prostredníctvom
Televízie Bratislava (Viva studio) formou dvojtýždenných modulov. Jednotlivé odvysielané
reportáže slúžia mestskej časti ako video archív kultúrno-spoločenského života
odohrávajúceho sa v mestskej časti počas roka. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2018 sme
z alokovaných financií zabezpečili aj natočenie video dokumentu o nominantoch na
Račianske srdce, ktorý bol odvysielaný počas odovzdávania ocenení v Nemeckom kultúrnom
dome. Celkové náklady na ukončenie vysielania Račianskeho magazínu ku koncu marca boli
vo výške 6 169 € bez dph oproti pôvodnému plánu 6 303 € bez dph. Uvedené poníženie
financií na sumu 6 303 € bez dph oproti predchádzajúcim rokom, kedy bolo na výrobu
a vysielanie Račianskeho magazínu alokovaná čiastka 23 887 € bez dph bolo premietnuté aj
vo finančnom pláne spoločnosti pre rok 2018, ako aj v Dodatku č.6 k Zmluve o spolupráci pri
zabezpečení mediálnych služieb č. 91/2012, ktorým každoročne aktualizujeme výšku
odsúhlasených financií miestnym zastupiteľstvom, slúžiacich na zabezpečenie fungovania
médií v zmysle vyššie uvedenej zmluvy.

Račiansky výber
Z finančných prostriedkov mestskej časti alokovaných na zabezpečenie mediálnych služieb
sme opäť zabezpečovali grafické spracovanie podkladov z mediálneho oddelenia do 16
stranového tlačeného periodika Račiansky výber, vrátane jeho tlače a distribúcie jeho 11
vydaní do račianskych domácností. Aj tento rok bol Račiansky výber v čase hodov
a vinobrania obohatený o samostatné prílohy s programom k Hodom a Vinobraniu, ktoré boli
distribuované aj priamo na podujatiach. Distribúcia Račianskeho výberu je na území starej
Rače a Východného zabezpečovaná prostredníctvom poštovej doručovacej služby
a v Krasňanoch a na Slanci prostredníctvom kolportéra. Najväčšie problémy s doručovaním
sú nahlasované v starej Rači na Alstrovej ulici, kde sa nachádzajú spoločné dvory a väčšina
domov nemá domové schránky, alebo majú uzatvorené dvory bez možnosti vstupu. Neustále
pretrváva problém s doručením našich novín do schránok niektorých domácností aj z dôvodu
že zamestnanci Slovenskej pošty sú viazaní postupovať v zmysle §3 ods. 8 zákona o reklame,
kedy sa nedoručujú zásielky do schránok domov, alebo bytových domov označených
„Nevhadzovať letáky“, prípadne do schránok bytových domov, ktoré odmietli reklamu
prostredníctvom žiadosti správcov bytových domov. Preto v prípade, ak je v bytovom dome
zriadené spoločné odkladacie miesto, nechávajú adekvátny počet novín prislúchajúci počtu
takto označených schránok, resp. počtu bytov majiteľov, ktorí vyjadrili vôľu na odmietnutie
reklamy iným spôsobom uložený na toto spoločné odkladacie miesto. Tento problém sa týka
aj lokality Východné - oblasť Šajby.
Ďalšou službou, ktorú zabezpečujeme v zmysle Zmluvy pre mestskú časť je fotografovanie
kultúrno – spoločenských a športových podujatí mestskej časti, ktoré realizujeme
prostredníctvom zmluvných fotografov.
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V súvislosti s tlačou Račianskeho výberu a s tým súvisiacich zákonných povinností máme
uzatvorenú Zmluvu so spoločnosť Natur pack prostredníctvom Zmluvy o plnení vyhradených
povinností v zmysle Zákona 79/2015.
Celkové náklady na zabezpečenie grafického spracovania, tlače a distribúcie račianskeho
výberu, vrátane spravovania fotoarchívu k kultúrno – spoločenským podujatiam mestskej
časti boli vo výške 22 706 € oproti pôvodnému plánu 25 337 €.
Web stránka raca.sk
V rámci zabezpečenia služieb súvisiacich s administráciou web stránky mestskej časti
(www.raca.sk) sme počas roka zabezpečovali import informácií a dokumentov dodávaných
jednotlivými oddeleniami miestneho úradu do jednotlivých sekcií, vrátane úradnej tabule
a materiálov na zastupiteľstvo na web stránke mestskej časti www.raca.sk. Administrácia web
stránky je zabezpečovaná na dennej báze počas pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov,
a to v popoludňajších hodinách, okrem sekcie aktualít, ktorá je aktualizovaná denne
v dopoludňajších hodinách prostredníctvom mediálneho a marketingového oddelenia. Osobné
náklady v spojitosti so zabezpečením aktualizácie úradnej tabule na web stránke mestskej
časti boli v roku 2018 vo výške 5 405 €.
Mediálne služby v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 91/2012 v znení neskorších dodatkov sme
vyúčtovali v Dobropise v prospech mestskej časti. Ušetrili sme 2 388 € vrátane DPH.
Finančné prostriedky boli poukázaná na účet mestskej časti začiatkom roka 2019.
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B. Administratíva
Chod spoločnosti, kancelária
V roku 2019 činnosti spojené s administratívou a prípravou podkladov pre účtovníctvo, ako aj
predaj račianskych suvenírov boli zabezpečované zamestnancom na Dohodu o pracovnej
činnosti (3240,00 €), ktorého pracovná doba bola v pondelok 15,00 – 17,00 hod a štvrtok 8,00
– 11,30 hod. okrem kancelárskych potrieb sme pre potreby výkonu konateľky mimo
kanceláriu zakúpili aj notebook a mobil. Ďaľšie výdavky sú spojené s kuriérskymi službami,
webhostingom domén suveniryraca.sk a mediaraca.sk, servisnými prácami pokladne,
parkovným a poštovným. Všetky uvedené položky sú plne hradené z vlastných zdrojov,
pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti.
Cestovné náhrady, právne služby, 211
Cestovné náklady konateľky boli v celkovej výške 2 813 € a súviseli s výkonom funkcie
konateľky a podnikateľskými činnosťami spoločnosti. Náklady na reprezentáciu boli vo výške
2 366 €. Externé právne služby sme v roku 2018 nevyužívali, nakoľko neboli potrebné.
Všetky uvedené náklady na zabezpečenie spomenutých činností a aktivít boli hradené
z vlastných zdrojov, pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti.
Spracovanie účtovníctva, mzdová agenda
Agenda súvisiaca so zabezpečovaním mesačnej účtovnej, personálnej a mzdovej agendy
spoločnosti je náročná sme na reportovanie pre potreby vypracovania odpovedí na dopyty,
ktoré sú podané v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. a iných neplánovaných dotazov zo strany
občanov. Náklady na spracovanie účtovníctva a miezd v roku 2018 boli vo výške 2366,00 €
a sú takisto hradené z vlastných zdrojov pochádzajúcich z podnikateľských činností
spoločnosti. V roku 2018 sme nevybavovali žiadnu agendu súvisiacu s agendou v zmysle
Zákona č. 211/2000 Z.z.
Pomocné práce k podujatiam
Pomocné práce k jednotlivým podujatiam, ku ktorým sme vytvárali produkty, či služby boli
zabezpečované jednorázovými Zmluvami napríklad v súvislosti so zabezpečením vývesov
reklamy, alebo pomocnými prácami súvisiacimi s komplexným zabezpečením komerčného
pódia Kaufland, ako aj na predaj suvenírov v stánku na podujatí počas Hodov, Vinobrania
a iných akcií.
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C. Podnikateľská činnosť spoločnosti

Podnikateľskou činnosťou spoločnosti je výroba a predaj suvenírov, výroba, predaj
a prenájom reklamy a reklamného priestoru, partnerstvá k podujatiam. Činosti, ktoré tomu
predchádzajú sú plne financované z vlastných prostriedkov, pochádzajúcich z podnikania
spoločnosti.
Výroba a predaj reklamy
V rámci výroby reklamy zabezpečujeme pre miestne firmy výrobu reklamných bannerov,
plagátov a reklamných predmetov. V rámci prenájmu reklamného priestoru zastrešujeme
predaj reklamy v Račianskom výbere, na webe a informačných skrinkách, vrátane reklamy na
trhovisku a na vybraných športoviskách. Počas roka zabezpečujeme tieto služby
prostredníctvom brigádnikov, s ktorými pre tento účel uzatvárame Zmluvy podľa § 51, alebo
§427. Príjmy z výroby reklamy a ostatných činností predstavujú výšku 14 181,00 € (11
818,00 € bez DPH).
Partnerstvá k podujatiam
V rámci reklamných partnerstiev k vybraným podujatiam sme v roku 2018 získali financie od
reklamných partnerov k Račištorfskému bálu, Račianskemu polmaratónu, MDD, Challange
day, Račianskym hodom a Račianskemu vinobraniu. Celkovo vo výške 27 364,00 € (22
804,00 € bez dph). Takisto sme získali generálne reklamné partnerstvo spoločnosti Kaufland,
vďaka ktorému sme pre mestskú časť zatraktívnili
Račianske vinobranie prostredníctvom atrakcie Pódia
na námestí Andreja Hlinku s kompletným technickým,
personálnym zázemím a programom, ktoré bolo v plnej
výške preplatené spoločnosťou Kaufland 38 544,00 €
(32 120,00 € bez dph). Zo získaných reklamných
partnerstiev sa následne kompletne financujú reklamné
kampane
k uvedeným
podujatiam
(grafické
spracovanie, výroba a tlač plagátov a propagačných
materiálov k podujatiam, mediálne kampane, bilboardy,
informačné stojany, reklama v MHD, výves plagátov),
vrátane nižšie uvedených doplnkových podporných
atrakcií k podujatiam. Všetky atrakcie, ktoré
zabezpečujeme v spolupráci s reklamnými partnermi
výrazným spôsobom zvyšujú atraktívnosť jednotlivých podujatí mestskej časti. To, že všetky
vyššie uvedené náklady financujeme z podnikateľských činností spoločnosti, výrazným
spôsobom šetríme súčasne prostriedky mestskej časti. Pokiaľ by sme vyššie uvedené činnosti
nefinancovali z prostriedkov spoločnosti Media Rača, boli by tieto náklady financované
z prostriedkov mestskej časti Bratislava - Rača.
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Podpora mestskej časti
Navyše sme v roku 2018 finančne podporili mestskú časť formou participácie aj na
zabezpečení kultúrneho programu ku vybraným podujatiam. V súvislosti s organizovaním
XII. ročníka Račištorfského bálu sme v roku
2018 financovali časť programu v podobe
hlavného bodu programu (1500 € bez DPH),
zabezpečenia cien do tomboly, fotoštúdia pre
návštevníkov (450 €). Na Račiansky
polmaratón sme zabezpečili cenu do tomboly
(289 €) a maľovanie na tvár (100 €), Počas
Cahallange day sme financovali hlavný
program vystúpenie skupiny Lojzo (2000 €),
počas MDD sme zabezpečovali prenájom
skákacieho hradu (225 €) a sladkosti pre deti
(59 €).
V rámci račianskeho vinobrania sme podujatie podporili program na hlavnom pódiu
v Amfiteátri formou zafinancovania vystúpenia skupiny PARA
(3000 €), tričká a bannery k separovanému odpadu, zberného
miesta. Celkovo sme mestskú časť navyše podporili okrem
bežne dohodnutého financovania propagácie prefinancovaním
vyššie uvedených služieb a programu vo výške 9022 €. Všetky
ceny sú uvádzané bez dph.
V roku 2018 sme sa zapojili aj do podujatia Račiansky
polmaratón a desiatka, kde sme pomohli zabezpečiť
občerstvenie a ovocie pre účastníkov, vrátane komerčného
stanoviska pre reklamného partnera Reifeisen bank a v rámci
MDD sme na zatraktívnenie podujatia zabezpečili maľovanie na tvár, vrátane reklamného
partnera Reifeisen bank so skákadlom, ovocie od firmy Hortim, nealko a cenu do tomboly.
Náklady na tieto podujatia boli vo výške 344 € a boli hradené z vlastných finančných zdrojov
pochádzajúcich z partnerstiev k podujatiam a podnikateľských činností spoločnosti.
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Takisto zabezpečujeme aj partnerstvo k VIP stanu (10 x 10 m) počas Račianskeho vinobrania.
Stan slúži ako priestor pre pozvaných hostí a reklamných partnerov, kde si majú možnosť
oddýchnuť a občerstviť sa. Prístupný je vždy v sobotu od 16,00 do 21,00 hod. pozvaným
hosťom, poslancom a delegáciám z partnerských miest. Okrem výstavby stanu
zabezpečujeme aj kompletný catering s obsluhou prostredníctvom reklamného partnerstva,
ktorý je kompletne prefinancovaný z reklamných partnerstiev k podujatiu. VIP stan býva
umiestnený na Jurkovičej ulice ako súčasť Račianskeho chotára.

Račištorfský bál
V súvislosti s organizovaním XII. ročníka Račištorfského
bálu sme v roku 2018 zabezpečovali fotografovanie
podujatia i návštevníkov, vrátane fotiek z podujatia do
archívu z prostriedkov mestskej časti. Výrobu a tlač
plagátov k podujatiu, tlač vstupeniek, výrobu tlač buletínu
s programom a tombolovými cenami, a vstupenky pre
reklamných partnerov (1 224,00 €) sme financovali
z podnikateľských činností Spoločnosti.
Ako každý rok, aj v roku 2018
konateľka
Spoločnosti
opäť
zabezpečila vyše 90 hodnotných cien do tomboly (viď príloha
bulletin). Ďalej zabezpečila k odovzdávaniu tomboly aj obslužný
personál. Pre návštevníkov sme počas celého večera zabezpečili aj
bezplatné fotenie priamo na mieste prostredníctvom Fotomatu (450,00
€), vďaka čomu dostali návštevníci jednu fotografiu bezplatne. Aj túto
službu sme hradili z podnikateľských príjmov spoločnosti.
Príjem z predaja tombolových lístkov išiel opäť v plnej výške do príjmov
mestskej časti, vďaka čomu sa opäť zvýšili jej príjmy k tomuto podujatiu
o 1548,00 €. Celkové náklady na zabezpečenie vyššie uvedených služieb k račištorfskému
bálu boli vo výške 4 946,00 € a hradili sme ich z vlastných finančných zdrojov
pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti a reklamných partnerstiev k podujatiu.
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Račianske hody
V súvislosti s Račianskymi hodmi sme z vlastných prostriedkov financovali, okrem
komplexného zabezpečenia grafického spracovania
plagátov, aj výrobu reklamných bannerov s logami
partnerov na hlavné
pódium v amfiteátri a
pred
Nemeckým
kultúrnym
domom
vrátane ich tlače,
vývesu a distribúcie.
Financovali sme aj
kompletné
zabezpečenie
propagácie
podujatia vrátane personálneho zabezpečenia Stánku so
suvenírmi, ako súčasti Račianskeho chotára. Celkové
náklady v súvislosti so zabezpečením podujatia boli vo
výške 1 334,00 € a opäť boli hradené z vlastných
finančných zdrojov pochádzajúcich z podnikateľských
činností spoločnosti, vďaka čomu sa opäť ušetrili
prostriedky mestskej časti. Takisto na podporu Súťaže
o najlepší hodový koláč sme zabezpečili poukážky od spoločnosti
Kaufland pre súťažiacich a na materiál.
Račianske vinobranie
V rámci vinobrania sme taktiež z vlastných prostriedkov financovali
kompletné zabezpečenie propagácie a s tým súvisiacu tlač plagátov
a propagačných materiálov, reklamu v inBa, mesačníku Kam do
mesta, platenú FCB kampaň, vyvesenie plagátov na
prezentačných stojanoch
na
peších
zónach
a zastávkach
MHD
v Bratislave,
vrátane
reklamy v dopravných
prostriedkoch.
Zabezpečili
sme
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propagáciu podujatia na bilboardoch v Bratislave a okolí, propagáciu v Pezinskom echu, kam
do mesta, na prezentačných plochách BKIS, .... V súvislosti s podporou mestskej časti
a financovaním propagácie podujatia sme financovali bicykel ako hlavnú cenu vinobrania.
Celkové náklady spoločnosti na zabezpečenie vyššie uvedených služieb boli vo výške
7 264,00 € (6 054,00 bez DPH). € a boli hradené z vlastných finančných zdrojov
pochádzajúcich z podnikateľských činností spoločnosti.
Okrem vyššie uvedeného sme financovali aj jedn z hlavných programov Vinobrania skupinu
PARA v Amfiteátri (3 000,00 € bez DPH) a zabezpečili sme aj ceny do súťaží počas
prestávok na všetkých pódiách.
VIP stan
Ďalej sme počas Vinobrania zabezpečili prefinancovanie
VIP stanu v Račianskom chotári, vrátane občerstvenia.
VIP stan slúži ako priestor na občerstvenie pre
reklamných partnerov a pozvaných hostí, kde majú
zabezpečené občerstvenie v sobotu popoludní. Vďaka
získanému reklamnému mestská ušetrila na nákladoch
približne ako 3 500,00 €.
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Komerčné pódium na nám. Andreja Hlinku (Račianske vinobranie)
Už piaty rok po sebe sme získali generálne reklamné partnerstvo na komerčné pódium na
námestí Andreja Hlinku vo výške 38 544,00 € (32 120,00 € bez dph).

Časť
prostriedkov
získaných
z generálneho
reklamného partnerstva boli použité na kompletnú
technickú, personálnu a programovú realizáciu
komerčného pódia pre reklamného partnera Kaufland
na kruhovom objazde 25 536,00 € (21 280,00 € bez
dph). Celé pódium bolo kompletne financované
spoločnosťou Kaufland vrátane pódia, zastrešenia,
ozvučenia, personálneho zabezpečenia a programu,
vďaka čomu bol obohatený program Vinobrania a
mestská časť zároveň získala tretie pódium
s bohatým programom úplne zadarmo.
Doteraz na tomto komerčnom pódiu vystúpili
hviezdy ako KALI, Majk spirit, Majself, Lukáš
Adamec, .. a dávame priestor aj miestnym spolkom
a hudobným zoskupeniam, aby sa prezentovali.
V roku 2018 bol program na pódiu zatraktívnený
o módnu prehliadku jany Jurčenko, ktorej modely
predvádzali finalistky MISS. Nezabúdame ani na deti, ktorým je venované sobotňajšie
a nedeľňajšie popoludnie. Na svoje si prišli aj fanúšikovia interpretov, pre ktorých sme
pripravili bezplatné autogramiády spojené s fotografovaním s hviezdami - Majkom Spiritom
a Lukášom Adamcom, ktoré zaznamenali obrovský úspech.
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Kvalitný program sa následne prejavil aj na návštevnosti celého podujatia a získali sme
konkurenčnú výhodu oproti iným mestským častiam.
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Račianske suveníry
Predaj račianskych suvenírov je doplnkovou činnosťou našich podnikateľských činností.
Suveníry boli zriadené na základe dopytu obyvateľov s cieľom
uspokojiť potreby ich lokalpatriotizmu v mestskej časti.
Dopĺňanie račianskych suvenírov realizujeme
v spolupráci s mládežou, seniormi, ale aj
miestnymi umelcami. V roku 2018 sme doplnili
zásobu suvenírov o novú kolekciu tričiek a
mikín, vrátane záster a šálok s novou grafikou),
čo sa samozrejme prejavilo aj na navýšení
skladových zásob spoločnosti. Na konci roka
sme so sortimentu zaradili aj nové produkty
suvenírov v podobe šípkového čaju, šípkového
džemu, medíku, sušených jabĺčok a klik-klak
cukríkov.
K najpredávanejším suvenírom aj naďalej patria kuchárske knihy (Tradičné
račianske jedlá a Tradičné račianske koláče), tričká a mikiny, magnetky
a šálky. Predaj suvenírov zabezpečujeme počas roka v pondelok a štvrtok
v kancelárii vo vyhradenom čase, ale i celoročne prostredníctvom eshopu na web stránke
suveniryraca.sk. S predajným stánkom so suvenírmi sa zúčastňujeme na hodoch a vinobraní,
ako súčasť Račianskeho chotára. Na podporu predaja máme zriadenú aj samostatnú FCB
stránku: Suveníry RAČA / Media Rača. Príjmy z predaja suvenírov v roku 2018 boli vo výške
6 714,00 €. Pre ilustráciu vyberám najžiadanejšie suveníry (viď nižšie), ktorých skladové
zásoby dopĺňame priebežne počas celého roka, v nadväznosti na dopyt.
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4. Stanovisk{ st{lych komisií
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Materi{l: Spr{va o hospod{rení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2018
Komisia

stanovisko

zapracované A/N

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ
Bratislava-Rača zobrať na vedomie Správu o
Komisia finančn{ a majetkov{
hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok
2018.
Komisia školsk{, kultúrna,
športov{ a pre podporu
podnikania a vinohradníctva
Komisia životného prostredia,
výstavby, územného pl{nu a
dopravy
Komisia soci{lna a bytov{
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