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Dôvodová správa:
Na základe rozhodnutia Mestského Zastupiteľstva Kolárova č. 207/2015 zo dňa
27.7.2015 bolo požadované od vedenia spoločnosti vypracovanie „podnikateľského
plánu“. Presnejšie vypracovanie dokumentu, ktorý obsahuje detaily o plánoch a
plánovaných zmenách v spoločnosti pre ďalšie obdobie, minimálne na dva roky.
Na základe uznesenia MsZ Mesta Kolárova č.120/2015 zo dňa 27.04.2015 bola
schválená organizačná zmena štruktúry vedenia spoločnosti. Na základe získaných
vedomostí za uplinulých päť mesiacov, t.j. od vymenovania jedného konateľa dňa
18.5.2015, sme pripravili krátky prehľad o stave a hospodárení spoločnosti. Následne
sme zhrnuli potrebné opatrenia a nevyhnutné etapy modernizácie, vývoja a inovácií k
dosiahnutie vytýčených cieľov, dlhodobej vízie pre GútaTV.

V Kolárove, 29.10.2015

Attila Forgács
Konateľ
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dnu budovu,, ani priestorry, sú zabezp
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nájmu od me
esta Kolárovo
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Detaily liicencie:

LLicencia č. T//168 na televvízne vysielanie pod názvvom program
movej
sslužby: Gúta TV. Licencia bola udelen
ná na 12 roko
ov s časovým
m
rrozsahom vyysielania 24 hodín
h
denne. Územným rrozsahom vyysielania je
m
mesto Koláro
ovo. Vysielan
nie je dvojjazzyčné t.j. slo
ovensko‐maď
ďarské
vvysielanie.

č
spoločnosti na zááklade živno
ostenského o
oprávnenia:
Hlavné činnosti


v
výroba
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mov



v
výroba,
vypo
ožičiavanie, d
distribúcia vid
dea a videoprogramov vlaastnej výrobyy



v
výroba,
pred
daj nenahratýých a požičiavvanie nahrattých nosičov zvukových a obrazovo zvvukových
z
záznamov



r
reklamná
ap
propagačná činnosť
č



k
kúpa
tovaru za účelom jeeho predaja kkonečnému sspotrebiteľovvi (maloobch
hod) alebo zaa účelom
j
jeho
predaja iným prevád
dzkovateľom
m živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľľnej živností
s
sprostredkov
vanie obchod
du a služieb v rozsahu voľľnej živnosti



s
sprostredkov
vanie obchod
du a služieb v rozsahu voľľnej živnosti



p
počítačové
služby



s
služby
súvisiaace s počítaččovým spraco
ovaním údajo
ov



v
vydavateľská
á činnosť
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1. Stručné
S
z
zhrnutie
Na základe rrozhodnutia Mestského ZZastupiteľstvva Kolárova čč. 207/2015 zo dňa 27.7.2015 bolo
N
požadovvané od vedenia spoločn
nosti vypraccovanie „pod
dnikateľského plánu“. Prresnejšie vypracovanie
dokumentu, ktorý ob
bsahuje detaaily o plánoch
h a plánovan
ných zmenách v spoločno
osti pre ďalšie obdobie,
ne na dva roky.
minimáln
N základe uznesenia M
Na
MsZ Mesta Kolárova č.120/2015 zo
o dňa 27.04
4.2015 bola schválená
organizaačná zmena šštruktúry veedenia spoloččnosti. Na zááklade získaných vedom
mostí za uplynulých päť
menovania jeedného konaateľa dňa 18..5.2015, smee pripravili krrátky prehľad
d o stave a
mesiacovv, t.j. od vym
hospodáárení spoločn
nosti. Násled
dne sme zhrn
nuli potrebnéé opatrenia a nevyhnutn
né etapy modernizácie,
vývoja a inovácií k do
osiahnutie vyytýčených cieeľov, dlhodob
bej vízie pre Gúta TV.
Tento p
podnikateľsský plán má
á tri dôležitté úlohy
1. núti
n manažm
ment spoločn
nosti premyyslieť si aspeekt podnikan
nia a logicky posúdiť všeetky otázky
s
spojené
s rozzvojom
2. poskytuje
p
m
majiteľovi
(Mesto Kolárovvo) informáccie, na záklaade ktorých sa môže ro
ozhodnúť o
f
financovaní
3. a o spoluúčasti na vybran
ných etapách
h rozvoja
V podstaate sa jedná o podnikateľľský plán ktorý je nástrojo
om prognózyy rozvoja firm
my a nástroj plánovania
a riadeniia.
V druhej kap
pitole dávame stručnú infformáciu o p
pôsobnosti a o štruktúre spoločnosti. Na ďalších
stranách
h analyzujem
me finančnú ssituáciu spolo
očnosti Gúta TV s.r.o. a porovnáme
p
v
výsledky
minulého roka
s aktuáln
nym, neúpln
ným rokom. Snažíme náájsť riešeniee na udržaniie dlhodobeej likvidity sp
poločnosti.
V tretej kapitole pop
píšeme výrob
bky a process ich tvorby. V štvrtej kaapitole popíšeme funkciu
u lokálnych
u ich pôsobn
nosti. V piateej kapitole sme
s
použili
médií naa Slovensku a poukazujeme na nie ľaahkú situáciu
strategiccké plánovan
nie a SWOT analýzu na, to aby sme určili víziu spoločnosti. Na základe tejto vízie
s vytýčen
ním cieľov na
n ceste k n
nej sme v p
poslednej, šiestej kapito
ole popísali jednotlivé oblasti
o
kde
plánujem
me zaviesť inovácie a mod
dernizovať produkty, spo
oločnosť.
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2. Opis
O
Firm
my
Spoločnosť Gútaa TV s.r.o. b
bolo založen
ná notárskou
u zápisnicou č. N1/2005
5,NZ 306/2005 zo dňa
5 na základe uznesenia MsZ č. 344
4/2004 zo dň
ňa 29.11.200
04 a 369/200
04 zo dňa 2
20.12.2004.
5.1.2005
Zakladatteľom a jedin
ným spoločn
níkom je Mesto Kolárovo
o. Sídlom spo
oločnosti je K
Kostolné nám
mestie č.32.
Spoločno
osť nevlastn
ní žiadnu bu
udovu, ani priestory, sú zabezpečeené formou
u prenájmu od mesta
Kolárovo
o. Drobný m
majetok zaob
bstarávaný spoločnosťou
s
u Gúta TV s.r.o. je ved
dený na invventúrnych
súpisoch
h, uvedený m
majetok však jje priamo od
dpísaný, to zn
namená, nem
má žiadnu zosstatkovú hod
dnotu.
Spoločnosť vznikkla dňa 1.1.2
2005 zápisom
m Okresného
o súdu v Nitrre do obchodného registtra, oddiel:
umentom so
o zásadami p
podnikania sú
s stanovy o
obchodnej sspoločnosti
SRO Vl.čč.1677/N. Platným doku
schválen
né a podpísané dňa 18.5.2015. Orgán
ny spoločnossti sú: Valné zhromažden
nie, Konateľ a Dozorná
rada. Vaalné zhromažždenie je najvyšším orgáánom spoločnosti v zastú
úpení primáttorom mestaa Kolárovo,
Árpádom
m Horváthom
m. Jediným konateľom spoločnosti Gúta TV s.r..o. bol vymeenovaný Attiila Forgács
dňom 18
8.5.2015. Tým
m istým dňo
om boli vymeenované člen
novia dozorn
nej rady: Miilan Németh
h, Bc.István
Lengyel, Mgr.István Samu.

2.1..

Predm
met činnossti

Pred
dmetom hlavvnej činnosti spoločnosti n
na základe živnostenskéh
ho oprávneniia sú:










vvýroba vlastn
ných televízn
nych program
mov
v
výroba,
požiččiavanie, disttribúcia videaa a videoprogramov vlasttnej výroby
v
výroba,
pred
daj nenabratýých a požičiaavanie nahraatých nosičovv zvukových a obrazovo‐‐zvukových
z
záznamov
r
reklamná
ap
propagačná činnosť
č
k
kúpa
tovaru za účelom jeho predaja konečnému
u spotrebiteľľovi (maloobchod) alebo za účelom
j
jeho
predajja iným preevádzkovateeľom živnostti (veľkoobcchod) v rozsahu voľneej živnosti
s
sprostredkov
vanie obchod
du a služieb v rozsahu voľľnej živnosti
s
služby
súvisiaace s počítaččovým spraco
ovaním údajo
ov
p
počítačové
služby
v
vydavateľská
á činnosť

Rozh
hodnutím Raady pre vysieelanie a retrransmisiu dň
ňa 8.2.2005 bola udelen
ná licencia č. T/168 na
televíznee vysielanie pod názvom
m programovvej služby: G
Gúta TV. Liceencia bola udelená
u
na 1
12 rokov s
časovým
m rozsahom vysielania 24
2 hodín deenne. Územn
ným rozsaho
om vysielania je mesto Kolárovo.
Vysielanie je dvojjazyyčné t.j. sloveensko‐maďarrské vysielan
nie.
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2.2..

Štrukttúra firmy
y

V sú
účasnom obd
dobí jedna zzamestnankyyňa nepracuje, je na matterskej dovo
olenke. Pre spoločnosť
s
pracuje 10 osôb. Z ttoho na doho
odu o pracovvnej činnosti 8 ľudí. Konateľ pracuje na základe mandátnej
zmluvy a jedna osobaa na 40% praacovný pomeer.

Diagram č.1.: Organiza
ačná štruktúrra
Niektoréé funkcie z diagramu sú zllúčenými fun
nkciami jedneej osoby .

2.3..

Finanččná analýzza

SSpoločnosť pracuje s n
najnižšími m
možnými režžijnými náklaadmi. Nevlaastní žiadny dopravný
prostried
dok, mobilnéé telefóny attď. Rozšíreniee programovvej ponuky a zabezpečen
nie priameho
o vysielania
by bolo veľmi aktu
uálne, ktoré však zo sttrany mestaa by znamenali určité finančné invvestície. V
bí bude nevyyhnutné nap
plánovanie vvýdavkov v ro
ozpočte messta Kolárovo
o, v záujme
nastávajjúcom obdob
skvalitňo
ovania progrramovej služžby.

2.3..1. Obdob
bie 2011‐2
2014
V prvej časti finančn
nú analýzu sme robili naa základe od
dovzdaných a schválenýcch správach o výsledku
hádzajúcim vedením za ro
oky 2011‐201
14:
hospodáárenia spoloččnosti predch
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Ta
abuľka č.1: SSpráva k výsleedku hospod
dárenia spoločnosti Gúta TV
T s.r.o. Kolá
árovo za rok 2
2011

Ta
abuľka č.2: SSpráva k výsleedku hospod
dárenia spoločnosti Gúta TV
T s.r.o. Kolá
árovo za rok 2
2012
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Ta
abuľka č.3: Sp
práva k výsleedku hospodá
árenia spoloččnosti Gúta TTV s.r.o. Kolá
árovo za rok 2
2013

Ta
abuľka č.4: Sp
práva k výsleedku hospodá
árenia spoloččnosti Gúta TTV s.r.o. Kolá
árovo za rok 2
2014
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2.3.1
1.1.

Sum
marizácia fin
nančných m
minulých vý
ýsledkov

Ta
abuľka č.5: P
Prehľad výsled
dkov hospod
dárenia za obdobie 2011‐2
2014

60,000
0.00 €
50,000
0.00 €
40,000
0.00 €
TRŽBY

30,000
0.00 €

NÁKLA
ADY
20,000
0.00 €

HOSPO
ODÁRENIE

10,000
0.00 €
0
0.00
€
2011

2012

20
013

2014

-10,000
0.00 €

Gra
af č.1.: Znázo
ornenie výsleedkov hospod
dárenia za ob
bdobie 2011‐‐2014

9
Podnika
ateľský plán spoločnostti

Gúta TV s.r.o., Kosto
olné námestie 32, 946 0
03 Kolárovo

1
10%
Zo služieb pre mesto
Kolárovo

21%

Z vlastných sslužieb
Ostatné príjmy
69%

G
Graf č.2.: Rozzdelenie príjm
mov v roku 20
014
1%

2%

5%
3%

8%

Mzdové nááklady
Nájomné
Ostatné výýdavky
SOZA
oložka
Opravná po
81%

Poplatky pre banky

Grraf č.3.: Rozd
delenie výdavvkov v roku 2014
2

Z týchto výkkazov a ukazo
ovateľov hosspodárenia je zrejmé, žee náklady na mzdy tvoriaa najväčšiu
časť z ceelkových nákladov. V blízkej budúcno
osti neplánujeeme zvýšiť p
počet zamesttnancov, avšaak musíme
zabezpeččiť plynulosť vysielania a súčasne skvaalitniť prograam a začať s modernizáciou.
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2.3..2. Porovn
nanie stav
vu k 2014
4/12 a 201
15/09
Po vymeenovaní konaateľa dňom 18.5.2015 náásledne sa p
preberali kom
mpetencie, ú
účtovníctvo a inventúra
spoločno
osti koncom JJúla 2015. V priebehu Okktóbra tohto roka sme zhrnuli aktuáln
ny stav hospo
odárenia:
2.3.2
2.1.

Poro
ovnanie sta
avu majetku
u a záväzko
ov spoločnosti GUTA TV
V, s.r.o. k
30.0
09.2015 a k 31.12.2014
4
Údaje zíískané z fin
nančných výkkazov poskyytujú pravdivvý a objektívny pohľad
d na finančn
nú situáciu
spoločno
osti GUTA TV
V, s.r.o., na výýsledky jej ho
ospodárenia za obdobie k 30.09.2015
5 a k 31.12.20
014.

Tabuľka č.6:: Porovnanie stavu majettku

 V
Výsledok ho
ospodárenia za obdobie od 01.01.20
015 ‐ 30.09.2
2015 = STRATA vo výške ‐5.256 €
 Výsledok
V
ho
ospodárenia za obdobie od 01.01.20
014 ‐ 31.12.2
2014 = STRATA vo výške ‐928 €
Spoločnosť evidu
uje k 30.09.2015 pohľad
dávky z obchodného styyku celkom vo výške 2.136 Eur, z
ktorých pohľadávky po lehote splatnosti zza predchádzzajúce účtovvné obdobiaa predstavujú hodnotu
941,34 Eur. Záväzkyy po lehotee splatnosti firma neevviduje. Aktuálny stav p
pohotových finančných
prostried
dkov je oproti predchádzzajúcemu rokku na nižšej ú
úrovni, predsstavuje čiastku 750 eur. SSpoločnosť
v roku 20
015 neinvesttovala do nákkupu hmotnéého majetku.
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2.3.2.2. Porovnanie stavu spo
oločnosti GU
UTA TV, s.r.o. k 30.09.2
2015 a k 31
1.12.2014

Tab
buľka č.7: Porrovnanie hosspodárskej čiinnosti

2.3.2.3. Členenie vý
ýnosov a ná
ákladov spo
oločnosti GU
UTA TV, s.r.o. k 30.09.2
2015

Tabu
uľka č.8: Členenie výnosovv ku dňu 30.0
09.2015
12
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Výno
osy k 30
0.09.201
15

7.9
94 €
0.13 €

5,369.76 €

Tržby za odvvysielanie
TV program
mu
29,120.00 €

Tržby za inzzeráty,
reklamy
(obyvateľstvvo)
Ostatné výn
nosy

Kreditné úro
oky

Gra
af č.4.: Členeenie výnosov ku dňu 30.9..2015

Tabu
uľka č.9: Člen
nenie náklado
ov ku dňu 30.9.2015
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Náklady k 30.09.2
2015
26,352.57 €

3
30,000.00 €
2
25,000.00 €
2
20,000.00 €
1
15,000.00 €
1
10,000.00 €
5,000.00 €

6€
8,725.16
2,127.68 €
310.32 €
129.86 €

292.01 €17.0
4.47 €298.71 €
01 €1,466.44 €34

0.00 €

Gra
af č.5.: Členen
nie nákladovv ku dňu 30.9
9.2015
Keby spoločn
K
nosť Gúta TV
V s.r.o. v roku
u 2014 nedosstala mimoriaadnu dotáciu
u od Mesta K
Kolárovo vo
výške 50
030€ a 2800€
€ hospodárskky výsledok ttoho roka by bola horšia, ‐ 8269€.
Keďže zastup
K
piteľstvo sch
hválil túto do
otáciu a financie nabehlii na účet spo
oločnosti do
ostali sa do
výnosov čo v konečn
nom dôsledkku zlepšil ho
ospodársky vvýsledok spo
oločnosti. Aj keď tieto fin
nancie boli
oužité na náákup kamier,, ale tento vvýdavok priaamo nezhorššil hospodárrsky výsledok, lebo do
hneď po
nákladovv sa dostal aaž za 4 rokyy (doba odpisov). Preto hospodárskyy výsledok vvykázal strattu “len” vo
výške 92
28€.
V roku 2015 financie od Mestta Kolárovo sspolu 34.490
0 € (vrátane o
októbrovej faaktúry). Tržbyy z predaja
14. Mzdové náklady do Septembra 2015
2
spolu
služieb v roku 2015 spolu 5.370 € ‐ pokles vvoči roku 201
35.370 €
€, priemerne za mesiac 3.930 € ‐ náraast voči roku 2014. Ešte o
odpisy za nákkup kamier ttiež zvyšujú
náklady ttohto roka.

2.3..3. Riešen
nie dlhodo
obej likvid
dity
Z anaalýz minulýcch rokov a z porovnania hospodárskkeho stavu spoločnosti
s
je zrejmé, žže musíme
urobiť opatrenia
o
prre udržanie likvidity. Ako
A
štandardne v ekono
omike aj v našom
n
prípaade vieme
postupovvať dvoma spôsobmi: znížiť výdavky alebo zvýšiťť tržby. Spolo
očnosť GútaTTV s.r.o. je v špecifickej
pozícií, leebo svoju čin
nnosť vo väčššom pomere robí pre mesto ako verejne prospešn
né.
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Musíme uvažovaať naraz obo
oma smermi,, t.j. znížiť náklady kde sa dá a zvýššiť tržby ako je možné.
a jedna opeerácia nemô
ôže negatívnee ovplyvniť kvalitu
k
našich
h produktov ani zadržať spoločnosť
Predsa ani
v procese modernizáácie.
Možnostti udržania likkvidity a pod
dporu rozvojaa:
o
o
o
o
o
o
o

ZZníženie pop
platkov (bankky, poštovné atď.)
Z
Zrušenie
nájo
omného za p
priestory od M
Mesta Koláro
ovo
Z
Zmena
v cenníku služieb pre obyvateľstvo
Z
Zvýšenie
tržieb zo služieb
b pre obyvateeľov
P
Použitie
reklaamných služieb naraz cezz viacero kan
nálov (vysielaanie, web, rozhlas, tlač)
V
Využitie
možžností rôznycch dotácií (meestské, VÚC, ministerstváá, EU)
S
Sponzoring

3. Opis
O
výro
obkov
ním mestskeej televízie a predajom súvisiacich
Spoločnosť Gútaa Tv s.r.o. saa zaoberá prrevádzkovan
služieb. Pre zakladateľa, t.j. pree Mesto Kolárovo spoločnosť vytvárra a odvysieela objednan
ný materiál
prostred
dníctvom kkáblovej teelevízie. Pree obyvateľľov poskytu
uje služby zverejneniaa inzercií
prostred
dníctvom toho istého kanálu a na web
bovej stránkee spoločnostii. Našimi produktmi sú:
3.1.1
1. Relácia GútaTV
Jedná saa o hlavný vverejnoprospešný výrobo
ok spoločnossti. Je to výrroba 3x 2 h
hodinového programu.
V sebe zahŕňa: akttuality zo života messta, okrúhlee stoly, rep
portáže, odvysielanie kkultúrnych,
nských a šporrtových podu
ujatí a aktuállneho spravo
odajstva o diaaní sa v mestte s titulkamii.
spoločen
ocesu:
Popis pro






1.krok: Nedeeľa ‐ Redakčn
1
ná rada určí témy
2
2.krok:
Cez pracovné dni ‐ Natááčanie mateeriálov, v po
ondelok sa natočí maateriál pre
s
spravodajstv
vo v štúdiu
3
3.krok
– Strih
h a príprava
4
4.krok
– Odvvysielanie hottového produktu, +2 reprrízy
5
5.krok
– Arch
hivácia záberru

15
Podnika
ateľský plán spoločnostti

Gúta TV s.r.o., Kosto
olné námestie 32, 946 0
03 Kolárovo

3.1.2
2. Mestské
é zastupiteľľstvo
Výroba záznamu
z
zo zasadnutia M
MsZ a násled
dné odvysielaanie v celostti týždenne d
dvakrát a archivácia. Vo
veľkej zaasadačke s d
dvoma kameerami a s po
oužitím určitých mestskýých zariaden
ní sa natočí rokovanie
mestského zastupiteľstva Mesta Kolárovo.
ocesu:
Popis pro
 1.krok
1
‐ Natááčanie materriálu so striho
om naživo naa mieste
 2.krok
2
‐ Nahrratie na web
3. Teletext
3.1.3
Výroba vvideo textovvých novín 24
4 hodín neprretržite zo živvota mesta, inzercie a rekklamy.
ocesu:
Popis pro
 1.krok
1
‐ Príjeem inzerátov,, vyhľadanie správ a mateeriálov (naprr. meteo, foto
o)
 2.krok
2
‐ Nahrratie, priebežžná aktualizáácia

u patrí aj priebežná aktualizácia spravodajstva a televvízneho pro
ogramu na
K celkovéému obrazu
interneto
ovej stránke,, na sociálnycch sietí a prie
ebežná archiivácia záznam
mov.

3.2..

Aktuállny cenník
k služieb Gúta
G
TV s.r.o.
s

3.2.1
1. Cenník služieb pre
e obyvateľo
ov
Reklamaa, oznámeniaa:
 3 dni
20,00 €
 1 týždeň
37,00 €
 2 týždne
60,00 €
Občianskka drobná in
nzercia ‐ všeo
obecná:,
 1 týždeň
6,00 €
 2 týždne
9,00 €
Blahožellanie, poďakkovanie, spom
mienka:
 3 dni
2,50 €
 1 týždeň
5,00 €
Občianskka drobná in
nzercia ‐ pred
daj, prenájom
m:
 1 týždeň
 2 týždne
Verejné oznámenie:


1 deň

8,00 €
12,00 €
2,50 €

uvedené vráttane DPH v €
€.
Ceny sú u
Nie sme platcami DP
PH.
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3.2.2
2. Rozpis sslužieb pre vlastníka – Mesto Kolárovo
 Výroba
V
3x2 hodinového
h
p
programu (akktuality zo života mesta, okrúhle stolyy, reportáže))
o
odvysielanéh
ho týždenne dvakrát s titu
ulkami: 1.260
0,‐ €.
 Výroba
V
záznaamu zo zasad
dnutia MsZ a následné od
dvysielanie v celosti týždeenne dvakrátt: 720,‐ €.
 Archivácia
A
zááznamov rokovania MsZ n
na DVD nosičč 250,‐ €.
 Výroba
V
video
o textových n
novín 24 hod
dín nepretržitte zo života mesta,
m
odvyssielanie kultú
úrnych,
s
spoločenskýc
ch a športovýých podujatí a aktuálneho
o spravodajsstva s titulkam
mi, aktualizácia
s
spravodajstv
va a televízneeho programu na internettovej stránkee Gúta TV s.rr.o.: 950,‐ €
 Režijné
R
náklaady spojené s výrobou a vvysielaním programov: 46
60,‐ €.

4. Funkcia
F
llokálnej ttelevízie
Podľľa Správy o sttave vysielan
nia za rok 2013 na Sloven
nsku k 31. 12
2. 2013 existo
ovalo 64 lokáálnych a 20
regionálnych televíziií médiami. Z právneho h
hľadiska sú lo
okálne televíízie súkromn
nými platia p
pre nich tie
úkromných vvysielateľov a mali by byť financovanéé z príjmov z reklamy.
isté pravvidlá ako pre ostatných sú

4.1..

Rovnováha med
dzi službo
ou pre verrejnosť a ziskovosť
z
ťou

Proggram, ktorý lokálne teleevízie vysielaajú, má všakk skôr charaakter verejno
o‐právneho servisu. V
spravodaajských a pub
blicistických reláciách sprrostredkujú informácie
i
o živote v meeste, regióne,, o činnosti
samosprrávy; v dokumentoch maapujú region
nálnu históriu
u a kultúru; v diskusnýcch reláciách rozoberajú
lokálne p
problémy. In
nformujú o ľu
uďoch, ktorýých diváci poznajú, o mieestach, ktoré sú im dôverrne známe.
Prinášajú
ú témy, s kttorými sa mô
ôžu ich diváci stotožniť. Mali by svo
ojim divákom
m ponúkať p
podrobný a
zároveň ucelený obrraz o dianí v meste, dávvať im možno
osť vyjadrovvať sa k miesstnym probléémom, byť
m pri rôznycch životných situáciách. V
Vo veľkej čassti práve tietto aspekty nám chýbali
praktickýým poradcom
z programu GútaTV a preto musíme premyslieť si program
movú štruktú
úru.
V
Výhodou
lokkálnych TV jee, že informááciám mestsského charakkteru môžu vvenovať väčšší priestor,
než aký by dostali v regionálnyych médiách
h, ak by sa vôbec dostaali do centraa ich záujmu. Lokálne
televíznee vysielanie nie je lacnýý biznis. Väččšina, približžne 60% lokáálnych TV sttaníc je vo vvlastníctve
miest a o
obcí, priamo
o dotovaných
h z mestskýcch rozpočtovv, 40% je v ru
ukách komerrčných subjekktov. Ale aj
značná časť z kom
merčných su
ubjektov dostáva väčšiee či menšiee dotácie n
napríklad naa prípravu
f
inje
ekcia, ktorá ich pomáhaa udržiavať p
pri živote. Ekonomická
spravodaajstva. Je to významná finančná
situácia v regiónoch je zlá, reklamný trh slab
bý. To sú riziiká, ktoré oh
hrozujú finan
nčnú stabilitu
u lokálnych
u, financovaanie z mestsského rozpočtu má do istej
i
miery
televízií. Keďže plniaa verejnopráávnu funkciu
svoje op
podstatneniee. Ale rovnako má svojee opodstatneenie aj otázkka, či môžu byť lokálni vysielatelia
v
redakčnee nezávislí od
o svojich „chlebodarcovv“. Je problém nájsť rovvnováhu med
dzi službou verejnosti,
nezávislo
osťou a ziskkovosťou. Prre spravodlivvosť treba d
dodať, že totto nie je len
n problém lo
okálnych a
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regionálnych televízií. Čo teda treba urobiťť, aby lokáln
ne a regionálne televíziie neboli hláásne trúby
ov, ale užitoččná služba pre občanov?
úradníko
Podľľa zákona1 jee „vysielateľ povinný zabeezpečiť všesttrannosť info
ormácií a názzorovú plurallitu v rámci
vysielaneej programo
ovej služby, zabezpečiť objektívnosťť a nestrann
nosť spravod
dajských pro
ogramov a
politicko
o‐publicistickýých program
mov; názory a hodnotiacee komentáree musia byť o
oddelené od informácií
spravodaajského charrakteru“.

4.2..

Zásady
y informo
ovania v m
médiách fin
nancovan
ných z verrejných zd
drojov

Portál www.otevvrete.cz, ktorý sa venuje transparenttnosti samosspráv v Česku
u, navrhol pravidlá pre
o radničného
o periodika. Odporúčania boli formulované pre tlačenéé periodiká vydávané
dobrého
samosprrávami, ale ssú platné aj pre lokálne a regionálnee médiá, ktoré fungujú n
na podobnom
m princípe.
2
Pokiaľ sú
ú lokálne teleevízie financo
ované úplne alebo čiastoččne z verejnýých rozpočto
ov musia:










ZZabezpečovaať službu všetkým občanov, aj tým,, ktorí nie sú
ú aktuálnem
mu politickém
mu vedeniu
o
obce/mesta
naklonení. V
Vedenie obcce musí rešp
pektovať, že existujú aj iné názory n
na riešenie
o
obecných
prroblémov, neež aké ono presadzuje. Ich publikovvaniu nesmiee brániť, anii žiadať od
r
redakcie,
abyy ich bagatelizovala a/aleebo akýmkoľvvek spôsobom znevažovaala.
P
Priestor
ven
novaný alterrnatívnym náázorom by ssa zhruba m
mal blížiť pomeru medzii miestnou
k
koalíciou
ao
opozíciou. Zvverejňovať p
polemiku či odlišné
o
názorry treba v ro
ozsahu primeeranom ich
z
zastúpeniu
v miestnych p
pomeroch. A
Ale nielen to.. Z obrazovieek by mal zazznieť aj hlas občianskej
v
verejnosti,
zaangažovaneej v tematikee, ktorej sa príspevok týýka. V lokálno
om prípade by sa mali
k danej témee vyjadriť posslanci z SMK ako aj NEKA poslanci z jeednotlivých frrakcií.
P
Pokiaľ
majú lokálne teleevízie objekttívne informo
ovať o vedeení obce a kontrolovať jej výkon v
z
záujme
sprostredkovaniaa informácií obyvateľom,, nemôžu byyť pod priam
mou kontrolo
ou vedenia
o
obce.
K vyvááženej a nesttrannej inforrmovanosti o
obyvateľstva mesta Kolárrovo by malaa dohliadať
d
dozorná
rada. Minimálne raz za polrok by mala zasadať a vvyjadriť sa k aktuálnej prrogramovej
š
štruktúre.
C dozornú
Cez
ú radu, volen
nú nezávislee od vedenia obce, môžže verejnosťť posilniť kontrolu nad
l
lokálnym
vyssielateľom, ktorého
k
vlasstníkom je m
mesto. Dozorná rada by mala sledovať pomer
z
zastúpenia
m
miestnych po
olitikov vo vyysielaní v prieebehu istého
o časového obdobia
o
avp
prípade, že
n
nezodpovedá
á rozloženiu politických a názorových
h síl v meste, upozorniť n
na to vedenie televízie.
T
Tento
monittoring by m
mal zabezpeččiť pluralitu názorov, ku ktorej je kaaždý vysielatteľ viazaný
z
zákonom.
Č
Členovia
dozzornej rady nemajú
n
zasaahovať do ko
ompetencií rredakcie a ro
ozhodovať o detailoch,
n
napr.
formee spracovan
nia príspevkku, nápravy nedostatku
u, prípadnee postihu rredaktorov.

1

Zákon o vysielaní
v
a retra
ansmisii 308/20000 Z. z. o vysiellaní a retransmiisii a o zmene zá
ákona č. 195/20
000 Z. z. o
telekomun
nikáciách, § 16, odstavec 3 a), b)
b
2
Viac sa d
dočítate na www
w.otevrete.cz, a
ale aj na http://w
www.transpareency.sk/wp‐
content/up
ploads/2010/099/TIS_odporuca
ania.samospravva.pdf
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Hodnotenie redakcie sa nemôže zakkladať na prrincípe „páči sa mi/nepááči sa mi“, aale sa musí
H
o
opierať
o zzákladné štaandardy žurrnalistiky, prredovšetkým
m princíp pravdivosti, objektivity,
o
3
v
vyváženosti
a názorovej p
plurality .

5. Stratégia
S
a a ciele
5.1..

Strateg
gické plán
novanie a strategiccký manažžment

V po
oslednom ob
bdobí sa klad
die dôraz naa umenie prekonávať prrekážky, v p
podnikateľskkej sfére je
častejším
m cieľom preežitie ako zissk. Náš prípaad je dobrý príklad
p
na teento problém
m. Tvorba strrategických
cieľov m
musí akceptovvať stále časttejšie zmeny v externom i internom p
prostredí, kto
oré vyvolávaajú potrebu
prispôso
obiť sa, perrmanentne zzdokonaľovaať a inovovvať svoje prrodukty. Dô
ôvodom vzn
niku tohto
dokumentu bola abssencia vízie a strategickýých cieľov spo
oločnosti Gú
úta TV s.r.o.
K tom
mu aby spo
oločnosť ved
dela rozvíjaťť prípadne rozšíriť svoje aktivity, zzlepšiť svojee produkty
a dosiahnuť lepšie ho
ospodárske vvýsledky je potrebné vytýýčiť víziu. Vízziu spoločnossti, ktorá zah
hŕňa všetky
strategiccké ciele, je vzdialená
v
do
o budúcna. M
Možno nie je dosiahnuteľľná, ale pomo
ocou rozčlenenia cieľov
a určení orientačných
h časov na reealizáciu jedn
notlivých straategických cieľov nás vžd
dy priblíži k d
dosiahnutiu
tejto víziie. Vízia určí smer vývoja spoločnosti.

3

Český pro
ojekt Radniční liisty bez cenzuryy zaviedol Indexx IRON – Index rrôznosti názorovv, ktorý „předsttavuje poměr vššetkých
“politickýcch sdělení“ k těm
m z nich, která jjsou sdělením od
dlišným od názo
oru radnice, tj. vládnoucí koalicce.“ Cím vyšší IR
RON, tým
vyššie názo
orová pluralita.
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Graf č.6.:: Strategické ciele a vízie

Podľa získan
P
ných poznattkov z predcchádzajúcich analýz, priihliadnutím na poslaniee a funkciu
spoločno
osti Gúta TV s.r.o. sme sfo
ormulovali vííziu ako poslanie takto:

„Cieľom spoločnostti Gúta TV ss.r.o. je posstupne rozširovať audio
ovizuálnu fu
unkcionalitu s novými
webové spraavodajstvo. Cieľom
C
je a musí byť n
nezávislosť,
formamii prejavenia ako napríkklad tlač a w
zároveň musí byť p
pre diváka aatraktívna, informovať
i
a rozširovaťť také hodn
noty, ktoré podporujú
nské myslen
nie. Postupne
e rozvíjajúcaa spoločnosťť časom by ssa rozšírila aaj s marketingovými a
spoločen
komunikkačnými akttivitami, a pre občano
ov by slúžila prioritn
ným zdrojom
m informácií v meste
Kolárovo
o.“

Považovali ssme za nutn
P
né sformulo
ovať víziu sp
poločnosti, aby sme veedeli postavviť firemnú
stratégiu
u a na základe toho postaaviť „akčný p
plán“. Doposiaľ sa vychád
dzalo z toho, že pokiaľ máá byť obsah
stratégiee presvedčivýý, má forma znázornenia druhoradý vvýznam. Tentto spôsob uvvažovania sa mení. A to
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v miere,, v ktorej si manažéri u
uvedomujú, žže stratégie ide úspešn
ne realizovaťť len vtedy,, keď sú v
organizáácii pochopen
né a prevedeené do operaatívy.

D
Diagram
č.2.:: Vzťah vízie sso základným
mi perspektívvami spoločnosti

Pre očakkávaný rozvo
oj mestskej televízie je po
otrebné:






SSformulovať funkciu messtskej televíziie
I
Identifikovať
ť jeho silné a slabé stránkky spoločnossti
I
Identifikovať
ť možné ohro
ozenia procesu implemen
ntácie stratéggie na daný ččasový horizo
ont
V
Vhodne
rozd
deliť úsilia zam
mestnancov pre výrobu p
produktov
K
Kontinuálne
sledovať pro
oces implemeentácie tejto stratégie (sp
pätná väzba)

Diag
gram č.3.: Prroces strateg
gického pláno
ovania
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5.2..

SWOT Analýza sspoločnossti ‐ silné a slabé strránky

SWO
OT analýza jje nástroj strategického
o plánovaniaa používaný na hodnoteenie silných a slabých
stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré spočívajú v danom projekte,
p
obcchodnej príleežitosti, prípaadne v inej
organizácia so
s snahou u
uskutočniť urrčitý cieľ. Zaahrňuje mon
nitorovanie
situácii, v ktorej sa nachádza o
ngového inteerného aj externého prostredia organizácie.
marketin

Diagram
m č.4.: SWOTT analýza spo
oločnosti Gútta TV s.r.o.
SWO
OT analýza poukazuje
p
naa skutočnosť,, že akej šp
pecifickej situ
uácii sa nach
hádza Gúta TTV s.r.o. Je
dôležité vyzdvihnúť, že televízia má verejno
o‐právny charakter, s tým
m zároveň jeeho možnostti v predaji
u slabou stránkou spoločn
nosti je, že p
predošlých ro
okoch nebolaa venovaná
služieb ssú ohraničené. Najväčšou
pozornosť na školeenie zamestnancov. Prio
oritou musíí byť, aby zamestnancci sa v kráátkej dobe
oboznám
mili s novými trendmii, pravidlam
mi, smernicaami v oblassti tvorby ttelevízneho programu.
Samozreejme je dôležžitá aj modeernizácia infraštruktúry a techniky, ale k tomu bu
ude potrebn
ná finančná
investíciaa.
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Skutočnosť, že televíziu vlaastní mesto Kolárovo saa nachádza v každej po
oložke SWO
OT analýzy,
uje to, že mo
ožnosti sú oh
hraničené, m
má svoje neggatívne a pozzitívne stranyy, samozrejm
me aj nové
potvrdzu
možnostti.

6. Oblasti
O
a etapy ko
omplexne
ej moderrnizácie
V prezen
ntácií pred zaastupiteľstvom Mesta Kollárovo sme p
poukázali na niektoré faktty a názory o
obyvateľov,
ktoré pllánujeme zleepšiť či zmeniť. Vyššie sme sform
mulovali našu víziu spoločnosti GúttaTV s.r.o.
a následne z výstupo
ov SWOT analýzy sme ideentifikovali niiektoré aspekkty pre zmen
ny a príležitosti rozvoja.
me rozdelili taakto:
Tieto oblasti pre zmeeny a jednotlivé etapy sm

6.1..




Ľudské
é zdroje

vvnútorný perrsonálny aud
dit
z
zistenie
možností a nedostatkov v rám
mci súčasnej štruktúry
n
navrhnúť
rieššenia

RIEŠENIEE 1:

reštrrukturalizáciaa, personálnee zmeny pod
dľa záujmov ffirmy

RIEŠENIEE 2:

prieb
bežné školen
nie zamestnancov, táto m
možnosť obnááša finančnú investíciu

Tabuľka č.10.: Plán školeení 2015/201
16
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6.2..

Materiiálno tech
hnické vyb
bavenie

6.2.1
1. Modern
nizácia kanccelárskej te
echniky a vy
ytvorenie zá
ákazníckej zóny

V kancellárii Gúta TV máme nábyytky zhruba 2
20 ročné, nedáva profesiionálny dojem pre návšteevníkov. Je
potrebnéé modernizo
ovať aj kanceelársku techniky aby spĺňala dnešné štandardy aaspoň. Mám
me na mysli
výpočtovvú techniku ((počítač, softtvér, skener a pod.).
Predpokkladané finan
nčné náklady:


Počítačová teechnika na zaabezpečenie vysielania a na tvorbu a editáciu videeo
P
t
textových
no
ovín a na bežnú administrráciu, monito
oring

1000 EU
UR



N
Notebook

500 EUR



K
Kancelársky
nábytok.

UR
1500 EU



M
Murárske
am
maliarske prááce a materiáál

800 EUR



V
Výmena
okieen a dverí

800 EUR
Predp
pokladaná výškka investície

Predpokkladaný termíín realizácie:

Q2/2
2016

6.2.2
2. Modern
nizácia štúd
diovej techn
niky pre výrrobu

Pre výro
obu kvalitnéého program
mu je potreb
bné aby smee vedeli použiť priestorr, ktorý je vhodný
v
na
natočeniie vlastných záberov. K tomu jedno
označne patrrí aj technoló
ógia, ako naapr.: zvukováá technika,
zvukové tesnenie, svvetelná technika, rekvizitty atď. Ak tieto podmien
nky vieme zaabezpečiť bu
ude možné
ovať televíznee vysielanie v profesionálnej kvalite.
produko
Predpokkladané finan
nčné nákladyy:


Š
Štúdio:
zvuko
ové tesneniee

500 EUR



G
GREEN
BOX technológia
t

200 EUR



O
Obnova
svetelného parku
u

300 EUR



P
Počítačová
teechnika na editáciu a strih materiálovv

UR
1000 EU



N
Nábytok
do šštúdia

500 EUR
Predp
pokladaná výškka investície
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Predpokkladaný termíín realizácie:

6.3..

Q4/2
2015

Reorga
anizácia p
programo
ovej štrukttúry

Po priesskumu verejnej mienky a možnosti trhu v mestee nájdeme n
najoptimálneejšiu zostavu programu
vysielaniia. V tomto verejnom
v
prieskume mussíme získať odpovede od obyvateľov nášho mestaa špecificky
na to čo potrebujeme vedieť.
Zaveedenie novýcch elementov programovvej štruktúryy pre všetky cieľové skup
piny, vekové kategórie,
prípadnee na rôznych platformáách. T.j. iné témy na w
webovej stránke spoločn
nosti, obdob
bne iné na
sociálnejj sieti a pod. Ďalej musím
me profesionaalizovať televvízne noviny..
Predpokkladané finan
nčné náklady tohto prieskkumu verejnej mienky:
Predpokkladaný termíín realizácie:

1000 EUR
R.

Q4/2
2015

Ď
Ďalším
trend
dom, v ktoro
om by sme mali hľadaťť inšpirácie, je rozvoj no
ových médií,, a nových
foriem žurnalistiky súvisiacich s rozvojom
m internetu a prenikaním digitáln
nych a inteeraktívnych
hnológií do kkaždodennéh
ho života. Tieto zmeny m
majú obrovsský spoločenský dosah.
komunikkačných tech
Kým v minulosti pu
ublikum passívne prijímaalo, čo mu médiá odovvzdávali, dn
nes sa stávaa aktívnym
uje, bloguje,, vloguje (vlog – video
o blog), uverejňuje vlastné fotograffie. Z roly
účastníkom – reagu
ho konzumenta sa divák stáva aktíívnym účastníkom, ktorýý spoluvytváára obsah m
mediálneho
pasívneh
produktu
u. Rastie úloha interakttívnych méd
dií, menia sa spôsoby získavania
z
in
nformácií, ro
ozširuje sa
informaččná ponuka. Tento trend
d je rýchly a nezastaviteľľný. Ovplyvňuje nielen obsah, ktorý prezentujú
médiá, aale aj prácu novinárov. ZZatiaľ sú najjviditeľnejšiee predovšetkkým v práci printových žurnalistov,
ž
ktorí mu
useli zvládnuťť mnoho novvých zručnossti súvisiacich
h s potrebou publikovania obsahu na webových
stránkacch on‐line. A
Ale aj televííziám rastie konkurenciaa ‐ profesio
onálne websstránky vydaavateľských
domov p
pripravujú vlastné video
o správy, vid
deo servery umožňujú bezproblémovvo šíriť video, audio a
audiovizuálny obsah.. Aj keď mu zzväčša ešte cchýba kvalita tradičnej televíznej prod
dukcie, je kon
nkurenciou
okálne a regiionálne televvízie. Publiku
um má dness skrátka inéé očakávaniaa od médií ‐ chcú mať
aj pre lo
rýchlu in
nformáciu, ch
hcú ju komentovať, dodáávať k nej ďaalší obsah, chcú k nej maať prístup v čase,
č
ktorý
je pre nich komfortn
ný.
Cieľ by sa daal zhrnúť do jjednej vety: vviac sa sústrrediť na divááka. Vytvoriť mu priestorr na to, aby
C
mohol p
publikovať níím vytvorenýý obsah (useer‐generated
d content) a v spoluprácci s ním ciellene využiť
technolo
ogické možno
osti na väčšiee rozprúdeniee diskusie o llokálnych pro
oblémoch.
Význ
namnejšou p
pridanou hod
dnotou uverrejňovania aamatérskych videí, ale aaj napríklad vytvorenie
hlasovaccích možnosttí na webstráánkach, kde sa
s ľudia môžu
u vyjadriť k aktuálnym problémom je budovanie
kontakto
ov, spolupattričnosti s m
miestnou komunitou. Prrostredníctvo
om informovvania o udaalostiach a
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témach, ku ktorým m
majú diváci osobný vzťah, čo prejavili tým, že naakrúcali videeo, poskytujú
ú okamžitú
v
nielen
n o tom, čo ich zaujíma, ale najmä o tom, čo si m
myslia. Obojssmernosť ko
omunikácie
spätnú väzbu,
pomôže vytvoriť pro
ofesionálno‐‐amatérske p
partnerstvo, ktoré bude veľkým prín
nosom pre sp
poločenskú
integráciiu občianstvva prostredníctvom vytváárania priesttoru na deb
batu o veciacch, ktoré sú
ú pre danú
spoločno
osť dôležité. Tak môžeme využiť to, čo sa nazývaa kolaboratív
ívna – spolupracujúca žu
urnalistika,
ktorá zh
hromažďuje informácií o
od viacerých jednotlivcov (profesion
nálov + amaatérov) na spracovanie
jedného príspevku. Časť práce urobia diváci – pošlú p
podnet, základné inform
mácie, video,, foto, cez
sociálne siete ich ďaalší doplnia, priebežne aktualizujú, a šíria. Profesionálny novvinár bude robiť to, čo
ormácie, overovať fakty, ísť viac do
bolo jeho povinnosťťou aj doteraaz ‐ hľadať a dopĺňať chýýbajúce info
nosti a zdrojee, ktoré nepro
ofesionálni tvvorcovia nem
musia mať.
hĺbky, vyyužívať možn
Predpokkladaný termíín realizácie:

6.4..

Prieb
bežne v roku
u 2016

Kompllexná zme
ena firemn
ného štýlu
u

V sebe zaahŕňa najmää zmenu:






ZZverejnenie iidentity spoločnosti, ako sa identita d
dostane do povedomia veerejnosti.
F
Firemná
filozzofia ktorým sa firma vyd
dá na ceste podnikania ssmerom k zákazníkovi. Ch
hceme aby
n našli koláárovčania ak potrebujú in
nás
nformácie, náásledne využžili naše možnosti.
F
Firemné
kon
ncepty, prvkyy firemnej identity sa n
navzájom ovvplyvňujú, vyytvárajú rôzn
ne väzby a
v
vzťahy
a pô
ôsobia smero
om do firmy i von. Naaše produktyy a služby m
musia byť jednotné a
j
jednoznačne
e identifikovaateľné.
D
Design,
cieľo
om je, aby kaaždý vedel zlúčiť
z
Gúta TV
T a mesto. Komunikácia
K
a, firemná ko
omunikácia
o
obsahuje
všeetky komunikačné prostrriedky, komu
unikáciu s vo
onkajším i vn
nútorným pro
ostredím a
v
všetky
formyy správania, ktorými firm
ma o sebe nieečo oznamujje. Chceme zzjednotiť všeetky kanály
k
ktorými
mesto komuniku
uje.

Predpokkladané finan
nčné náklady:


N
Nová
moderrná webová sstránka

900 EUR



F
Firemné
logo
o, firemné ko
oncepty – dizzajn komplexxne

650 EUR



V
Video
grafikaa

500 EUR
Predp
pokladaná výškka investície

Predpokkladaný termíín realizácie:

Q1/2
2016
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6.5..

Digitallizácia vyssielania

Zlepšenie kvality vysielania teleevízneho pro
ogramu. Zatiiaľ sme proggram vysielaali v štandarrdnej SDTV
kvalite p
podľa noriem
m NSTSC/PA
AL. Nemali sme možnosťť naše vysieelanie digitalizovať aby sme
s
zvýšili
kvalitu obrazu,
o
lebo
o jedený platforma kto
orý televízia doteraz po
oužíva to nepodporoval. Už sme
v rokovaaní s vedením
m káblovej teelevízie o potrebných zmeenách a rieši sa skúšobnáá prevádzka d
digitálneho
vysielaniia Gúta TV vo
o FullHD kvallite (1080p).
Pri digitaalizácií už myyslíme aj na ďalšie možnosti rozšíren
nia. Ako náhle vieme digiitálne vysielaať môžeme
začať paralelne s vývvojom pre vyssielanie cez internet.
Predpokkladané finan
nčné náklady:


K
Konvertor
naa digitálne vyysielanie TV p
programu

830 EUR



Počítačová teechnika na tvvorbu a editááciu video textových novíín a na
P
v
vysielanie
prrogramu cez internet

560 EUR



ZZabezpečenie licencie a softvéru
s
pre online video text, vysielanie program
mu
a živého pren
nosu

290 EUR



Vývojové prááce softveristtov a implem
V
mentácia online vysielaniaa programu
G
Gúta
TV

600 EUR

Predp
pokladaná výškka investície

Predpokkladaný termíín realizácie:

6.6..

Q3 a Q4 /2015

Diverzzifikácia – možné ro
ozšírenie portfólia

Pre ďalšíí rozvoj spoločnosti a na základe vízie musíme zvvážiť a postupne implementovať tieto
o možnosti
rozšíreniia nášho porttfólia:


m
marketingov
vo‐komunikaččné služby prre mesto



s
spravovanie
mestských w
webových strránok



V
Vydavateľská
á činnosť



s
služby
pre veerejnosť ‐ výrroba videozáznamov z rôznych podujaatí



d
dodávateľské
é služby pre ďalšie mediáálne subjektyy

Predpokkladané finan
nčné náklady:

Zatia
aľ nešpecifiko
ované

Predpokkladaný termíín realizácie:

Postu
upne od 2016 do 2020 po
odľa možnosstí
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7. Záver
Z
Nakoľko doteraz neb
boli vypracovvané vnútorn
né smernice a predpisy aj
a tieto podĺžžnosti bude treba
t
riešiť
pečnostná služba, intern
ná smernica spoločnosti,, pracovný
v blízkej budúcnosti: BOZP, Zdraavotná bezp
oriadok.
poriadokk, účtovný po
S týmto podnikateľsským plánom
m sme chceli zabezpečiťť, že spoloččnosť Gúta TTV s.r.o. mô
ôže a bude
bez problém
mov. Identifikkovali sme slabé straany, súčasnee sa vyjasnilo pozícia
naďalej fungovať b
osti v meste s tým aj jeho
o poslanie. Veeríme, že v ššiestej kapito
ole uvedené cciele prispejú
ú ku kvalite
spoločno
program
mu televízie. Následne čo
oho bude číím atraktívnejšou voľbou občanov pri
p výbere televízneho
t
kanála GútaTV
G
v našo
om meste.

V Koláro
ove dňa 29.10
0.2015
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