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Vážené dámy, vážení páni,
som rád, že Vám môžem opäť predložiť výročnú správu

Podarilo sa nám tak vytvoriť najväčšiu spoločnosť, ktorá podľa

spoločnosti JOJ Media House, a. s., ktorá sa stala úspešným

odhadu manažmentu poskytuje reklamné služby s trhovým

hráčom na mediálnych trhoch strednej a východnej Európy.

podielom 45 %.

Zároveň ma teší, že môžem osobne prejaviť radosť z dosiahnu-

Jedným z významných aktív našej skupiny je skupina spoloč-

tých výsledkov uplynulého roku 2013.

ností BigBoard Praha, ktorá podniká na trhu vonkajšej reklamy

Ekonomickú situáciu v minulom roku hodnotím ako stabilnú,

v Českej republike.

bez výrazných výkyvov v jednotlivých sektoroch a v intenciách

V uplynulom roku sme upevnili postavenie tejto spoločnosti

zverejnených prognóz jednotlivých národných bánk. Všetky

ako jednoznačnej trhovej jednotky, a to aj vďaka akvizícii spo-

spoločnosti v skupine JOJ Media House sa v priebehu minulého

ločnosti outdoor akzent s.r.o., ktorá patrila do konca roku 2012

roku sústredili predovšetkým na dokončenie reštrukturalizač-

k našim najväčším konkurentom.

ných a úsporných opatrení, na zlepšenie vzťahov so svojimi

Tradičnou oblasťou pôsobenia spoločnosti JOJ Media

obchodnými partnermi a na posilnenie svojej trhovej pozície.

House je televízne vysielanie a výroba televíznych relácií.

V uplynulom roku sme svoju pozornosť sústredili na tieto procesy:

ako silnej trhovej dvojky na Slovensku, a zároveň sme našim

Dokončenie reštrukturalizácie spoločnosti EPAMEDIA –

WAU, s primárnym zameraním na ženského diváka, a televíziu

EUROPÄISCHE PLAKAT – UND AUSSEN MEDIEN GMBH

SENZI, ktorá prináša slovenskému publiku hudobné relácie

a jej dcérskych spoločností, pôsobiacich na trhoch vonkajšej

rôznych žánrov.

V priebehu roku 2013 sme upevnili postavenie stanice JOJ
divákom predstavili ďalšie dve nové televízne stanice: televíziu

reklamy.

V roku 2013 sme sa v oblasti výroby televíznych relácií

V rámci reštrukturalizačného procesu sme odpredali spo-

sústredili na osvedčené a divácky žiadané formáty ako sú

ločnosti, ktoré nezapadali do nášho podnikateľského plánu.

PANELÁK a SÚDNA SIEŇ. Zavŕšením sezóny bola už tradične

V priebehu roku sme postupne predali aktíva v Bulharsku

tretia séria licencovanej show Česko Slovensko má talent.

a Rumunsku, k predaju sú takisto určené spoločnosti

Významnou udalosťou minulého roku

bola v poradí už

v Chorvátsku a Macedónsku. Právne subjekty, zaoberajúce

druhá emisia dlhopisov spoločnosti JOJ Media House, a. s.

sa vonkajšou reklamou v Slovenskej a Českej republike boli

Dňa 15. augusta 2013 sme emitovali dlhopisy s pevným

v priebehu roku 2013 úspešne začlenené do existujúcich

úrokovým výnosom 6,3% a s dobou splatnosti 5 rokov

skupín spoločností pôsobiacich na tomto území.

v celkovom objeme 55 miliónov EUR. Emisiu môžem hodnotiť

V priebehu roka sme rozšírili podnikateľskej aktivity na medi-

ako veľmi úspešnú a získané finančné prostriedky boli použité

álnom trhu v Slovenskej republike o služby web dizajnu a vývoj

na refinancovanie existujúcich úverov v jednotlivých skupinách

internetových aplikácií.

spoločnosti.

Úspech v tejto oblasti sme dosiahli kúpou spoločnosti
modern web, s.r.o., ktorá bude okrem iného zabezpečovať aj

Rok 2013 bol pre nás výzvou. Rád konštatujem, že sme

technickú podporu prevádzky jednotlivých domén a vysielania

dosiahli úspech v každej oblasti a na každom trhu, v ktorom

huste.tv.

máme a spravujeme svoje podnikateľské aktíva. Pri pohľade do

Na trhu vonkajšej reklamy v Slovenskej republike sa nám

budúcnosti verím, že rok 2014 prinesie nové výzvy, nové vízie

podarilo realizovať niekoľko efektívnych krokov.

a nové možnosti rozširovania našich podnikateľských aktivít

Navýšili sme obchodný podiel v spoločnosti Media repre-

a neporuší tradíciu v tom, že bude úspešný.

sentative, s. r. o., na súčasných 90%, zmenili sme názov spoločnosti BigBoard Slovensko, a. s., na Akzent BigBoard a.s.,
(spoločnosť bude v nastávajúcom období zastrešovať naše

Richard Flimel

podnikateľské aktivity) a k 31.12.2013 prebehla fúzia spo-

Predseda predstavenstva

ločností BigBoard Slovensko, a. s., a Akzent Media spol. s r.o.

JOJ Media House, a.s
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Profil
spoločnosti
JOJ Media House, a. s., (ďalej len „materská spoločnosť“ alebo

2014 zanikla a nástupníckou organizáciou sa stala spoločnosť

„Spoločnosť“, súhrnne s dcérskymi spoločnosťami nazývaná

Akzent BigBoard, a.s.,

„Skupina“) vznikla 6. novembra 2010. Od svojho vzniku po

» 14. januára 2014 sa spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. stala

súčasnosť sa stala najväčšou slovenskou mediálnou spoloč-

100% majiteľom spoločnosti HANDY MEDIA, s.r.o. – ktorá roz-

nosťou a svoje pôsobenie rozšírila aj na trhy Česka, Rakúska,

širuje portfólio ponúkaných reklamných plôch najmä o držiaky

Chorvátska a Macedónska.

v interiéroch prostriedkov mestskej hromadnej dopravy,
» 8. apríla 2014 vznikla nová spoločnosť BHB, s.r.o. ktorá

Spoločnosť v oblasti televízneho vysielania a výroby televíz-

doplnila portfólio spoločností Akzent BigBoard. Bude spravo-

nych relácií je 84,96%-ným akcionárom spoločnosti Slovenská

vať a prenajímať sieť vlastných reklamných nosičov.

produkčná, a.s., prostredníctvom ktorej vlastní 100%-ný
podiel v spoločnosti MAC TV s.r.o., ktorá je držiteľom licencie

» JOJ Media House, a. s., v oblasti vonkajšej reklamy na území

na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS, WAU a SENZI.

Českej republiky je 60%-ným akcionárom spoločnosti BigBoard

Zároveň prevádzkuje aj internetové portály JOJ.sk, plus.sk,

Praha, a.s. Cez svoje dcérske spoločnosti je lídrom na českom

wau.sk, senzi.sk, huste.tv, noviny.sk, tipsportextraliga.sk,

trhu vonkajšej reklamy. BigBoard Praha, a.s., je vlastníkom

videoportal.sk, premuza.sk, prezenu.sk. V roku 2013 Slovenská

nasledovných obchodných podielov:

produkčná, a.s. kúpila 100% obchodný podiel v spoločnosti

» BigMedia, spol. s r.o., (100% podiel) – prenájom reklamných

DONEAL, s.r.o. a stala sa 50%-ným akcionárom spoločnosti

plôch vlastnej siete,

SENZI, a.s.

» Czech Outdoor, s.r.o., (99,9% podiel) – prenájom reklamných
plôch,

» JOJ Media House, a. s., v oblasti vonkajšej reklamy na úze-

» Český Billboard, s.r.o., (100% podiel) – prenájom reklamných

mí Slovenskej republiky je 100%-ným akcionárom spoločnosti

plôch,

Akzent BigBoard, a.s., a prostredníctvom tejto spoločnosti

» MG Advertising, s.r.o., (50% podiel) – prenájom reklamných

vlastní nasledovné podiely v spoločnostiach:

plôch,

» BigMedia, spol. s r.o., (100% podiel) – výhradný predaj rekla-

» Barrandia, s.r.o., (50% podiel) – prenájom reklamných plôch,

my na nosičoch dole uvedených spoločností a svojej materskej

» Expiria, s.r.o., (100% podiel) – prenájom reklamných plôch,

spoločnosti

» Tardus Publishing, s.r.o., (100%) – prenájom reklamných

» RECAR Slovensko, a.s., (100% podiel) – reklama v doprav-

plôch,

ných prostriedkoch,

» RAILREKLAM, s.r.o., (49%) – prenájom reklamných plôch na

» RECAR Bratislava, a.s., (80% podiel) – reklama v dopravných

majetku spoločnosti České dráhy, a.s.,

prostriedkoch hlavného mesta Bratislavy,

» outdoor akzent s.r.o., (100%) - prenájom reklamných plôch,

» Media representative, s.r.o., (90% podiel) – predaj reklamy

» Bilbo City s.r.o., (100%) – prenájom reklamných plôch.

špecifického charakteru,
» Akzent Media, spol. s r.o., (100% podiel) – predaj a správa

» JOJ Media House, a. s., je jediným spoločníkom spoločnos-

vlastnej siete reklamných nosičov.

ti Akcie.sk, s. r. o., ktorá vlastní 100% podiel na spoločnosti
EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT – UND AUSSEN

Ku dňu zostavenia tejto výročnej správy nastali tieto význam-

MEDIEN GMBH (ďalej len „EPAMEDIA“), ktorá je dvojkou na

né skutočnosti:

trhu vonkajšej reklamy v Rakúsku. Prostredníctvom tejto spo-

» úspešne prebehla fúzia spoločností Akzent BigBoard, a.s.

ločnosti má JOJ Media House, a. s., svoje obchodné zastúpenie

so spoločnosťou Akzent Media spol. s r.o., ktorá od 1.januára

aj v nasledujúcich krajinách.
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Hodnoty
spoločnosti
V Rakúsku:

Vízia

» Heimatwerbung Ges.m.b.H NO (100% podiel),

Víziou spoločnosti JOJ Media House je stať sa významnou stre-

» Heimatwerbung Ges.m.b.H OO (100% podiel),

doeurópskou mediálnou spoločnosťou a zabezpečiť dlhodobú

» Public Space Advertising GmbH Wien (100% podiel),

spokojnosť zákazníkov s našimi mediálnymi službami a pro-

» R+C Plakatforschung und kontrolle GmbH (51% podiel),

duktmi pre efektívnu komunikáciu reklamy cieľovým skupinám.

V Chorvátsku:

Poslanie

» Outdoor akzent d.o.o. (100% podiel),

Poslaním spoločnosti JOJ Media House je poskytovanie kvalitných mediálnych služieb širokej spoločnosti a obchodným

V Macedónsku:

partnerom, ktoré chceme zabezpečiť neustálym rozširovaním

» Akzent media d.o.o.e.l. (100% podiel),

a skvalitňovaním produktov.

» JOJ Media House, a. s., vlastní 30%-ný podiel v spoločnosti

Stratégia

Starhouse Media, a.s., ktorá podniká v oblasti manažmentu vý-

Stratégiou spoločnosti JOJ Media House je rozširovanie po-

konných umelcov a zároveň vlastní 51% v spoločnosti modern

nuky produktov organickým aj anorganickým rastom v regióne

web, s.r.o., jej podnikateľské aktivity sú sústredené na vývoj

strednej a východnej Európy a zefektívňovanie aktivít jednotli-

internetových aplikácií, web dizajn a prevádzkovanie interneto-

vých spoločností v rámci skupiny prostredníctvom synergických

vých domén a zabezpečovanie technickej podpory.

prepojení.

Ku dňu zostavenia tejto výročnej správy zmenila spoločnosť
modern web, s.r.o. svoju právnu formu a aj meno. V súčasnosti
vykonáva spoje podnikateľské aktivity pod názvom eFabrica, a.s.
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Analýza
mediálneho
trhu
Rok 2013 na svojom začiatku naznačoval pokračovanie ekono-

rov Eurozóny sa predpokladá, že v roku 2014 bude rast HDP

mickej stagnácie a znižovania výkonnosti jednotlivých ekono-

na úrovni 2,4%.

mík Eurozóny a ekonomiky z globálneho pohľadu. Najvýznamnejšou prekážkou v naštartovaní produkcie ostávala dlhová

Mediálne sektory, v ktorých spoločnosť JOJ Media House,

kríza, slabý trh práce a samozrejme situácia domácností.

a. s. podniká, boli v roku 2013 stabilizované a pozitívny vplyv
oživenia národných ekonomík mal dopad aj na ne. Vývoj pred-

Tieto predpoklady sa našťastie počas roku 2013 nepotvrdili

chádzajúcich rokov bol charakterizovaný znižovaným výdavkov

a počas prvého štvrťroku tohto roku dochádza k oživovaniu

v tomto segmente trhu. V roku 2013 nebol zaznamenaný

vyspelých ekonomík Japonska, USA a Veľkej Británie. V ďalších

výrazný nárast výdavkov, ale objavili sa tendencie ktoré pred-

dvoch štvrťrokoch tohto roku sa postupne oživovali ekonomi-

pokladajú jeho rast v roku 2014 aj v súvislosti s rastom národ-

ky Eurozóny, čo malo pozitívny vplyv na ekonomiku Slovenska.

ných ekonomík.

Oživenie ekonomiky Eurozóny sa potvrdilo aj v treťom štvrťroku, keď bol znova zaznamenaný rast. Záver roku potvrdil zrých-

Slovenská ekonomika v roku 2013 spomaľovala, avšak nie až

ľovanie ekonomického rastu vyspelých ekonomík Eurozóny, čo

tak ako bolo predikované NBS. HPD v roku 2013 bol dosiah-

malo vplyv aj na vývoj ekonomiky Slovenska, ktorá je priamo

nutý na úrovni 0,9%. Vplyv na tento vývoj malo ako už bolo

spojená s dopytom na našich výrobkoch a službách v zahraničí.

hore uvedené aj oživenie hlavných ekonomík Eurozóny a aj

Slovenská ekonomika v roku 2013 spomalila oproti roku 2012

ekonomiky Českej republiky, ktorá je významným odberateľom

na úroveň 0,9%, ale na základe vývoja predstihových indikáto-

slovenských výrobkov a služieb.

Makroekonomická prognóza NBS

2012-2016

Medziročná dynamika v %

‘2011

‘2012

‘2013

‘2014*

‘2015*

‘2016*

CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

3.3%

2.0%

0.9%

2.4%

3.3%

3.5%

2.4%

Zdroj: NBS Strednodobá predikcia P1Q-2014

Mediálny trh v Slovenskej republike
Vývoj HDP reálny/*predikcia

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku si televízna
reklama udržala svoje dominantné postavenie na mediálnom
trhu. Medzi najvýznamnejších konkurentov našej skupiny v televíznej reklame už tradične patrí:
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (člen nadnárodnej spoločnosti Central European Media Enterprises Ltd.), ktorá prevádzkuje vysielanie televíznych kanálov Markíza, Doma, Dajto
a Foor. Posledný kanál sa spoločnosť na základe optimalizácie
nákladov rozhodla zrušiť a vysielací kontent obohatil programovú štruktúru kanálu Dajto.
RTVS – verejnoprávna televízia, ktorá prevádzkuje vysielanie
kanálu Jednotka a Dvojka.
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Prime time 12-54 Shr.%

PRIME TIME

TV JOJ

Markíza

Jednotka

Dvojka

Plus

DOMA

Rok 2007

18.4

40.2

15.5

4.2

-

-

Dajto!

FOOOR

WAU

Senzi

Ostatné
21.7

Rok 2008

22.9

37.1

13.5

4.8

1.1

-

20.6

Rok 2009

26.0

34.5

12.3

3.0

1.9

0.3

22.0

Rok 2010

26.5

34.3

10.0

1.9

2.2

1.7

23.4

Rok 2011

24.3

35.0

7.3

1.7

3.9

2.9

Rok 2012

26.3

29.1

6.6

2.2

4.1

6.2

2,1

Rok 2013

22.5

29.3

6.9

2.0

4.5

4.2

2.8

24.9
25.5
1.5

1.1

0.1

Vývoj sledovanosti 2007 až 2013 ( prime time 12-54 Shr.%)

25.1
Zdroj: TNS

V roku 2013 sa ponuka televíznych kanálov rozšírila v skupine

Media House aj v segmente vonkajšej reklamy prostredníctvom

TV JOJ o monotématický kanál WAU, ktorý začal svoje vysiela-

skupiny Akzent BigBoard, a.s. Rok 2013 pre tento segment bol

nie 15. apríla 2013 so zameraním na ženského diváka a od 1.

rokom stagnácie, výrazne sa nemenili trhové podiely jednotli-

septembra 2013 sa spustilo vysielanie hudobného kanálu SEN-

vých konkurentov a tak sa pozornosť spoločností sústredila na

ZI. Na Slovenskom mediálnom trhu podniká spoločnosť JOJ

nákladovú efektívnosť.

Mediálny trh v Rakúsku

sektore je obdobný. Rok 2013 sa môže hodnotiť ako rok
stagnácie. Na mediálnom trhu Rakúskej republiky podniká spo-

Rakúska ekonomika dosiahla v roku 2013 rast 0,4%. Vplyvom

ločnosť JOJ Media House prostredníctvom skupiny podnikov

oživenia globálnej ekonomiky a ekonomiky Eurozóny v druhej

EPAMEDIA. V súčasnosti je táto skupina dvojkou na trhu von-

polovici roku 2013 sa predpokladá jej rast v roku 2014 na úrov-

kajšej reklamy, kde dosahuje na základe odhadov manažmentu

ni 1,6% a v roku 2015 by mal rast dosiahnuť úroveň 1,9%.

trhový podiel vo výške 40%. Jej najväčším konkurentom je spo-

Vývoj v národnej ekonomike a vývoj výdavkov v mediálnom

ločnosť Gewista GMBH, ktorá je dlhoročným lídrom trhu.

Vývoj HDP reálny/*predikcia v Rakúskej republike

2011-2015

Medziročná dynamika v %

‘2011

‘2012

‘2013

‘2014*

‘2015*

CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2.8%

0.9%

0.4%

1.6%

1.9%

1.5%

Zdroj: Osterreichische national bank (ONB)

prejavili rozdielne vývojové tendencie. Na trhu vonkajšej rekla-

Mediálny trh v Českej republike

my vidíme nárast cenníkovej hodnoty reklamy o 7%. Na tomto
trhu podniká spoločnosť JOJ Media House prostredníctvom

Vývoj českej ekonomiky v roku 2013 pokračoval v ekonomic-

skupiny spoločností BigBoard Praha, ktorá si v priebehu roku

kej recesii, kde bol zaznamenaný medziročný pokles HPD na

posilnila svoju pozíciu trhového lídra.

úrovni 0,9%. Najväčší vplyv na tento výsledok mal výsledok

Najprogresívnejším

segmentom mediálneho trhu je ako aj v minulých rokoch seg-

zahraničného obchodu. Ekonomika Českej republiky naďalej

ment internetu. Pokles príjmov z reklamy najviac zasiahol seg-

spomaľovala a až vo štvrtom štvrťroku dosiahla rast 1,3%

ment televíznej reklamy vzhľadom na zmenu cenovej politiky

v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na mediálnom trhu

televíznej skupiny CET 21.

evidujeme medziročný pokles investícií v cenníkových cenách
o 2% (zdroj: mediaguru.cz). V jednotlivých segmentoch trhu sa
Vývoj HDP reálny/*predikcia v Českej republike republike

2011-2014

Medziročná dynamika v %

‘2011

‘2012

‘2013

‘2014*

‘2015*

CAGR

Vývoj HDP reálny/*predikcia

1.7%

-1.2%

-0.9%

2.2%

2.8%

0.5%

Zdroj: ČNB - Prognóza zverejnená 6.2.2014
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Súhrn
obchodnej
činnosti
V roku 2013 televízia JOJ dokázala na televízny trh priniesť

kázal pracovať s overenými formátmi ako Česko Slovensko má

atraktívne formáty, ktoré sa často stávali inšpiráciou pre našu

talent 4 a inovovať ich tak, že pri opakovanom uvedení na trh

konkurenciu. Išlo nielen o pôvodnú slovenskú seriálovú tvorbu

dokázali generovať výbornú sledovanosť. Rok 2013 sa niesol

(Dr. Dokonalý), či o humoristické televízne žánre (Haló), ale aj

v znamení jasnejšej profilácie stanice PLUS na mužského diváka

o typy akvizícií, ktoré sa na trhu objavili po prvýkrát (Najlepšie

a v polovici apríla JOJ Group oznámila vznik ďalšej stanice WAU,

torty, Dom snov). Televízia JOJ dokázala aj v tomto roku úspeš-

ktorá začala oslovovať ženskú cieľovú skupinu. V septembri do

ne pracovať s akvizičnými seriálmi tak, že voči konkurencii boli

skupiny pribudla stanica SENZI, ktorá sa začala zameriavať na

vysoko efektívne (Kosti, Vtierka Castle). Rovnako úspešné boli

staršiu vekovú cieľovú skupinu a ponúkať rôzne hudobné žánre,

aj kinopremiéry, pričom televízia divácky dokázala predať aj ich

ktoré doteraz na slovenskom televíznom trhu chýbali. Z tohto

reprízy. No a v neposlednom rade tvorivý tím pracovníkom do-

pohľadu bol rok 2013 pre celú skupinu prelomový.

ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT 4

PÔVODNÁ TVORBA

Žáner: Talentová show
Talentová súťaž Česko Slovensko má talent aj v roku 2013

zaujímavú finančnú výhru. V štvrtej sérii tvorivý tím obsadil do

obhájila pozíciu jednej z najsledovanejších show slovenských

poroty Leoša Mareša, ktorý priniesol do show mnoho zábav-

televízií. Ide o licencovanú show, ktorú TV JOJ a TV Prima pri-

ných momentov.

pravujú na základe licencie od spoločnosti Fremantle Media.

WEB S TALENTOM PRE VŠETKÝCH. Úspešná show televízií

Traja porotcovia hľadajú najväčší talent v akejkoľvek oblasti,

JOJ a Prima sa stala neoddeliteľnou súčasťou webu a sociál-

v akomkoľvek veku a s akýmikoľvek skúsenosťami. Súťažiaci

nych sietí. Už štandardne návštevníci a fanúšikovia mali mož-

prechádzajú viacerými kolami - castingami v divadle, Veľkým

nosť sledovať celé relácie, jednotlivé vystúpenia, rozhovory

treskom, naživo vysielanými semifinálovými kolami, a napokon

so súťažiacimi či porotcami nakrútené špeciálne pre webové

finálovým kolom . Víťaz slovenskej verzie už tradične získava

stránky a doplňujúci materiál k show.

PANELÁK 11, 12

PRVÝ SLOVENSKÝ DENNÝ SERIÁL

Žáner: Denný seriál
V roku 2013 sa známy panelák postupne rekonštruoval a vznik-

z Nitry, ktorej hlavou je Michal Hudák. V priestoroch paneláku

li tu nové byty, teda aj ďalšie seriálové príbehy. Pribudli nové

vznikol aj potravinový reťazec, čím sa vytvoril priestor pre so-

postavy: gynekologička Zuzana Fialová, účtovníčka Kristína

fistikovaný product placement pre klienta Billa.

Farkašová a do bytu po Kordiakovi sa nasťahovala nová rodina

Ani v týchto dieloch Paneláka nechýbala rodinná pohoda,
napätie, dynamika a humor.
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DR. DOKONALÝ 2
Žáner: Dramatický seriál
Druhá séria nadviazala na úspech a priaznivé ohlasy divákov

ho života, ktorý prestal vidieť vo svojej práci a začal zvažovať

na prvú sériu. Seriál sa opäť odohrával v prostredí súdneho

výpoveď. No načisto skoncovať s predchádzajúcim štýlom živo-

lekárstva. Hlavný hrdina Dr. Ludsky (Tomáš Maštalír) však prežil

ta sa nedá, preto sa jeho život aj v tejto sérii začal komplikovať.

mnoho zmien. Po smrti otca začal prehodnocovať zmysel svoj-

RODINNÉ ZÁLEŽITOSTI
Žáner: Scripted seriál
S týmto televíznym žánrom má TV JOJ bohaté skúsenosti.

Mary zverí, že ju obťažuje triedny učiteľ… Naivná dôchodkyňa

Preto sa rozhodla rozvíjať ich vo viacdielnom hranom seriáli,

Fanka Gregorová v dobrom úmysle nasťahuje do svojho bytu

ktorí ponúkla divákom dvakrát do týždňa. Hlavné postavy stvár-

bezdomovca z ulice... Rudo Dolinský je vozíčkar, ktorý od svojej

nili neherci, ktorí svojim civilným výkonom dokázali presvedčiť

ženy Milky požaduje, aby zarábala peniaze vlastným telom…

publikum, že príbehy sú skutočné a môžu sa stať komukoľvek

Rodinné záležitosti pripravil do vysielania tvorivý tím autorov

z nás: Mary Haláková je 16 ročná gymnazistka. Jej rodičia za-

a režisérov Súdnej Siene a formátu Farmár hľadá ženu. Účinku-

hltení prácou jej nevenujú žiadny čas až do okamihu, keď sa im

júci neherci prešli náročnými kastingami.

NAJLEPŠIE SLOVENSKÉ TORTY
Žáner: Kulinárska reality show
Televízia JOJ našla najlepších slovenských cukrárov a s hrdos-

nických riešení, mnohé tipy a triky, ktoré by nás v súvislosti

ťou ukázala, ako dokážu skvelo pracovať. Tvorivý tím načrel

s neuveriteľnými tortami ani nenapadli. Cyklus patril k najpozo-

do ich zdrojov kreativity, zručnosti, nápaditosti i extravagan-

ruhodnejším a najúspešnejším formátom svojej sezóny. neherci

cie. Odhalil zákulisie výroby, tajomstvo konštrukčných a tech-

prešli náročnými kastingami.

SÚDNA SIEŇ
Žáner: Denná scripted reality
Televízna Súdna sieň vstúpila v roku 2013 do piateho roku

Modernejšia a dynamickejšia Súdna sieň s osvedčeným obsa-

vysielania s mnohými prekvapeniami. Desiata séria priniesla

hom bola aj v uplynulom roku jednotka na trhu v jarnej sezóne.

divákom množstvo noviniek: novú scénu, nový vizuál aj grafiku.

SPRAVODAJSTVO TV JOJ

TV JOJ pripravuje do vysielania niekoľko denných spravodajských relácií, ktoré majú na trhu rešpektované postavenie.

NOVINY O 12:00
Hodinová spravodajská relácia informuje diváka na pravé po-

Ján Mečiar alebo Ivan Janda, ktorí vedú diskusie s rozličnými

ludnie o najčerstvejších novinkách dňa, ako doma, tak v zahra-

hosťami. Reflektujú tak spoločensky aktuálne a zaujímavé

ničí. Spravodajským súhrnom dňa z každej spoločenskej oblasti

témy priamo s odborníkmi: počasie, technológie, trh práce, eko-

sprevádzajú Andrea Pálffy-Belányi alebo Daniela Strculová.

nomické témy, PC témy, šport, móda, kozmetika, medicína,...

V štúdiu sa zároveň s moderátorkou každý deň nachádzajú aj

NOVINY O 17:00
Podvečerná spravodajská relácia dopĺňajúca informácie, ktoré

Moderátori vždy vo dvojici informujú divákov o aktuálnom dni,

divák dostal v Novinách o 12:00. Okrem toho relácia prináša aj

prípadne rozširujú poznatky o starších udalostiach, ktoré sa

sumár nových, aktuálnejších udalostí na Slovensku i vo svete,

postupne odhaľujú.

ktoré sa udiali v neskorších popoludňajších hodinách.
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KRIMI
Obsah spravodajského formátu Krimi ostáva na Slovensku stá-

dopravných nehodách, hľadaných osobách a pod. Tvorcovia

le jedinečný a typický iba pre túto jedinú reláciu. Krimi ponúkajú

však divákom ponúkajú aj občianske a servisné témy, ktoré mu

denne informácie o kriminálnych prípadoch, o priebehu rieše-

pomáhajú zorientovať sa v jeho povinnostiach, často však aj

ní rozličných zločinov, finančných, politických a iných kauzách,

právach.

VEĽKÉ NOVINY TV JOJ
Hlavná spravodajská relácia TV JOJ vysielaná ponúka sumár

SPRAVODAJSTVO TV JOJ STÁLE S VAMI.

toho najdôležitejšieho, čo sa v daný deň udialo na domácej

Používatelia mobilných telefónov môžu sledovať spravodaj-

i zahraničnej pôde. Podáva informácie z každej oblasti spolo-

stvo TV JOJ aj zo svojho mobilného zariadenia. Aplikácia umož-

čenského života. Najsilnejšou stránkou Novín TV JOJ je širo-

nuje divákom nepretržite sledovať aktuálne dianie u nás aj vo

ká a osvedčená sieť regionálnych pracovníkov, ktorí prinášajú

svete, či už vo forme archívu televízneho spravodajstva, alebo

obrovské množstvo informácií o dianí v jednotlivých regiónoch

článkov z portálu noviny.sk.

Slovenska. Relácia navyše reaguje aj na tipy a podnety divákov,
je známa svojím objektívnym, zrozumiteľným a divácky atraktívnym prístupom pri tvorbe jednotlivých reportáží.

AKVIZÍČNÉ TITULY TV JOJ
Akvizície TV JOJ boli vždy plnohodnotnou súčasťou vysielaciej

filmovými cenami. Vedenie stanice sa aj v roku 2013 snažilo

štruktúry. Sú nakupované a zaraďované do vysielania tak, aby

zaraďovať prestížne tituly do vysielania v čo najkratšom čase

oslovovali produktívne cieľové skupiny, sú orientované skôr

po filmových premiérach, hneď, ako to dovoľuje licencia. Medzi

na mestského diváka a veľa z nich je vo svete oceňovaných

divácky najúspešnejšie v minulom patrili kinopremiéry:

127 HODÍN 127 Hours

MAMMA MIA! MAMMA MIA!

dobrodružná drama, USA 2010, réžia: Danny Boyle

hudobná komédia, USA 2008, réžia: Phyllida Lloydová

V roku 2011 film nominovali na Cenu akadémie Oscara v šies-

Najväčšia filmová letná pohoda na malebnom gréckom ostrove

tich kategóriách (najlepší film, adaptovaný scenár, herec v hlav-

s Maryl Streepovou v hlavnej úlohe.

nej úlohe, strih, hudba, pieseň).

AVATAR Avatar
akčný dobrodružný fantazijný sci-fi triler, USA/Veľká Británia
2009, réžia: James Cameron
Snímka, ktorá prepísala filmovú históriu, získala v roku 2010
dva Zlaté Glóbusy zo štyroch nominácií a tri Oscary z deviatich
nominácií.

SERIÁLY TV JOJ

V roku 2013 sa na obrazovke JOJ-ky objavovali známe tituly,
ktoré majú svojich skalných divákov, ale aj premiérové seriály.
Medzi najobľúbenejšie patrili:

C.S.I.: KRIMINÁLKA MIAMI X.
CSI: MIAMI X.

VTIERKA CASTLE IV. CASTLE IV.

Úspešný seriál, ktorý na obrazovkách TV JOJ zažíva svoju

úspešne zabávajú televízne publikum. Premiéra ďalšej série

desiatu sériu.

bola veľmi očakávaná.

KOSTI VIII. BONES VIII.

TERRA NOVA TERRA NOVA

Seriál, ktorého humorno-kriminálne zápletky už niekoľko sezón

Hlavní hrdinovia tohto seriálu už niekoľko rokov oslovujú divá-

Dobrodružno-fantazijný seriál, ktorý eklekticky spája rôzne

kov na celom Slovensku. TVJOJ v roku 2013 uviedla 8. sériu

prvky známe z najúspešnejších seriálov a filmových hitov.

seriálu.
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REALITY SHOWS A DOKUMENTÁRNE
FORMÁTY TVJOJ

TV JOJ vypestovala u slovenských divákov obľubu v rôzne
žánre z oblasti akvizícií. Jej stanice sú známe programovou
ponukou kvalitných reality shows a dokumentárnych formátov.
V roku 2013 mali najlepšiu sledovanosť:

DOM SNOV V. – IX. EXTREME
MAKEOVER: HOME EDITION V.-IX.

FANTASTICKÉ TORTY
ULTIMATE CAKE OFF

emotívna reality show, v ktorej moderátor navštevuje rodiny

zábavná reality show o kreativite v pečení fantastických tort a

v zúfalej životnej situácii. Zo všetkého najviac však potrebujú

koláčov sa tešila diváckej obľube celú sezónu.

vyriešiť svoje bývanie. Na konci každého dielu prežijú diváci

X FACTOR USA 2013 X FACTOR

skutočnú katarziu.

preslávil stanicu PLUS svojou kvalitou, ale najmä rýchlosťou,

GEISSENOVCI – ŤAŽKÝ ŽIVOT
MILIONÁROV III. DIE GEISSENS - EINE
SCHRECKLICH GLAMOURÖSE
FAMILIE!

s akou dokázala PLUS-ka show odvysielať hneď po americkej
premiére. V roku 2013 sa castingy talentovej show vysielali
na hlavnej stanici JOJ a semifinálové kolá a finále na stanici
PLUS. Najvýraznejšou osobnosťou X-Factor-a je porotca Simon

v roku 2013 si diváci mohli pozrieť novú sériu Geissenovcov,

Cowell, hudobný producent, ktorý je súčasne jeho spolutvor-

ktorí sa stali legendárni aj vďaka skvelému slovenskému dabigu.

com.

V roku 2013 sa stanica PLUS ešte viac zamerala na mužov.

DaVinci – Svet zázrakov

Medzi jej divákmi sú muži každého veku, no pridávajú sa aj

Žáner: Popular science

ženské cieľové skupiny, ktoré hľadajú napínavý, informujúci alebo poučný obsah. V jej vysielacej štruktúre sú bohato zastú-

Leonardo da Vinci bol originálny “renesančný muž” – majster

pené seriály, akvizičné reality shows a dokumentárne formáty,

vedy, umenia a vojny. Jeho meno sa preto aj dnes stalo synony-

v ostatnom roku aj formát pôvodnej tvorby DaVinci – Svet

mom revolučných myšlienok a vynálezov. Novinky, ale aj overe-

zázrakov.

nie mýtov či vedeckých tvrdení priniesol na obrazovky PLUS-ky
pôvodný magazín DaVinci – Svet zázrakov. Reportáže, ktoré
patria medzi akvizície, prepájal svojím moderovaným slovom
redaktor spravodajstva Dárius Haraksin.

SERIÁLY PLUS
C.S.I: KRIMINÁLKA LAS VEGAS XII.–XIII.
CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION XII.– XIII.

za svoje činy nikdy nezaplatil, ako by si zaslúžil“? Ak áno, potom sa máte právo obávať. Pretože Dexter Morgan si pre vás

Seriál C.S.I: Kriminálka Las Vegas za roky svojej existencie zís-

príde, a dostane to, po čom túži – vašu smrť. Táto legenda

kal 55 prestížnych televíznych ocenení a vyše stovky nominácií.

k seriálu Dexter sprevádza divákov na Slovensku už šiestu sériu.

C.S.I.: KRIMINÁLKA NEW YORK VIII.
CSI: NY VIII.

THE WALKING DEAD III.
THE WALKING DEAD III.

V ôsmej sérii diváci sledovali vyšetrovací tím, na ktorý čakali

Seriál káblovej televízie ABC prináša príbeh o následkoch

ďalšie nové výzvy, rovnako náročné vyšetrovania závažných

apokalypsy, ktorá zmenila ľudí na zombie. Sleduje putovanie

zločinov, ku ktorým v New Yorku deň čo deň dochádza.

skupinky ľudí, ktorí prežili a ktorí naprieč USA hľadajú nový domov bez hôrd zombie. Hororová zombie séria je nakrútená na

DEXTER VI.
DEXTER VI.

motívy známeho komiksu. Stanica PLUS tento trendový seriál
prináša slovenským divákom už tradične ako jedna z prvých na

Zabili ste niekedy niekoho? Znásilnili ste niekedy niekoho?

svete hneď po americkej premiére.

Ublížili ste niekedy dieťaťu? Sedí na vás popis „zločinec, ktorý
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Televízia WAU začala vysielať 15. apríla 2013. Od začiatku

DEŇ A NOC

bola koncipovaná ako stanica pre ženskú cieľovú skupinu, no

Žáner: Pseudo docu-soap serial

na rozdiel od konkurencie primárnou skupinou sú mladé ženy
a ženy v produktívnom veku, ktoré na televíznych obrazovkách

Motto, “Zaži deň a preži noc” tohto seriálu už samé o sebe

vyhľadávajú moderné formáty a súčasné témy. Stanica od-

mnoho prezradilo. Skupina ľudí v produktívnom veku 18-42,

štartovala hneď od začiatku s vlastnou spravodajskou reláciou

žije vo veľkometrážnom apartmáne v Bratislave a ich život

(Top Star), presunul sa sem seriál Deň a noc zo stanice PLUS,

sa odohráva na rôznych miestach (pracovisko, bar). Majiteľ

nakrúcaný našou domácou produkciou podľa licencie a takmer

apartmánu má 8 podnájomníkov, ktorí pracujú, platia nájomné,

okamžite sa stal známy aj ďalší formát pôvodnej tvorby Ná-

upratujú, varia, žijú svoje životy a riešia každodenné problémy.

kupné maniačky. WAU-ka začala ponúkať akvizičné tituly zo

Seriál podliehal pravidlám scripted reality a vychádzal z licen-

žánru reality show so ženskými témami ako life style, starost-

cie pseudo docu-soap seriálu Berlín - Tag und Nacht nemeckej

livosť o bábätká, plastická chirurgia a mnoho ďalších. Práve

televíznej stanice RTL II.

preto sa sem v jesennej sezóne 2013 presunula aj talk show
Supermama. Vo vysielacej štruktúre si diváci našli aj veľa filmov.

NÁKUPNÉ MANIAČKY

Stanica sa predstavila trhu zaujímavou grafikou a logom.

Žáner: reality show
Pôvodná reality show, ktorá televíziu WAU preslávila takmer

TOP STAR

u všetkých vekových kategórií žien. Päť vybraných dám

Žáner: spravodajstvo

v priebehu celého týždňa spĺňalo zadanie módnych dizajnérov v obmedzenom čase nakúpiť oblečenie pre seba, ktoré vyhovu-

Top Star sa v roku 2013 vyprofiloval ako denná relácia vysie-

je danej téme: garden party, prijímací pohovor, safari v meste

laná na stanici WAU. Každý večer v prime time o 20.00 uviedli

a podobne. Na konci týždňa samé účastníčky rozhodli, ktorá

moderátori divákov do sveta celebrít. Nové moderátorské dvo-

z nich najlepšie splnila úlohu.

jice, nové štúdio a pulzujúci obsah relácie si rýchlo získal srdcia
diváčok.

Televízia Senzi začala vysielať v septembri 2013. Zameriava sa

programy ako: Senzi šlágre, Ochutené morom, Hráme na že-

na staršie vekové kategórie, ale aj na tých divákov, ktorí hľadajú

lanie, Senzi párty, Senzi na obed, Senzi na noc a ďalšie. Na

pred televíznou obrazovkou relax a milujú rôzne hudobné žán-

stanici Senzi môžu televízni diváci vidieť a počuť Ota Weittera,

re. Z mediálneho éteru dávno vymizli také hudobné žánre ako

Marcelu Laiferovú, Jadranku, Evu Mázikovú, moderátora Nora

evergreeny, ľudové pesničky, trampské pesničky, stredomorské

Meszároša a iných.

hity, dychovky a mnohé ďalšie. Podľa vzoru zahraničných televízií, ktoré podobným spôsobom sprevádzajú svojich divákov vo

Launch televízie sprevádzala veľká nadlinková kampaň.

chvíľach voľna a oddychu, začala Senzi v spolupráci s mnohými

Predstavenie televízie takisto prebiehalo aj na najväčšom

slovenskými interprétmi koncipovať svoju vysielaciu štruktú-

street evente JOJ v meste, ktorý sa v roku 2013 realizoval

ru. V priebehu dňa sa vo vysielaní stanice striedajú hudobné

v mestách Prešov, Žilina a Nitra.
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Web

aj vlastný seriál VITAJTE V MESTE. Lahôdkou pre športového
fanúšika boli prenosy bratislavského Slovana v prestížnej KHL.
Najvýraznejšou zmenou je ale nový dizajn, spoplatnenie časti
obsahu a zlepšenie kvality prenosov.
Pri redizajne webu sa myslelo aj na mobilné zariadenia, na ktorých je možné prehrávať obsah, ktorý huste.tv ponúka.
Rovnako ako pri weboch joj.sk a plus.sk aj huste.tv ponúkne

JOJ.SK
VIDITEĽNE INÁ STRÁNKA TELEVÍZIE

svojím užívateľom možnosť sledovať obsah v HD kvalite.

NOVINY.SK

Roku 2013 priniesol inovácie, ktoré ocenili návštevníci a konzumenti obsahu webových stránok JOJ GROUP, no takisto aj

Oficiálny portál spravodajstva TV JOJ je unikátnym prepojením

klienti. Hlavný web TV JOJ dostal nový dizajn, ktorý reflektoval

potenciálu televíznej redakcie s internetovým prostredím. Náv-

zmeny v televíznej grafike, pribudli nové funkcie a video kon-

števník tu nájde kompletný spravodajský servis, ktorý je priná-

tent. LIVE vysielanie, aj video archív si užívatelia budú mohli

šaný v reálnom čase priamo z „miesta činu“. Tento ambiciózny

pozrieť už v HD kvalite.

projekt oslovuje veľa ľudí, ktorí chcú byť neustále informovaní.

Jednou z hlavných zmien bola aj optimalizácia pre mobilné za-

V roku 2013 web noviny.sk prešiel zmenami dizajnu a techno-

riadenia. Diváci TV JOJ teda môžu sledovať živé vysielanie a

lógie.

archív kdekoľvek sa nachádzajú.

TOPSTAR.SK

PLUS.SK
KEĎ CHEŠ VIAC AJ NA WEBE

Ďalším prepojením televízneho a internetového priestoru je
web topstar.sk, ktorý sme uviedli v roku 2013. Ponúka tak

Rovnako, ako prešla grafickou zmenou televízia PLUS, prišli

nielen rozšírenie správ zo sveta šoubiznisu, ktoré môžu diváci

zmeny aj na jej web. Z plus.sk sa tak stal plnohodnotný web,

vidieť na televíznych obrazovkách, ale aj prísun čerstvých a ex-

ktorý rovnako ako jeho väčší brat obsahuje podstránky veno-

kluzívnych informácii nepretržite počas celého týždňa.

vané reláciám, seriálom a showkám, ktoré môže divák vidieť

Pod heslom „svet celebrít pod lupou“ môžu užívatelia nahliad-

na obrazovke.

nuť do diania v šoubiznise formou luxusných reportáží, videa
a fotografií.

HUSTE.TV
NAJŠPORTOVEJŠIA TELEVÍZIA
NA SLOVENSKU

Topstar.sk je logickým rozšírením mediálneho priestoru, vďaka
ktorému dokážeme osloviť novú špecifickú cieľovú skupinu.

Redizajn z konca leta 2012 bol len začiatkom zmien, ktorými

VIDITEĽNE INÁ APLIKÁCIA TELEVÍZIE V MOBILE A TABLETE

prechádzala prvá slovenská online televízia aj v roku 2013.

Smartphones a tablety si získavajú stále väčší počet ľudí aj na

Do prvého balíka noviniek patrila zmenená štruktúra obsahu,

Slovensku, preto bola v roku 2013 aplikácia pre Apple zaria-

zameraná na šport a zábavu. Huste.tv tak prinieslo okrem

denia, vďaka ktorej môžu diváci sledovať svoj obľúbený seriál

priamych prenosov aj návrat kultového seriálu Mafstory, ale

alebo reláciu kdekoľvek a kedykoľvek.

Vývoj sledovanosti a výhľad do budúcnosti

našich divákov je im k dispozícii televízny archív. Aj v tomto
roku priniesla televízia divácky osvedčené televízne formáty

Rok 2013 bol pre televíziu rokom výrazných zmien. Na zák-

ako sú Česko Slovensko má talent, seriál Panelák, reality show

lade týchto skutočností môžeme hodnotiť rok 2013 ako rok

Vyvolení, a samozrejme nesmelo chýbať kvalitné spravodajstvo

rozširovania ponuky televíznych programov, upevňovania svoj-

zo sveta a jednotlivých regiónov Slovenska. Veríme, že všetky

ho postavenia na trhu, investovania do vysielacieho kontentu,

uskutočnené kroky prinesú pozitívny ohlas u našich divákov a

ktorý je schopný pokryť potreby každého diváka a skvalitnenia

naša divácka základňa sa bude naďalej rozširovať.

vysielania prostredníctvom HD formátu. Na zvýšenie komfortu
Vývoj podielu prime time po mesiacoch 2013 (Shr % 12-54)

Zdroj: TNS
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Súhrn
obchodnej
činnosti
Trh vonkajšej reklamy
v Slovenskej republike

Vo vzťahu k existencii veľkého počtu klientov, ktorí svoje
reklamné kampane realizujú na individuálnej úrovni sa pozornosť spoločností sústreďuje na tento segment odberateľov, pri

Mediálny trh Slovenskej republiky, tak ako už bolo uvedené,

ktorom je vyššia priemerná realizačná cena.

závisí od vývoja ekonomiky Slovenskej republiky ako celku.
V segmente trhu vonkajšej reklamy bola situácia obdobná, rok

Už tradične patria medzi najvýznamnejších klientov: mobilní

2013 sa dá jedným slovom charakterizovať rokom stagnácie.

operátori, bankové domy a siete maloobchodných predajní.

Keďže rok 2013 nepriniesol žiadne neočakávané pozitívne ani
Výhľad do budúcnosti

negatívne skutočnosti, sústredila sa skupina spoločností Akzent BigBoard k rozširovaniu svojho pôsobenia, zvyšovaniu
ekonomickej efektívnosti a rozširovaniu svojho klientskeho

Rok 2014 na základe predikcií NBS by mal byť rokom rastu

portfólia. Prvý polrok roku 2013 bol charakteristický poklesom

slovenskej ekonomiky a ďalších národných ekonomík Eurozóny,

trhu, ale v druhej polovici sa situácia obrátila a spoločnosť plnila

čo by sa malo priaznivo prejaviť aj na vývoji mediálneho trhu

svoje ambiciózne ciele.

a samozrejme aj v segmente vonkajšej reklamy.

Počas roku 2013 nastali tieto významné skutočnosti: 30. apríla

V roku 2014 na vývoj tržieb v skupine budú mať vplyv hlavne

2013 kúpila spoločnosť 100% obchodný podiel v spoločnosti

prezidentské voľby, následne voľby do Európskeho parlamentu

Akzent Media spol. s r.o., čím sa jej podarilo vytvoriť najväč-

a ku koncu roku plánované komunálne voľby.

šieho poskytovateľa vonkajšej reklamy v Slovenskej republike. Následne pristúpila k zmene názvu spoločnosti BigBoard

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2014 plánuje sku-

Slovensko, a. s. na Akzent Bigboard, a.s.

pina striktnú kontrolou dodržiavania nákladovej časti ropočtov

Ďalšou významnou skutočnosťou bolo navýšenie obchodného

akvizíciu HANDY MEDIA s.r.o., ktorá rozšírila portfólio produk-

jednotlivých spoločností. V roku 2014 spoločnosť uskutočnila
podielu v spoločnosti Media representative, s. r. o. z pôvodných

tov o držiaky v dopravných prostriedkoch. Tento krok prispieva

80% na súčasných 90%.

k upevňovaniu trhovej pozície skupiny ako lídra trhu a zatiaľ

V rámci reštrukturalizácie skupiny a na základe rozhodnutia

s.r.o. ktorá od 8. apríla.2014 bude môcť vykonávať svoju pod-

spoločnosti sa 31. decembra 2013 uskutočnilo zlúčenie spo-

nikateľskú činnosť ako spravovanie a prenájom vlastnej siete

ločností Akzent BigBoard, a.s. a Akzent Media spol. s r.o.

reklamných nosičov.

posledným rozšírením skupiny bolo zloženie spoločnosti BHB,

Trh vonkajšej reklamy
v Českej republike

Uvedenou akvizíciou spoločnosti Akzent Media, spol. s.r.o. sa
skupina stala nielen lídrom trhu, ale rozšírila si aj svoje portfólio
reklamných nosičov najmä o billboardy a citylighty. S existujúcou širokou ponukou 9 119 reklamných nosičov od vonkajších

Na mediálnom trhu v Českej republike v priebehu roku 2013

billboardov až po reklamné držiaky v prostriedkoch MHD je

došlo podľa údajov admosphere.cz k celkovému poklesu investí-

skupina spoločností Akzent BigBoard významným obchodným

cii o 2%. Vývoj investícií v jednotlivých sektoroch bol odlišný.

partnerom všetkých reklamných agentúr.

V sektore internetu, displayovej reklamy bol zaznamenaný
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Trh vonkajšej reklamy v Rakúsku

oproti celkovému poklesu najväčší medziročný nárast investícií.
Svoj objem investícií sa podarilo udržať aj v segmente printových médií. Pokles 8% v objeme investícií zaznamenal seg-

Tak ako na Slovensku a v Českej republike bol aj vývoj na me-

ment televíznej reklamy, ktorý bol spôsobený hlavne zmenenou

diálnom trhu Rakúska charakterizovaný ako stagnujúci. Investí-

cenovou politikou CET 21.

cie najväčších zadávateľov do segmentu vonkajšej reklamy sa

V segmente vonkajšej reklamy v ktorom spoločnosť JOJ Media

výrazne nemenili a kopírovali vývoj z predchádzajúceho roku.

House podniká prostredníctvom skupiny spoločnosti BigBoard

V tomto segmente podniká Spoločnosť prostredníctvom sku-

Praha bol zaznamenaný medziročný nárast 7%.

piny EPAMEDIA.

V roku 2013 skupina BigBoard Praha realizovala dve významné

EPAMEDIA sa stala súčasťou holdingu JOJ Media House kon-

akvizície. V januári kúpila spoločnosť Outdoor akzent, s.r.o., ktorá

com roku 2012 a počas roku 2013 prešla reštrukturalizáciou

v roku 2012 patrila k významným konkurentom tejto skupiny

za účelom zvýšenia ekonomickej efektívnosti. Postupne počas

a v auguste sa uskutočnila akvizícia spoločnosti DKNV Media,

roku 2013 boli predané časti spoločnosti podnikajúce na trhoch

dnes už Bilbo City, s.r.o., ktorá prevádzkovala sieť reklamných

vonkajšej reklamy v Českej republike, Slovensku, Rumunsku,

nosičov prevažne lokalizovaných v hlavnom meste Praha. Pri

Bulharsku. V súčasnosti do skupiny spoločností EPAMEDIA

zohľadnení týchto akvizícií a následnému porovnaniu výsledkov

patria aj spoločnosti podnikajúce na trhoch vonkajšej reklamy

roku 2012 s rokom 2013 by skupina BigBoard Praha dosiahla

v Chorvátsku a Macedónsku, ktoré sú určené k predaju.

pokles výnosov na úrovni 1,8%.
Na trhu vonkajšej reklamy podniká spoločnosť EPAMEDIA už

Na strane nákladov boli realizované úsporné opatrenia, ktoré
eliminovali vplyv jednorazových nákladov spojených s imple-

od roku 1924 a za roky svojho pôsobenia sa jej podarilo stať sa

mentáciou spoločnosti Outdoor akzent, s.r.o. a Bilbo City, s.r.o.

trhovou dvojkou s odhadovaným trhovým podielom na úrovni

do skupiny. Úsporné opatrenia v skupine sa naplno prejavia

40%. Do jej portfólia patrí viac ako 29-tisíc reklamných nosičov.

v nasledujúcich rokoch. Medziročná úroveň EBITDA ostala ne-

V počte reklamných nosičov patrí EPAMEDII pozícia trhovej

zmenená.

jednotky. Hlavným konkurentom je naďalej spoločnosť Gewista
Gmbh.

Trhový podiel vybraných firiem OOH 2013

Trhový podiel jednotlivých firiem OOH 2013

Zdroj: Admosphere

Zdroj: odhad manažmentu
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Personálna
politika
Prehľad priemerného počtu zamestnancov mediálneho domu podľa
jednotlivých krajín k 31.12.2013:

V oblasti personálnej politiky skupiny JOJ Media House nedošlo
k výrazným zmenám. Naďalej je ambíciou spoločnosti zamestnávať úspešných a ambicióznych odborníkov, ktorí sú schopní

Slovenská republika

napĺňať ciele jednotlivých spoločností a tým prispieť k rastu

Česká republika

skupiny ako celku.

Rakúska republika
Chorvátska republika

254
99
113
10

Ambíciou každej spoločnosti v skupine je stať sa lídrom jednot-

Macedónska republika

18

livých sektorov mediálnych trhov. JOJ Media House má ambíciu

Spolu JOJ Media House

494

stať sa významným hráčom v mediálnom sektore strednej a východnej Európy. Z tohto dôvodu patrí rozvoj zručností jednotlivých zamestnancov medzi jej priority a hlavné oblasti záujmu
Prehľad priemerného počtu zamestnancov podľa
jednotlivých spoločností mediálneho domu k 31.12.2013

personálnej politiky.
V súčasnosti patrí spoločnosť k významným zamestnávateľom

JOJ Media House, a.s.

v oblasti médií na Slovensku, Českej republike a v Rakúsku.

Slovenská produkčná, a.s.

6
190

MAC TV s.r.o.

11

BigMedia, spol. s r. o.

13

Akzent BigBoard, a. s.

8

Priemerný stav zamestnancov skupiny JOJ Media House

Recar Slovensko a. s.

2

dosahoval k 31. decembru 2013 hodnotu 494. Pri porovnaní

Recar Bratislava a.s.

5

s rokom 2012 zaznamenávame pokles, ktorý je ale spôso-

BigBoard Praha, a.s.

30

Czech Outdoor, s.r.o.

32

BigMedia, spol. s r.o.

17

Štruktúra zamestnancov

bený reštrukturalizáciou skupiny EPAMEDIA, ktorá predala
svoje spoločnosti pôsobiace na trhoch vonkajšej reklamy
v Bulharsku a Rumunsku.

EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT - UND
AUSSEN MEDIEN GMBH

Podiel krajin z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2013

Heimatwerbung Ges.m.b.H

7

R+C Plakatforschung und kontrolle GmbH

3

Akzent media, spol. s r. o.

17

Outdoor akzent s.r.o.

20

Outdoor akzent d.o.o.

10

modern web, s.r.o.
Akzent Media d.o.o.e.l.
Spolu JOJ Media House

20

103

2
18
494

Hlavné
udalosti
roku 2013

20. júna 2013 – spoločnosť BigBoard Slovensko, a. s.
pristúpila k zmene názvu spoločnosti na Akzent BigBoard, a.s.

8. júla 2013 – spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. navýšila svoj obchodný podiel v spoločnosti Media representative,
s.r.o. na úroveň 90%.

19 júla 2013 – spoločnosť

EPAMEDIA EUROPÄISCHE

PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH kúpila spoločnosť
akzent media d.o.o.e.l. podnikajúcu na trhu vonkajšej reklamy
v Macedónsku.

12. augusta 2013 – založenie spoločnosti SENZI,
31. januára 2013

a.s., ktorá zabezpečuje vysielací kontent pre kanál SENZI.
– predaj spoločnosti Outdoor

akzent s.r.o., patriacej pod EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT

15. augusta 2013 – spoločnosť JOJ Media House,

- UND AUSSENMEDIEN GMBH, pôsobiacej na trhoch vonkajšej

a. s. úspešne emitovala dlhopisy v objeme 55 mil. EUR s pev-

reklamy v Českej republike spoločnosti BigBoard Praha, a.s.

ným úročením 6,3% so splatnosťou 15.08.2018.

Táto aktivita priniesla výrazné posilnenie skupiny podnikov.

1. februára 2013

26.augusta 2013

– skupina BigBoard Praha sa

– prišlo k zmene akcionárskej

rozšírila o ďalšiu spoločnosť Bilbo City, s.r.o., ktorá vlastnila

štruktúry spoločnosti JOJ Media House, a. s. , s tým, že na-

a prevádzkovala sieť reklamných nosičov na územní mesta Prahy.

miesto akcionára HERNADO LIMITED, so sídlom Akropoleos,
59-61 SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102, 2012

1. septembra 2013 – spustenie hudobného kanálu

Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 271787 (ďalej len „HERNADO

SENZI.

LIMITED“), sa novým majoritným akcionárom Spoločnosti vlastniacim 99,90% akcií Spoločnosti stala TV JOJ L.P., so sídlom

24. septembra 2013

Klimentos, 41 - 43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office

EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH

21, 1061 Nikózia, Cyprus, registračné číslo: 12128, ktorého

odpredala svoj obchodný podiel v spoločnostiach EUROMEDIA,

menom koná HERNADO LIMITED ako generálny partner, do-

podnikajúcich na trhu vonkajšej reklamy v Rumunsku.

terajší majoritný akcionár Spoločnosti. Táto transakcia nemá

– spoločnosť EPAMEDIA

Ostatné údaje

24. septembra 2013 – došlo k predaju obchod-

týkajúce sa akcionárskej štruktúry Spoločnosti a kontroly nad

ného podielu JOJ Media House, a. s. v spoločnosti BigBoard

vplyv na výkon kontroly nad Spoločnosťou.
Spoločnosťou ostávajú nedotknuté.

Praha, a.s. v celkovom objeme 20%, novým spoločníkom sa
stala spoločnosť TOUZIMSKY MEDIA, a.s.

8. marca 2013 – predaj časti podnikov spoločnosti
EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN

7. októbra 2013 – novými akcionármi spoločnosti

GMBH pôsobiacich na trhoch vonkajšej reklamy v Bulharsku.

Slovenská produkčná, a.s. sa stali Mgr. Marcel Grega, Roland
Kubina a František Borovský, podiel JOJ Media House, a. s.

15. apríla 2013 – spustenie vysielania kanálu WAU,

ostáva na úrovni 85%.

ktorý je zameraný na ženské publikum.

7. októbra 2013

30. apríla 2013 – predaj spoločnosti Akzent Media

– EPAMEDIA EUROPÄISCHE

PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH predala svoje aktíva

spol. s r.o. patriaca pod EPAMEDIA EUROPÄISCHE PLAKAT -

v Rumunsku.

UND AUSSENMEDIEN GMBH pôsobiacej na trhu vonkajšej

23.októbra 2013 – rozšírenie skupiny o spoločnosť

reklamy v Slovenskej republike skupine BigBoard Slovensko,
a. s. Touto akvizíciou sa podarilo vytvoriť trhovú jednotku.

DONEAL, s.r.o., ktorá sa stala 100% dcérskou spoločnosťou
spoločnosti Slovenská produkčná, a.s.

18. júna 2013 – spoločnosť nadobudla 51% v spoločnosti modern web, s.r.o., ktorá sa zaoberá vývojom interneto-

31. decembra 2013 – úspešné zlúčenie spoločnosti

vých aplikácií. Dňa 15. marca 2014 spoločnosť zmenila meno

Akzent Media spol. s r.o. a spoločnosti Akzent BigBoard, a.s.,

a aj právnu formu. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva pod

pričom nástupnickou organizáciou sa stala spoločnosť Akzent

názvom eFabrica, a.s.

BigBoard, a.s.
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Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia:

3. januára 2014 – spoločnosť Akzent BigBoard, a.s.
sa stala 100% vlastníkom obchodného podielu v spoločnosti
HANDY MEDIA, s.r.o., ktorá je zameraná na predaj reklamného
priestoru v interiéroch MHD.

8. apríla 2014 – ďalším rozšírením skupiny Akzent
BigBoard o novo založenú spoločnosť BHB, s.r.o., ktorá rozširuje ponuku reklamných nosičov skupiny.
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Rizikové
faktory a
manažnent
rizík
Spoločnosť identifikovala určité rizikové faktory, ktoré súvisia

túra reklamných výdavkov spoločností na slovenskom reklam-

s jej podnikaním a operáciami. Ide najmä o nasledujúce riziká:

nom trhu dôležitú rolu vo vzťahu k budúcemu vývoju. Podľa
interných analýz Spoločnosti, historicky bola televízia najvyuží-

Riziko závislosti Spoločnosti na
podnikaní jej dcérskych spoločností

vanejším propagačným médiom a spolu s vonkajšou reklamou
sa pohybovali na úrovni okolo 60 - 65% z celkových výdavkov

Hlavnou podnikateľskou aktivitou Spoločnosti je spravovanie

na reklamu. Neexistuje žiadna záruka, že si trh televíznej rekla-

a financovanie účastí na iných spoločnostiach. Z tohto dôvo-

my udrží svoje terajšie postavenie v konkurenčnom boji s inými

du je Spoločnosť závislá na príjmoch z dividend a z úrokov

reklamnými prostriedkami.

z pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnostiam, pričom tieto

Riziko poklesu sledovanosti

závisia od úspešnosti podnikania jej dcérskych spoločností.

Vznik konkurenčných televíznych staníc s atraktívnejšou ponu-

Riziko krízy, závislosti na všeobecných
ekonomických podmienkach a riziko
poklesu výdavkov na reklamu

kou programov rovnako ako aj alternatívnych foriem zábavy
môže viesť k odlivu divákov. Preferencie a vkus divákov sa menia a Spoločnosť sa vystavuje riziku, že v tomto dynamickom

Príjmy z reklám tvoria väčšinu tržieb dcérskych spoločností.

prostredí nepresne odhadne potrebu verejnosti. S poklesom

Tieto sú závislé na priaznivých všeobecných ekonomických pod-

sledovanosti je úzko spojený aj pokles príjmov z reklám, čo

mienkach na trhu. Existuje riziko, že v prípade ekonomickej krízy,

môže mať negatívny vplyv na ziskovosť a celkový vývoj Spo-

poklesu ekonomiky alebo nepriaznivých ekonomických podmie-

ločnosti.

nok bude dochádzať k všeobecnému znižovaniu výdavkov na

Riziko spustenia konkurenčných
vysielacích staníc

reklamu, v dôsledku čoho môže Spoločnosť utrpieť straty.

Riziko refinancovania existujúcich
úverov a financovania nových
projektov

S príchodom digitalizácie sa uvoľnil priestor pre nové televízne
stanice, čo by mohlo viesť k zostrenému boju v odvetví médií
a televíznej reklamy. Vzhľadom k relatívne jednoduchému pro-

V konsolidovanej kapitálovej štruktúre Spoločnosti figuruje

cesu získania licencie na digitálne vysielanie môžu na trh vstú-

v značnom rozsahu dlhové financovanie, ktoré má svoj pôvod

piť nové spoločnosti a rovnako tak už zabehnuté spoločnosti

v predkrízovom období. Spoločnosti v rámci holdingu pôvod-

môžu spúšťať nové vysielacie stanice. Takýto konkurenčný boj

ne zvolili agresívnejšiu finančnú stratégiu, kríza na finančných

môže viesť k zníženiu sledovanosti a s tým spojenému zníženiu

trhoch však zbrzdila ich rýchly rozvoj. Spoločnosť nevylučuje

príjmov z reklamy.

potrebu v budúcnosti opäť využiť iné zdroje než svoje vlastné
k úhrade existujúcich či budúcich záväzkov. S využitím cudzích

Riziko regulácie

zdrojov financovania je spojený nielen obmedzenejší prístup

Oblasť televízneho vysielania a reklamy je oblasťou, ktorá pod-

k novým zdrojom financovania, ale taktiež znížená flexibilita

lieha regulácii a v prípade, že by sa zmenili podmienky tejto re-

v rozhodovaní manažmentu plynúca z rôznych ustanovení

gulácie, nie je možné zaručiť, že sa takáto zmena negatívne ne-

v úverových zmluvách, ktoré majú za cieľ ochrániť existujúcich

premietne do ekonomických výsledkov podnikania Spoločnosti.

veriteľov.

Riziko odňatia licencie alebo nepredĺženia jej platnosti

Riziko zmeny štruktúry výdavkov
na reklamu

Pri porušení zákonov a predpisov platných v súvislosti s tele-

Vzhľadom k zameraniu holdingu na televíznu reklamu hrá štruk-

víznym vysielaním sa v krajnom prípade môže príslušný regulá-
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tor uchýliť k odňatiu licencie na televízne vysielanie a zabrániť

ností v rámci holdingu. Strata, resp. ukončenie týchto vzťahov

tak ďalšiemu vysielaniu programových staníc. Rovnako tak

môže mať za následok pokles príjmov z reklám.

neexistuje právny nárok na predĺženie platnosti licencie v prípa-

Riziko šírenia signálu

de jej vypršania. Nakoľko televízna reklama je kľúčovým zdrojom príjmov spoločností z holdingu, môže mať odňatie licencie

Oblasť distribúcie (šírenia) signálu smerom k divákom je na

na televízne vysielanie alebo nepredĺženie jej platnosti negatív-

Slovensku pomerne koncentrované odvetvie. Existuje riziko, že

ny dopad na podnikanie Spoločnosti.

sa s nástupom digitalizácie distribuujúce spoločnosti dostanú
do silnejšieho vyjednávacieho postavenia a budú viac selektív-

Technologický pokrok

ne pri uzatváraní nových kontraktov. Taktiež sa môžu usilovať

S vývojom nových technológií je spojené riziko zaostávania za

o zmeny týkajúce sa poplatkov zo strany prevádzkovateľov

konkurenciou. Aj keď v oblasti médií prebiehajú neustále po-

televíznych staníc. Nedostatok šírenia signálu programových

suny, zdokonaľovanie a vylepšovanie, implementácia jednot-

štruktúr TV JOJ, PLUS, WAU a SENZI smerom k divákom môže

livých inovácií je finančne a operatívne náročný proces, ktorý

viesť k poklesu príjmov z reklám.

vyžaduje nielen zmeny zo strany mediálnych spoločností, ale aj
zmeny zo strany zákazníkov (divákov). Nové technológie môžu

Riziko neobnovenia nájomných zmlúv

spôsobiť odliv divákov ku konkurenčným televíziám, prípadne

Konštrukcie s reklamou predávané spoločnosťami pôsobia-

k iným alternatívnym formám zábavy, čo sa môže prejaviť

cimi na trhu vonkajšej reklamy sú umiestnené na plochách

v poklese tržieb za reklamu.

a pozemkoch, ktoré nie sú majetkom spoločností samotných,
ani majetkom spoločností v rámci holdingu. Ide o plochy, ktoré

Riziko koncentrácie

si spoločnosti Akzent BigBoard, BigBoard Praha a EPAMEDIA

Diverzifikácia ponúkaných služieb spoločností v rámci holdingu

prenajímajú. Vzťahy s prenajímateľmi sú upravené väčšinou

je pozorovateľná len v rámci mediálneho sektoru, kde sa tieto

zmluvami na dobu určitú, preto existuje riziko, že po uplynutí

zameriavajú popri televíznej reklame aj na ostatné formy rekla-

dohodnutej doby nebudú zmluvy obnovené, či už z dôvodu

my. Existuje riziko, že v prípade zmeny potrieb na reklamnom

neochoty zmluvu predĺžiť zo strany prenajímateľa, alebo z dô-

trhu Spoločnosť nedokáže dostatočne flexibilne a rýchlo zarea-

vodu iných obmedzení. Existuje preto riziko, že nebude možné

govať, čo by sa mohlo prejaviť na prípadných znížených tržbách

nájsť adekvátne náhradné reklamné plochy na predaj reklamné-

spoločností v Skupine.

ho priestoru, čo môže mať dopad na zníženie príjmov z reklám.

Riziko súdnych sporov

Prírodné katastrofy

Vzhľadom k povahe podnikania spoločností v rámci holdingu

Žiadnemu odvetviu sa nevyhýbajú prírodné katastrofy, ktoré

v oblasti mediálneho priemyslu, kde sa veľakrát v rámci kon-

môžu mať zničujúci dopad na chod všetkých spoločností. Jedná

kurenčného boja objavujú šokujúce informácie a aj informácie

sa napríklad o katastrofy meteorologické, geologické či iné uda-

na hrane zákona, nie je možné vylúčiť prípadné súdne spory

losti, ktoré by mohli prerušiť šírenie signálu. V oblasti vonkajšej

dcérskych spoločností. Prípadné prehraté súdne spory môžu

reklamy tieto udalosti môžu výrazne poškodiť, dokonca aj zničiť

mať negatívny dopad na finančnú situáciu Spoločnosti.

reklamné plochy a výrazne zredukovať ich počet.

Riziko straty významných klientov
Zadávatelia reklamy či už v podobe reklamných agentúr alebo

Riziko nestabilného prostredia
Eurozóny

spoločností samotných ako priamych zadávateľov reklamy tak-

Súčasná nestabilná situácia v Európe a nevyriešené otázky

tiež predstavujú základné stavebné kamene podnikania spoloč-

pomoci neúmerne zadlženým členom EÚ vystavujú Slovenskú
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republiku a Rakúsko ako členov Eurozóny riziku spojenému so

pôsobenie na 5 krajín strednej a východnej Európy a z tohto

stratégiou pomoci týmto štátom Eurozóny. V súvislosti s posil-

dôvodu identifikovala riziko zmeny legislatívy. Ide napríklad

nením právomocí Európskeho (finančného) stabilizačného me-

o zmeny legislatívy v oblasti vonkajšej reklamy – špecifické

chanizmu dochádza k navýšeniu záruk. V prípade neschopnosti

právne úpravy týkajúce sa zmeny/obmedzenia umiestnenia

štátov EÚ ako je napríklad Grécko, ktoré má problém splácať

reklamných nosičov, ich vzdialenosti od komunikácii a pod.

pôžičky z Európskeho (finančného) stabilizačného mechanizmu,

Možné zmeny v legislatívnej úprave si budú vyžadovať doda-

s čím súvisí potreba finančnej výpomoci zo strany ostatných

točné náklady na relokáciu reklamných plôch resp. v konečnom

členských štátov EÚ, môže dôjsť k zhoršeniu podnikateľské-

dôsledku zmenšenie celkového počtu reklamných nosičov.

ho prostredia a k zhoršeniu celkovej ekonomickej situácie na
Slovensku, Rakúsku a v Českej republike ako i v ostatných

Riziko výmenného kurzu EUR/USD

štátoch EÚ, od ktorých je Skupina obchodne závislá. Zmie-

Nestálosť menových kurzov, predovšetkým amerického do-

nené okolnosti, ako aj všetky súvisiace nariadenia, opatrenia

lára vo vzťahu k euru, je interný rizikový faktor, ktorý ovplyv-

a rozhodnutia, by mohli negatívne ovplyvniť finančné výsledky

ňuje výnosy/náklady Spoločnosti, predovšetkým v Slovenskej

Skupiny.

produkčnej. Väčšina filmových licencií a licencie k reláciám sú obstarané od zaoceánskych filmových štúdií a licenčných domov

Riziko zmeny legislatívy

v amerických dolároch (USD). Spoločnosť Slovenská produkčná,

Tak ako sa vyvíja trh, spoločnosť a celkové podmienky, vyvíja

a.s., periodicky uzatvára menové forwardy pre zaistenie kurzu

sa aj legislatíva jednotlivých štátov. Spoločnosť rozšírila svoje

EUR/USD a minimalizáciu kurzového rizika.

Vývoj kurzu EUR/USD v roku 2013

Zdroj: nbs.sk
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Správa
a riadenie
Vlastnícka štruktúra

o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. V prí-

Spoločnosť JOJ Media House je vlastnená nasledovnými

pade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení spoloč-

spoločnostami:

nosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spoločnosti,
zvoláva dozorná rada valné zhromaždenie.

99,9% akcií vlastní spoločnosť TV JOJ L.P.

K dátumu publikácie výročnej správy mala dozorná rada nasle-

0,1% akcií vlastní Mgr. Richard Flimel

dovných troch členov:
» Mgr. Marcel Grega - predseda dozornej rady (vznik funkcie:

Predstavenstvo

6. novembra 2010),
» Ing. Radoslav Zápražný - člen dozornej rady (vznik funkcie:

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti JOJ
Media House, a. s. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo

6. novembra 2010),

všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám,

» János Gaál - člen dozornej rady (vznik funkcie: 17. novembra

v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo

2011).

riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo sta-

Výbor pre audit

novami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Spoločnosť ma zriadený výbor pre audit. Výbor sleduje zo-

Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti

stavenie účtovnej závierky a odporúča schválenie audítora na

a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti.

výkon auditu pre účtovnú závierku. Ostatné funkcie výboru sú

Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie predpísa-

vymedzené zákonom a stanovami spoločnosti. Výbor pre audit

ného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných

sa skladá z troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaž-

dokladov spoločnosti, okrem iného predkladá valnému zhro-

denie na návrh predstavenstva alebo akcionárov spoločnosti.

maždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdele-

K dátumu publikácie výročnej správy mal výbor pre audit troch členov:

nie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta

» Ing. Eva Matiašková,

vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát. Predsta-

» Ing. Ján Kliment,

venstvo tiež zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

» Mgr. Otília Danišová.

Predstavenstvo má jedného člena:

Kódex o správe a riadení spoločnosti

» Mgr. Richard Flimel - predseda predstavenstva (vznik funkcie:

Spoločnosť JOJ Media House si plne uvedomuje dôležitosť

06.novembra.2010)

udržiavania princípov Corporate Governance. Predstavenstvo
vyhlásilo dodržiavanie zásad Kódexu správy a riadenia spoloč-

Dozorná rada

nosti na Slovensku dňa 21.marca 2012. Vyhlásenie obsahuje

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

kompletné informácie o metódach riadenia spoločnosti, ako

Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňova-

aj informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

nie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada overuje

Všetky tieto informácie sú zverejnené na internetovej stránke

postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek na-

spoločnosti www.jojmediahouse.sk.

hliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich
sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav, v akom sa nachádza.

Ostatné doplňujúce údaje

Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoloč-

Spoločnosť JOJ Media House a spoločnosti, ktoré zahrňuje do

nosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, návrh

konsolidácie, nevynaložili v roku 2012 žiadne náklady v oblasti

na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, a je povinná podať

výskumu a vývoja.
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Skupina JOJ Media House nemá organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť Slovenská produkčná využíva menové forwardy,
ktorými zabezpečuje finančné riziko negatívneho vývoja kurzu
USD voči EUR. Diverzifikovaným financovaním skupina riadi
finančné a úverové riziká. Finančné toky a parametre likvidity
sleduje v pravidelných intervaloch.
Vnútornú kontrolu skupina zabezpečuje pravidelným sledovaním finančného plánu a celkovej finančnej situácie.
Prevoditeľnosť dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťou nie je obmedzená.
Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody, ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť končí v dôsledku zmeny
kontrolných pomerov, v súvislosti s ponukou na prevzatie.
Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s členmi orgánov ani
so zamestnancami, na základe ktorých by sa im mala poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí
vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich
odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia
dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer končí v dôsledku ponuky na prevzatie.
Spoločnosť sa nezaoberá činnosťou, ktorá by mala vplyv na
životné prostredie a nemá podstatný vplyv na zamestnanosť.
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Organizačná
štruktúra
JOJ Media House, a. s.
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Návrh na rozdelenie
zisku alebo vyrovnanie
straty
O rozdelení výsledku hospodárenia individuálnej účtovnej závierky spoločnosti JOJ Media House, a. s., za účtovné obdobie 2013
vo výške 471 046 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
» prevod do zákonného rezervného fondu vo výške 2 500 EUR
» prevod na úhradu straty minulých rokov vo výške 468 546 EUR
O výsledku hospodárenia jednotlivých dcérskych spoločností rozhodnú spoločníci/akcionári jednotlivých spoločností.
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Spoločenská
zodpovednosť
Nadácia TV JOJ vznikla dňa 18. júna 2007 a od augusta toho

hráčov. Nadácia tak prerozdelila 15.000 EUR. Cieľom projektu

roku začala vykonávať svoje poslanie s mottom: „Pomáhame

je utvoriť pre perspektívnych športovcov vo vekovej skupine

tým, ktorí sa snažia“. Správnou radou boli určené niekoľko

10 – 15 rokov také podmienky na športovú prípravu, aby mohli

oblasti, ktoré boli zadefinované ako ťažiskové ciele pri jej vzni-

štartovať na významných medzinárodných športových poduja-

ku. Sú to:

tiach, úspešne reprezentovať Slovensko a vo veku 15 rokov

» detská onkológia,

Slovenska, ktorého gestorom je Slovenský olympijský výbor.

uchádzať sa o zaradenie do Juniorského olympijského tímu
» nadané deti,
» národné kultúrne dedičstvo,

Nadácia tiež podporila nepočujúcu hedikepovanú stolnú

» individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo

tenistku Evu Jurkovú, ktorá dlhodobo reprezentuje Slovensko

skupiny osôb.

vo výške 1.065 EUR.

Svoj účel nadácia plní najmä poskytovaním finančných pros-

Národné kultúrne dedičstvo

triedkov formou darov a štipendií jednotlivcom, neziskovým

Nadácia sa zamerala najmä na produkciu a postprodukciu

inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitú-

dvojdielneho dokumentu o Jozefovi Gabčíkovi s názvom „Jozef

ciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejno-

Gabčík: Zlikvidovali sme Hydricha.“ Dokument bol koncom roka

prospešné služby počas svoju existencie nadácia prerozdelila

dokončený a jeho plánované odvysielanie a premiéra bude v

viac ako 940.000 EUR.

roku 2014.
Podporená bola aj organizácia Pro Castello spravujúca histo-

Nadácia má 9 člennú správnu radu, ktorej predsedom je

rickú vojenskú pevnosť v Komárne vo výške 3o0 EUR a galéria

František Borovský a ostatní členovia sú pracovníci TV JOJ.

Limes 380 EUR, taktiež z Komárna.

Štatutárnym orgánom je správca nadácie Vladimír Fatika,
výkonným manažérom Ľuboš Sarnovský a kontrolórom nadácie

Iná podpora

Marcel Grega.

Nadácia sa finančne podieľala v celkovo objeme 23.798,72

Prehľad činností za rok 2013

» podpore transportu jednotlivých detí, ktorým hrozila nútená

EUR na:
adopcia zo strany britskej Social Service. Úspešne tak bolo vy-

Detská onkológia

riešených niekoľko presunov,

Hlavným poslaním v tejto oblasti ako po minulé roky bolo

» podpora organizácie Parasport 24 pre handikepovaných na

zlepšenie kvality života hospitalizovaných detí s onkologickými

zabezpečenie nových invalidných vozíkov pre handikepovaných

ochoreniami a pomoc konkrétnym rodinám. Zabezpečila sa ad

športovcov,

hoc pomoc pre rodinu s dieťaťom s onkologickým ochorením

» podpore na poslednú rozlúčku s utýraným dieťaťom, Luckou,

s čerpaním od roku 2014.

ktorú zabezpečoval redaktor spravodajstva TV JOJ
» podpore Výskumného ústavu detskej psychológie a patop-

Nadané deti

sychológie, kde sa zabezpečil nákup vybavenia pre rehabilitáciu

Hlavným poslaním v tejto oblasti bolo pomoc nadaným deťom.

detských pacientov,

Išlo najmä o celonárodný projekt „Hľadáme mladé športové

» podpore detského táboru zameraného na ochranu životného

talenty Slovenska“, v ktorom odborná porota vybrala 7 finalis-

prostredia v spolupráci so spoločnosťou Unilever a Tesco.

tov, ktorý dostali dar na ďalší rozvoj svojej športovej činnosti
a 3 športové kluby, ktoré taktiež dostali dar na rozvoj talentov
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Plány činností na rok 2014
V roku 2014 nadácia plánuje ďalej pokračovať vo svojich aktivitách a úspešných projektoch a pripravuje:
» 4. ročník projektu pre nadané deti „Hľadáme mladá športové
talenty v ktorom odmení dvojnásobné množstvo talentovaných športovcov,
» odvysielanie projektu “Jozef Gabčík: Zlikvidovali sme Hydricha“
» podporu matiek (rodiča) v núdzi prostredníctvom projektu
„Matky v núdzi“,
» podporu onkologických pacientov,
» podpora hendikepovaných detí v rámci projektov nadácie,
» individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo
skupiny osôb prostredníctvom pripravenej kontinuálnej verejnej
zbierky, ktorú bude možné okamžite využiť v naliehavých situáciách ako sú požiare, povodne, zosuvy pôdy a pod.,
» podpora organizácií starajúcich sa o opustené a týrané zvieratá a zabezpečovanie ich adopcií v rámci projektu „Zvieratká“.
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Vyhlásenie
predstavenstva
spoločnosti
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013 je vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi a zároveň poskytuje
pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti.

Mgr. Richard Flimel

Mgr. Marcel Grega

Predseda predstavenstva

Člen dozornej rady

Príloha č.1

Konsolidovaná
účtovná závierka
JOJ Media House, a.s.
a dcérske spoločnosti
Správa nezávislého audítora a Konsolidovaná účtovná
závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2013
zostavená v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného
výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou

Príloha č.2

Individuálna
účtovná závierka
JOJ Media House, a.s.
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
k 31. decembru 2013
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Príloha č.3

Správa o súlade
výročnej správy

