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Vážení obchodní partneri a kolegovia,
nie je žiadna pochybnosť, že rok 2016 bol zaujímavým rokom vo svete médií, kde rastúci

vplyv technológií prináša výzvy aj príležitosti. Parlamentné voľby na Slovensku, Brexit či zvolenie Trumpa za prezidenta USA boli top témami, na ktorých výsledok mali významný vplyv
aj sociálne siete a weby s pochybným backgroundom. Na vytváraní verejnej mienky mali svoj

nemalý podiel falošné správy a propaganda, ktoré sa nimi šírili. Ukazuje sa tak nenahraditeľná

úloha tradičných médií prinášať overené fakty a vyváženosť informácií.

JOJ Media House má za sebou úspešný rok. Naďalej si posilňuje svoje významné postave-

nie na stredoeurópskom mediálnom trhu. Výdavky do reklamy medziročne stúpli a podobný rast

očakávame aj v nasledujúcom roku. Za najvýznamnejšiu udalosť uplynulého roka pre našu sku-

pinu považujem rozšírenie podnikateľských aktivít aj na printový trh. V apríli 2016 sme sa stali
majoritným akcionárom v chorvátskych denníkoch Novi list, Glas Istre a Zadarski list. Každé

z týchto periodík má silnú lokálnu značku a je významným trhovým hráčom vo svojom regióne.

Keďže do budúcnosti vidíme potenciál v tejto oblasti, v októbri sme využili investičnú príležitosť

v segmente lokálnych novín na Slovensku a prevzali sme Bratislavské noviny.

Rok 2016 bol úspešný aj v sektore vonkajšej reklamy, čoho dôkazom sú výsledky slo-

venských, českých aj rakúskych spoločností patriacich do skupiny. Okrem organického rastu

sme uskutočnili dve významné akvizície a pokračujeme tak v konsolidácii tohto trhu. Český

BigBoard Praha kúpil spoločnosť News Advertising, čím získal lukratívne reklamné plochy formátu double bigboard a slovenský Akzent BigBoard rozšíril svoje portfólio o takmer dve tisíc

billboardov spoločnosti Rabaka. Dôležitou udalosťou bolo aj spustenie merania efektivity von-

kajšej reklamy na Slovensku, čo pomôže zadávateľom reklamy pri plánovaní, cielení aj vyhod-

nocovaní kampaní. BigBoard Praha posunul meranie výkonnosti v Česku ešte o krok ďalej, kde

v spolupráci s O2 Media sledujú pohyb SIM kariet cieľových skupín okolo reklamných nosičov.

Rakúska Epamedia sa rozhodla významnejšie investovať do rozvoja digitálnej reklamy, najdynamickejšie sa rozvíjajúcej oblasti trhu vonkajšej reklamy vo svete.

Televízia JOJ vstúpila na mediálny trh v roku 2002, v roku 2017 tak oslávi svoje 15. výročie.

Od začiatku sa nebojíme experimentovať, tvoriť pôvodné programy alebo rozširovať svoju

ponuku kanálov. To sa podarilo aj v uplynulom roku spustením vysielania stanice JOJ Family
na českom trhu, čo má podporiť našu snahu o zrušenie nedovoleného šírenia našich televízií

v zahraničí.

K trojici staníc (Vlna, Jemné a Anténa Rock), pre ktoré naša spoločnosť Radio Services

predáva reklamu, pribudla od 1. Januára 2016 aj Europa 2. Toto nové zoskupenie sme začali

nazývať „Veľká štvorka“ a v celkovej počúvanosti sme sa tak stali jednotkou, čím sa nám podarilo rozvíriť stojaté vody na tomto trhu.

Uplynulý rok v skupine JOJ Media House bol charakteristický ďalším rozvojom nášho bi-

znisu a výbornými výsledkami, za čo patrí moja vďaka všetkým zamestnancom. Rád by som sa

tiež poďakoval našim obchodným partnerom a investorom za prejavenú dôveru a prajem vám

všetkým úspešný rok 2017.

Richard Flimel

Predseda predstavenstva JOJ Media House, a.s.
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JOJ Media House, a. s. (ďalej len „materská spoločnosť“ alebo „Spoločnosť“, súhrnne s dcérskymi spoločnosťami nazývaná „Skupina“) sa od svojho vzniku – 6. novembra 2010 – zaradila medzi popredné mediálne spoločnosti nielen na Slovensku a v Čechách, ale
aj v Rakúsku a Chorvátsku. Svoje postavenie si neustále upevňuje.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

sústredené na vývoj internetových aplikácií, webdizajn, pre-

→ outdoor akzent s.r.o. (100 % podiel) - prenájom reklamných

SEKTOR TELEVÍZNEHO VYSIELANIA
A VÝROBY TELEVÍZNYCH RELÁCIÍ

nickej podpory.

→ Bilbo City s.r.o. (100 % podiel) – prenájom reklamných

SEKTOR ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA

→ Velonet ČR, s.r.o. (100 % podiel) – prenájom reklamných

→ Slovenská produkčná, a.s. (94,96 % podiel) – prostredníc-

→ Radio Services, a.s. (100 % podiel) – spoločnosť poskytuje

→ Qeep, a.s. (80 % podiel) – prenájom reklamných plôch,

Spoločnosť pôsobí na Slovensku v rámci týchto sektorov trhu:

vádzkovanie internetových domén a zabezpečovanie tech-

tvom tejto spoločnosti vlastní nasledovné podiely v spoločnostiach:

komplexné služby vysielateľom rádií.

→ MAC TV s.r.o. (100 % podiel) - spoločnosť je držiteľom

SEKTOR OSTATNÉ

RiK a Ťuki TV. Zároveň prevádzkuje aj internetové portály joj.

→ JOJ Media House, a. s., vlastní 30 % podiel v spoločnosti

sk, noviny.sk, topstar.sk, huste.tv, premuza.sk, prezenu.sk,

umelcov,

licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS, WAU,
sk, plus.sk, wau.sk, rik.sk, jojcinema.cz, jojfamily.cz, jojsport.

plôch,
plôch,
plôch,

→ News Advertising s.r.o. (100 % podiel) - prenájom reklamných plôch.

RAKÚSKO

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

JOJ Media House, a. s. je jediným spoločníkom spoločnosti Akcie.

tipsportliga.hockey a kinosala.sk.

→ Lafayette s.r.o. (100 % podiel) – spoločnosť v súčasnosti

– EUROPÄISCHE PLAKAT- UND AUSSENMEDIEN GMBH (ďalej

licencie na vysielanie televíznej stanice JOJ Cinema.

→ NIVEL PLUS s.r.o. (100 % podiel) – spoločnosť sa zaoberá

v Rakúsku. EPAMEDIA je vlastníkom nasledovných podielov:

→ DONEAL, s.r.o. (100 % podiel) – spoločnosť je držiteľom
→ Magical roof s.r.o. (100 % podiel) - drží licenciu na vysielanie kanálu JOJ FAMILY

nevykonáva žiadnu podnikateľskú aktivitu,

vydávaním novín.

ČESKÁ REPUBLIKA

SEKTOR VONKAJŠEJ REKLAMY

sk, s. r. o., ktorá vlastní 100% podiel na spoločnosti EPAMEDIA
len „EPAMEDIA“), ktorá je dvojkou na trhu vonkajšej reklamy

→ R+C Plakatforschung und -kontrolle Ges.m.b.H. (51 %
podiel).

SEKTOR VONKAJŠEJ REKLAMY

CHORVÁTSKO

tejto spoločnosti vlastní JOJ Media House nasledovné podiely

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

JOJ Media House, a. s. rozšírila svoje pôsobenie na mediálnom

→ BigMedia, spol. s r.o. (100 % podiel) – výhradný predaj

a.s.. Prostredníctvom svojich spoločností je jednotkou na českom

podiely v nasledovných spoločnostiach.

→ Akzent BigBoard, a.s. (100 % podiel) - prostredníctvom
v spoločnostiach:

reklamy na nosičoch dole uvedených spoločností a svojej ma-

terskej spoločnosti,

kej republiky je 60% akcionárom spoločnosti BigBoard Praha,

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

trhu v roku 2016 o printový segment v Chorvátsku, kde vlastní

sledovných obchodných podielov:

PRINTOVÝ SEKTOR

ných prostriedkoch,

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

→ NOVI LIST d.d. (80 %) – vydavateľstvo novín,

ných prostriedkoch hlavného mesta Bratislavy,

→ Czech Outdoor, s.r.o. (99,9 % podiel) – prenájom reklam-

→ RTD d.o.o (100 %) - vydavateľstvo novín,

špecifického charakteru,

→ Český Billboard, s.r.o. (100 % podiel) – prenájom reklam-

charakteru.

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

SEKTOR INTERNETU A VÝVOJA WEBOVÝCH
APLIKÁCIÍ

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

→ eFabrica, a.s. (100 % podiel) - jej podnikateľské aktivity sú

plôch na majetku spoločnosti České dráhy, a.s.,

→ RECAR Slovensko a.s. (100 % podiel) – reklama v doprav→ RECAR Bratislava a.s. (80 % podiel) – reklama v doprav→ Media representative, s.r.o. (100 % podiel) – predaj reklamy
→ BHB, s.r.o. (51 % podiel) – predaj reklamy špecifického

12

plôch vlastnej siete,
ných plôch,
ných plôch,

→ GLAS ISTRE NOVINE d.o.o. (59 %) - vydavateľstvo novín,
→ Adamić d.o.o. (100 %) – knižné vydavateľstvo,

→ Infantinfo d.o.o. (99,5 %) – prevádzkovanie rádia.

plôch,

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

→ RAILREKLAM, s.r.o. (49 % podiel) – prenájom reklamných

13
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VÍZIA

HODNOTY SPOLOČNOSTI

POSLANIE

STRATÉGIA

litných mediálnych služieb širokej spoločnosti a obchodným

nuky produktov organickým aj anorganickým rastom v re-

Víziou spoločnosti JOJ Media House je stať sa významnou

Poslaním spoločnosti JOJ Media House je poskytovanie kva-

dobú spokojnosť zákazníkov s našimi mediálnymi službami

partnerom, ktoré chceme zabezpečiť neustálym rozširovaním

stredoeurópskou mediálnou spoločnosťou a zabezpečiť dlho-

a produktmi pre efektívnu komunikáciu reklamy cieľovým
skupinám.

16

a skvalitňovaním produktov.

Stratégiou spoločnosti JOJ Media House je rozširovanie pogióne strednej a východnej Európy a zefektívňovanie aktivít

jednotlivých spoločností v rámci skupiny prostredníctvom
synergických prepojení.
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svetové hospodárstvo môžu mať fiškálne stimuly americkej

Ekonomika eurozóny sa vyvíjala podľa predikcií s medziroč-

administratívy, rast sadzieb v USA, ako aj odchod Veľkej Bri-

ným rastom na úrovni 1,7%. Rok 2016 bol úspešným rokom

tánie z EÚ.

aj vďaka nenaplneniu mnohých geopolitických rizík, rekordne nízkych sadzieb a neštandardných menových opatrení

Hrubý domáci produkt Slovenska rástol v roku 2016 tem-

Európskej centrálnej banky. Reálny HDP v eurozóne rastie už

pom 3,3% a budúci rok by podľa predpokladov mala sloven-

15 po sebe idúcich štvrťrokov, pričom nezamestnanosť naďa-

ská ekonomika rásť obdobne. Najvýznamnejší vplyv na vývoj

lej klesá, hoci sa stále nachádza nad predkrízovými úrovňami.

slovenského hospodárstva mal najvyšší rast spotreby domác-

Hnacou silou oživenia je aj naďalej súkromná spotreba. Podľa

ností od roku 2008. Okrem toho sa prejavili aj rekordne nízke

očakávaní by malo oživenie pokračovať aj v roku 2017 a v na-

sadzby, rast miezd a zamestnanosti. Podľa prognóz NBS by sa

sledujúcich rokoch. V druhej polovici roka 2016 došlo ku zlep-

mal pozitívny trend udržať aj v ďalších rokoch.

šeniu globálnej ekonomickej aktivity a aktuálne indikátory
naznačujú udržateľný vývoj aj na rok 2017. Výrazný vplyv na
Medziročná dynamika v %

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2013

0,9%

2014

2,4%

2015

2016*

3,8%

3,3%

2017*
3,1%

Dôležitými poskytovateľmi televíznej reklamy naďalej zostávjú:

TRH TELEVÍZNEJ REKLAMY

Central European Media Enterprises Ltd.), ktorá prevádz-

2018*

2019*

4,2%

4,6%

Zdroj: NBS Strednodobá predikcia P4QA-2016

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

a Markíza International,

investíciách do mediálneho trhu. Podľa odhadov spoločnosti

Rozhlas a televízia Slovenska – verejnoprávna televízia,

v roku 2016 rástla a tento vývoj sa pozitívne prejavil aj na

GroupM, celý mediálny trh rástol v tomto roku o 5,7% oproti

WAU, RiK, Ťuki TV, JOJ Cinema a JOJ Family. Posledný me-

reklamy môžeme považovať za stabilný, keďže v roku 2016

v Českej republike. Televízne stanice RiK, Ťuki TV a JOJ Cinema

publiky s podielom na trhu vo výške 43,8%. Trh televíznej

sa neuskutočnil vstup nového konkurenta, ani nenastali vý-

o 0,5% najmä vplyvom poklesu cien energií a poklesu cien

spracovaných potravín.

Druhý štvrťrok priniesol slovenskej ekonomike medziročné

zrýchlenie na 3,7% (0,9% medzištvrťročne). Za rastom bol

hlavne zahraničný dopyt a súkromná spotreba, ktorá ťažila

2015

2016*

2017*

2018

TV JOJ

Markíza

Jednotka

Dvojka

Plus

DOMA

Rok 2009

26,0

34,5

12,3

3,0

1,9

0,3

2019*

dolárov na 2140 mld. dolárov podľa štúdie poradenskej spo-

odhadov časopisu Stratégie. Najväčšími zadávateľmi reklamy

dom spomalenia ekonomického rastu bol pokles investícií

a exportu. Zdrojom rastu bola súkromná spotreba, ktorá profi-

tovala aj vďaka klesajúcim úrokovým sadzbám.

Po slabšom treťom štvrťroku priniesol posledný kvartál obno-

venie exportu vyplývajúceho z rastu zahraničného dopytu.

Stále sa zlepšujúca situácia na trhu práce a pokles miery nezamestnanosti na osemročné minimum podporili domácu

spotrebu, ktorá bola hlavným zdrojom rastu slovenskej eko-

nomiky. Na druhej strane vládne investície ďalej pokračovali

v poklese.

20

34,3

10,0

29,0

6,6

29,3

20,9

rok s rastom výdavkov do reklamy na úrovni 6,4% podľa

v roku 2016 boli už tradične Slovak Telekom, Orange Slovensko a Lidl Slovenská republika. Trh budú aj v ďalšom roku

ťahať najmä televízna a on-line reklama.

1,7

2,3

6,9

2,0

8,4

25,2

19,7

2,7

9,3

23,3

4,8

1,9

7,3

27,7

mysle a médiách vo svete narastú v nominálnej hodnote

(-0,6%).

medzikvartálne (oproti 0,9% v 2. štvrťroku). Hlavným dôvo-

22,5

Rok 2015

13,5

35,0

19,5

Rok 2016

Media House, a.s. pôsobia. Celkové tržby v zábavnom prie-

ločnosti PwC. Slovenský mediálny trh má za sebou úspešný

V treťom štvrťroku dosiahol rast slovenskej ekonomiky 0,7%

24,3

26,1

Rok 2013

situáciu na mediálnych trhoch, kde spoločnosti skupiny JOJ

37,1

26,5

Rok 2014

Pozitívny vývoj ekonomík krajín eurozóny mal vplyv aj na

z priaznivého vývoja na trhu práce a z nízkej inflácie. Ceny

v 2. štvrťroku 2016 ďalej pokračovali v medziročnom poklese

22,9

Rok 2012

Zdroj: NBS Strednodobá predikcia P4QA-2016

o 4,4% v najbližších piatich rokoch z pôvodných 1720 mld.

patria do skupiny platených kanálov.

PRIME TIME

Rok 2011

2014

novaný kanál spustil svoje vysielanie 5. septembra 2016

znamné legislatívne či iné zmeny.

Rok 2010

2013

JOJ GROUP, ktorá prevádzkuje vysielanie kanálov JOJ, PLUS,

dominantné postavenie na mediálnom trhu Slovenskej re-

nancovaných z EU fondov, ktoré sú však spolu so spotrebou aj

napriek miernemu spomaleniu ekonomickej aktivity pokračo-

ktorá prevádzkuje vysielanie kanálov Jednotka a Dvojka,

minuloročným 7,4%. Z toho rast sektoru televíznej rekla-

tom vo štvrtom štvrťroku, bol výrazne nižší rast investícií fi-

val priaznivý vývoj. Pokračoval tiež medziročný pokles cien

kuje vysielanie televíznych kanálov: Markíza, Doma, Dajto

Ekonomika Eurozóny a spolu s ňou aj slovenská ekonomika

Rok 2008

dzikvartálne o 0,8%. Za týmto spomalením, v porovnaní s ras-

naďalej hlavným zdrojom ekonomického rastu. Na trhu práce

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (člen mediálnej skupiny

my sa odhaduje na 14,9% a televízia si naďalej udržuje svoje

MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA NBS

V prvom štvrťroku 2016 slovenská ekonomika vzrástla me-

MEDIÁLNY TRH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2,3

10,0

3,0

PRIME TIME 12-54 SHR%

1,1

2,2

3,9

4,1

4,5

5,0

4,7

4,8

Dajto!

FOOOR

WAU

PRIME TIME 12-54 SHR%

Senzi

2,9

4,2

3,7

4,1

4,4

20,6

22,0

1,7

6,2

Ostatné

23,4

0,7

2,8

3,9

3,9

4,0

24,9

1,5

1,1

1,4

1,7

2,1

0,1

0,1

0,2

24,9

25,1

27,6

27,9

28,7

Zdroj: TNS
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TRH VONKAJŠEJ REKLAMY

PRINTOVÝ TRH

MEDIÁLNY TRH V RAKÚSKU

JOJ Media House podniká na rakúskom trhu vonkajšej rekla-

Prvý polrok 2016 bol pre trh vonkajšej reklamy veľmi priaz-

V októbri 2016 rozšírila JOJ Media House svoje aktivity aj na

Rakúska ekonomika v súčasnosti prežíva vzostup poháňa-

lizovaný. V minulých rokoch sa venovala pozornosť hlavne

priniesli viac reklamy ako sa predpokladalo, čo sa prejavilo

VEL PLUS s.r.o., ktorá vydáva Bratislavské noviny. Sú to bez-

dane z príjmu, ktorá vstúpila do platnosti začiatkom roka.

šie oživenie aktivity ostatných komerčných zadávateľov

do schránok bratislavských domácností vo vyše 200-tisíco-

nivý. Kampane pred marcovými parlamentnými voľbami,

na pozitívnych číslach skupiny Akzent BigBoard. Výraznej-

printový segment kúpou 100%-ného podielu spoločnosti NI-

ný domácou spotrebou, podporenú okrem iného aj reformou

platné noviny vychádzajúce každé dva týždne a doručované

Rast HDP v roku 2016 dosiahol 1,4% a Rakúska národná ban-

bolo badateľné predovšetkým v mesiacoch marec, apríl a jún

vom náklade. Radí sa tak medzi jedno z najväčších periodík

vo výške 1,5% ročne. Pri investíciách do mediálneho sektora

home reklamu boli v roku 2016 spoločnosti Merkury Market,

väzujúc na bohatú históriu Pressburger Zeitung.

lasti mierne spomalil oproti silnému minulému roku. Podľa

2016. Najväčšími zadávateľmi podľa výdavkov na out-ofPrvá stavebná sporiteľňa a Slovak Telekom. Medzi nových

na Slovensku. Bratislavské noviny vznikli v roku 1998 nad-

významných klientov sa zaradila aj spoločnosť OBI, ktorá

PODIEL MEDIATYPOV NA MEDIÁLNOM TRHU SR

prebrala skupinu predajní Baumax. Najvýznamnejším míľnikom trhu vonkajšej reklamy v roku 2016 bolo zavedenie

merania efektivity vonkajšej reklamy spoločnosťou TNS

Slovakia, ktoré pomôže koncovým zadávateľom pri výbere

regiónov, cieľových skupín, pri plánovaní kampane a nasta-

vení outdoorových plôch.

Skupina Akzent BigBoard splnila svoje ciele a svoje posta-

venie trhového lídra na slovenskom trhu vonkajšej reklamy
si neustále upevňuje. Od júna si skupina prenajímala 1950

billboardov od spoločnosti Rabaka, čím rozšírila svoje por-

tfólio na vyše 6 tisíc kusov. K 31.12.2016 boli tieto billboardy

odkúpené a zaradené do majetku skupiny Akzent BigBoard.

Okrem toho sa podarilo rozšíriť ponuku miest, kde skupina

poskytuje svoje služby v rámci reklamy na vozidlách mestskej a prímestskej dopravy.

TRH ROZHLASOVEJ REKLAMY
Spoločnosť JOJ Media House, a.s. vstúpila 21. apríla 2015

na trh rozhlasovej reklamy akvizíciou spoločnosti Harad,
a.s., ktorá bola materskou spoločnosťou spoločnosti Radio

Services, a.s. Uvedená spoločnosť poskytuje komplexné

služby vysielateľom rádií od predaja reklamného priesto-

ru až po zabezpečenie výroby vysielacieho kontentu. Od

1. Januára 2016 Radio Services, a.s. exkluzívne predáva ko-

12%
9%

30%

rástol celý mediálny trh v Rakúsku v roku 2016 medziročne

o 5%, zatiaľ čo trh vonkajšej reklamy o 5,7%. Najväčšie podiely

Medziročná dynamika v %

Print

vhodný pre akéhokoľvek zadávateľa. Medzi najvýznamnejších konkurentov patrí Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun
rádio.

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2012

0,9%

2013

0,2%

2014

0,3%

Internet

MEDIÁLNY TRH V ČESKEJ REPUBLIKE
Zdroj: GroupM

V porovnaní s minulým rokom sa medziročné tempo eko-

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Zdroj: Osterreichische Nationalbank (ONB)

2015

0,9%

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA V RAKÚSKU

2016

‘2017*

1,4%

‘2018*

1,5%

1,5%

2012-2018 CAGR
1,0%

Zdroj: Osterreichische Nationalbank (ONB)

Nielsen Admosphere na 17%. Rast bol ťahaný predovšetkým

televíznou reklamou a internetom. Z celkovej hodnoty poskytnutého reklamného priestoru v roku 2016 tvoril sektor

nomického rastu spomalilo z 4,7% na 2,3%, čo však bolo

televíznej reklamy až 45%. Trh vonkajšej reklamy zazna-

faktorov v predchádzajúcom roku, ktoré sa už v roku 2016 ne-

klamy. Najväčším poskytovateľom vonkajšej reklamy v Čes-

spôsobené hlavne kombináciou jednorazových rastových

opakovali. Hospodársky rast bol podporený najmä spotrebou

domácností a tiež exportom, ktorý ťažil z pozitívneho vývoja

najdôležitejších obchodných partnerov Českej republiky. Vý-

znamnými vplyvmi boli aj pokles cien ropy na prelome rokov

menal v tomto roku nárast 6,5% v cenníkových cenách rekej republike je skupina BigBoard, ktorá patrí pod skupinu JOJ

Media House. BigBoard si naďalej drží vysoký nadpolovičný
podiel na tomto trhu, čo okrem organického rastu dosahuje aj
akvizíciami. Takouto cestou bola nadobudnutá aj spoločnosť

2015 a 2016, nízke úrokové sadzby a pokračujúci režim inter-

News Advertising v decembri 2016, vďaka ktorej sa BigBoard

trhu v Českej republike sa zrýchlil podľa odhadov spoločnosti

mátu double-bigboard.

vencií Českej národnej banky. Medziročný rast mediálneho

Medziročná dynamika v %

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2012

-1,2%

2013

-0,9%

2014

2,0%

stal dominantným prevádzkovateľom najprestížnejšieho for-

2015

4,7%

2016
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2017*

2,3%

2,8%

TV
20%

8% 6%

2,8%

2012-2018 CAGR
1,8%

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

Print
45%

21%

2018*

Zdroj: Česká národní banka (ČNB)
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Internet
Rádio
Outdoor
Zdroj: Nielsen Admosphere
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2012

Outdoor

vých staníc: Rádio Vlna, Rádio Anténa Rock a Rádio Jemné

podiely na trhu a prináša tak na trh bezkonkurenčný produkt

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

inštitútu FOCUS Institut Marketing Research Ges.m.b.H.

merčný priestor okrem zabehnutých celoplošných rozhlaso-

už aj v Rádiu Europa 2. Týmto spojením si spoločnosť zvýšila

organizačnej štruktúry, čo sa prejavilo na pozitívnych výsled-

koch spoločnosti v ďalších rokoch.

jú najmä televízna a on-line reklama.

Rádio
44%

optimalizácii portfólia reklamných nosičov a zefektívneniu

sa očakáva podobný pozitívny vývoj i keď rast sa v tejto ob-

z trhu si ukrojili printy a televízia, pričom rast investícií ťaha-

TV

5%

ka prognózuje pre obdobie ďalších troch rokov reálny rast HDP

my od roku 2012, tento trh považujeme za rozvinutý a stabi-

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Zdroj: Osterreichische Nationalbank (ONB)
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MEDIÁLNY TRH V CHORVÁTSKU

trhu viac ako 8% a je významným trhovým hráčom vo svo-

Po šiestich rokoch recesie začala chorvátska ekonomika

vania vlastných novín, Novi List d.d. vykonáva publikačnú

pom 2,8%. Tento pozitívny trend bol primárne podporený ras-

ných klientov. Glas Istre Novine d.o.o. vydáva rovnomenný

v roku 2015 rásť a tento rast pokračoval aj v roku 2016 temtom turizmu a akceleráciou spotreby domácností. Chorvátska

národná banka predpokladá porovnateľný rast aj pre ďalší

rok, podporený investíciami, domácou spotrebou a eurofondami. Chorvátsko má predpoklady, aby ekonomické ťažkosti

zvládlo a v nasledujúcich rokoch vytvorilo prosperujúcu eko-

jom regióne, kde dosahuje až 57%-ný podiel. Okrem vydáa tlačiarenskú činnosť pre spoločnosti v skupine aj pre exterregionálny denník, ktorý sa sústreďuje na Istrijský región

a dosahuje na ňom trhový podiel 49%. RTD d.o.o. vydávajúci

Zadarski List prináša témy zo svojho regiónu, kde dosahuje

13% podiel na trhu.

nomiku. Podľa odhadov spoločnosti GroupM, mediálny trh

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

v Chorvátsku rástol v tomto roku o 6,2%, z čoho najväčšiu
časť tvoril rast televíznej a internetovej reklamy. Spoločnosť

JOJ Media House kúpila v apríli 2016 majoritné podiely v rešpektovaných regionálnych denníkoch Novi List, Glas Istre
a Zadarski list. Touto akvizíciou sme rozšírili svoje pôsobenie

na mediálnom trhu o printový segment. Novi List s históriou

2012

2013

2014

2015

siahajúcou až do roku 1900 dosahuje podiel na chorvátskom
Medziročná dynamika v %

Vývoj HDP reálny/*predikcia
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2011

-0,3%

2012

-2,2%

2013

-1,1%

2016

2017*

2018*

Zdroj: Hrvatska narodna banka (HNB)

2014

-0,5%

2015

1,6%

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA V CHORVÁTSKU

2016*
2,8%

2017*
3,0%

2011-2017 CAGR
0,5%

Zdroj: Hrvatska narodna banka (HNB)
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TRH VONKAJŠEJ REKLAMY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ďalšou dôležitou témou na trhu je meranie efektivity vonkajšej reklamy. V mesiaci apríl agentúra TNS Slovakia

Začiatok roka 2016 bol pre trh vonkajšej reklamy veľmi priaz-

začala tento projekt distribuovať medzi reklamné agentúry

Admosphere. Z toho vonkajšia reklama zaznamenala nárast

že sa v nasledujúcom období do využívania tohto prieskumu

Out-Of-Home v tomto pomôžu parlamentné voľby v októbri,

niu výpočtov mediálnych parametrov kampaní a k zlepšeniu

typu propagácie. Okrem toho sa v januári 2018 budú konať

7

prechodný nedostatok kvalitných reklamných plôch, ktorý

BigBoard | Czech Outdoor | outdoor akzent |

šej reklamy dostal do svojej finálnej fázy. Skupina očakáva,

ard bolo rozšírenie portfólia o 1950 billboardov spoločnos-

ti Rabaka. Na trhu billboardov si skupina touto akvizíciou

zapoja ďalšie mediálne agentúry, týmto sa prispeje k spresnepráce pri plánovaní outdoorových kampaní mediálnymi agen-

túrami. Meranie efektivity vonkajšej reklamy pomôže konco-

medziročný rast na 17% podľa údajov spoločnosti Nielsen

o 6,5% a v roku 2017 sa očakáva podobný rast. Mediatypu

ktoré sú špecifické svojím nadštandardným využitím tohto

prezidentské voľby. Je teda pravdepodobné, že to spôsobí

zvýšila svoj podiel na 35% a upevnila tak pozíciu lídra.

vým zadávateľom pri výbere regiónov či cieľových skupín, na

však bude kompenzovaný nárastom cien. Medzi najväčších

V priebehu roka sa v rámci transportnej reklamy podarilo uza-

stavení outdoorových plôch, ktoré budú jej súčasťou.

ter&Gamble Czech Republic, Alza.cz a Lidl Česká republika.

pina poskytuje reklamné plochy na vozidlách prímestskej

Skupina Akzent BigBoard si svoje postavenie na trhu von-

Najväčším operátorom, s podielom na trhu vonkajšej re-

táto forma reklamy predovšetkým v mestách Bratislava, Tr-

duktového portfólia, ale predovšetkým poskytovaním kom-

BigBoard, ktorá spadá pod holding JOJ Media House. Okrem

a administratívnej náročnosti pri predaji vonkajšej reklamy.

BigMedia a Qeep, patrí do tejto skupiny od decembra 2016 už

tvoriť nové zmluvy a rozšírila sa tak ponuka miest, kde skua mestskej hromadnej dopravy. V súčasnosti je zastrešená

nava, Trenčín, Žilina, Nitra, Prievidza, Nové Zámky, Topoľčany, Piešťany, Hlohovec a Michalovce. Významnou udalosťou

bola aj výhra tendra na obchodovanie reklamného priestoru

vo vozňoch Železničnej spoločnosti Slovensko.

Billboardy
32%

Citylighty
58%

ktoré má byť kampaň zameraná, pri plánovaní kampane a na-

kajšej reklamy neustále upevňuje, nielen rozširovaním pro-

plexných služieb, zefektívňovaním organizačnej štruktúry

zadávateľov reklamy v roku 2016 patrili spoločnosti Proc-

klamy v ČR až 53%, zostáva s veľkým náskokom skupina

značiek BigBoard, Czech Outdoor, outdoor akzent, BilboCity,
aj News Advertising. Touto akvizíciou sa skupina BigBoard
stáva dominantným prevádzkovateľom najprestížnejšieho

formátu double-bigboard a dá sa očakávať, že celkový náskok

PODIEL TYPOV VYBRANÝCH REKLAMNÝCH PLÔCH
SKUPINY AKZENT BIGBOARD

pred konkurenciou sa ešte navýši.

unikátny nástroj pre meranie výkonnosti kampaní vonkajšej

reklamy. V spolupráci s O2 Media meria výkonnosť na zák-

lade pohybu SIM kariet jednotlivých cieľových skupín okolo

reklamných nosičov. Umožňuje nielen vyhodnocovať, ale aj

zvyšuje efektivitu prostriedkov investovaných zadávateľmi

11%

Sme lídrom trhu vonkajšej reklamy s 53%
podielom na trhu.

Predajca plôch spoločností:

BilboCity | BigMedia | Qeep | News Advertising

404

Naše plochy nájdete vo viac ako 400 obciach
a mestách Českej republiky.

26

Ponúkame najširšie portfólio 26 formátov

vonkajších reklamných nosičov.

Skupina BigBoard ďalej uviedla pod názvom BigPlan na trh

plánovať kampane podľa množstva parametrov a výrazne tak

Ostatné

53 %

kampaní. V závere roka sa projekt merania efektivity vonkaj-

pokladalo, čo sa prejavilo aj na pozitívnych číslach skupiny

Najvýznamnejšou udalosťou roka pre skupinu Akzent BigBo-

TRH VONKAJŠEJ REKLAMY
V ČESKEJ REPUBLIKE
Mediálny trh v Českej republike v roku 2016 zrýchlil svoj

todiku na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových

Akzent BigBoard.

TRH VONKAJŠEJ REKLAMY

a klientov. TNS Slovakia týmto priniesla na trh jednotnú me-

nivý. Kampane pred parlamentnými voľbami 2016, ktoré sa

konali začiatkom marca, priniesli viac reklamy ako sa pred-

SÚHRN OBCHODNEJ ČINNOSTI

reklamy.

1

Vďaka nástroju

ako jediní

poskytujeme potrebné dáta o výkone vašej

kampane – reach, počet impresií, frekvenciu

zásahov a GRP.

Zdroj: GroupM
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TRH VONKAJŠEJ REKLAMY
V RAKÚSKU

Okrem optimalizačných opatrení a zefektívňovania firemných procesov spoločnosť investuje do rozvoja digitálnej

Rast rakúskej ekonomiky na úrovni 1,4% spôsobil aj nárasty

v jednotlivých segmentoch mediálneho trhu, ale ich podiel sa

výrazne nemenil. Trh vonkajšej reklamy zaznamenal medziročný prírastok 5,7%, čo približne kopírovalo rast celého

mediálneho trhu v roku 2016, ktorý však mierne spomalil

v porovnaní s minulým rokom. Výraznejší pozitívny posun zaznamenala digitálna a televízna reklama, čo sú momentálne
preferované spôsoby propagácie v Rakúsku.

JOJ Media House podniká na tomto trhu prostredníctvom
spoločnosti EPAMEDIA od roku 2012. Spoločnosť má viac

ako 90-ročnú tradíciu v tejto oblasti a je lídrom na trhu Outof-home reklamy v Rakúsku s 18 tisíc billboardmi, 4 tisíc

citylightmi, 1 tisíc posterlightmi a ďalšími špeciálnymi druh-

mi reklamných plôch. Spoločnosť venuje pozornosť hlavne

optimalizácii portfólia reklamných nosičov a zefektívneniu

organizačnej štruktúry, čo sa prejavuje na pozitívnych vý-

sledkoch spoločnosti. EPAMEDIA má silné zastúpenie vo

všetkých spolkových republikách.

PODIELY NA RAKÚSKOM TRHU OOH V ROKU 2016
NA ZÁKLADE POČTU NOSIČOV

EPAMEDIA
22%

39%

Gewista
Ostatné

39%

Zdroj: Odhad manažmentu

30

vonkajšej reklamy. Ide o najdynamickejšie sa rozvíjajúcu

oblasť trhu vonkajšej reklamy v Rakúsku s medziročným tem-

pom rastu až 15,6% v roku 2016. Ide o reklamu vysielanú na

väčších LED paneloch, kde sú reklamné spoty obvykle vysielané v krátkych časových slučkách. Tento typ reklamných nosičov má množstvo výhod. Na jednej ploche sa odvysiela väč-

ší počet inzerátov, veľmi ľahko a rýchlo sa aktualizuje obsah,

je možné interaktívne zapojiť zákazníkov a zvýšiť aj takýmto
spôsobom efektivitu a dosah reklamy.
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SÚHRN OBCHODNEJ ČINNOSTI

TELEVÍZNA SKUPINA JOJ

SÚČASNÁ POZÍCIA NA TRHU

Spravodajstvo TV JOJ bolo divákom vždy nablízku vďaka veľ-

TV JOJ

JOJ Group je druhým najväčším komerčným hráčom na slo-

relácie Noviny TV JOJ, Šport a Najlepšie počasie sú pravidelne

Televízia JOJ v marci 2016 dovŕšila úspešný štrnásty rok svo-

nych staníc (JOJ, PLUS, WAU, RiK, Ťuki TV, JOJ Cinema a JOJ

JOJ tiež unikátny spravodajský formát KRIMI a etablovanou

álne rastúcim spravodajstvom, s novou pôvodnou tvorbou,

rik.sk, cinema.joj.sk, jojfamily.cz, nadacia.joj.sk, huste.tv, no-

o 12 a Noviny o 16.

venskom televíznom trhu. Vo svojom portfóliu má 7 televízFamily) a 13 internetových portálov (joj.sk, plus.sk, wau.sk,
viny.sk, europskenoviny.sk, topstar.sk, premuza.sk, prezenu.

kej základni regionálnych reportérov. Hlavné spravodajské

lídrami trhu v čase svojho vysielania. Od roku 2008 vysiela
súčasťou programovej štruktúry sú aj denné formáty Noviny

neporaziteľný tandem so show Inkognito a zábavné štvrtko-

jej existencie a do jubilejného 15. roka vykročila s kontinu-

v najdôležitejšom vysielacom čase.

vek, ktorá sa úspešne usadila v popoludňajšom slote a takisto

Stabilné spravodajstvo je dôležitým pilierom v prime time.

mi špeciálmi. V jesennej sezóne sa do programu JOJky vrátila

ného televízneho trendsettera.

líder trhu. Dnes tak už má v portfóliu na Slovensku stanice pre

Sledovanosť spravodajských relácií TV JOJ dlhodobo konti-

Televízia JOJ vstúpila na slovenský mediálny trh 2. marca

i deti. V roku 2015 vstúpila JOJ Group na český trh televíznou

dnes, nie je náhodný. Naopak, je výsledkom dlhej, náročnej

ka, ktorá je relevantným trhovým hráčom a rovnocenným

2016 spustila v ČR vysielanie plnoformátová free-to-air sta-

2002 a rok 2016 zavŕšila ako úspešná a silná televízna dvojkonkurentom pre televízneho lídra. JOJ je dravá, dynamická

a odvážna televízia, ktorá sa nebojí experimentovať a odja-

celé rodiny, mestského diváka, moderných mužov, mladé ženy

stanicou JOJ Cinema s prémiovou filmovou ponukou a v roku

nica JOJ Family.

kživa posúva hranice tohto trhu. Je vnímaná ako moderná

Kvalitným obsahom a inovatívnym technologickým prístu-

tívne projekty a vždy originálny obsah pre divákov i svojich

aj mobilné aplikácie, ktorými JOJka sleduje aktuálny trend

stanica, ktorá prináša stále nové programové formáty, krea-

klientov. JOJka je inovatívna televízia, ktorá efektívne využí-

va nové médiá a digitálne platformy.

Televízia JOJ vždy udávala trendy v pôvodnej hranej tvorbe

a bola slovenským priekopníkom v reality formátoch. Uvied-

la do života zábavné programy vo forme veľkolepých show

či rodinných programov, a tiež mnohé originálne pôvodné relácie, ktorým sú diváci lojálni dodnes. JOJ Group pri-

pom sa vyznačujú aj všetky webové portály JOJ Group, ako
second screen experience, teda prepájanie online obsahu so

sociálnymi sieťami a interaktívne zapájanie divákov do vysie-

lania v reálnom čase. Videoformát ako hlavný obchodný zdroj
príjmov v online na tomto trhu zaviedla pred rokmi práve JOJ.

Televízia JOJ je viditeľne blízka svojim divákom aj naživo, aj vďaka svojim eventom. JOJka v meste – najväčší
street-eventový televízny projekt sa bude v roku 2017 konať

televízny počin.

bohatší servis domáceho spravodajstva, má najširšie regio-

Za sklom, divákmi i kritikmi oceňovanej ako výnimočný

nálne pokrytie na Slovensku a kontinuálne posilňuje ponuku

zahraničných reportáží pre slovenské publikum.

V roku 2016 si spravodajstvo televízie JOJ upevnilo pozíciu

relevantného súpera voči lídrovi trhu, keď mali jej spravodajské relácie viac divákov čoraz častejšie. V septembri, teda

na začiatku silnej jesennej sezóny, boli najsledovanejšími

správami na Slovensku práve Noviny TV JOJ. Hlavná spravodajská relácia JOJky dosiahla priemerne najvyšší rating v po-

rovnaní s konkurenciou. Najlepšie počasie či Šport takisto

pravidelne obhajovali svoje TOP pozície lídrov trhu v čase
svojho vysielania.

nejšou staničnou grafikou, ktorá dotvára atraktívny imidž

prostredníctvom vlastnej Nadácie televízie JOJ, či ako dlho-

náša na ich obrazovky. Podľa výsledkov Brand Study (GfK,

ročný mediálny partner úspešného projektu Srdce pre deti.

najúspešnejšia show Česko Slovensko má talent už vo svo-

a kvalitnej práce spravodajského tímu, ktorý poskytuje naj-

TV JOJ je rodinná televízia pre slovenské publikum, o čom

značky JOJ.

v druhom večernom vysielacom pásme so svojimi celebritný-

jej šiestej sérii a diváci sa tiež dočkali úplne novej kriminálky

už po siedmykrát. JOJ Group dlhodobo podporuje slovenskú

hudobnú scénu a je aktívna tiež v charitatívnych projektoch,

la televízia na obrazovky novú súťažnú show Uhádni môj

nuálne rastie, čo znamená, že úspech, aký zaznamenávajú

niesla slovenskému publiku tiež úspešné akvizičné tituly

a svoj pestrý a bohatý program vždy zastrešila najmoder-

nechali ujsť kuchársku reláciu Moja mama varí lepšie ako

tvoja a cez víkendy magazíny Nové bývanie, Nová záhrada

či Postavíme, opravíme, zveľadíme. Koncom leta prinies-

JOJka predbehla svoju konkurenciu tiež v cielenom oslovovaní
divákov, keď odštartovala vznik tematických staníc skôr ako

jar i jeseň. V podvečernom programe si diváci každý deň ne-

ktorá je pravidelne jednotkou pre slovenských divákov a tiež

ako televízia, ktorá si s konkurenciou striedala pozíciu lídra

sk). JOJka od svojho vzniku už veľakrát ovplyvnila vývoj slo-

venského trhu a počas svojej existencie získala imidž úspeš-

vé večery na JOJke tak boli jednoznačnými lídrami trhu celú

svedčia všetky formáty, ktoré svojim divákom priebežne pri-

2016) je JOJka až pre 35 % divákov prvou voľbou spomedzi

všetkých televízií. Až 40 % divákov ju vníma ako značku na
vzostupe, čo je najviac zo všetkých televízií na Slovensku.

Za dvanásť mesiacov roku 2016 toho stihla JOJka naozaj veľa,
do svojej programovej ponuky zaradila mnoho noviniek, ale

aj obľúbených relácií. Za všetky spomeňme rodinný seriál

ZOO či komediálny seriál Naši, ktorý tvoril každý týždeň
Shr%

NOVINY TV JOJ, CS 12+, 01/2016 - 03/2017
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Zdroj: TNS
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PLUS

WAU

TV RIK

ŤUKI TV

PLUSka si od začiatku vysielania v roku 2008 postupne vybu-

Televízia WAU začala vysielať v roku 2013 ako v poradí tretia

RiK je historicky prvou detskou televíznou stanicou,

Detská stanica Ťuki TV odštartovala svoje vysielanie v roku

rodeniny oslávila ako dlhodobo najsledovanejšia televízia

v zmysle svojho claimu „po čom ženy túžia“, v nasledujúcom

roka 2015 prináša deťom krásne rozprávky so slovenským

stanica z portfólia JOJ Group sa v súčasnosti zameriava na ko-

kám stále viac mužov. Logicky teda muselo dôjsť k rozšíreniu

z vlastnej dielne. Hlavným cieľom televízie RiK je ponúkať

ní muži v produktívnom veku, ale aj samostatné dynamické

leta 2016 zmenila WAU prvýkrát vo svojej histórii svoj sta-

mou vždy niečo užitočné naučí. Medzi najobľúbenejšie seriály

nych divákov spomedzi menších staníc. Tí sledujú PLUSku

hodla sa zamerať nielen na mladé, moderné a mestské ženy,

Agi Bagi, Smejko a Tanculienka a mnohé ďalšie. Navyše,

kov. Zároveň je jej poslaním aj naďalej dopĺňať programovú

šikovných majstrov Pat a Mat exkluzívne iba na TV RiK.

z výborných akvizičných filmov, seriálov a relácií, obľúbených

voľbou slovenských divákov k vysielaniu TV JOJ a PLUS. Táto

Prvá detská televízia z portfólia JOJ Group svoj program pri-

nych zahraničných shows. Aktuálne najsledovanejšie sú na

svoje postavenie na trhu a zvyšovať sledovanosť. Začiatkom

dostupná ako prémiová stanica, zaradená do payTV balíkov

dovala stabilnú pozíciu na slovenskom trhu a svoje ôsme na-

spomedzi mladších slovenských TV staníc. V poradí druhá

merčne zaujímavé publikum, ktorého väčšinu tvoria moder-

ženy. Podľa Brand Study (GfK, 2016) má PLUS najviac lojálpravidelne dva až päťkrát do týždňa.

Pestrá programová štruktúra PLUSky je vyskladaná najmä
pôvodných formátov, ale aj dokumentárnych sérií a populár-

stanica v portfóliu JOJ Group. Kým prvý rok ponúkala program

období začala vďaka novým akvizíciám priťahovať k obrazov-

programovej ponuky aj na ďalšie cieľové skupiny. Uprostred

ničný vizuál s modernejšou a atraktívnejšou grafikou a rozale cieliť na všetkých reklamne atraktívnych mladších divá-

ponuku ostatných staníc JOJ Group a byť tak alternatívnou

2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a na oslavu

dabingom, ku ktorým priebežne pribúda čoraz viac relácií

televízna stanica pre deti z portfólia JOJ Group vysiela pre ma-

deťom pestrý program, ktorý ich zaujme, pobaví a hravou for-

a od svojho o máličko staršieho brata RiKa sa líši tým, že je

jej malých divákov patria Fix a Foxi, Wilf - čarodejnícky pes,
deti mohli v roku 2016 sledovať úplne nové príbehy dvoch ne-

svojich prvých narodenín mala veľa dôvodov. V poradí druhá

lých divákov od 3 do 10 rokov výlučne v slovenskom jazyku
dostupná pre zákazníkov len jedného slovenského operátora.

Ťuki TV ponúka deťom špeciálne slovenské programové

formáty exkluzívne vyrábané len pre túto stanicu. V rámci

svojho vysielania navyše prinavrátila na televízne obrazov-

ky aj klasické rozprávky rodičov a starých rodičov súčasných
detí. V prvom roku vysielania si deti obľúbili predovšetkým

pravuje pre najmenších divákov vo veku od 4 do 12 rokov a je

pôvodný hudobno-zábavný cyklus s Mirom Jarošom pod

roka 2016 dosiahla stanica WAU najlepšie celodenné výkony

v ponuke slovenských operátorov. RiK sa môže pochváliť tiež

viacerými úspešnými reláciami a rozprávkami pôvodnej tvor-

Z rozprávky do rozprávky. Spolu so svojimi rodičmi si na

Ťuki TV môžu pozrieť tiež známe československé, české, rus-

tvorby, napríklad Profesionáli, Hoď svišťom či Kutyil, s.r.o.,

Pod výborné čísla sa za uplynulé obdobie podpísali najmä

tento rok obľúbili tiež večerníček Z rozprávky do rozprávky či

Lolek, No, počkaj!, Macko Uško, Krtko, Štaflík a Špagetka,

sledovanosti. K pilierom stanice tiež patria akvizičné seriály

cie. Medzi jej najsledovanejšie programy patrili v roku 2016

PLUSke filmy rôznych žánrov, ktoré sú súčasťou jej programu

každý deň v prime time. Nábeh im okolo ôsmej večer v pracov-

né dni tvoria divácky obľúbené komediálne seriály pôvodnej

ktoré neustále dosahujú pre televíziu nadpriemerné výsledky

stratégia WAUke vychádza, kontinuálne sa jej darí posilňovať

ktorá vysiela výhradne v slovenskom jazyku. Od začiatku

od začiatku svojho vysielania.

pôvodné formáty JOJky, akvizičné seriály či lifestylové relá-

by ako Kikirikí, Kúzlovanie či Zabi nudu. Slovenské deti si

novú reláciu Sníček.

a relácie, ktoré okrem iného priviedli k obrazovkám mladých

Nákupné maniačky, Súdna sieň, víkendové špeciály show

to televízie. Za všetky spomeňme tituly ako Simpsonovci,

Veľká Británia a z akvizičných seriálov mali najviac divákov

USA, Letecké katastrofy, atď.

minálka Las Vegas, Miami aj New York. Leto bolo takisto

všetci diváci. Medzi najpopulárnejšie atrakcie pre deti pat-

me time. Jej ponuka sa dostala do väčšej pozornosti, pričom

JOJkách v meste, rodinný beh Crazy Color Run, detský kútik

mužov a prispeli k zníženiu vekového priemeru publika tej-

Fórky, vtípky, Faktor strachu, Ničitelia mýtov, Áno, šéfe

So zreteľom na svoju cieľovú skupinu odštartovala PLUSka

v októbri 2016 úplne novú pôvodnú reality show z prostredia

Moja mama varí lepšie ako tvoja, Topstar, show X Factor

na WAUke za posledné obdobie Vtierka Castle a C.S.I.: Krisilným obdobím stanice, kedy dosiahla rekordné výkony v pri-

programy, ktoré patria medzi jej najvýkonnejšie, sa stali zák-

bojových športov MMA. Relácia s názvom Oktagon Výzva

ladom aj jej ďalšieho profilovania.

jeseň sa na slovenské obrazovky vďaka PLUSke po rokoch

Hlavným obsahom WAUky budú aj naďalej akvizičné seriá-

lala v každý pracovný deň popoludní.

posilnenie v prime time a medziročný nárast v celoden-

bola súčasťou programu televízie každý pondelok večer. Na

vrátil aj kultový seriál Hviezdna brána, ktorý stanica vysie-

RiK zabáva najmenších divákov svojím programom nielen

O škriatkovi Racochejlovi, O lúpežníkovi Rumcajsovi či

Miazgovci. Medzi ďalšie obľúbené rozprávkové tituly patrí

seriál Ovečka Shawn a Máša a medveď. Ťuki TV má aj v ďal-

šom roku svojho vysielania pripravených mnoho pôvodných

Na podujatiach JOJky si tak aj aj v roku 2016 prišli na svoje

Ťuki, ktorý je maskotom stanice, sa dočkal svojho večerníčka

rili stan detskej televízie RiK na všetkých septembrových

zasa patria Rozprávkam z machu a papradia, pri ktorých sa

na výstave Coneco, koncertné vystúpenia Sníčka vo viace-

aj ich rodičia.

stretávajú naživo na rôznych eventoch po celom Slovensku.

rých mestách na Slovensku, kreatívne workshopy s Maťou,

tvárou z relácie Zabi nudu, a mnoho mnoho ďalších. Televízia
myslí špeciálne na divákov v materských školách, pre ktorých

pravidelne pripravuje vystúpenia umelcov známych z jej relá-

nom meradle. Za všetky spomeňme tituly ako Myšlienky

ných súťažiach organizovaných televíziou. RiK tiež podporuje

a Vražedné právo a tiež ďalšie pokračovania doku reality for-

ké či poľské animované rozprávky ako Bob a Bobek, Bolek a

prostredníctvom televízneho vysielania. Deti sa s ním totiž

ly a kontroverzné reality šou, ktoré jej v roku 2016 priniesli

vraha, Stratené duše či premiéry seriálu Kravaťáci, Tyran

názvom (Ne)poslušník či čítanie rozprávok na dobrú noc

cií. O takéto podujatie škôlky medzi sebou „bojujú“ v zábavdetské eventové aktivity viacerých obchodných partnerov.

a akvizičných programových noviniek. Pestrofarebný kohútik

pod názvom Ťukiho dobrodružstvá. Večerníčky cez víkend
spolu s Kremienkom a Chocholúškom zabavia nielen deti, ale

Deti sa môžu s maskotom svojej obľúbenej televízie Ťuki pra-

videlne stretávať na rôznych detských eventoch po celom

Slovensku. Veľmi úspešnými podujatiami, kde sa deti zabavili

s pestrofarebným kohútikom, bola napríklad návšteva krás-

nej ZOO v Košiciach alebo mimoriadne populárna pesničková

Ťuki tour s Mirom Jarošom.

mátov a denných lifestylových programov.
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JOJ CINEMA

JOJ Family je ako DVB-T stanica zaradená do 4. českého mul-

Filmová stanica JOJ Cinema odštartovala svoje vysielanie

ných, káblových či IPTV operátorov. JOJ Family v komerčných

v polovici júna 2015 ako prémiová televízia, ktorá postupne

tiplexu a je dostupná tiež v ponuke viacerých českých satelitaktivitách zastupuje spoločnosť Atmedia, do ktorej portfólia

pribúda do ponuky slovenských a českých operátorov, čím si

v rámci mediálneho zastupiteľstva od augusta 2016 patrí aj

nikajúcu pozíciu medzi ostatnými filmovými stanicami na

voči operátorom mediálna spoločnosť AXOCOM, ktorá dis-

kontinuálne rozširuje pokrytie a posilňuje svoju už dnes vy-

našich trhoch.

JOJ Cinema ponúka program nielen pre všetkých fanúšikov

JOJ Cinema. Z distribučného hľadiska zastupuje JOJ Family

tribučne pokrýva v ČR a SR tiež filmovú stanicu JOJ Cinema.

Českí diváci sledujú program JOJ Family z časti v pôvodnom

slovenskom alebo českom znení a z časti v dabovanej češ-

kinematografie, ale aj pre celé rodiny. Dominujú v ňom naj-

tine. Obsah vysielacej štruktúry je vo veľkej miere zhodný

miéry a globálne najúspešnejšie filmové akvizície všetkých

nom prime time, konkrétne Krimi a Noviny TV JOJ. Oproti svo-

novšie kinohity, exkluzívne česko-slovenské televízne pre-

žánrov. Televízia vysiela 24 hodín denne, v HD rozlíšení, s dabingom, ale aj vo zvukovom režime DUO s pôvodnou zvuko-

vou stopou. Ide o platenú stanicu, ktorej najväčším benefitom

so slovenskou JOJkou, vrátane spravodajských relácií vo večer-

jej „materskej“ televízii vysiela JOJ Family viac českých filmov
a seriálov.

pre divákov je, že filmy nie sú prerušované reklamou.

Už v názve stanice JOJ Family je zakódované jej cielenie na

V roku 2016 získala JOJ Cinema svoje historicky prvé ocene-

spoločné česko-slovenské formáty s tradíciou, akou je naprí-

nia, konkrétne dve Ceny Františka Filipovského za dabing.

rodinného diváka, pre ktorého televízia vysiela predovšetkým
klad lokálna verzia najúspešnejšej talentovej show na svete

Ide o prestížne ocenenie, nesúce meno vynikajúceho české-

Česko Slovensko má talent. Českí diváci sa tiež tešia zo scrip-

com Louisom de Funèsom. Odborná porota ocenila dabing

pre JOJ Family v českom jazyku a s českými protagonistami.

ho herca, ktorého hlas je spätý obzvlášť s francúzskym her-

ted reality formátu Soudní síň, ktorý sa nakrúca špeciálne

z produkcie JOJ Group v dvoch kategóriách. Za najlepší ženský

V programovej ponuke nechýbajú ani úspešné slovenské se-

hlasu Vande (Emmanuelle Seigner) vo francúzskom filme

hit Naši, českému publiku už známy Dr. Dokonalý či Doktorka

herecký výkon v dabingu pre Janu Štvrteckú, za prepožičanie

Venuše v kožichu, ktorého české znenie produkovala MAC TV

riály predabované do češtiny, napríklad súčasný komediálny

Ema. V slovenčine vysiela JOJ Family seriály ako napríklad

v Brnenskej súkromnej televízii. Cenu Františka Filipovského

ZOO a Keby bolo keby, novú súťažno-zábavnú show Uhádni

rú udeľuje Jednota tlmočníkov a prekladateľov, získali pre-

podľa Evelyn alebo Dvojičky.

a úpravkyňa dialógov Markéta Kautská – taktiež za film

Samozrejmosťou v rámci vysielania JOJ Family sú aj úplné

za preklad a úpravu dabovaného audiovizuálneho diela, ktokladateľky Michaela Šimonková Filipová a Hana Lhotáková

Venuše v Kožichu.

JOJ FAMILY
TTelevízna skupina JOJ Group spustila v roku 2016 novú voľne

môj vek či obľúbené slovenské sitkomy Hoď svišťom, Svet

novinky, ktoré v prvom roku svojho vysielania odpremiérova-

la spolu s TV JOJ na Slovensku – napríklad kriminálny seriál

Za sklom. Programovým highlightom vlastnej tvorby potom

budú v roku 2017 ďalšie pôvodné seriály a tiež česko-slovenská verzia svetovo populárnej show Take me out. JOJ Family

šírenú stanicu na českom trhu - JOJ Family - plnoformátovú,

navyše v snahe zaujať české publikum plní svoj prísľub

vysiela to najlepšie z programovej štruktúry TV JOJ. JOJ Group,

vé i seriálové, ktoré majú u našich susedov veľkú popula-

takto reagovala na aktuálne snahy o zrušenie nelegálneho

JOJ Family pripravila pre svojich českých divákov hneď nie-

rokovala s operátormi o vypnutí TV JOJ v Česku. Slovenské

klasík a krásnych rozprávok, a to všetko bez prerušovania re-

multižánrovú, rodinnú televíziu, ktorá pre českých divákov

podobne ako ostatné slovenské a české televízne skupiny,

šírenia televízií na našom i českom území, pričom zároveň
komerčné televízie majú v súčasnosti na území ČR svojho stá-

leho českého diváka, preto sa JOJ rozhodla ponúknuť českému

publiku plnohodnotnú alternatívu, a tou je práve stanica JOJ

Family, ktorej vysielanie odštartovala v septembri 2016.
38

a zaraďuje do programovej štruktúry české klasiky – filmoritu. Mimochodom, na prvý Štedrý deň vo svojej histórii si
koľko darčekov – odvysielala množstvo českých filmových
klamou. Štedrý deň na JOJ Family tak bol rovnako ako každé

Vianoce na slovenskej JOJke bez reklamy.
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DIGITÁLNY SVET JOJKY

a kedykoľvek. Zásadnou zmenou je tiež zladenie cielených

JOJ.SK V NOVOM ŠATE

prekonvertovanie všetkých doterajších archívov do rôznych

Webový portál televízie JOJ zmenil v roku 2016 technológie,
na ktorých je postavený, ale aj štruktúru a dizajn, v ktorých sa

zobrazuje samotný obsah. Po novom zameraný na televízne

online reklám a obsahu, ktorý si užívateľ prezerá a takisto

formátov, ktoré sa intuitívne prispôsobujú zariadeniu, na

ktorom si užívateľ stránku prezerá. Technologicky ide o stre-

am na troch úrovniach kvality signálu a z toho vyplývajúca

dostupnosť či už prostredníctvom wifi, 3G siete, cez zahranič-

vysielanie staníc JOJ Group. Weby JOJ.sk, PLUS.sk aj WAU.sk

ný roaming, a podobne.

ich štruktúra je postavená na tom, čo práve vysielajú jednot-

Obsahovo je web obohatený o nové vlastné relácie, ktoré sú

kopíruje televíznu grafiku staníc JOJ, PLUS či WAU.

LOOK s módnymi blogerkami, tutoriálovú reláciu o makeupe

Veľmi silnú pozíciu na novom webe dostal televízny archív

mi z tanečnej školy Riverpark Dance School. Trend vynove-

na prvý pohľad prezentujú silný dôraz na televízny content,

livé stanice JOJ Group a rovnako aj dizajn webových stránok

s okamžitým preklikom na epizódu priamo z titulky. Užíva-

telia majú hneď po vstupe na portál k dispozícii prehľadný

výber z dvoch základných vecí, ktoré na JOJ webe primárne

hľadajú - relácie a live stream, resp. archív. Titulka webovej

stránky JOJ.sk obsahuje kompletne celý televízny content – či

už vyrábaný pre samotný web, alebo Facebook či Instagram,

dostupné len na stránke JOJ.sk, napríklad lifestylovú reláciu

a líčení pre dámy či online Tanečnú školu so Simonou a lektorných webových stránok JOJ.sk, PLUS.sk a WAU.sk nasledovali
aj lifestylové Preženu.sk, Premuža.sk a Topstar.

NOVÉ NOVINY.SK S DÔRAZOM NA VIDEO
Portál Noviny.sk prešiel po vyše dvoch rokoch redizajnom.

alebo obsah pre aplikáciu Divano – všetko je naraz dostupné

V rámci neho sa viac zjednotil s grafickým vizuálom hlavné-

a prehľadnej forme. Nový dizajn užšie prepája obsah stránky

kuje viac ako doteraz. Portál dostal výraznejšiu a obsahovo

scrollovaním priamo na titulke webu JOJ.sk vo veľmi čistej

s obsahom zo sociálnych sietí a vytvára jedinečnú platformu,

kde užívatelia nájdu všetok zaujímavý content na jednom

mieste.

Responzívny dizajn stránky umožňuje prehľadné prehliadanie webu na počítačoch, aj na akýchkoľvek mobilných

ho televízneho spravodajstva TV JOJ, s ktorým sa identifi-

bohatšiu titulku a novú videosekciu 12 PLUS, ktorá rozširu-

je vlastný video obsah webu. V budúcnosti plánuje vysielať

reláciu naživo a plynule tak pokračovať so štúdiovými hosťa-

mi relácie Noviny o 12. Pribudla tiež nová sekcia komentárov
od osobností a predstaviteľov politického a spoločenského

života na Slovensku a po novom nechýba ani sekcia s názvom

zariadeniach. Nový HTML5 player na webe JOJ.sk zabezpeču-

„Videoglosy Arpáda Šoltésa.“ Pod Noviny.sk sa späť začlenilo

neho archívu sú dostupné na akomkoľvek zariadení. Diváci

vé novinky, napríklad sledovanie a prehľad diania na sociál-

je, že všetky prehrávače živého vysielania či videí z televízJOJky tak môžu byť v kontakte so svojou televíziou kdekoľvek

tiež športové spravodajstvo. Portál pripravuje aj ďalšie žánronych sieťach domácich i európskych politikov.

Vynovené Noviny.sk kladú dôraz najmä na video content

– znásobili kvantitu a tiež kvalitu videa i formátových mož-

HUSTE.TV JE ZADARMO PRE VŠETKÝCH
ŠPORTOVÝCH FANÚŠIKOV
Najväčšia športová internetová televízia na Slovensku je od

začiatku sezóny 2016/2017 odomknutá a zadarmo dostupná
pre všetkých fanúšikov športu! Pre zadávateľov reklamy je to

rovnako skvelá správa, pretože na Huste.tv tak pribudlo ďal-

šie videoinventory. Portál ročne vyprodukuje viac ako tisíc

živých prenosov zo slovenských športovísk. Vlastní exkluzívne vysielacie práva pre futbalovú Fortuna ligu, hokejovú

Tipsport ligu a basketbalovú Eurovia ligu. Dlhodobo monito-

ruje tiež rôzne minoritné športové odvetvia. Každý odvysie-

laný zápas zostáva ihneď v archíve a pár minút po stretnutí je

sprístupnený zostrih najkrajších momentov z duelu. Redakcia

Huste.tv tvorí aktuálne športové spravodajstvo na Slovensku,
ktoré expanduje do celého sveta. Portál navyše prešiel na

novú technológiu, umožňujúcu sledovanie zápasov na všetkých mobilných zariadeniach a Huste.tv sa zmenilo aj obsa-

hovo – okrem live zápasov pribudli ďalšie štatistiky, autorské

články a prehľady líg, ktoré portál vysiela.

DIVANO JE ŽIVÝM NÁSTROJOM PRE DIVÁKOV
I ZADÁVATEĽOV
Divano je mobilná aplikácia, ktorá ako sociálna sieť drží di-

váka v zábave počas celého televízneho programu. Z jej čísel spomeňme takmer 60-tisíc stiahnutí, mesačne viac ako
deväťtisíc aktívnych užívateľov a v peak-u viac ako 1700

užívateľov online sledujúcich doublescreen-ovo TV a online

TV JOJ. V dnešnej dobe, keď je divák popri pozeraní televízie
zároveň aj online na mobile, tablete či notebooku, je Divano

ideálnym nástrojom ako udržať jeho pozornosť, čím televízia dosahuje lepšie výsledky sledovanosti, vyššiu lojalitu

TELEVÍZNA SKUPINA JOJ

a engagement svojich divákov. Sledovanie televízie a používa-

nie second screenu zvyšuje exponovanosť voči televíznej reklame a obsahu, pretože divák v súčasnosti dokáže vnímať obsah

z dvoch zdrojov rovnako kvalitne. Aplikácia má širokú škálu

možností, okrem exkluzívneho obsahu pre konkrétnu reláciu,

ponúka Divano novú príležitosť na rozšírenie komunikácie

s divákmi prostredníctvom chatovacích skupín. V chatoch

Divana vzniká nielen nový trend “televíznej zoznamky”, ale

aj možnosť divákov komunikovať s moderátormi, resp. s účin-

kujúcimi vysielaných relácií cez VIP chaty v rámci online sve-

ta v reálnom čase.

AJ NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH JE JOJKA
VIDITEĽNE BLIŽŠIE K SVOJIM DIVÁKOM
Oficiálny fanpage televízie JOJ na Facebooku prekonal v roku

2016 míľnik 300-tisíc fanúšikov. Diváci staníc JOJ Group totiž

vedia, že aj na sociálnych sieťach nájdu širokú variáciu televízneho obsahu, či už vo forme exkluzívnych videí, fotografií

zo zákulisia televízie alebo v podobe článkov plných informácií o obľúbených programoch.

JOJka využíva najmä nové nástroje, ktoré Facebook umožňuje, napríklad priame prenosy, pozdravy z jojkárskych eventov
a prepájanie ľudí prítomných na podujatiach v reálnom čase

so sociálnymi sieťami tak, že content z Facebooku môžu sledovať priamo na LED obrazovkách na mieste, kde sa práve

nachádzajú a stávajú sa tak hviezdami pódiových obrazoviek.

Prostredníctvom tejto efektívnej komunikácie s fanúšikmi

a zaujímavým obsahom je fanpage televízie JOJ najaktívnej-

šou stránkou spomedzi slovenských televíznych vysielateľov.

Ako odmenu za priazeň svojich divákov pripravujú redakčné

tímy JOJky na pravidelnej báze rôzne interaktívne súťaže spojené s projektmi televízie JOJ. Vďaka týmto aktivitám môžu aj

bežní ľudia nahliadnuť do výroby svojich obľúbených progra-

mov a stretnúť sa s tvárami a osobnosťami, ktoré poznajú

ností video reklám pre zadávateľov. Portál zmenil funkčnosť

z televíznej obrazovky.

priamo v nich prepínať medzi témami prostredníctvom šípok

Rovnaký význam má pre JOJku a jej divákov aj populárna soci-

prehráva videoreportáž v zmenšenom rozlíšení aj počas toho,

spomedzi všetkých slovenských médií, a to najmä vďaka

aj pri samotných článkoch, užívatelia sa napríklad môžu

a prechádzať tak najnovšími správami. Špeciálny videoplayer
ako si návštevník číta spravodajský text.

Po všetkých formálnych aj obsahových zmenách zaznamena-

álna sieť Instagram, na ktorej sa profil televízie JOJ stal lídrom

svojmu exkluzívnemu obsahu a efektívnej komunikácii s uží-

vateľmi. Viac ako 90-tisíc fanúšikov sa každý deň môže tešiť

na obsah, ktorý nemali možnosť vidieť nikde inde. Oficiálny

li Noviny.sk zvýšený čas strávený užívateľmi na stránke, rast

facebookový fanpage ako aj profil JOJky na Instagrame sú tak

spravodajský portál JOJky druhým webom s najväčším ras-

ry slovenského publika, a ako sa snaží byť viditeľne bližšie

návštevnosti o 30 % a na začiatku jesennej sezóny 2016 bol

tom na Slovensku.
40
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skvelými príkladmi toho, ako sa televízia JOJ zaujíma o názo-

k svojim divákom aj v rámci online sveta.
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TRH ROZHLASOVEJ REKLAMY

V roku 2015 spoločnosť JOJ Media House, a. s. vstúpila na trh

VÝVOJ DENNEJ POČÚVANOSTI RADIO SERVICES
V POROVNANÍ S HLAVNOU KONKURENCIOU

rozhlasovej reklamy na Slovensku. Dcérska spoločnosť Radio

RADIO

Prj 000

Services, a.s. poskytuje komplexné služby vysielateľom rádií

od predaja reklamného priestoru až po zabezpečenie výroby

2014/2015 4-1.Q

vysielacieho kontentu.

SERVICES
452

2015 1.-2.Q

439

2015 2.-3.Q

Dokázali sme vytvoriť portfólio produktov, ktoré sa cieľovými

skupinami nekanibalizujú, sú to viac-menej štyri homogénspektrom poslucháčov predovšetkým pre ľudí vo veku 35-40+.

2016 2.-3.Q

ne celky. Rádio Vlna je cielené na oldies formát, so širokým

Rádio Jemné je zacielené na ženy vo veku 30+ a Rádio Anténa

819

Rock primárne na mužov 30+. Od 1. Januára 2016 Radio

507

504

507

870

512

868

903

503

869

935

2016 3.-4.Q

907

881

862

2016 1.-2.Q

Fun rádio

894

452

2015 3.-4.Q

2015/2016 4.- 1.Q

Rádio

Expres

497

864

913

491

866

492

Zdroj: MML-TGI rozšírené dáta SR

Services, a.s. obchoduje okrem uvedených troch celoplošných

VÝVOJ DENNEJ POČÚVANOSTI RADIO SERVICES
V POROVNANÍ S HLAVNOU KONKURENCIOU

rádií aj Rádio Europa 2, ktoré je výrazným oživením cieľo-

vých skupín so zameraním na mladých ľudí vo veku 14-29

Radio Services

rokov, ale s veľmi dobrým zásahom aj na poslucháčov vo veku

Rádio Expres

Fun rádio

30+, teda v bonitnej cieľovej skupine. Týmto novým spojením si Radio Services, a.s. zvýšilo podiely na trhu a dáva tým

klientom oveľa viac príležitostí, ako rozhlasové stanice jed-

notlivo. Rádio Europa 2 presne zapadá do obchodnej stratégie

spoločnosti Radio Services, a.s. a z pohľadu uceleného balíku

produktov pre klientov sme získali silný konkurenčný nástroj.

Je to rádio, ktoré svojou živosťou a dravosťou vie zrealizovať
špeciálne projekty zadávateľov v takej forme, ako nedokáže

žiadne iné rádio na trhu. Nové zoskupenie sme začali nazývať

„Veľká štvorka“, ktorým prinášame na trh bezkonkurenčný

občan Slovenskej republiky počúva denne rádio viac ako dve

hodiny. Kombináciou týchto štyroch rádií máme možnosť

týždenne osloviť až 1 781 000 poslucháčov na Slovensku

v širokom spektre cieľových skupín. Medzi najvýznamnejších
konkurentov patrí Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio.

44

1781

1500
1000
500
0

2015
3-4.Q

2015
/2016
4-1.Q

2016
1-2.Q

2016
2-3.Q

2016
3-4.Q

Zdroj: MML-TGI rozšírené dáta SR

TÝŽDENNÁ POČÚVANOSŤ 14+ (V TIS.)
1642

1451

1361

Rádio Slovensko

takmer 3 milióny ľudí (64,4% populácie) a v priemere každý

2000

2015
2-3.Q

Fun Media Group

poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio

2015
1-2.Q

Rádio Expres

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný

týždeň“ predstavovala v roku 2016 87,7%, čo je 3 926 000

2014
/2015
4-1.Q

Radio Services

produkt vhodný pre akéhokoľvek zadávateľa.

Zdroj: MML-TGI rozšírené dáta SR 3. + 4. kvartál 2016

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

04

SÚHRN
OBCHODNEJ
ČINNOSTI

VÝVOJ
INTERNETOVÝCH
APLIKÁCIÍ

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

SÚHRN OBCHODNEJ ČINNOSTI

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKÁCIÍ

Prostredníctvom spoločnosti eFabrica, a.s. podniká JOJ

Rok 2016 bol pre spoločnosť eFabrica, a.s. a aplikáciu

nosť vyvíja nové aplikácie a zabezpečuje technickú podporu

plementácii. Na nový systém sa prehodili všetky televízne

Media House, a. s. aj na trhu internetových aplikácií. Spoloč-

CONTENTO významný z hľadiska posunu od vývoja k im-

pre Skupinu. Dlhodobo je vo vývoji aplikácia CONTENTO, čo

weby (joj.sk, plus.sk, wau.sk, rik.sk, jojcinema.cz, jojfamily.

pe mikroservisov. Úplne nový, moderný prístup k tvorbe inter-

sk, premuza.sk, prezenu.sk, kinosala.sk) skupiny JOJ Media

je publikačná platforma novej generácie postavená na princínetových projektov a konsolidácii online obsahu.

CONTENTO je online systém postavený z množstva malých

/jednoúčelových aplikácií, ktoré je možné používať samostatne, alebo spojiť do funkčného celku, podľa požiadaviek

klienta – content management systému. Každá aplikácia je

cz) a následne aj spravodajské weby (noviny.sk, topstar.

House. Okrem bežných publikačných systémov sa pre tie-

to weby vyvinuli špeciálne moduly, ktoré komunikujú s TV

systémami a zabezpečujú live vysielanie, automatické archi-

vovanie relácií, automatický update TV programu, automatické spúšťanie reklám v LIVE vysielaní a napríklad aj online

strižňu, vďaka ktorej dokážu redaktori vystrihnúť akúkoľvek

vyladená do detailov a reflektuje na konkrétnu požiadavku

časť zo spravodajských relácií a veľmi rýchlo ju použiť pri pí-

lérií, správa videí a streamingov, správa ankiet, kvízov a do-

bola nová verzia internetovej televízie huste.tv, čoho výsled-

online redakcie ako je správa článkov, správa obrázkov a ga-

tazníkov, zbieranie a analýza dát, import rôznych druhov ob-

saní článku. Časovo a technicky najnáročnejším projektom,

kom je veľký spravodajský športový portál s televíznou kvali-

sahu, meranie výkonnosti jednotlivých častí webu, aktívna

tou signálu a spracovania prenosu.

/ platiacich používateľov, online prenosy, online rozhovory

Okrem webov skupiny JOJ Media House sa podobným spô-

práca so sociálnymi sieťami, paywall a správa registrovaných

a mnoho ďalších funkcií. Pre komunikáciu medzi systémami

používame API volania, ktoré sú v dnešnej dobe moderným

komunikačným štandardom. CONTENTO je systém určený

sobom redizajnovali portály hnonline.sk, finweb.sk, hnstyle.

sk, hnauto.sk, strategie.sk a mediahub.sk pre vydavateľ-

stvo MAFRA Slovakia. Spoločnosť sa tiež podieľala na pro-

primárne pre vydavateľstvá a mediálne domy, ktoré majú

jekte internetovej televízie HN TV s vlastným štúdiom a na

a hľadať synergie. Aplikácie je možné používať aj samostatne

s účtovným systémom a so správou predplatného.

väčšie množstvo projektov, potrebujú konsolidovať obsah

ako súčasť už existujúcej stránky. Stále prebieha vývoj ďal-

ších aplikácií podľa požiadaviek klientov.

48

e-shop HN Konto s CRM systémom. Celé riešenie komunikuje
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PERSONÁLNA POLITIKA

Tak, ako v každej inej organizácií, aj v skupine JOJ Media

House sú ľudia významnou zložkou zdrojov spoločnosti

PREHĽAD PRIEMERNÉHO POČTU ZAMESTNANCOV MEDIÁLNEHO DOMU
PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN

a významným prvkom úspechu celej Skupiny. Z tohto dôvodu

Slovenská republika

tenie zamestnancov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu efektivity,

Rakúsko

je personálna politika zameraná na výber, motiváciu a hodnodosahovaniu stanovených úloh a v dlhodobom horizonte aj

k dosahovaniu strategických cieľov. Svoju pozornosť sústreďuje na všetky zamestnanecké kategórie, pretože každá

z nich svojim podielom ovplyvňuje dosahované výsledky.

Skupina JOJ Media House patrí k významným zamestná-

Česká republika
Chorvátsko

Spolu JOJ Media House

2016

2015

266

262

90

88

96

100

355

n/a

807

450

PODIEL KRAJÍN Z CELKOVÉHO POČTU ZAMESTNANCOV V ROKU 2016

vateľom nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách,
v ktorých vyvíja svoje podnikateľské aktivity, ako sú Česko,
Rakúsko a Chorvátsko. V porovnaní s predchádzajúcim rokom

priemerný počet zamestnancov za celú Skupinu významne narástol, čo bolo spôsobené akvizíciou chorvátskych spo-

ločností pôsobiacich v printovom segmente.

Slovenská republika
33%

44%
12%

Česká republika
Rakúsko

11%

Chorvátsko

Spoločnosť uplatňuje vo svojich orgánoch politiku rozmanitosti, uznáva kultúrne a individuálne rozdiely na pracovisku, zdôrazňuje potrebu eliminovať jednostrannosť

v oblastiach ako je výber zamestnanca, hodnotenie pracovného výkonu, odmeňovanie a príležitosť ku vzdelávaniu. Ciele

politiky vyjadrujú odhodlanie organizácie poskytovať rovna-

kú príležitosť všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, národ-

nosť, vyznanie, zmenenú pracovnú schopnosť, vek alebo rodinný stav. Spoločnosť rešpektuje zásadu rovnakej príležitosti,

čo znamená, že nedovolí priamu ani nepriamu diskrimináciu
žiadneho pracovníka.

PREHĽAD PRIEMERNÉHO POČTU ZAMESTNANCOV
PODĽA JEDNOTLIVÝCH SPOLOČNOSTÍ MEDIÁLNEHO DOMU

JOJ Media House, a.s.

Slovenská Produkčná, a.s.
MAC TV s.r.o.

BigMedia, spol. s r. o.

2015

188

188

4

4

22

4

7

19

Akzent BigBoard, a. s.

24

19

Recar Bratislava a.s.

5

5

Recar Slovensko a. s.
BHB, s.r.o.

2

1

3

1

Big Board Praha, a.s.

29

28

BigMedia, spol. s r.o.

25

24

Outdoor akzent s.r.o.

20

19

Czech Outdoor, s.r.o.
QEEP a.s.

Radio Services a.s.

EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT
- UND AUSSEN MEDIEN GMBH

Heimatwerbung Ges.m.b.H (Linz)

R+C Plakatforschung und kontrolle GmbH
modern web, s.r.o.
Novi List d.d.

Glas Istre Novine d.o.o. Pula
RTD, d.o.o.

Spolu JOJ Media House

52

2016

15
1

13
4

11

11

93

91

0

6

3

5

3

5

243

n/a

32

n/a

80

807

n/a
450
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2016

1. JANUÁRA 2016

sa zlúčili spoločnosti HARAD,

2. JÚNA 2016 spoločnosť Slovenská produkčná, a.s. kúpila

a.s. spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Radio Servi-

100% podiel v spoločnosti Magical roof s.r.o..

HARAD, a.s., ktorá od 1. januára 2016 zmenila svoj názov na

14. JÚNA 2016 boli podiely v chorvátskych spoločnostiach

ces s.r.o.. Nástupníckou organizáciou sa stala spoločnosť

Radio Services, a.s..

21. JANUÁRA 2016 spoločnosť JOJ Media House, a. s. odkúpila 49% podiel v spoločnosti eFabrica, a.s..

1. FEBRUÁRA 2016 kúpila spoločnosť BigBoard Praha, a.s.
50% podiel v spoločnosti D&C Agency, s.r.o. , ktorá vlastní

48%-ný podiel v spoločnosti Erflex a.s..

5. APRÍLA 2016 spoločnosť JOJ Media House, a. s. kúpila

Kreativni mediji d.o.o. (75% podiel) a Smokva d.o.o. (50% podiel) predané.

16. JÚNA 2016

dokúpila spoločnosť BigBoard Praha, a.s.

20% podiel v spoločnosti Qeep, a.s..

8. JÚLA 2016 likvidáciou zanikla chorvátska spoločnosť
Nova Revija d.o.o. (100% podiel).

5. SEPTEMBRA 2016 uviedla skupina JOJ Group na český

nasledovné podiely v chorvátskych spoločnostiach NOVI

trh televíznu stanicu JOJ Family.

(100%), Nova revija d.o.o. (100%), Kreativni mediji d.o.o.

7. OKTÓBRA 2016

(59%) s dcérskou spoločnosťou Infantinfo d.o.o. (99,5%)

ktorá sa zaoberá vydávaním novín.

LIST d.d. (80%) s dcérskymi spoločnosťami Adamic d.o.o.

(75%) a Smokva d.o.o. (50%), GLAS ISTRE NOVINE d.o.o.
a RTD d.o.o. (100%).

21. APRÍLA 2016

mimoriadne valné zhromaždenie zvo-

lilo za nového člena dozornej rady spoločnosti JOJ Media
House, a.s. pána Ing. Mojmíra Mlčocha.

Udalosti, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia

4. JANUÁRA 2017 bola založená spoločnosť Flowee s.r.o.,

v ktorej Skupina prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti BigBoard Praha, a.s. vlastní podiel na základnom imaní vo

výške 35%.

31. JANUÁRA 2017 sa mimoriadne valné zhromaždenie

JOJ Media House, a.s. uznieslo na tom, že dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre audit.

7. FEBRUÁRA 2017

Skupina predala podiel vo výške

98,63% v chorvátskej spoločnosti Infantinfo d.o.o..

56

uskutočnila spoločnosť JOJ Media

House, a.s. akvizíciu spoločnosti NIVEL PLUS s.r.o.,

16. DECEMBRA 2016 kúpila spoločnosť BigBoard Praha,
a.s. 100% podiel v spoločnosti News Advertising s.r.o..
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RIZIKOVÉ FAKTORY A MANAŽMENT RIZÍK

Skupina identifikovala určité rizikové faktory, ktoré súvisia s jej podnikaním a operáciami. Ide najmä o nasledujúce
riziká:

RIZIKO ZÁVISLOSTI SPOLOČNOSTI NA
PODNIKANÍ JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ

Hlavnou podnikateľskou aktivitou Spoločnosti je spra-

vovanie a financovanie účastí na iných spoločnostiach.

RIZIKO POKLESU SLEDOVANOSTI

nevylučuje potrebu v budúcnosti opäť využiť iné zdroje, než

nukou programov rovnako ako aj alternatívnych foriem zába-

S využitím cudzích zdrojov financovania je spojený nielen

menia a Skupina sa vystavuje riziku, že v tomto dynamickom

tiež znížená flexibilita v rozhodovaní manažmentu, plynúca z

sledovanosti je úzko spojený aj pokles príjmov z reklám, čo

ochrániť existujúcich veriteľov.

Vznik konkurenčných televíznych staníc s atraktívnejšou povy môže viesť k odlivu divákov. Preferencie a vkus divákov sa
prostredí nepresne odhadne potrebu verejnosti. S poklesom
môže mať negatívny vplyv na ziskovosť a celkový vývoj Sku-

svoje vlastné, k úhrade existujúcich či budúcich záväzkov.
obmedzenejší prístup k novým zdrojom financovania, ale tak-

rôznych ustanovení v úverových zmluvách, ktoré majú za cieľ

Z tohto dôvodu je Spoločnosť závislá na príjmoch z dividend

piny.

TECHNOLOGICKÝ POKROK

tiam, pričom tieto závisia od úspešnosti podnikania jej

RIZIKO SPUSTENIA KONKURENČNÝCH
VYSIELACÍCH STANÍC

za konkurenciou. Aj keď v oblasti médií prebiehajú neustá-

a z úrokov z pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnosdcérskych spoločností.

RIZIKO KRÍZY, ZÁVISLOSTI NA VŠEOBECNÝCH
EKONOMICKÝCH PODMIENKACH A RIZIKO
POKLESU VÝDAVKOV NA REKLAMU

v odvetví médií a televíznej reklamy. Vzhľadom k relatívne

jednoduchému procesu získania licencie na digitálne vysie-

ločností, ale aj zmeny zo strany zákazníkov (divákov). Nové

technológie môžu spôsobiť odliv divákov ku konkurenčným

ločností. Tieto sú závislé na priaznivých všeobecných

zabehnuté spoločnosti môžu spúšťať nové vysielacie stanice.

čo sa môže prejaviť v poklese tržieb za reklamu.

ekonomických podmienkach na trhu. Existuje riziko, že

v prípade ekonomickej krízy, poklesu ekonomiky alebo

nepriaznivých ekonomických podmienok bude dochádzať

k všeobecnému znižovaniu výdavkov na reklamu, v dôsledku čoho môže Skupina utrpieť straty.

VÝVOJ HDP EUROZÓNY REÁLNY/*PREDIKCIA

2,50%
2,00%
1,50%

Takýto konkurenčný boj môže viesť k zníženiu sledovanosti
a s tým spojenému zníženiu príjmov z reklamy.

RIZIKO REGULÁCIE

Oblasť televízneho vysielania a reklamy podlieha regulácii

0,50%
2014

2015

2016

2017*

2018*

2019*

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)

RIZIKO ZMENY ŠTRUKTÚRY VÝDAVKOV
NA REKLAMU

Cyprus
Grécko

375

ces, ktorý vyžaduje nielen zmeny zo strany mediálnych spo-

Zdroj: European Stability Mechanism (ESM)

televíziám, prípadne k iným alternatívnym formám zábavy,

RIZIKO KONCENTRÁCIE

Diverzifikácia ponúkaných služieb spoločností v rámci holdingu je pozorovateľná len v rámci mediálneho sektoru, kde

sa tieto zameriavajú popri televíznej reklame aj na ostatné

RIZIKO SÚDNYCH SPOROV

Vzhľadom k povahe podnikania spoločností v rámci hol-

dingu v oblasti mediálneho priemyslu, kde sa často v rámci konkurenčného boja objavujú šokujúce informácie a aj

informácie na hrane zákona, nie je možné vylúčiť prípad-

formy reklamy. Existuje riziko, že v prípade zmeny potrieb

ekonomických výsledkov podnikania Skupiny.

a rýchlo zareagovať, čo by sa mohlo prejaviť na prípadných

áciu Skupiny.

RIZIKO NESTABILNÉHO PROSTREDIA EUROZÓNY

Zadávatelia reklamy, či už v podobe reklamných agentúr

ky pomoci neúmerne zadlženým členom EÚ vystavu-

reklamy, taktiež predstavujú základné stavebné kamene

možné zaručiť, že sa takáto zmena negatívne nepremietne do

na reklamnom trhu Skupina nedokáže dostatočne flexibilne

znížených tržbách spoločností v Skupine.

Pri porušení zákonov a predpisov platných v súvislosti

Súčasná nestabilná situácia v Európe a nevyriešené otáz-

regulátor uchýliť k odňatiu licencie na televízne vysielanie

jú Slovenskú republiku a Rakúsko ako členov Eurozóny

Rovnako tak neexistuje právny nárok na predĺženie platnosti

Eurozóny. V súvislosti s posilnením právomocí Európske-

s televíznym vysielaním sa v krajnom prípade môže príslušný

2013

Rekapitalizácia
španielských bánk

a v prípade, že by sa zmenili podmienky tejto regulácie, nie je

RIZIKO ODŇATIA LICENCIE
ALEBO NEPREDĹŽENIA JEJ PLATNOSTI

1,00%

0,00%

lanie môžu na trh vstúpiť nové spoločnosti a rovnako tak už

84

6 35

le posuny, zdokonaľovanie a vylepšovanie, implementácia

jednotlivých inovácií je finančne a operatívne náročný pro-

Príjmy z reklám tvoria väčšinu tržieb dcérskych spo-

Dostupná kapacita

S vývojom nových technológií je spojené riziko zaostávania

S príchodom digitalizácie sa uvoľnil priestor pre nové televízne stanice, čo by mohlo viesť k zostrenému boju

ZÁVÄZKY EURÓPSKEHO STABILIZAČNÉHO MECHANIZMU (MLD €)

a zabrániť tak ďalšiemu vysielaniu programových staníc.

licencie v prípade jej vypršania. Nakoľko televízna reklama je

kľúčovým zdrojom príjmov spoločností z holdingu, môže mať

odňatie licencie na televízne vysielanie alebo nepredĺženie jej

riziku spojenému so stratégiou pomoci týmto štátom

ho (finančného) stabilizačného mechanizmu dochádza
k navýšeniu záruk. V prípade neschopnosti štátov EÚ ako

né súdne spory dcérskych spoločností. Prípadné prehraté

súdne spory môžu mať negatívny dopad na finančnú situ-

RIZIKO STRATY VÝZNAMNÝCH KLIENTOV

alebo spoločností samotných ako priamych zadávateľov

podnikania spoločností v rámci holdingu. Strata, resp.

ukončenie týchto vzťahov môže mať za následok pokles
príjmov z reklám.

RIZIKO ŠÍRENIA SIGNÁLU

je napríklad Grécko, ktoré má problém splácať pôžičky

Oblasť distribúcie (šírenia) signálu smerom k divákom je

s čím súvisí potreba finančnej výpomoci zo strany ostatných

riziko, že sa s nástupom digitalizácie distribuujúce spoloč-

Vzhľadom k zameraniu holdingu na televíznu reklamu hrá

platnosti negatívny dopad na podnikanie Skupiny.

reklamnom trhu dôležitú rolu vo vzťahu k budúcemu vývo-

RIZIKO REFINANCOVANIA EXISTUJÚCICH
ÚVEROV A FINANCOVANIA NOVÝCH PROJEKTOV

členských štátov EÚ, môže dôjsť k zhoršeniu podnikateľské-

nosti dostanú do silnejšieho vyjednávacieho postavenia

v značnom rozsahu dlhové financovanie, ktoré má svoj pô-

i v ostatných štátoch EÚ, od ktorých je Skupina obchodne

Taktiež sa môžu usilovať o zmeny týkajúce sa poplatkov

štruktúra reklamných výdavkov spoločností na slovenskom

ju. Podľa interných analýz Skupiny bola televízia historicky

z Európskeho (finančného) stabilizačného mechanizmu,

ho prostredia a k zhoršeniu celkovej ekonomickej situácie na

najvyužívanejším propagačným médiom a spolu s vonkajšou

V konsolidovanej kapitálovej štruktúre Skupiny figuruje

Slovensku, v Rakúsku, Chorvátsku a v Českej republike, ako

výdavkov na reklamu. Neexistuje žiadna záruka, že si trh te-

vod v predkrízovom období. Spoločnosti v rámci holdingu

závislá. Zmienené okolnosti, ako aj všetky súvisiace nariade-

reklamou sa pohybovali na úrovni okolo 60 – 65% z celkových

levíznej reklamy udrží svoje terajšie postavenie v konkurenčnom boji s inými reklamnými prostriedkami.

60

pôvodne zvolili agresívnejšiu finančnú stratégiu, kríza na

finančných trhoch však zbrzdila ich rýchly rozvoj. Skupina

nia, opatrenia a rozhodnutia, by mohli negatívne ovplyvniť
finančné výsledky Skupiny.

na Slovensku pomerne koncentrované odvetvie. Existuje

a budú viac selektívne pri uzatváraní nových kontraktov.

zo strany prevádzkovateľov televíznych staníc. Nedosta-

tok šírenia signálu programových štruktúr TV JOJ, PLUS,

WAU, Rik, Ťuki, JOJ Cinema a JOJ Family smerom k divákom môže viesť k poklesu príjmov z reklám.

61

VÝROČNÁ SPRÁVA 2016

RIZIKOVÉ FAKTORY A MANAŽMENT RIZÍK

RIZIKO NEOBNOVENIA NÁJOMNÝCH ZMLÚV

Konštrukcie s reklamou predávanou spoločnosťami pôsobiacimi na trhu vonkajšej reklamy sú umiestnené na plochách a pozemkoch, ktoré nie sú majetkom spoločností sa-

forwardy pre zaistenie kurzu EUR/USD a minimalizáciu kurzového rizika.

PRÍRODNÉ KATASTROFY

motných, ani majetkom spoločností v rámci holdingu. Ide

Žiadnemu odvetviu sa nevyhýbajú prírodné katastrofy, ktoré

Praha, EPAMEDIA a ich dcérske spoločnosti prenajíma-

napríklad o katastrofy meteorologické, geologické či iné uda-

o plochy, ktoré si spoločnosti Akzent BigBoard, BigBoard

jú. Vzťahy s prenajímateľmi sú upravené väčšinou zmlu-

vami na dobu určitú, preto existuje riziko, že po uplynutí
dohodnutej doby nebudú zmluvy obnovené, či už z dôvodu

neochoty zmluvu predĺžiť zo strany prenajímateľa, alebo

z dôvodu iných obmedzení. Existuje preto riziko, že nebude

môžu mať zničujúci dopad na chod všetkých spoločností. Ide

losti, ktoré by mohli prerušiť šírenie signálu. V oblasti vonkaj-

šej reklamy tieto udalosti môžu výrazne poškodiť, dokonca aj
zničiť reklamné plochy a výrazne zredukovať ich počet.

RIZIKO ZMENY LEGISLATÍVY

možné nájsť adekvátne náhradné reklamné plochy na predaj

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

z reklám.

je pôsobenie do štyroch krajín strednej a východnej Európy

reklamného priestoru, čo môže mať dopad na zníženie príjmov

RIZIKO VÝMENNÉHO KURZU EUR/USD

Nestálosť

menových

kurzov,

predovšetkým

ja sa aj legislatíva jednotlivých štátov. Skupina rozšírila svoa z tohto dôvodu identifikovala riziko zmeny legislatívy. Ide

o zmeny legislatívy v oblasti vonkajšej reklamy, napríklad

americké-

Pražské stavebné predpisy – špecifické právne úpravy týka-

ktorý ovplyvňuje výnosy/náklady Skupiny, predovšetkým

ich vzdialenosti od komunikácii a pod. Možné zmeny v legis-

ho dolára vo vzťahu k euru, je interný rizikový faktor,

v Slovenskej produkčnej. Väčšina filmových licencií

a licencie k reláciám sú obstarané od zaoceánskych filmo-

vých štúdií a licenčných domov v amerických dolároch (USD).
Spoločnosť Slovenská produkčná, a.s. uzatvára menové

júce sa zmeny/obmedzenia umiestnenia reklamných nosičov,

latívnej úprave si budú vyžadovať dodatočné náklady na relo-

káciu reklamných plôch, resp. v konečnom dôsledku zmenše-

nie celkového počtu reklamných nosičov.

VÝVOJ KURZU EUR/USD V ROKU 2016

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)
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V období 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 boli zvolané nasledovné valné
zhromaždenia:

→ Dňa 21.4.2016 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie
za účelom odvolania člena dozornej rady a voľby nového.

SPRÁVA A RIADENIE

VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

valné zhromaždenie zvolali. Akcionár je oprávnený zúčast-

Spoločnosť JOJ Media House je vlastnená nasledovnými spoloč-

informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti

nosťami:

99,9 % akcií vlastní spoločnosť TV JOJ L.P.
  0,1 % akcií vlastní Mgr. Richard Flimel

ZÁKLADNÉ IMANIE
Základné imanie spoločnosti je tvorené akciami:

niť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať

alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predme-

tom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom
návrhy.

Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu

písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách

obmedzený. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom meno-

→ počet: 1 000 ks,

vitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

→ forma: listinné,

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hla-

→ druh: kmeňové, na meno,
→ menovitá hodnota: 25 EUR, s emisným kurzom každej
akcie 27,50 EUR.

KVALIFIKOVANÁ ÚČASŤ NA ZÁKLADNOM IMANÍ

sov prítomných akcionárov.

Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýše-

koná spoločnosť HERNADO LIMITED. Konečným vlastníkom
spoločnosti HERNADO LIMITED je Mgr. Richard Flimel.

Spoločnosť nemá vo vlastníctve a nevydala iné cenné papie-

→ Dňa 29.4.2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie za
účelom prerokovania a schválenia konsolidovanej účtovnej
závierky k 31.12.2015 a výročnej správy za rok 2015.

Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej

pisnica.

Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je po-

trebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia

o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti

tovnej závierky, návrhu na vysporiadanie zisku spoločnosti

podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromažde-

za rok 2015 a schválenie audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti JOJ Media House, a.s. na rok 2016.

Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou

audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2015 a rozhodlo o jej schválení.

účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o schválení audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti JOJ Media
House, a.s. na rok 2016.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spoje-

všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám,

bra 2015 splatené. Druhá emisia dosiahla úroveň 55 mil. EUR

akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny

riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitos-

Media House, a. s. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo

v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo

hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

tiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo sta-

ISIN: SK4120011222 séria 1.

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením

Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ného imania z majetku spoločnosti, z iných vlastných zdrojov

tosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je vymedzená zákonom č.

nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základspoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo

vlastnom imaní spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením

novami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záleži-

predpisov a stanovami spoločnosti. Valné zhromaždenie sa

Spoločnosť ku dňu zostavenia tejto správy nevlastní vlastné

návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výš-

predstavenstva, dozornej rady, prípadne tretích osôb prizva-

jednotky.

ných tým orgánom spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí
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akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej

mimoriadneho valného zhromaždenia, činnosti výboru pre

audit podľa osobitného predpisu upravujúceho pôsobnosť a

dovných troch členov:

Mgr. Marcel Grega – predseda dozornej rady

(vznik funkcie: 7. novembra 2015)

Ing. Mojmír Mlčoch – člen dozornej rady

(vznik funkcie: 21. apríla 2016)

János Gaál – člen dozornej rady

(vznik funkcie: 7. novembra 2015)

a ostatných dokladov spoločnosti, okrem iného predkladá

valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu úč-

skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov, členov

januára 2017 prevzala dozorná rada, na základe rozhodnutia

predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh

základného imania.

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy spo-

ločnosti, zvoláva dozorná rada valné zhromaždenie. Dňa 31.

K dátumu publikácie výročnej správy mala dozorná rada nasle-

ve, a.s.. Prvá emisia bola v objeme 25 mil. EUR pod označením:

pod označením: ISIN: SK4120009382 séria 0 a tretia emisia

niu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení

centov) nasledovne: Zisk za rok 2015 bude prevedený na

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti JOJ

v celkovom objeme 48,5 mil. EUR, ktorá bola s označením:

su, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, a je povinná

činnosti výboru pre audit.

ciovou spoločnosťou.

ných s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti

nachádza. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré

zisku z hospodárenia za rok 2015 vo výške 19 213,39 EUR

priestoru okrem Slovenska. Spoločnosť realizovala tri emisie

ISIN: SK4120008244 séria 01, tieto dlhopisy boli k 21. decem-

overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedy-

koľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov

je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpi-

účelom prerokovania a schválenia riadnej individuálnej úč-

PREDSTAVENSTVO

dlhopisov kótovaných na Burze cenných papierov v Bratisla-

ňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada

→ Dňa 30.6.2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie za

a rozhodnutia valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva

byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou ak-

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnos-

ti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutoč-

týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav, v akom sa

re prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom

členskom štáte alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho

DOZORNÁ RADA

správe spoločnosti k 31.12.2015 a rozhodlo o ich schválení.

(slovom devätnásťtisícdvestotrinásť euro a tridsaťdeväť

tomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zá-

teľné. V mene spoločnosti TV JOJ L.P. ako generálny partner

člena dozornej rady p. Ing. Mojmíra Mlčocha.

právnej formy, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prí-

ní Mgr. Richard Flimel. Tieto akcie nie sú voľne obchodova-

rozdelené: 99,9 % vlastní spoločnosť TV JOJ L.P. a 0,1% vlast-

rady spoločnosti JOJ Media House, a.s. p. Ing. Radoslava

Zápražného a zároveň valné zhromaždení zvolilo za nového

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní

vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny

Mgr. Richard Flimel – predseda predstavenstva

(vznik funkcie: 06. novembra 2010)

Valné zhromaždenie odvolalo z pozície člena dozornej

ním základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo

Vlastníctvo akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti je

Predstavenstvo má jedného člena:

tovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,

VÝBOR PRE AUDIT

ky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh

Počas roka 2016 pôsobil v spoločnosti Výbor pre audit. Výbor

denie spoločnosti.

dítora na výkon auditu pre účtovnú závierku. Ostatné funk-

na úhradu strát. Predstavenstvo tiež zvoláva valné zhromaž-

sleduje najmä zostavenie závierky a odporúča schválenie au-
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V.E.3. Informáciu o tom, ktorí členovia dozornej rady (alebo

jej výborov) sú považovaní dozornou radou za nezávislých,

tornej kontroly a dohliadanie nad dodržiavaním právnych

na voľbu nových členov.

tva a auditu v spoločnosti je hlavnou úlohou výboru pre audit.

cie výboru sú vymedzené zákonom a stanovami spoločnosti.

I.C.3. Akcionári by mali dostať dostatočné informácie umož-

Spĺňa sa čiastočne. Spoločnosť zverejňuje informácie o čle-

voláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo

nom na akcie.

vyžaduje.

Princíp sa nás netýka. Spoločnosť neposkytuje odmeny vo

V.E.4.1. Výbor pre menovanie môže pozostávať tak z čle-

Výbor pre audit sa skladal z troch členov, ktorých volí a odakcionárov spoločnosti.

K 31. decembru 2016 mal výbor pre audit troch členov:
Ing. Eva Matiašková,

ňujúce im dôkladne zvážiť rozhodnutie o odmeňovaní viaza-

forme akcií.

noch orgánov spoločnosti, avšak menej obsiahle než princíp

nov dozornej rady, ako aj z členov predstavenstva, resp. manažmentu, avšak väčšinu jeho členov by mali tvoriť nezávislí

predpisov a odporúčaní týkajúcich sa finančného výkazníc-

Vnútorné predpisy spoločnosti upravujú organizačný rámec,
pravidlá vzťahov, zodpovednosť a výkon činnosti v rámci

systému vnútornej kontroly. Vnútornú kontrolu Skupina za-

bezpečuje pravidelným sledovaním finančného plánu a cel-

kovej finančnej situácie. Jej úlohou je pôsobiť preventívne k

jednaniu zodpovedajúcemu vnútorným predpisom a plánom,
následne zisťovať odchýlky a odstraňovať ich.

členovia dozornej rady. Jeho hlavnou úlohou by malo byť dá-

METÓDY RIADENIA RIZÍK

gánov spoločnosti a hodnotiť celkové zloženia orgánov, ako aj

Riziko likvidity - vzniká pri bežnom financovaní činností

žíva elektronické hlasovanie na valnom zhromaždení.

V spoločnosti neexistuje výbor pre menovanie.

ziko neschopnosti financovať majetok v primeranej dobe

a činnosti výboru pre audit.

IV.A.4. Stratégiu odmeňovania členov predstavenstva, do-

V.E.4.2. Výbor pre odmeňovanie by sa mal skladať výlučne

majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte.

KÓDEX O SPRÁVE A RIADENÍ SPOLOČNOSTI

tvom výkazu o odmeňovaní.

závislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou úlohou by malo

Spoločnosť JOJ Media House si plne uvedomuje dôležitosť

Spĺňa sa čiastočne. Členovia dozornej rady a predstavenstva

všetkých foriem odmeňovania členov predstavenstva a prí-

vyhlásilo dodržiavanie zásad Kódexu správy a riadenia spoloč-

a nezverejňuje výkaz o odmeňovaní.

aj dohliadať, aby bolo odmeňovanie jednotlivcov v súlade

Ing. Ján Kliment,

II.A.4. Prekážky spojené s cezhraničným hlasovaním by mali

Dávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa výkonu vnú-

ako aj dôvody prečo, musia byť náležite pravidelne zverejňo-

vané. Táto informácia musí byť zrejmá aj v prípade nominácií
SPRÁVA A RIADENIE

s cieľmi spoločnosti a informácie pre rozhodovacie procesy.

byť odstránené.

vať odporúčania týkajúce sa voľby a odvolávania členov or-

Spĺňa sa čiastočne. Hlasovacie lehoty umožňujú domácim aj

jednotlivých členov týchto orgánov.

nutia mimoriadneho valného zhromaždenia, činnosti výboru

Mgr. Otília Danišová.

31. januára 2017 prevzala dozorná rada, na základe rozhodpre audit podľa osobitného predpisu upravujúceho pôsobnosť

udržiavania princípov Corporate Governance. Predstavenstvo
nosti na Slovensku dňa 21. marca 2012. Vyhlásenie obsahuje

zahraničným akcionárom včasnú reakciu. Spoločnosť nevyu-

zornej rady a kľúčových manažérov, a to najmä prostredníc-

nemajú odmenu za výkon svojej funkcie. Spoločnosť nevedie

byť stratégia odmeňovania a akákoľvek jej zásadnejšia zme-

na samostatným bodom rokovania VZ.

Spĺňa sa čiastočne. Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným

zákonníkom a stanovami, avšak pre členstvo v dozornej rade,

v predstavenstve a vo výbore pre audit neprináleží odmena.

I.C.2. Odmeňovanie vo forme akcií, opcií na akcie, alebo

Jednotlivé spoločnosti v Skupine používajú rôzne metódy na

byť podávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa pravidiel

torovanie a riadenie likvidity každej jednotlivej spoločnosti.

padne aj ďalšieho kľúčového manažmentu spoločnosti, ako

kami Skupina vykrýva nedočerpanými úvermi. Krátkodobé

V.E.4.3. Výbor pre audit by sa mal skladať výlučne z členov

Spĺňa sa čiastočne. Spoločnosť zverejňuje informácie o členoch orgánov spoločnosti, avšak menej obsiahle než princíp

vyžaduje.

IV.A.9. Vnútorné usporiadanie orgánov a stratégiu v oblasti

správy a riadenia spoločnosti, najmä obsah Kódexu správy

a riadenia spoločností, postup pri jeho implementácií.

Spĺňa sa čiastočne. Správa a riadenie spoločnosti vychádza

dozornej rady a z členov menovaných VZ, z ktorých väčšinu

sa výkonu vnútornej kontroly a externého auditu a dohlia-

rizika sa využíva analýza senzitivity.

danie nad dodržiavaním právnych predpisov a odporúčaní

týkajúcich sa finančného výkazníctva a auditu v spoločnosti.

Spĺňa sa čiastočne. 31. januára 2017 prevzala dozorná rada

analýz a poradenstva od analytikov, obchodníkov s CP, ratin-

Súčasťou systémov vnútornej kontroly a finančného riadenia

nažmentu spoločnosti.

Princíp sa nás netýka. Spoločnosť neposkytuje odmeny vo
forme akcií a opcií.

v Skupine sú analýzy zisku, cash flow, likvidity, rentability

konfliktom záujmov, ktorý by mohol znehodnotiť ich integritu.

prísne kontrolné opatrenia v účtovníctve a na kontrolné za-

Nespĺňa sa. Prípadný konflikt záujmov je zmluvne ošetrený zo

vnútornej kontroly zaisťujeme súlad činností spoločnosti s

strany externých poradcov, ktorí konajú v najlepšom záujme

klienta.
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júceho pôsobnosť a činnosti výboru pre audit.

gových agentúr a iných. Tieto analýzy a poradenstvo, rele-

vantné pre rozhodovanie investorov, by nemali byť zaťažené

VÝVOJ KURZU EUR/CZK V ROKU 2016

rade správy aspoň raz za šesť mesiacov.

leniu akcionárov mali podliehať aj akékoľvek ďalšie dlhodobé

motivačné programy určené členom orgánov a vyššieho ma-

pôžičiek denominovaných v CZK. Pre posúdenie menového

Výbor by mal o svojej činnosti a zisteniach podávať dozornej

SYSTÉMY VNÚTORNEJ KONTROLY

ný o efektívny postup, ktorý určuje a podporuje obstarávanie

kup akvizičných titulov sú denominované najmä v USD, preto

Skupina riadi menové riziko pomocou forwardových zmlúv.

Menové riziko k CZK vyplýva najmä z prijatých úročených

IV.F. Rámec správy a riadenia spoločnosti by mal byť doplne-

nov a interných smerníc v Spoločnosti.

hujúcemu sa najmä k USD a CZK. Dlhodobé kontrakty na ná-

by mali tvoriť nezávislí členovia dozornej rady. Jeho hlavnou

úlohou by malo byť dávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich

meniace tento systém odmeňovania by mali podliehať predchádzajúcemu schváleniu VZ akcionárov. Rovnako by schvá-

finančné potreby sú uspokojované z kontokorentných úverov

závislých.

činnosti výboru pre audit podľa osobitného predpisu upravu-

na základe vývoja cien akcií a akékoľvek zmeny podstatne

Rozdiel medzi krátkodobým finančným majetkom a záväz-

Menové riziko - Skupina je vystavená menovému riziku vzťa-

z Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku, zo sta-

akýchkoľvek iných práv na získanie akcií alebo odmeňovania

riadenie rizika likvidity. Manažment sa zameriava na moni-

V spoločnosti neexistuje výbor pre odmeňovanie.

inej spoločnosti a či ich orgány spoločnosti považujú za ne-

I.C.1. Bez ohľadu na prerozdelenie moci v spoločnosti by mala

z členov dozornej rady, z ktorých väčšinu by mali tvoriť ne-

kvalifikácie, procesu ich výberu, či sa podieľajú aj na riadení

ky tieto informácie sú zverejnené na internetovej stránke sposa odchyľuje od tohto kódexu v nasledujúcich bodoch:

splatnosti a úrokovej sadzbe a riziko neschopnosti realizovať

a nevyčerpaných úverových rámcov.

IV.A.5. Informácie o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich

ločnosti www.jojmediahouse.sk. Správa a riadenie spoločnosti

splatnosti a pri riadení finančných pozícií. Predstavuje ri-

s pravidlami odmeňovania spoločnosti.

kompletné informácie o metódach riadenia spoločnosti, ako aj

informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti. Všet-

Skupiny, pri schopnosti splácať svoje záväzky v dobe ich

a aktivity, zadlženosti a nákladové analýzy. Nadväzujú na
riadenia, ktoré majú technický charakter. Pomocou systému

právnymi predpismi a vnútornými predpismi, súlad činností

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)

Úverové riziko - Skupina sa vystavuje tomuto riziku predo-

všetkým pri pohľadávkach z obchodného styku, ostatných
pohľadávkach a poskytnutých pôžičkách. Objem vystavenia

sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto ma-

jetku vo výkaze o finančnej situácii. Účtovná hodnota pohľadávok a poskytnutých úverov vyjadruje najvyššiu možnú
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SPRÁVA A RIADENIE

účtovnú stratu, ktorá by musela byť zaúčtovaná v prípade, že

OBCHODNÝ MODEL SPOLOČNOSTI

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY

kov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu.

Obchodný model spoločnosti je založený na predaji reklam-

O rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti JOJ Media House, a. s., za účtovné obdobie 2016 vo výške -879 533,47 EUR rozhodne

protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných záväz-

Táto hodnota preto vysoko prevyšuje očakávané straty, ktoré
sú obsiahnuté v rezerve na nedobytné pohľadávky.

Úrokové riziko - operácie Skupiny sú vystavené riziku zmien

v úrokových sadzbách. Objem tohto rizika je rovný sume úročeného majetku a úročených záväzkov, pri ktorých je úroková

sadzba v dobe splatnosti alebo v dobe zmeny odlišná od sú-

ného priestoru, ktorého cena je v rozhodujúcej miere závislá

valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

užívateľov, obvykle je to cieľová skupina vo veku 12 až 54

→ prevod na neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 879 533,47 EUR

objednávanie reklamy a tvorbu ceny reklamy pomocou tzv.

O výsledku hospodárenia jednotlivých dcérskych spoločností rozhodnú spoločníci/akcionári jednotlivých spoločností.

percento z cieľovej skupiny. Štandardom v tomto type biznisu

OSTATNÉ DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

od merania sledovanosti v cieľových skupinách koncových

rokov. Tieto merania sú v konečnom dôsledku využívané na
GRP-ov (Gross Rating Point), ktoré kvantifikujú impresie ako

časnej úrokovej sadzby. Doba, na ktorú je pre finančný nástroj

je zazmluvnenie reklamy na konci roku na celý nasledujúci

zmien v úrokových sadzbách. Pri posudzovaní úrokového ri-

činností spoločnosti nevyplývajú významné riziká vplyvu na

stanovená pevná sadzba, preto vyjadruje vystavenie riziku

zika sa používajú Analýza citlivosti pre nástroje s variabilnou
úrokovou sadzbou a Profil finančných nástrojov.

1,50%

jednotlivých činností spoločnosti sú opísané v predchádzajú-

Spoločnosť Slovenská produkčná využíva menové forwardy,

HDP krajín, kde Skupina podniká, je pozitívna a pozitívne sú

aj výhľady do roku 2017. Silná domáca spotreba a zvyšujúca

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0,00%

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)

sa exportná aktivita prispievajú k oživeniu ekonomík našich

hlavných reklamných partnerov. Tak ako zvyšuje svoju výkonnosť celá ekonomika, aj investície v mediálnom segmente

vykazujú rastové tendencie. Neočakáva sa žiadny vstup významného konkurenta na tento trh. Tieto všetky faktory by

mali prispieť k pokračujúcemu organickému rastu výnosov

Prevádzkové riziko - Skupina je taktiež vystavená prevádz-

kovému riziku, akým je napríklad výpadok vysielania. Sku-

pina riadi toto riziko jednak tým, že diverzifikuje možnosti
retransmisie a tým, že implementovala redundantné riešenia

technológií pre eliminovanie tohto rizika.

METÓDY RIADENIA
Metódy riadenia spoločností v Skupine zahŕňajú finančné

plánovanie, získavanie finančných zdrojov, budgeting a finančné analýzy. Vzhľadom na medzinárodnú pôsobnosť

je cross-national management diversity kľúčovou zložkou

riadenia v Skupine. Spoločnosti tiež kladú dôraz na procesy

a riadenie oblastí ako sú prieskum a analýza trhu, marketingo-

a prevádzkovej ziskovosti Skupiny.

170

155

diteľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený.

riadi finančné a úverové riziká. Finančné toky a parametre

právami kontroly.

zu USD voči EUR. Diverzifikovaným financovaním Skupina
likvidity sleduje v pravidelných intervaloch.

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody, ktoré nadobúdajú

účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť končí v dôsledku

cenné papiere, ktorých majitelia by disponovali osobitnými

Spoločnosť BigBoard Praha, a.s. realizovala v roku 2012 2 emisie dlhopisov kótovaných na Burze cenných papierov Praha,

a.s.. Prvá emisia bola v objeme 800 mil. CZK pod označením:

zmeny kontrolných pomerov, v súvislosti s ponukou na pre-

ISIN:CZ0003502312. Druhá emisia dosiahla úroveň 660 mil.

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s členmi orgánov ani

K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu nie sú spoločnosti

núť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí

spoločnosť doplniť informácie do výročnej správy.

vzatie.

vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich

odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvede-

v dôsledku ponuky na prevzatie.

160

cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevo-

K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu neboli emitované

nia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer končí

165

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi

ktorými zabezpečuje finančné riziko negatívneho vývoja kur-

so zamestnancami, na základe ktorých by sa im mala poskyt-

VÝVOJ PREVÁDZKOVÝCH VÝNOSOV SKUPINY (MIL €)

175

ňuje do konsolidácie, nevynaložili v roku 2016 žiadne náklady

v oblasti výskumu a vývoja.

ničí.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ
ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

aj trend zvyšovania mediálnych investícií. Prognóza vývoja

0,50%

Spoločnosť JOJ Media House, a. s. a spoločnosti, ktoré zahr-

Skupina JOJ Media House nemá organizačnú zložku v zahra-

Manažment predpokladá, že trend vývoja HDP bude kopírovať

1,00%

-0,50%

oblasť spoločenskej zodpovednosti. Bližšie informácie podľa
cich kapitolách.

VÝVOJ EURIBOR 3M

2,00%

rok. Z obchodných vzťahov, produktov, služieb ani z ďalších

Spoločnosť sa nezaoberá činnosťou, ktorá by mala vplyv na

životné prostredie a nemá podstatný vplyv na zamestnanosť.

EUR pod označením: ISIN:CZ0003503153.

známe žiadne ďalšie osobitné predpisy, podľa ktorých by mala

Kontaktná osoba zodpovedná za spracovanie výročnej správy:

Ing. Vladimír Drahovský, drahovsky@joj.sk, +421917643681

150
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140
135
130

125

2013

2014

2015

2016

Zdroj: KÚZ Skupiny

vé prieskumy, propagácia, brand management, predaje, CRM

a HRM. Skupina pri riadení využíva continental corporate go-

vernance model zameraný najmä na efektivitu.
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ZALOŽENIE A VZNIK NADÁCIE TV JOJ
Nadácia TV JOJ vznikla dňa 18. 6. 2007 a od augusta toho roku

začala vykonávať svoje poslanie s mottom: „Pomáhame tým,

ktorí sa snažia“. Správnou radou bolo určených niekoľko ob-

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

dostali základné školy vybavenie (dresy, hokejky a loptičky)

→ podporu matiek v núdzi

školy vo výške 10 000 EUR. Školy taktiež dostanú ďalšie vy-

→ podpora hendikepovaných detí

vo výške 8 669,40 EUR a finálové dary v rámci podpory pre
bavenie od partnerov projektu.

→ podporu onkologických pacientov
→ individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca

alebo skupiny osôb prostredníctvom pripravenej kontinu-

lastí, ktoré boli zadefinované ako ťažiskové ciele pri jej vzniku.

Špeciálny druhý ročník projektu “Futbalová žatva” zabez-

Sú to:

vensku vo výške 69 997,20 EUR. Projekt bol zameraný na 65

→ nadané deti

Facebooku.

→ individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca

NÁRODNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

OBLASŤ SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI

Nadácia pokračovala v projekte dokumentárnych filmov

Nadácia v oblasti spoločenskej zodpovednosti zabezpečila

→ detská onkológia
→ národné kultúrne dedičstvo
alebo skupiny osôb

Svoj účel nadácia plní najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou darov a štipendií jednotlivcom, neziskovým

v naliehavých situáciách ako sú požiare, povodne, zosuvy

štandardných futbalových mužstiev a 5 podľa výberu ľudí na

nej zbierky.

a v realizácii dokumentu o Jozefovi Gabčíkovi.

inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím in-

INÁ PODPORA

verejnoprospešné služby. Počas svojej existencie nadácia pre-

Nadácia sa finančne podieľala v celkovom objeme 30 112,96

štitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim
rozdelila viac ako 1,4 milióna EUR pričom v roku 2016 to bolo

álnej verejnej zbierky, ktorú bude možné okamžite využiť

pečila podporu 65 + 5 futbalovým družstvám po celom Slo-

pôdy a podobne prostredníctvom projektu kontinuálnej verej-

aktivity v rámci nasledovných oblastí:

Ekonomická oblasť:

→ zavedenie compliance, etického správania a prevencia
korupcie obmedzením hotovostných platieb

EUR na:

→ transparentnosť, systémom monitorovania objednávok,

→ projekte v Siedmom nebi, kde podporovala ďalej zvyšné

→ ochrana duševného vlastníctva, pri používaní statkov,

TV JOJ. Predsedom je Marcel Grega, štatutárnym orgánom je

vyúčtovaniami. Tento projekt zasahoval do kategórie talen-

→ dobré vzťahy s darcami, odberateľmi a dodávateľmi, férový

boš Sarnovský.

vrstvám obyvateľstva.

113 234,56 EUR.

Nadácia má 9 člennú správnu radu, tvorenú zamestnancami
správca nadácie Vladimír Fatika, výkonným manažérom Ľu-

PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2016
DETSKÁ ONKOLÓGIA
Hlavným poslaním v tejto oblasti bola podpora malých onkologických pacientov prostredníctvom projektu charitatív-

rodiny, ktoré čerpajú prostriedky postupne s čiastkovými

tovaných detí, detskej onkológie a pomoc sociálne slabším

→ projekte Tanec snov, kde pokračovala podpora rodiny,

a ohrozených komunít a pod.

kové využité prostriedky 78 666,60 EUR.

V septembri odštartoval po dlhodobej príprave projekt “Floor-

→ komunikácia so zainteresovanými osobami, pravdivá

EUR a pomohla tak 11-tim rodinám.

→ dodržiavanie ľudských práv a podpora ich dodržiavania

→ zbierke pre Petra Babjaka vo výške 13 000 EUR

vanie k svojím vlastným zamestnancom

obyvateľstva, kde nadácia vyčlenila sumu vo výške 10 096,61

5 000 EUR.

PLÁNY ČINNOSTÍ NA ROK 2017

Environmentálna oblasť:

→ šetrnejšie narábanie so zdrojmi, elektrická energia, vypínanie zariadení v stand-by režime, znižovania dopadu na životné prostredie

→ 6. ročník projektu „Hľadáme mladé športové talenty“ pre

→ ochrana životného prostredia, separovanie produkovaného

vitách a úspešných projektoch a pripravuje:

nadané deti, v ktorom odmení 10 talentovaných športovcov

finále v júni 2017. Projekt prebieha kampaňou a výzvami od

→ finále Floorball Challenge 2017

78

→ dodržiavanie pracovných štandardov a zodpovedné sprá-

→ využívanie elektronických dokumentov a znižovanie spot-

→ 4. ročník projektu “Darované Vianoce”

septembra 2016 do júna 2017. V rámci turné po Slovensku

komunikácia k darcom a obdarovaným (zákazníkom)

V roku 2017 nadácia plánuje ďalej pokračovať vo svojich akti-

ball Challenge 2017”, do ktorého sa môžu zapojiť floorballové

družstvá na všetkých základných školách s celoslovenským

cie, rozvoj aktivít detí a mládeže, podpora sociálne slabších

→ projekte “Darované Vianoce” pre sociálne slabšie skupiny

→ podpore lekárskej pomoci (EMRAS) pre utečencov vo výške

na základných školách a v menších mestách a dedinách. Cel-

Sociálna oblasť:

žiakov základných škôl na strednom Slovensku.

hospic Plamienok.

Hlavným poslaním v tejto oblasti bola podpora a rozvoj športu

prístup

→ filantropická činnosť, podpora prostredníctvom nadá-

→ zbierke pre Stanislavu Lagrunovú vo výške 516,35 EUR

NADANÉ DETI - ŠPORTOVÉ TALENTY

ktoré spadajú pod autorskoprávnu ochranu

ktorej boli prostriedky zverené čiastkovo.

→ podpore Divínskeho Boyardu vo výške 1 500 EUR, pre súťaž

neho Ultra maratónu, kde sa nadácia zúčastnila ako partner

podujatia. Zbierka nadácie zabezpečila 4 455 EUR pre detský

faktúr a úhrad, registrom všetkých zmlúv a dohôd

reby papiera, recyklácia papiera

odpadu a zabezpečenie recyklácie nad rámec zákona

→ 2. ročník Ultra maratónu

→ dokončenie dokumentárnej tvorby audiovizuálnych diel
79
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Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2016 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

Predseda predstavenstva

82

Mgr. Marcel Grega

Predseda dozornej rady
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