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INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vážení obchodní partneri a kolegovia,
uplynulý rok bol bezpochyby jedným z najúspešnejších v histórii skupiny JOJ Media House.

Preto sa chcem hneď úvodom poďakovať našim obchodným partnerom a investorom za prejavenú dô-

veru a rovnako všetkým zamestnancom, bez ktorých by sme rozvoj nášho biznisu a výborné výsledky
nedosiahli.

Ekonomický rast pozitívne ovplyvnil situáciu v celom mediálnom segmente. Ani minulý rok

však neostal bez zmien a prekvapení. Slovensko sa ocitlo v úlohe pokusného králika, keď Facebook

zaviedol nový newsfeed s názvom Prieskumník. Prinútil tak nielen agentúry, ale aj zadávateľov prehodnotiť nastavenie svojej komunikácie a poobzerať sa po inej alternatíve. Aj najväčší zadávatelia
reklamy vo svete, ako sú Unilever či Procter & Gamble, prehodnocujú svoj prístup a čoraz viac dbajú

na „brand safety“. Nechcú, aby sa ich reklama zjavovala vedľa pochybného či inak škodlivého obsahu
na webe. Pre tradičné médiá sú to dobré správy, sú stabilitou a istotou a ich prítomnosť v mediamixe je
stále veľmi dôležitá.

JOJ Media House má za sebou veľmi úspešný rok, naďalej si posilňuje svoje postavenie na stre-

doeurópskom mediálnom trhu. Výdavky do reklamy medziročne stúpli a podobný rast očakávame aj

v nasledujúcom roku. Za najvýznamnejšie rozhodnutie pre našu skupinu považujem zotrvanie televíznej JOJ Group v DVB-T. Záleží nám na 100% pokrytí a prístupnosti nášho signálu zdarma do každej
domácnosti a byť tak televíziou pre každého diváka.

JOJka zaznamenala najúspešnejší rok vo svojej histórii z pohľadu sledovanosti, pozície na trhu

a tiež obľúbenosti jej televíznych staníc v rámci slovenského publika. Noviny TV JOJ v ňom historicky

prevzali pozíciu najsledovanejšieho spravodajstva na Slovensku, JOJka sa stala stabilným lídrom

v prime time a rekordy prepísala v najexponovanejšie dni roka – Nový rok, Štedrý deň a Silvester.
Za prelomové považujem tiež rozhodnutie českých vysielateľov ukončiť nelegálne šírenie českých
staníc na Slovensku. Významnou udalosťou bolo pre nás aj 15. výročie JOJky, ktoré sme oslávili ako

s našimi zamestnancami, tak aj s divákmi. Najviac ma však teší, že sa nám naše úspechy spolu

s rastom ceny podarilo monetizovať a dosiahnuť tak výrazne vyššie výnosy v porovnaní s rastom trhu.

Rok 2017 bol úspešný aj v sektore vonkajšej reklamy, čoho dôkazom sú výsledky slovenských,

českých aj rakúskych spoločností patriacich do skupiny. Rakúska Epamedia investuje do rozvoja
digitálnej reklamy, najdynamickejšie sa rozvíjajúcej oblasti trhu vonkajšej reklamy vo svete. Okrem

toho ako prvá outdoorová spoločnosť v Rakúsku produkuje 100% CO2-neutrálne reklamné kampane

a stáva sa tak vzorom aj pre ostatné spoločnosti. Pre český BigBoard Praha je veľkou výzvou nárast

tlaku na reguláciu outdoorovej reklamy, či už je to na celoštátnej úrovni (novela zákona o pozemných

komunikáciách) alebo na úrovni miestnych vyhlášok (Pražské stavebné predpisy). Slovenský Akzent

BigBoard naďalej posilňuje svoje postavenie v regiónoch a rozvíja transportnú reklamu.

Prvýkrát v histórii sa nám podarilo spojiť najsilnejšie komerčné rozhlasové stanice a spoločný-

mi silami vytvoriť iniciatívu „Rádio funguje“, ktorá vyvrcholila uskutočnením 1. ročníka konferencie

„Radio Rulezz“. Verím, že tieto aktivity budú pokračovať aj naďalej a napomôžu tak k zvýšeniu podielu
rádií v celkovom mediamixe.

V ďalšom roku chceme naďalej pokračovať v napĺňaní svojej vízie o budovaní silnej stredoe-

urópskej mediálnej skupiny. Budeme poskytovať kvalitné mediálne služby, skvalitňovať produkty
a prinesieme v každom našom segmente celý rad zaujímavých projektov.
Prajem vám všetkým úspešný rok 2018.

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

Spoločnosť pôsobí na Slovensku v rámci týchto sektorov trhu:

SEKTOR INTERNETU A VÝVOJA WEBOVÝCH
APLIKÁCIÍ

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

PRINTOVÝ SEKTOR

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

→ NOVI LIST d.d. (80 %) – vydavateľstvo novín Novi List,
Glas Istre,

plôch,

SEKTOR TELEVÍZNEHO VYSIELANIA
A VÝROBY TELEVÍZNYCH RELÁCIÍ

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

sú sústredené na vývoj internetových aplikácií, webdizajn,

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

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

technickej podpory.

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

nostiach:

SEKTOR ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA

licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS, WAU,

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

joj.sk, plus.sk, wau.sk, rik.sk, cinema.joj.sk, jojfamily.cz,

→ Cestovná agentúra CKSK, s.r.o. (30 % podiel) – spoločnosť

tvom tejto spoločnosti vlastní nasledovné podiely v spoloč-

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

RiK a Ťuki TV. Zároveň prevádzkuje aj internetové portály

prevádzkovanie internetových domén a zabezpečovanie

plôch,

→ RAILREKLAM, spol. s r.o. (100 % podiel) – prenájom re→ outdoor akzent s.r.o. (100 % podiel) – je lídrom na českom

plôch,

pôsobí ako internetová cestovná agentúra.

→ Qeep, a.s. (100 % podiel) – spoločnosť sa zameriava na veľ-

autofans.sk a style.sk,

SEKTOR OSTATNÉ

→ News Advertising s.r.o. (100 % podiel) – prenájom reklam-

licencie na vysielanie televíznej stanice JOJ Cinema,

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

→ Flowee s.r.o. (65 % podiel) – prevádzkuje najväčšiu stránku

kanálu JOJ FAMILY,

umelcov,

→ D & C AGENCY s.r.o. (100 % podiel) – vlastní 48%-ný podiel

nevykonáva žiadnu podnikateľskú aktivitu,

→ ERFLEX, a.s. (48 % podiel) – zaoberá sa predovšetkým

vydávaním novín.

-navigačných plôch.

ČESKÁ REPUBLIKA

RAKÚSKO

→ DONEAL, s.r.o. (100 % podiel) – spoločnosť je držiteľom
→ Magical roof s.r.o. (80 % podiel) – drží licenciu na vysielanie

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

→ PMT, s.r.o. (27 % podiel) – zabezpečuje realizáciu elek-

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

píplmetrov.

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

tronického merania sledovanosti televízie prostredníctvom

SEKTOR VONKAJŠEJ REKLAMY
→ Akzent BigBoard, a.s. (100 % podiel) – prostredníctvom

tejto spoločnosti vlastní JOJ Media House nasledovné podiely

v spoločnostiach:

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

SEKTOR VONKAJŠEJ REKLAMY
JOJ Media House, a. s., v oblasti vonkajšej reklamy na území

plôch, bikesharing,

koplošné outdoorové médiá a LED obrazovky v centre Prahy,

ných, najmä double bigboardových plôch,

moderného životného štýlu na českom internete,

v spoločnosti ERFLEX, a.s.,

budovaním a prevádzkovaním sietí vonkajších reklamno

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

Akcie.sk, s. r. o., ktorá vlastní 100% podiel na spoločnosti

EPAMEDIA – EUROPÄISCHE PLAKAT – UND AUSSENME-

reklamy na nosičoch dole uvedených spoločností a svojej

Českej republiky je 60% akcionárom spoločnosti BigBoard

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

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

na českom trhu vonkajšej reklamy. BigBoard Praha, a.s. je

nasledovných podielov:

materskej spoločnosti,

Praha, a.s.. Prostredníctvom svojich spoločností je jednotkou

trhu vonkajšej reklamy v Rakúsku. EPAMEDIA je vlastníkom

ných prostriedkoch,

vlastníkom nasledovných obchodných podielov:

ných prostriedkoch hlavného mesta Bratislavy,

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

špecifického charakteru,

→ Czech Outdoor s.r.o. (100 % podiel) – prenájom reklamných

CHORVÁTSKO

charakteru.

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

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

→ 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

8

plôch vlastnej siete,

plôch,

ných plôch,

→ INFANTINFO d.o.o. (0,9 %) – prevádzkovanie rádia.

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

sk, miestopremuza.sk, prezenu.sk, kinosala.joj.sk, lajkit.sk,

→ RTD, d.o.o (100 %) – vydavateľstvo novín Zadarski List,

trhu v oblasti billboardovej vonkajšej reklamy,

komplexné služby vysielateľom rádií,

nadacia.joj.sk, huste.tv, noviny.sk, europskenoviny.sk, topstar.

→ GLAS ISTRE NOVINE d. o. o. (89 %) – vydavateľstvo novín

→ R&C Plakatforschung und – Kontrolle Ges.m.b.H. (51 %
podiel).

trhu v roku 2016 o printový segment v Chorvátsku, kde vlastní podiely v nasledovných spoločnostiach.
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VÍZIA

POSLANIE

STRATÉGIA

Víziou spoločnosti JOJ Media House je stať sa významnou

Poslaním spoločnosti JOJ Media House je poskytovanie kva-

Stratégiou spoločnosti JOJ Media House je rozširovanie

dobú spokojnosť zákazníkov s našimi mediálnymi službami

partnerom, ktoré chceme zabezpečiť neustálym rozširovaním

gióne strednej a východnej Európy a zefektívňovanie aktivít

stredoeurópskou mediálnou spoločnosťou a zabezpečiť dlho-

a produktmi pre efektívnu komunikáciu reklamy cieľovým
skupinám.

12

litných mediálnych služieb širokej spoločnosti a obchodným
a skvalitňovaním produktov.

ponuky produktov organickým aj anorganickým rastom v re-

jednotlivých spoločností v rámci skupiny prostredníctvom
synergických prepojení.
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Podľa posledných odhadov Eurostatu, hrubý domáci produkt

smerom k uzatvorenejším a protekcionistickým politikám.

eurozóny rástol v roku 2017 o 2,5%, čo je najrýchlejší rast

Väčšina krajín eurozóny síce zažíva rast pracovného trhu, ale

konáva očakávania a všetko nasvedčuje tomu, že výrazný

pre udržanie spotreby, ktorá je motorom ekonomického rastu.

za posledných 10 rokov. Ekonomika svojimi výsledkami pre-

na mzdách sa to príliš neprejavuje. Tie sú pritom nevyhnutné

rast bude pokračovať aj v budúcom roku. Nezamestnanosť

spotrebou a investíciami. Naznačujú to pozitívne výsledky

a pokračujúci rast úverov.

Úspešný rok má za sebou slovenský mediálny trh s rastom

a rozpočtové deficity naďalej klesajú. Silný dopyt, vysoké

Pozitívny vývoj ekonomík krajín eurozóny mal vplyv aj na

výdavkov do reklamy na úrovni 4,0%. Mediálne agentúry na

pôsobia na investície. Takisto indikátor ekonomickej dôvery

Media House, a.s. pôsobia. Najnovšie prognózy výdavkov

rast slovenského mediálneho trhu od 4,4% až do optimistic-

roku 2007. V nadväznosti na tento vývoj sa zároveň zvýšili

analýzy spoločnosti Dentsu Aegis Network sa globálny rast

využívanie kapacít a výhodné finančné podmienky priaznivo

situáciu na mediálnych trhoch, kde spoločnosti skupiny JOJ

ESI dosiahol tento rok v rámci krajín EÚ najvyššiu úroveň od

na reklamu ukazujú, že trh sa naďalej transformuje. Podľa

základe svojich odhadov predikujú pre rok 2018 celkový nákých 7,7%. Očakávajú výrazné zvýšenie investícií zo strany

štátu a Európskej únie. Najväčšími zadávateľmi reklamy sú už

odhady rastu na roky 2018 a 2019, a to tak v prípade eurozóny,

výdavkov na reklamu v roku 2018 zrýchli na 3,6%, investí-

tradične spoločnosti v segmentoch retailu, farmácie, teleko-

vývoja spojené s neistým výsledkom rokovaní o brexite, ako

miliónov dolárov, čo je rast oproti minulému roku o 3,1%.

ťahať najmä televízna a on-line reklama, do ktorých smeruje

ako aj celej EÚ. Naďalej ale pretrvávajú riziká nepriaznivého

cie do médií vo svete dosiahli v roku 2017 odhadovaných 569

aj riziká vyplývajúce z geopolitického napätia a posunu

MEDIÁLNY TRH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Hrubý domáci produkt Slovenska rástol v roku 2017

ale po odznení prorastových impulzov z nových produkčných

tempom 3,4%. Ministerstvo financií na rok 2018 očakáva

kapacít v automobilovom priemysle sa očakáva spomalenie

rast HDP o 4,2%. Optimistickejšia je centrálna banka, ktorá

na 3,8 % v roku 2020.

v poslednej prognóze odhadla rast ekonomiky na 4,3%.

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

2016

2017*

2018*

2019*

2020*

Zdroj: NBS Strednodobá predikcia P4QA-2017

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2014

2,4%

2015

3,8%

Slovenská ekonomika si udržala začiatkom roka 2017 solídne

tempo rastu na úrovni 0,8% medzištvrťročne najmä vplyvom

domáceho dopytu. Priaznivý vývoj na trhu práce podporoval

2016

3,3%

2017*
3,4%

2018*
4,3%

2019*
4,7%

investíciách do mediálneho trhu. Podľa odhadov spoločnosti
GroupM rástol sektor televíznej reklamy o 2,8%. Televízia si

naďalej udržuje svoje dominantné postavenie na mediálnom

kurenta, ani nenastali významné legislatívne či iné zmeny.

Dôležitými poskytovateľmi televíznej reklamy naďalej zostávajú:

rast exportu.

súkromnú spotrebu a  obnovili sa aj investície. Zahraničný

Tempo rastu slovenskej ekonomiky dosiahlo v 3. štvrťroku  

v automobilovom priemysle ho mierne tlmilo. V medziročnom

bol zaznamenaný najmä v súkromnej spotrebe. Tá bola pod-

dopyt potiahol export, avšak dočasné spomalenie produkcie

0,8  %, pričom hlavným zdrojom bol domáci dopyt. Silný rast

porovnaní dosiahol rast 3,1 %.

porená zlepšujúcou sa situáciou na trhu práce a vysokou spot-

Tempo rastu slovenskej ekonomiky sa udržalo aj v 2. štvrťro-

ku obnovil rast investícií. Export sa mierne oživil, avšak stále

ku na úrovni 0,8 %, v medziročnom porovnaní dosiahol rast

3,3 %. Hlavným ťahúňom bol domáci dopyt, ktorý je naďalej

podporovaný priaznivým vývojom na trhu práce. Naopak,

rebiteľskou dôverou. Po prepade v 2. štvrťroku sa v 3. štvrťro-

zaostával za rastom zahraničného dopytu. V medziročnom
porovnaní dosiahol rast slovenskej ekonomiky 3,4 %.

investičný dopyt poklesol. Rovnako aj exportná výkonnosť

Slovenská ekonomika zrýchlila nepatrne tempo medzištvrť-

mysle. Takýto vývoj bol krátkodobý a v ďalšom štvrťroku sa

domáci dopyt. Ten by mal byť podporený najmä súkromnou

sa znížila vplyvom obmeny produkcie v  automobilovom prie-

16

Ostatné

3,8%

výroba dopravných prostriedkov oživila, čo následne zrýchlilo

ročného rastu na 0,9 %, k čomu prispel ako export, tak aj

Zdroj: GroupM

Central European Media Enterprises Ltd.), ktorá prevádza Markíza International,

Rozhlas a televízia Slovenska – verejnoprávna televízia,
ktorá prevádzkuje vysielanie kanálov Jednotka a Dvojka,

JOJ GROUP, ktorá prevádzkuje vysielanie kanálov JOJ, PLUS,

WAU, RiK, Ťuki TV, JOJ Cinema a JOJ Family. Posledný menovaný kanál spustil svoje vysielanie 5. septembra 2016

v Českej republike. Televízne stanice RiK, Ťuki TV a JOJ Cinema patria do skupiny platených kanálov.

VÝVOJ PODIELU PRIME TIME PO ROKOCH (SHR % 12-54)

2020*

Zdroj: NBS Strednodobá predikcia P4QA-2017

Internet

kuje vysielanie televíznych kanálov: Markíza, Doma, Dajto

v roku 2017 rástla a tento vývoj sa pozitívne prejavil aj na

MAKROEKONOMICKÁ PROGNÓZA NBS

Medziročná dynamika v %

4%

Ekonomika Eurozóny a spolu s ňou aj slovenská ekonomika

bilný, keďže v roku 2017 sa neuskutočnil vstup nového kon-

2015

11%

Tlač

Outdoor

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

(GroupM). Trh televíznej reklamy môžeme považovať za sta-

2014

9%

Rádio

TRH TELEVÍZNEJ REKLAMY

rekordne nízke sadzby, rast miezd a zamestnanosti. Podľa

rokoch. V roku 2019 by mal rast ekonomiky zrýchliť na 4,7%,

48%

viac ako tri štvrtiny mediálnych investícií.

trhu Slovenskej republiky s podielom na trhu vo výške 47,6%

prognóz NBS by sa mal pozitívny trend udržať aj v ďalších

TV

27%

munikácií a vo finančnom sektore. Trh budú aj v ďalšom roku

Najvýznamnejší vplyv na vývoj slovenského hospodárstva
mal rast spotreby domácností, okrem toho sa prejavili aj

PODIEL MEDIATYPOV NA MEDIÁLNOM TRHU SR

maloobchodu, registrácie nových áut, tržby v stavebníctve

JOJ GROUP

RTVS
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Zdroj: TNS
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TRH VONKAJŠEJ REKLAMY

MEDIÁLNY TRH V RAKÚSKU

Podľa odhadov agentúry Unimedia narástol slovenský trh

Výhľad vývoja Rakúskej ekonomiky je priaznivý. Vďaka

reklamy v roku 2017 sa odhaduje na 8,0%. Najväčšie po-

na reklamnom trhu by si mal držať aj v ďalšom roku. Na trhu

kles nezamestnanosti. Podľa prognózy ekonomického ústavu

ťahajú najmä televízna a on-line reklama. Významný pozitív-

rakúsky hrubý domáci produkt v roku 2018 vzrastie

reklamy, mali predčasné parlamentné voľby v októbri 2017.

outdoorovej reklamy v roku 2017 o 3,0%. Podiel 9% (GroupM)

vonkajšej reklamy je JOJ Media House lídrom, kde vlastní

100% podiel v spoločnosti Akzent BigBoard, a.s.. Svoje podnikateľské aktivity začala rozvíjať už v roku 2008 a podarilo sa

výraznému rastu rakúskej ekonomiky pokračuje v krajine po-

diely z trhu si ukrojili printy a televízia, pričom rast investícií

WIFO (Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung)

ny vplyv na celý mediálny trh, ale hlavne na rast outdoorovej

o 2,8%. Ústav IHS (Institut für Höhere Studien) očakáva, že

jej vybudovať silnú skupinu spoločností pôsobiacich vo von-

jeho medziročný vzostup dosiahne 2,6%.

JOJ Media House podniká na rakúskom trhu vonkajšej rekla-

na trhu vonkajšej reklamy neustále upevňuje, nielen rozši-

Pri investíciách do mediálneho sektora sa očakáva podobný

lizovaný. V minulých rokoch sa venovala pozornosť hlavne

vaním komplexných služieb, zefektívňovaním organizačnej

spomalí oproti silnému minulému roku. Podľa odhadov spo-

kajšej reklame. Skupina Akzent BigBoard si svoje postavenie

rovaním produktového portfólia, ale predovšetkým poskyto-

štruktúry a administratívnej náročnosti pri predaji vonkajšej
reklamy. Vývoj na trhu vonkajšej reklamy v uplynulom

roku hodnotíme pozitívne. Nezaznamenal sa žiadny vstup

významného konkurenta na tento trh. Analýza spoločnosti
GroupM predpokladá 2% rast slovenského trhu vonkajšej

reklamy v roku 2018.

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

2015 na trh rozhlasovej reklamy akvizíciou spoločnosti

pozitívny vývoj i keď rast sa v tejto oblasti pravdepodobne

optimalizácii portfólia reklamných nosičov a zefektívneniu

organizačnej štruktúry, čo sa prejavilo na pozitívnych výsled-

ločnosti GroupM, celý mediálny trh rástol v tomto roku o 5,6%

koch spoločnosti v ďalších rokoch.

oproti minuloročným 5,3%. Z toho rast sektoru outdoorovej

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA V RAKÚSKU

Medziročná dynamika v %

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2014

0,3%

2015

2016

1,1%

1,5%

0,8

né služby vysielateľom rádií od predaja reklamného priestoru

0,4

nuára 2016 Radio Services, a.s. exkluzívne predáva komerčný

0,2

níc: Rádio Vlna, Rádio Anténa Rock a Rádio Jemné aj v Rádiu

0,0

0,5

až po zabezpečenie výroby vysielacieho kontentu. Od 1. ja-

0,3

priestor okrem zabehnutých celoplošných rozhlasových sta-

0,1

2,8%

2019*

2020*

1,9%

1,6%

Zdroj: Osterreichische Nationalbank (ONB)

2,8

0,7

Radio Services s.r.o.. Uvedená spoločnosť poskytuje komplex-

3,1%

2018*

3,1

0,9

0,6

2017*

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

1,0

Harad, a.s., ktorá bola materskou spoločnosťou spoločnosti

Europa 2. Týmto spojením si spoločnosť zvýšila podiely na

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

1,1

1,5

Q1 15

Q1 16

1,9

Q1 17

Q1 18

Q1 19

1,6

Q1 20

Zdroj: Osterreichische Nationalbank (ONB)

trhu a prináša tak na trh bezkonkurenčný produkt vhodný pre

akéhokoľvek zadávateľa. Medzi najvýznamnejších konkuren-

tov patrí Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio.

PRINTOVÝ TRH
V októbri 2016 rozšírila JOJ Media House svoje aktivity aj na
printový segment kúpou 100%-ného podielu spoločnosti

NIVEL PLUS s.r.o., ktorá vydáva Bratislavské noviny. Sú to

bezplatné noviny vychádzajúce každé dva týždne a doru-

čované do schránok bratislavských domácností v takmer

200-tisícovom náklade. Radí sa tak medzi jedno z najväčších
periodík na Slovensku.
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MEDIÁLNY TRH V ČESKEJ REPUBLIKE

MEDIÁLNY TRH V CHORVÁTSKU

V porovnaní s minulým rokom sa medziročné tempo ekonomického rastu zrýchlilo z 2,5% na 4,5%. Rast v ďalších

rokoch síce spomalí, ale stále bude presahovať 3%. Zvyšo-

vanie domácej ekonomickej aktivity bude ťahané predovšetkým robustným rastom spotreby domácností. Tá odráža

optimizmus spotrebiteľov v prostredí vysokého rastu ich

minuloročný dvojciferný rast a dominantné postavenie na
reklamnom trhu (46,4 %).

v roku 2015 rásť a tento rast pokračoval aj v roku 2017

podiely v rešpektovaných regionálnych denníkoch Novi List,

Na online reklamu pripadá 22,5% podiel, inzercia v tlači

rený rastom turizmu a akceleráciou spotreby domácností.

pôsobenie na mediálnom trhu o printový segment. Podľa

aj pre ďalší rok, podporený investíciami, domácou spotrebou

klesol v tomto roku o 3,3%, z čoho najväčšiu časť tvoril po-

s Európskou komisiou a začne naplňovať požadované refor-

odhaduje medziročný rast mediálneho trhu na úrovni

dosiahla v minulom roku podiel 18,6% na reklamných rozpoč-

toch. Reklama v rádiu sa na celkovej výške podieľa hodnotou

príjmov. Zvyšujúci sa zahraničný dopyt spolu s nedostat-

7,3% a outdoor v roku 2017 mal podiel 5,1%. Zo zadávateľov

sadzbami motivujú podniky k nárastu investícií do strojov

kovej hodnote spoločnosti Alza.cz, Ferrero Česká a Procter

kom voľných pracovných síl a naďalej nízkymi úrokovými

reklamy využili v minulom roku reklamu v najvyššej cenní-

tiež znížilo svoje marketingové rozpočty, keďže ich výsledky

vonkajšej reklamy v Českej republike je skupina BigBoard,

presahuje 80% hrubého domáceho produktu.

je vlastnený týmto holdingom.

v cenníkových cenách reklamy. Najväčším poskytovateľom

ktorá patrí pod skupinu JOJ Media House. BigBoard si na-

Rok 2017 bol v reklamnom biznise opäť rokom úspešným.

ďalej drží nadpolovičný podiel na tomto trhu, čo okrem

nie alokácie hrubých mediálnych investícií. Súhrnná cenní-

boli nadobudnuté aj podiely v spoločnosti Qeep, a.s., ktorá sa

organického rastu dosahuje aj akvizíciami. Takouto cestou

spoločnosti Agrokor. Veľa ďalších zadávateľov reklamy tak-

Chorvátsko sa počas siedmich až ôsmich rokov chce stať

sú silno naviazané na reťazec supermarketov Konzum, ktorý

musieť popasovať najmä so štátnym zadlžením, ktoré teraz

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA V CHORVÁTSKU

Medziročná dynamika v %

Vývoj HDP reálny/*predikcia

2012

-2,2%

2013

-0,6%

2014

2015

-0,1%

2,3%

2016

2017*

3,2%

v centre Prahy, alebo v spoločnosti  RAILREKLAM, s.r.o., ktorá

ším mediatypom zostáva televízia, ktorá si zároveň udržala

dráhy, a.s..

2018*

3,1%

2,9%

Zdroj: Hrvatska narodna banka (HNB)

zameriava na veľkoplošné outdoorové médiá a LED obrazovky

Admosphere vlani presiahla hranicu 100 miliárd korún, čo

predstavuje rast o 11% oproti minulému roku. Najsilnej-

5,6%. Najvýznamnejší vplyv na pokles mediálnych investícií

my, má predpoklady na to, aby ekonomické ťažkosti zvládlo

členom eurozóny. Pred vstupom do eurozóny sa krajina bude

úrokovej zložke.

ková hodnota využitého reklamného priestoru podľa Nielsen

kles televíznej reklamy. Do budúceho roka analýza GroupM

a eurofondami. Pokiaľ Chorvátsko bude úzko spolupracovať

Trh vonkajšej reklamy zaznamenal v tomto roku nárast 3,4%

republiky. Proti prehrievaniu ekonomiky by malo pôsobiť

Všetky monitorované mediatypy evidujú medziročné navýše-

odhadov spoločnosti GroupM, mediálny trh v Chorvátsku

Chorvátska národná banka predpokladá porovnateľný rast

v roku 2017 mali finančné problémy najväčšej chorvátskej

& Gamble.

sprísňovanie menových podmienok vo svojej kurzovej aj

Glas Istre a Zadarski list. Touto akvizíciou sme rozšírili svoje

tempom 3,1%. Tento pozitívny trend bol primárne podpo-

a v nasledujúcich rokoch vytvorilo prosperujúcu ekonomiku.

a zariadení. Ekonomika bude ťažiť aj zo stabilného rastu

dopytu v krajinách hlavných obchodných partnerov Českej

Spoločnosť JOJ Media House kúpila v apríli 2016 majoritné

Po šiestich rokoch recesie začala chorvátska ekonomika

VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA

prenajíma reklamné plochy na majetku spoločnosti České
VÝVOJ HDP REÁLNY/*PREDIKCIA V ČESKEJ REPUBLIKE

Medziročná dynamika v %

2013

Vývoj HDP reálny/*predikcia

-0,5%

2014

2,7%

2015

2016

5,4%

2017*

2,5%

PODIEL JEDNOTLIVÝCH MEDIATYPOV V ROKU 2017

2018*

4,5%

2019*

3,6%

2012

3,2%

Zdroj: Česká národní banka (ČNB)

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Zdroj: Hrvatska narodna banka (HNB)

PROGNÓZA RASTU REÁLNEHO HDP V ČESKEJ REPUBLIKE
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TRH VONKAJŠEJ REKLAMY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

TRH VONKAJŠEJ REKLAMY
V ČESKEJ REPUBLIKE

Podobne ako v roku 2016, tak aj rok 2017 bol sprevádzaný

Mediálny trh v Českej republike v roku 2017 narástol medzi-

prispeli k tomu, aby spoločnosť vykazovala rastové čísla.

Najväčšími zadávateľmi reklamy boli už tradične spoloč-

voľbami. Župné voľby sa konali začiatkom novembra a tiež

Skupina Akzent BigBoard rozšírila svoje portfólio reklamných

zariadení o 134 bigboardov. V súčasnosti sú už úspešne zara-

RAILREKLAM s.r.o..

nosti Alza.cz, Ferrero a Procter&Gamble. Na zníženie rastu

V októbri 2018 prebehnú voľby do miestnych zastupiteľ-

2017 zásadný vplyv legislatíva, keďže od 1.septembra 2017

mediálne investície. Bude pokračovať likvidácia billboardov

investícií do vonkajšej reklamy (2,3% nárast) mala v roku

dené a ich obchodovanie sa vyznačuje vysokou predajnosťou.

Najpočetnejšou skupinou reklamných zariadení v portfóliu sú

decembra 2017 taktiež 100%-ný podiel v spoločnosti

ročne o 11% podľa údajov spoločnosti Nielsen Admosphere.

stiev, ktoré nebudú mať zásadnejší vplyv na celkové ročné

vstúpili do platnosti účinky novely zákona o pozemných

pri diaľniciach. S ubúdajúcim počtom plôch bude pomaly rásť

a cestách 1.triedy. Takých bolo podľa hrubého odhadu cca

výpadovky, mestské okruhy a podobne. Kontinuálne prebieha

týchto plochách bol čiastočne nahradený ponukou plôch

ší formát, prípadne na digitálne plochy. DOOH bude zaberať

mo diaľničné billboardy zostáva neuspokojená.

bráni prísna regulácia, ktorá neumožňuje jednoduchú zámenu

Máme za sebou prvé úspešné polepy vozňov, sampling ma-

V októbri 2017 prebehli v Českej republike parlamentné

zásadnejšiu aktivitu v oblasti M&A.

nad vlakom, ktorý im umožňuje prostredníctvom názvu vlaku

v minulosti. Čiastočne to súviselo s negatívnym vykresľova-

Skupina BigBoard využíva unikátny nástroj na meranie vý-

dom je novo platiaci zákon o rozpočtových stropoch kampaní

V spolupráci s O2 Media meria výkonnosť na základe pohybu

uvádza na cestovných lístkoch, v cestovných poriadkoch, vy-

tických subjektoch vyvolal nadmerné obavy z jeho porušenia.

nosičov. Umožňuje nielen vyhodnocovať, ale aj plánovať

spôsob ako sa dostať do širokého povedomia ľudí.

Najväčším operátorom, s podielom na trhu vonkajšej

Atypické prevedenia na reklamných zariadeniach v OOH sa

pina BigBoard, ktorá patrí pod holding JOJ Media House.

1850 domácností (4470 jedincov), teda na cca 1000-krát men-

to bolo aj v tomto roku. Veľmi kreatívne sa k svojej kampani

akzent, BilboCity, BigMedia, Qeep, News Advertising a od

v prípade BigPlanu.

billboardy, ich celkový počet je viac ako 6 tisíc kusov. Podľa

komunikáciách, ktoré zakazujú reklamu pri diaľniciach

odhadov tvorí tento počet približne 35%-ný podiel na sloven-

skom billboardovom trhu, čím potvrdzujeme pozíciu lídra na

10% z celkovej ponuky plôch vonkajšej reklamy. Dopyt po

trhu vonkajšej reklamy.dráhy, a.s..

v mestách, ale špecifická skupina zadávateľov žiadajúca pria-

Spoločnosť od januára 2017 exkluzívne zastrešuje mediálny

priestor vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko.

teriálov a rozdávanie letákov. Klienti môžu využiť aj patronát

voľby. Kampane vo vonkajšej reklame neboli tak mohutné ako

osloviť širokú cieľovú skupinu a veľký počet potenciálnych

ním vonkajšej reklamy v niektorých médiách. Ďalším dôvo-

zákazníkov. Názov vlaku sa používa v hláseniach na nástupištiach staníc a vo vlakoch. Okrem toho sa názov klienta

politických strán, ktorý nie je úplne jasný a v niektorých poli-

hľadávačoch a na elektronických tabuliach. Ide o originálny

reklamy v ČR až 53%, zostáva s veľkým náskokom sku-

za posledné roky stávajú ich neoddeliteľnou súčasťou, a tak

Spadajú pod ňu značky BigBoard, Czech Outdoor, outdoor

stavajú aj klienti, ktorí svoje produkty radi prezentujú na

PODIEL TYPOV VYBRANÝCH REKLAMNÝCH
PLÔCH SKUPINY AKZENT BIGBOARD

bigboardoch s 3D nadstavbou, na zastávkach s rozprávajúcim

TRHOVÝ PODIEL VYBRANÝCH FIRIEM OOH V ROKU 2017

hodnota zostávajúcich plôch na kľúčových miestach, ako sú

snaha o zlepšovanie kvality plôch, teda ich upgrade na väč-

stále väčší podiel na výnosoch, jeho väčšiemu rozvoju ale

statického panelu za digitálny. Na trhu neočakávame žiadnu

konnosti kampaní vonkajšej reklamy pod názvom BigPlan.

SIM kariet jednotlivých cieľových skupín okolo reklamných
kampane podľa množstva parametrov a výrazne tak zvyšuje

efektivitu prostriedkov investovaných zadávateľmi reklamy.

Pro porovnanie: TV kampane sú plánované na základe vzorku
šej vzorke ľudí (4 milióny užívateľov mobilnej siete O2) než

BIGPLAN V 14 KRAJOCH A 77 OKRESOCH ČR

citylightom, alebo sa spája príjemné s užitočným, keď sa na-

príklad klientovi do hyperboardu na hrádzi inštalovala sprcha,

12%

kde sa mohli športovci osviežiť.

Pre nasledujúci rok predpokladáme ďalší nárast tržieb a na-

výšenie počtu bigboardových plôch kúpou už existujúcich
zariadení. Stratégia firmy smeruje k posilneniu obchodu

17%

Billboardy
31%

57%

Citylighty
Ostatné

10%
20%

v regiónoch, k rozvoju v oblasti transportu a zároveň sa budú

Skupina BigBoard
53%

JCDecaux

euroAWK
Ostatné

hľadať riešenia znižovania režijných a prevádzkových nákladov. Cieľom spoločnosti je zastrešiť reklamu v dopravných

prostriedkoch na jednom mieste pre celé Slovensko. V rámci

rozširovania ponuky sa od roku 2018 podarilo zazmluvniť

Zdroj: Akzent BigBoard

Zdroj: Nielsen Admosphere

Zdroj: Brožúra BigPlan

mestá Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Dlhodobým cieľom

je zabezpečiť exkluzívny predaj v krajských mestách, čím sa

vytvorí základná kostra pre celoplošný dosah reklamy v tejto
oblasti.
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TRH VONKAJŠEJ REKLAMY
V RAKÚSKU
Rast rakúskej ekonomiky na úrovni 3,1% a predčasné

parlamentné voľby v októbri 2017 spôsobili aj nárast v jed-

Okrem optimalizačných opatrení a zefektívňovania firem-

ných procesov spoločnosť investuje do rozvoja digitálnej

notlivých segmentoch mediálneho trhu, ich podiel sa však

vonkajšej reklamy. Je to najdynamickejšie sa rozvíjajúca

dziročný prírastok 8,0%, čo prekonalo 5,6% rast celého me-

medziročným tempom rastu. Ide o reklamu vysielanú na väč-

s minulým rokom. Výraznejší pozitívny posun zaznamenala

v krátkych časových slučkách. Tento typ reklamných nosičov

spôsoby propagácie v Rakúsku.

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

výrazne nemenil. Trh vonkajšej reklamy zaznamenal mediálneho trhu v roku 2017, ktorý mierne zrýchlil v porovnaní

digitálna a televízna reklama, čo sú momentálne preferované

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

Out-of-home reklamy v Rakúsku s viac ako 18 tisíc billboard-

mi, 4 tisíc citylightmi, 1 tisíc posterlightmi a ďalšími špeciál-

nymi druhmi reklamných plôch. Spolu má viac ako 23 tisíc

oblasť trhu vonkajšej reklamy v Rakúsku s nadpriemerným

ších LED paneloch, kde sú reklamné spoty obvykle vysielané

má množstvo výhod. Na jednej ploche sa odvysiela väčší
možné interaktívne zapojiť zákazníkov a zvýšiť aj takýmto
spôsobom efektivitu a dosah reklamy.

Vďaka komplexnej starostlivosti a konzultáciám v roku 2017
spoločnosť zaznamenala enormný nárast záujmu klientov
o špeciálne inštalácie. Napriek kvalitnej ponuke digitálnej či

špeciálnej vonkajšej reklamy stále patria tradičné médiá, ako

plôch po celom Rakúsku a patrí tak k trhovým lídrom s odha-

napríklad plagáty, medzi najatraktívnejšie typy reklamy.

konkurentom je spoločnosť GEWISTA s podielom 39%, ďalšie

Životné prostredie a udržateľný rozvoj zohráva v spoloč-

dovaným podielom na úrovni 38%. Tradičným a najväčším

spoločnosti si delia podiel 23%. EPAMEDIA venuje pozornosť

optimalizácii portfólia reklamných nosičov a zefektívne-

nosti významnú úlohu. Od roku 2017 ako prvá outdoorová

spoločnosť v Rakúsku produkuje 100% CO2-neutrálne kam-

niu organizačnej štruktúry, čo sa prejavuje na pozitívnych

pane, postavila prvú zastávku vo Viedni napájanú iba zo

gicky aj operatívne manažovaná riaditeľmi Brigitte Ecker

a papierom pri administratíve. Pomáha tak aj svojim klientom

výsledkoch spoločnosti. Od roku 2013 je spoločnosť stratea Ing. Mag. Alexander Labschütz. So šiestimi regionálnymi

pobočkami a centrálou vo Viedni má EPAMEDIA silné zastú-

solárnych panelov, využíva elektromobily, šetrí energiou

a partnerom zlepšovať ich uhlíkovú stopu.

penie vo všetkých spolkových republikách.

SÍDLO VO VIEDNI A 6 REGIONÁLNYCH KANCELÁRIÍ

TRHOVÝ PODIEL VYBRANÝCH FIRIEM OOH V ROKU 2017

23%

38%

EPAMEDIA
Gewista

Ostatné

39%

Zdroj: EPAMEDIA
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JOJ Group má ako jediná komerčná televízna skupina 100 %

JOJ Group má tiež skúsenosti s obchodovaním zahranič-

PLUS a WAU dosahujú bezkonkurenčnú penetráciu pro-

stanicu Prima Plus českého vysielateľa FTP Prima. Od júna

zásah obyvateľstva Slovenska. Jej free-to-air stanice JOJ,

ných staníc na našom trhu – klientom na Slovensku predáva

stredníctvom terestriálneho šírenia v DVB-T, cez satelit, káb-

2017 do jej obchodného portfólia v rámci predaja reklamy na

TV a JOJ Cinema sú dostupné v ponuke všetkých relevant-

Sport 1, Sport 2, Minimax a Spektrum spoločnosti AMC

lovú retransmisiu a IPTV operátorov. PayTV stanice RiK, Ťuki

slovenskom trhu pribudli aj kvalitné tematické televízie AMC,

ných satelitných a káblových operátorov na Slovensku,

Networks.

SÚČASNÁ POZÍCIA NA TRHU

V roku 2017 sa JOJ Group hneď od začiatku podarilo byť ne-

Značka JOJ funguje na slovenskom trhu už 16 rokov a za ten

najsledovanejším spravodajstvom a najkvalitnejšími

JOJ Cinema i v Česku.

čas sa jej podarilo rozšíriť portfólio na dnes už etablovaných

7 televíznych staníc na Slovensku i v Čechách a 17 webových

ohrozeným lídrom v hlavnom vysielacom čase, čo je dané

seriálmi, ktoré určujú trend vo vysielaní na Slovensku.

portálov v online a mobile priestore.

Rovnako tak aj v roku 2018 prinesie kvalitnú vlastnú pro-

JOJ Group vyhľadávajú svetové televízne značky na ob-

skupín prostredníctvom všetkých platforiem – voľným

dukciu naprieč všetkými žánrami a oslovenie cieľových

chodné alebo produkčné zastupovanie a ňou vytvorený

vysielaním, v online aj v mobile, cez zastupované platené

Latinskej Ameriky či Blízkeho východu.

tvom novinky v podobe HbbTV.

obsah sa vysiela už vo viacerých krajinách v rámci Európy,

TV JOJ
Televízia JOJ v marci 2017 dovŕšila jubilejný 15. rok svojej

existencie a do toho ďalšieho vykročila mimoriadne úspeš-

ne, s kontinuálne rastúcim spravodajstvom, s kvalitnou pô-

kanály, ktoré dotvárajú dodatočný zásah, ako aj prostredníc-

Slováci si v roku 2017 obľúbili nový komediálny seriál

Prázdniny, ktorého každá epizóda bola lídrom trhu v čase

svojho vysielania a seriál sa stal najsledovanejším pôvodným

nespravodajským programom prvých troch mesiacov na

Slovensku. Najvýpravnejší seriál roka – historická detektívka

vodnou tvorbou, ktorá je pravidelne jednotkou pre sloven-

1890 – takisto zaznamenala úspech. Popularita obľúbenej zá-

na pozícii lídra v hlavnom vysielacom čase.

pravidelne je trhovou jednotkou v čase svojho vysielania

Kvantitatívne výsledky sledovanosti z peoplemetrov opäť

bavných show na JOJke potvrdzuje aj Nikto nie je dokonalý,

ských divákov a tiež ako televízia, ktorá strieda konkurenciu

potvrdila aj kvalitatívna Brand Study, podľa ktorej diváci

vnímajú rodinné nastavenie programu i televízie ako takej.

bavnej show Inkognito v jarnej i jesennej sezóne stále rástla,

a zaznamenáva svoje rekordné výkony. Stúpajúci úspech zá-

Sedem či nová hudobno-zábavná show Všetko čo mám rád.

Tretia séria seriálu Naši či premiérové epizódy rodinnej relácie

Respondenti JOJke pripísali atribúty ako silná, správne

V siedmom nebi vlani takisto zabodovala a nové show ako

majú ju cez obľúbených moderátorov a tváre, ktoré nepôsobia

– nielen v TV, ale aj na webe. Premiérový program garantuje

dravá, investigatívna, zvedavá, pútavá či moderná, vní-

„negatívne celebritne“.

JOJka je televízia pre celú rodinu. Zachováva programovú

Take me out či Super Karaoke si tiež našli svojich divákov

TV JOJ divákom počas celého roka nielen pôvodnou tvorbou,
ale aj akvizičnými filmovými kinohitmi zo zahraničia.

stabilitu s obľúbenými klasikami, ktoré od nej diváci oča-

PLUS

Najsledovanejšími programami z ponuky všetkých sloven-

PLUS je v poradí druhá stanica z portfólia JOJ Group, ktorá

TV JOJ či Najlepšie počasie, ktoré sú v súčasnosti na vrchole

– moderných mužov v produktívnom veku, ale aj samostatné

úspešné najmä zábavné show a seriály na JOJke, ktoré divá-

spomedzi menších staníc, ktorí ju sledujú pravidelne a už

kávajú a zároveň prináša na slovenský trh úplné novinky.
ských televízií sú spravodajské relácie a sú to práve Noviny

ratingového rebríčka. Okrem spravodajstva sú v prime time
ci pravidelne uprednostňujú pred konkurenciou.
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sa v súčasnosti zameriava na komerčne zaujímavé publikum

Łukász

Kos

Michal

Noga

Danica

Ján

Matúšová

Koleník

Stanislav

Majer

Aniko

Varga

Filip

Kaňkovský

VEĽKOLEPÝ SLOVENSKÝ HISTORICKÝ SERIÁL
OD MARCA NA TV JOJ

dynamické ženy. PLUSka má najviac lojálnych divákov

OD 5. MARCA

deväť rokov si udržiava stabilnú pozíciu na slovenskom trhu.

DARČEK OD TV JOJ

K A Š T I E Ľ

B E T L I A R

—

A R I S T O K R A T

M E D Z I

M Ú Z E A M I
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Do desiateho roka svojho vysielania vykročila ako dlhodobo
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roka 2017 dosiahla v priemere vyššie celodenné aj prime time

najsledovanejšia televízia spomedzi “mladších“ slovenských

výsledky sledovanosti v porovnaní s celým rokom 2016.

lika PLUSku do jej rekordných výkonov.

Program WAUky je charakteristický najmä krimi seriálmi. Na

Pestrá programová štruktúra je vyskladaná najmä z vý-

kriminálky - všetky série, ale aj premiérové krimi seriály.

TV staníc. V lete 2017 navyše potiahla silná mužská časť pub-

obrazovky v prime time prináša najznámejšie a najlepšie

borných akvizičných filmov, seriálov a relácií, obľúbených

Spomeňme napríklad C.S.I.: Kriminálky New York, Las Vegas

lárnych zahraničných show. Najsledovanejšie sú na PLUSke

v Midsomeri, Tyran či Vražedné práva. Divácky úspech

Žena zabijak či Zrodenie planéty opíc. Diváci sa na PLUSke

naozaj rôznorodé žánre seriálov, show aj relácií – napríklad

pôvodných formátov, ale aj dokumentárnych sérií a popufilmy v prime time, napríklad Útek zo Sibíry, Muž na hrane,

tiež radi zasmejú, s českými klasikami ako sú Kameňáky
či séria Slunce, seno..., ale tiež s obľúbenými komediálnymi

seriálmi vlastnej tvorby, napríklad Profesionálmi či Hoď

svišťom. Za akvizičné seriály a relácie spomeňme tituly

aj Miami, Stratené duše, Kosti, Myšlienky vraha, Vraždy

na WAU majú tiež formáty pôvodnej tvorby JOJky, a to

V roku 2017 JOJ Group v prípade svojej filmovej stanice re-

reláciami. Spomeňme také tituly ako Sníček, Rapotáčik,

agovala na trend tzv. „odloženej sledovanosti“ a priniesla

Zabi nudu, Maliny Jam, Hanička a Murko a mnohé ďalšie.

posunom oproti štruktúre klasickej JOJ Cinemy. Toto rozhod-

RiK zabáva svojich najmenších divákov nielen prostredníc-

na trh program JOJ Cinema +1, ktorá vysiela s hodinovým

nutie sa oplatilo, odložená sledovanosť stanice na českom

trhu tvorí 11 % a tento program navyše spĺňa snahu televízie
neustále zvyšovať možnosti diváckeho komfortu.

JOJ Cinema si však v uplynulom roku vyslúžila nielen divácky záujem, ale aj ocenenie od odborníkov – porota českých

Cien Františka Filipovského nominovala dabing z produkcie

tvom televízneho vysielania. Deti sa so svojou obľúbenou

televíziou, jej maskotom a moderátormi stretávajú buď na
exkurziách priamo v televízii JOJ v Bratislave, alebo na

eventoch po celom Slovensku. Televízia nezabúda ani na

divákov v materských školách, pre ktorých pripravuje špe-

ciálne vystúpenia jednotlivých umelcov známych z relácii

vysielaných televíziou RiK. Pod značkami detských televízií

Súdna sieň, Inkognito, Čert nikdy nespí, Nákupné maniačky,

JOJ Group už druhý rok za sebou. Vlani si JOJ Cinema od-

vlani opäť silnými obdobiami stanice, kedy potvrdila svoju

stanice JOJ Cinema nominovaný v troch kategóriách.

pohyblivých obrázkov na obrazovke.

Dr. Dokonalý, Topstar či detektívka 1890. Zima aj leto boli aj

výkonnosť a profilovanie. Hlavným programovým obsahom

niesla dve ceny, tento rok bol dabing premiérovej filmovej

vydáva JOJ Group aj knižné tituly, ktorými svojich najmenších divákov motivuje k čítaniu a rozvíjaniu fantázie aj bez

ako Simpsonovci, Ničitelia mýtov, Áno, šéfe USA, Letecké

WAUky preto budú aj naďalej akvizičné seriály, kontroverzné

RIK

ŤUKI TV

programov, ktoré v premiérových slotoch nestihli sledovať

programy.

Programy pre deti sú jednou z oblastí televíznej tvorby, po

V poradí druhá televízna stanica pre deti z portfólia JOJ Group

So zreteľom na svoju cieľovú skupinu pokračovala PLUSka

JOJ CINEMA

s deťmi nemali na výber žiadny detský kanál v slovenskom

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

jových športov MMA - relácie s názvom Oktagon Výzva. Na

Tematická filmová stanica JOJ Cinema vysiela od júna 2015

aj mimoriadne úspešná séria show Amerika má talent XII.

ako 15 rokov. Televízia si našla svoje publikum na Slovensku

katastrofy, atď. Stanica tiež ponúka divákom reprízy nových

na JOJke, napríklad show Take me out alebo Super Karaoke.

vlani tiež vo vysielaní pôvodnej reality show z prostredia bojeseň sa na slovenských obrazovkách vďaka PLUSke objavila

WAU
Televízia WAU začala vysielať v roku 2013 ako tretia stanica

v portfóliu JOJ Group. Uprostred leta 2016 zmenila svoj staničný vizuál s modernejšou a atraktívnejšou grafikou, rozšírila svoju programovú ponuku a rozhodla sa zamerať nielen

na mladé, moderné a mestské ženy, ale cieliť na všetkých

reklamne atraktívnych mladších divákov. WAU zároveň

doku reality show, silné pôvodné seriály a denné lifestylové

a vlani si ju naladila viac ako pätina českých divákov starších

i v Česku a potvrdzuje svoju silnú pozíciu medzi filmovými

stanicami. JOJ Cinema vysiela 24 hodín denne, v HD rozlíše-

na skupina na trhu. RiK aj Ťuki TV si podľa poslednej Brand
Study rodiny s deťmi obľúbili a povedomie značiek v tejto

cieľovke vzrástlo do prekvapivých rozmerov. Ťuki je navyše

príkladom toho, že JOJ Group vie ušiť klientom na mieru nielen

dostupná pre zákazníkov len jedného slovenského operátora.

Ťuki TV v júni 2018 oslávi už svoje štvrté výročie a budú

to práve najmenší diváci, kto dostane narodeninový darček – novú programovú štruktúru a nové rozprávky.

Tešiť sa môžu na klasické československé, české, ruské

fanúšikov kinematografie, ale aj pre celé rodiny. Jednou z priorít

RiK na našom trhu pôsobí už štvrtý rok, pričom dnes už je

nejšiu Mášu a medveďa. K akvizíciám pribudnú aj premiéry

vaný filmový zážitok. Pilierom jej programovej ponuky sú

sku. Programová štruktúra stanice je zostavená z klasických

Bob či Mach a Šebestová na cestách. Ťuki má do ďalšieho

kinohitov. V uplynulom roku mali najväčší úspech tituly ako

hraničných, najmä európskych akvizícií. Vysiela napríklad

titulov – špeciálne slovenské programové formáty, exklu-

snímka Pád Londýna či dobrodružný film Bohové Egypta.

z machu a papradia, Pat a Mat 2 či Krtko. Zároveň každým

vlastného večerníčka s názvom Ťuki a stratený psík. Chýbať

v nasledujúcich sezónach.

z vlastnej produkcie, z ktorých mnohé sú edukatívnymi

obľúbeného formátu Neposlušník 3 a deti sa môžu tešiť aj

televízie je dopriať divákovi kvalitný, komerčne neprerušočesko-slovenské televízne premiéry nedávnych svetových

k vysielaniu free-to-air televízií JOJ a PLUS. WAU si medzi-

Diváci sa už teraz môžu tešiť na ďalšie najnovšie kinohity

32

s detským vysielaním v slovenčine, a to ako jediná mediál-

televízny program, ale aj celú stanicu.

triler Na špatné straně hlavně, dráma Boj za svobodu, akčná

ročne výrazne zlepšila svoje výkony, za prvé tri kvartály

jazyku. Dnes im JOJ Group ponúka hneď dve televízie

vysiela pre malých divákov výlučne v slovenskom jazyku

ní, s dabingom, ale aj vo zvukovom režime DUO s pôvodnou

zvukovou stopou. Stanica ponúka program nielen pre všetkých

naďalej dopĺňa programovú ponuku ostatných staníc JOJ

Group a je tak alternatívnou voľbou slovenských divákov

ktorej stúpa divácky dopyt. Ešte pred tromi rokmi rodičia

dostupná pre viac ako 700-tisíc domácností po celom Sloven-

rozprávok obľúbenej československej tvorby, ale aj za-

rozprávky ako Ferdo mravec, Mach a Šebestová, Rozprávky
rokom do vysielania RiKa pribúdajú tiež pôvodné programy

či poľské animované rozprávky ako Bob a Bobek, Bolek

a Lolek, No, počkaj!, Macko Uško alebo Krtko, ale aj moderseriálov Rexik, Čarovná ceruzka, Ovečka Shaun, Staviteľ

roka svojho vysielania pripravených aj mnoho pôvodných

zívne vyrábané len pre túto stanicu. Napríklad pokračovanie

nebude ani Miro Jaroš s úplne novými časťami mimoriadne

33
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SLEDOVANOSŤ 2017
JOJka v roku 2017, kedy oslávila 15. výročie, zaznamenala

Slovenskí diváci si vlani obľúbili najmä nový seriál pre celé

a obľúbenosti jej televíznych staníc v rámci slovenského

ným nespravodajským programom prvých troch mesiacov

publika. JOJ Group vlani zaznamenala medziročný nárast

vo svojich celodenných aj prime time výkonoch. Počas

Ťuki takisto rozveseľuje svojich malých divákov na rôznych

pre univerzálnu cieľovú skupinu (viď nasledujúci graf). Tele-

stále rástla, napríklad Inkognito bolo pravidelne lídrom trhu

svojimi premiérovými epizódami.

ský slot TV JOJ (t.z. vysielanie v čase od 19:00 do 20:35 hod.)

úspech zábavných show na JOJke pravidelne potvrdzuje

satelitných, káblových či IPTV operátorov. Televíziu v jej

svojou veselou prítomnosťou, ale aj darčekmi – svojimi vlast-

nými plyšovými hračkami a knižkami.

4. českého multiplexu a dostupná tiež v ponuke českých
komerčných aktivitách zastupuje spoločnosť Atmedia, do

ktorej portfólia v rámci mediálneho zastupiteľstva patrí aj JOJ
Cinema. Z distribučného hľadiska zastupuje JOJ Family voči
operátorom mediálna spoločnosť AXOCOM, ktorá distribučne

zastrešuje v ČR a SR tiež filmovú stanicu JOJ Cinema.

JOJ FAMILY
JOJ Family je plnoformátová, multižánrová, rodinná televízia,
ktorá od septembra 2016 vysiela pre českých divákov to

najlepšie z programovej štruktúry TV JOJ. Sledovanosť JOJ

Family rastie kontinuálne, už v januári 2017 zaznamenávala
stanica nadpriemerné výkony a po pol roku svojho vysielania

už prekročila percentný podiel na českom trhu.

Za vynikajúce výsledky vďačí JOJ Family čoraz obsiahlejšie-

mu programu – vysiela pôvodnú tvorbu TV JOJ, ale aj obľúbené české filmy a seriály, napríklad Třetí patro, Plechová

kavalerie a Hotel Herbich, Zkoušky z dospělosti, Druhý dech

či Synové a dcery Jakuba Skláře. Z akvizícií ide najmä o európsku produkciu – Dr. Stefan Frank, Klaun, seriál Medicop-

ter a filmy rôznych žánrov, akčné, krimi i romantické. V roku

ČESKÉ
VÁNOCE
BEZ
REKLAMY
24.12.– 26.12
• PAN TAU

v českej i slovenskej verzii, rodinná relácia V siedmom nebi,
34

v CS 12+) či hudobno-zábavná show Všetko čo mám rád

Najsledovanejšími programami z ponuky všetkých sloven-

Rodinná relácia V siedmom nebi rovnako dosahuje vynikajú-

ských televízií sú spravodajské relácie, ktoré na JOJke vlani

medziročne vzrástli. Nasledovné údaje sú najlepšími výkon-

mi relácií za rok 2017 v CS 12+: Noviny TV JOJ (17,4 % Rtg

a 31,2 % Shr, 1.1.2017), KRIMI (14,6 % Rtg a 26,8 %

(16,1 % Rtg a 29,1 % Shr, 31.12. v CS 12+) a mnohé ďalšie.

ce výkony a relácia bola navyše najsledovanejším nespravodajským a nešportovým programom roka 2017 na našom trhu

(16,3 % Rtg a 36,4 % Shr, 19.2. v CS 12+).

• PRINC BAJAJA
• UŽ ZASE SKÁČU PŘES KALUŽE
• VÁNOCE ANNY HOLUBOVÉ:
ŽENA ZA PULTEM
• NEJLEPŠÍ ŽENSKÁ MÉHO ŽIVOTA
• KAM DOSKÁČE RANNÍ PTÁČE

ČESKÉ KINO
PONDĚLÍ A ČTVRTEK VE 20:20

• POHLAĎ KOČCE UŠI

vlastné formáty JOJky. Napríklad originálna Súdna sieň

divákov starších ako 12 rokov.

• PANNA A NETVOR

nou televíziou s programom pre všetky relevantné cieľové

Medzi najúspešnejšie formáty JOJ Family však patria najmä

aj Nikto nie je dokonalý (14,6 % Rtg a 25,9 % Shr, 31.12.

• RUMBURAK

• TEREZU BYCH KVŮLI

skupiny na českom trhu, so zameraním na rodinného diváka.

CHYBÍ VÁM PROGRAMY TV JOJ?
NAJDETE JE NA ČESKÉ JOJ FAMILY!

najvyššiu sledovanosť na trhu v rámci univerzálnej skupiny

výkony (13,1 % Rtg a 29,7 % Shr, 4.12. v CS 12+). Stúpajúci

• POPLACH V OBLACÍCH

2018 pribudnú ďalšie archívne české seriály a filmy, ale aj

americké rodinné. JOJ Family je tak plnohodnotnou celoploš-

Nová česká televize ví, co máte rádi

peoplemetrových výsledkov v roku 2017 dosiahol spravodaj-

aktuální program na www.jojfamily.cz

rok navštívi aj choré detičky v nemocnici a poteší ich nielen

v CS 12+). Popularita obľúbených zábavných show v roku 2017

v čase svojho vysielania a zaznamenávalo svoje rekordné

vity na Telekom Detskom festivale alebo na Ťuki Tour spolu

vity môžu diváci aj počas JOJky v meste. Ťuki takisto budúci

12+). Najvýpravnejší seriál roka – historická detektívka 1890

– takisto zaznamenala úspech (13,2 % Rtg a 26,8 % Shr, 5.3.

vízia JOJ má takisto najsledovanejšie spravodajstvo – podľa

JOJ Family je voľne šírená ako DVB-T stanica, zaradená do

s koncertami Mira Jaroša. Tešiť sa na sprievodné detské akti-

roka 2017 na Slovensku (14,8 % Rtg a 32,3 % Shr, 18.1. v CS

ktorá dosiaľ zaznamenala rekordné výkony a českí diváci si

ju naozaj obľúbili, či show Česko Slovensko má talent so

podujatiach. Aj v roku 2018 si deti spolu s pestrofarebným

kohútikom budú môcť zasúťažiť a vyskúšať rôzne hry a akti-

rodiny Prázdniny, ktorý sa stal najsledovanejším pôvod-

všetkých štyroch kvartálov roka 2017 bola skupina staníc JOJ
navyše jednoznačným lídrom v hlavnom vysielacom čase

na náučno-zábavnú reláciu Výbuch s dvoma vedátormi

a Najlepšie počasie (17,1 % Rtg a 33,2 % Shr, 12.2.2017).

najúspešnejší rok vo svojej histórii. Či už z pohľadu sledovanosti, ako aj z pohľadu pozície na trhu, dynamiky trhu

-výmyselníkmi.

Shr, 1.1.2017), Šport (14,0 % Rtg a 27,4 % Shr, 12.2.2017)

ŽÁDNÉ HOLCE NEOPUSTIL
• KDYBY TISÍC KLARINETŮ
• INDIÁNI Z VĚTROVA
• POZOR VIZITA
• SPRÁVNÁ TREFA
• BABIČKY DOBÍJEJTE PŘESNĚ
• KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM
• SONÁTA PRO ZRZKU

N A L A D Í T E J I N A K L AS I CKO U P OZ E M N Í A N T É N U V CE L É ČR A TA K É U S K Y L I N KU, U P C, O2 A DA L Š Í CH .
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DIGITÁLNY SVET JOJKY
Značka JOJ si za obdobie svojho pôsobenia na slovenskom

mediálnom trhu rozšírila portfólio na dnes už etablovaných

7 televíznych staníc a 17 webov. Kvalitnú vlastnú produkciu naprieč všetkými žánrami a oslovenie relevantných

POROVNANIE VÝSLEDKOV JOJ GROUP A CME GROUP ZA ROK 2017 V PRIME TIME (19:00 – 22:00 HOD.) V CS 12+

JOJ Group

cieľových skupín tak prináša prostredníctvom všetkých

CME Group

platforiem – voľným vysielaním, cez zastupované platené

30

kanály, ktoré dotvárajú dodatočný zásah, a tiež v online
a mobile prostredí.

20

Spravodajský portál TV JOJ – noviny.sk – vlani prešiel záDáta sú analyzované v meraní LIVE

+ VOSDAL (Viewing On Same Day As

10

Life) – analýza živého vysielania spojená
s oneskorenou sledovanosťou prehranou
v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta

0

13,3 29,0 12,1 26,4 10,7 27,0 10,9 27,3 10,3 27,7
Rtg%

Share

Rtg%

Share

I. KVARTÁL

Rtg%

Share

Rtg%

Share

Rtg%

II. KVARTÁL

Share

9,8

Rtg%

26,3 12,7 28,0 12,3 26,9 11,8 28,0 11,2 26,7
Share

III. KVARTÁL

Rtg%

Share

Rtg%

Share

IV. KVARTÁL

Rtg%

Share

Rtg%

Share

ROK 2017

sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním

HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené
za cieľovú skupinu 12+.

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

sadnou zmenou vizuálu, funkcionality, či systému. Takisto

nastal presun lifestyle sekcie preženu.sk a premuža.sk pod

hlavný  web televízie JOJ.sk, pričom ju doplnil nový portál

zameraný pre mladých ľudí pod názvom lajkit.sk. HUSTE.

tv, jediná športová internetová televízia na Slovensku,

v roku 2017 odštartovala svoju novú éru, s novou technológiou,  
s exkluzívnym obsahom úplne zadarmo, v najvyššej kvalite

a na všetkých zariadeniach. Vďaka tomu zaznamenala

rekordný, až trojnásobný medziročný nárast sledovanosti
a naďalej posilňuje svoje postavenie na trhu.

Televízia JOJ sa so svojimi divákmi denno-denne zabáva aj na

NAJSLEDOVANEJŠIA RELÁCIA NA SLOVENSKU – NOVINY TV JOJ
VÝVOJ SLEDOVANOSTI HLAVNÝCH SPRAVODAJSKÝCH RELÁCIÍ TV JOJ A TV MARKÍZA PO KVARTÁLOCH ZA POSLEDNÝ ROK

Rtg% | Noviny TV JOJ

sociálnych sieťach. Efektívnou komunikáciou a prepojením

Facebooku a Instagramu im ponúka exkluzívny obsah zo

Rtg% | Televízne noviny

zákulisia tvorby jednotlivých relácii a programov zo svojej

30
20
10
0

14,5
11,2
1. 1. 2017 – 31. 3. 2017

televíznej programovej štruktúry. Oficiálne fanpages TV JOJ
10,7

10,1

9,0

8,8

1. 4. 2017 – 30. 6. 2017

Shr% | Noviny TV JOJ
30
20

31,4
25,1

1. 7.2017 – 30. 9. 2017

Slovensku.

11,3

JOJka je však na dosah svojim divákom a fanúšikom nie-

1. 10. 2017 – 31. 12. 2017
Dáta sú analyzované v meraní LIVE

Shr% | Televízne noviny

28,6

28,7

27,9

25,5

26,4

25,8

10
0

patria k najobľúbenejším a nasledovanejším médiám na

12,7

+ VOSDAL (Viewing On Same Day As

Life) – analýza živého vysielania spojená
s oneskorenou sledovanosťou prehranou
v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta

sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním

HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené
za cieľovú skupinu 12+.
1. 1. 2017 – 31. 3. 2017

1. 4. 2017 – 30. 6. 2017

1. 7.2017 – 30. 9. 2017

1. 10. 2017 – 31. 12. 2017

Zdroj dát: PMT/KANTAR MEDIA

len prostredníctvom televíznych obrazoviek či mobilných

zariadení, ale aj naživo. Najväčší televízny street event
na Slovensku – JOJka v meste – oslávila v roku 2017 svoje
okrúhle 10. výročie. Organizátori podujatia kedysi možno

ani netušili, aký úspech JOJka v meste prinesie a koľko ľudí
sa na svoju obľúbenú televíziu príde každoročne pozrieť. Dnes

už táto septembrová tradícia dokáže prilákať na námestia

v slovenských mestách množstvo fanúšikov – ich počet
sa každoročne pohybuje okolo 50-tisíc. V roku 2018 zaháji

JOJka v meste už svoju druhú dekádu a naďalej sa bude snažiť
sprostredkovať svojim divákom aj naživo svoj televízny claim

Zážitok vidieť!

36

37

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

04

SÚHRN
OBCHODNEJ
ČINNOSTI

TRH
ROZHLASOVEJ
REKLAMY

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

SÚHRN OBCHODNEJ ČINNOSTI • TRH ROZHLASOVEJ REKLAMY

SÚHRN OBCHODNEJ ČINNOSTI • TRH ROZHLASOVEJ REKLAMY

takmer 3 milióny ľudí (61,5% populácie) a v priemere každý

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

ako 1 hodinu a 55 minút. Kombináciou týchto štyroch rádií

máme možnosť týždenne osloviť až 1 774 000 poslucháčov

Anténa Rock primárne na mužov 30+. Od 1. Januára 2016 Ra-

najvýznamnejších konkurentov patrí Rádio Expres, Rádio

dio Services, a.s. obchoduje okrem uvedených troch celoploš-

ných rádií aj Rádio Europa 2, ktoré je výrazným oživením cie-

vnímanie rádia ako atraktívneho, interaktívneho, trendy a fle-

klientom oveľa viac príležitostí, ako rozhlasové stanice jed-

Prvým krokom tejto iniciatívy bola realizácia prieskumov na

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

iniciatívu pod názvom „Rádio funguje“. Jej cieľom je podporiť

xibilného média, ktorého prítomnosť v mediamixe je dôležitá.

špeciálne projekty zadávateľov v takej forme, ako nedokáže

Následne sa 20.septembra konal v Bratislave 1. ročník kon-

„Veľká štvorka“, ktorým prinášame na trh bezkonkurenčný

u zadávateľov.

RADIO SERVICES

Prj

Shr %

Prj

Rádio Expres

Shr %

Prj

Fun rádio

24,2%

868

23,0%

503

12,7%

2016 2. + 3.Q

935

25,1%

864

23,2%

491

12,4%

2016 3. + 4.Q

2016/2017 4. + 1.Q
2017 1. + 2.Q
2017 2. + 3.Q
2017 3. + 4.Q

40

913
888
894
887
883

24,8%
25,2%
24,3%
24,2%
25,1%
24,9%

2016/2017
4.+1.Q

2017
1.+2.Q

Rádio Expres

2017
2.+3.Q

2017
3.+4.Q

Fun rádio

Zdroj: MML-TGI rozšírené dáta SR

0

RADIO SERVICES

Rádio Expres

FUN MEDIA GROUP

Rádio Slovensko

Zdroj: MML-TGI rozšírené dáta SR 3.-4.kvartál 2017

Shr %

862
903

RADIO SERVICES

2016
3.+4.Q

ujatie. Veria, že aj touto cestou pomôžu zatraktívniť mediatyp

2015/2016 4. + 1.Q
2016 1. + 2.Q

2016
2.+3.Q

zahraniční spíkri, ktorí majú s rádiom dlhoročné skúsenosti.

striedkov vynaložených na reklamu. Okrem klasických roz-

Denná počúvanosť

2016
1.+2.Q

ferencie Radio rulezz. Vystúpili na nej známi slovenskí, ale aj

Z konferencie Radio Rulezz chcú rádia urobiť pravidelné pod-

hlasových staníc máme tiež portfólio tematicky zameraných

2015/2016
4.+1.Q

a zasahovať špecifické kategórie poslucháčov a zákazníkov.

produkt vhodný pre akéhokoľvek zadávateľa, presné zameranie na cieľovú skupinu a efektívne využívanie finančných pro-

1326

poslucháčoch, zadávateľoch a agentúrach. Výsledkom sú zis-

Prostredníctvom rádia je možné oveľa lepšie segmentovať

žiadne iné rádio na trhu. Nové zoskupenie sme začali nazývať

1465

tenia, ktoré potvrdzujú dôležitosť a unikátny charakter rádia.

produktov pre klientov sme získali silný konkurenčný nástroj.

Je to rádio, ktoré svojou živosťou a dravosťou vie zrealizovať

1643

500

30+, teda v bonitnej cieľovej skupine. Týmto novým spojením

notlivo. Rádio Europa 2 presne zapadá do obchodnej stratégie

1774

1000

Slovensko a Fun rádio.

Po prvýkrát v histórii vytvorili najsilnejšie komerčné rádiá

si Radio Services, a.s. zvýšilo podiely na trhu a dáva tým

TÝŽDENNÁ POČÚVANOSŤ 14+ (V TIS.)
2000

1500

na Slovensku v širokom spektre cieľových skupín. Medzi

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

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

883
857
490

občan Slovenskej republiky počúva denne rádio o niečo viac

spektrom poslucháčov predovšetkým pre ľudí vo veku 35-

40+. Rádio Jemné je zacielené na ženy vo veku 30+ a Rádio

887
861
492

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

Dokázali sme vytvoriť portfólio produktov, ktoré sa cieľovými
skupinami nekanibalizujú, sú to viac-menej štyri homogénne

894
858
496

deň“ predstavovala na konci roka 2017 88,4%, čo je 3 955 000

VÝVOJ DENNEJ POČÚVANOSTI RADIO SERVICES
V POROVNANÍ S HLAVNOU KONKURENCIOU
888
860
500

vysielacieho kontentu.

Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týž-

913
866
492

od predaja reklamného priestoru až po zabezpečenie výroby

Chillout, Rádio Vlna GOLDEN HITS a detské rádio Žofka.

935
864
491

Services a.s. poskytuje komplexné služby vysielateľom rádií

internetových rádií Rádio Anténa Rock Hard, Rádio Jemné

903
869
497

rozhlasovej reklamy na Slovensku. Dcérska spoločnosť Radio

862
868
503

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

869
866
860
858
861
857

23,2%
22,4%
21,8%
22,2%
23,0%
23,0%

497
492
500
496
492
490

12,8%
12,1%
12,0%
12,3%
12,4%
12,3%

Zdroj: MML-TGI rozšírené dáta SR
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PRINTOVÝ TRH
V CHORVÁTSKU

PRINTOVÝ TRH
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Spoločnosť JOJ Media House, a.s. ku koncu roka 2017 vlastnila

Spoločnosti dosiahli v roku 2017 pozitívne výsledky v po-

17. októbra 2016 uskutočnila spoločnosť JOJ Media House, a.s.

www.bratislavskenoviny.sk zaznamenala v roku 2017 vý-

ISTRE NOVINE d.o.o. a 100%-ný podiel vo vydavateľstve RTD

voľby a z toho vyplývajúce vyššie výnosy z marketingových

nosťou je vydávanie Bratislavských novín a zabezpečenie

ako zdvojnásobil. Je to výsledkom celkového skvalitnenia

pôsobenie na mediálnom trhu o printový segment v Chorvát-

procesy a redukujú personálne náklady. Investujú hlavne do

Bratislavské noviny vznikli v roku 1998 nadväzujúc na noviny

s históriou siahajúcou až do roku 1900, sídliaci v meste Rijeka.

prístup k platenému aj voľnému obsahu. Väčšina príjmov re-

s priemerným denným predajom 13 tisíc výtlačkov a je naj-

aktivít, ktoré tvoria najdôležitejšiu zložku obratu.

regióne, kde dosahuje vyše 70%-ný podiel na trhu. Okrem

V roku 2017 Novi List rozšíril spektrum svojich aktivít na-

80%-ný podiel vo vydavateľstve NOVI LIST d.d., 89% v GLAS
d.o.o.. Akvizíciou týchto spoločností rozšírila Skupina svoje

sku. Získala tak najstarší chorvátsky denník Novi List,

Je to aktuálne piaty najpredávanejší denník v Chorvátsku

významnejším trhovým hráčom v Primorsko-goranskom

vydávania vlastných novín, Novi List d.d. vykonáva publikačnú a tlačiarenskú činnosť pre spoločnosti v skupine aj pre

rovnaní s minulým rokom. Dôvodom boli hlavne komunálne
a grafických služieb. Spoločnosti tiež zefektívňujú svoje

svojich internetových portálov, aby zlepšili svojim čitateľom

gionálnych chorvátskych médií pochádza z marketingových

príklad o natívnu reklamu, event management, produkciu
magazínov a prenájom fotoateliérov. V tomto roku sa tiež

akvizíciu spoločnosti NIVEL PLUS s.r.o., ktorej hlavnou činchodu spravodajského portálu www.bratislavskenoviny.sk.

ktoré vychádzali v rokoch 1764-1929.

pagácia v rámci sociálnej siete Facebook s vyše 7200 fanúšik-

dával Matej Bel a tiež na bohatú históriu Pressburger Zeitung,

Vychádzajú v náklade 182 500 kusov, v periodicite každé

2 týždne v 5 mutáciách osobitne pre každý bratislavský

kusov. Prináša aktuálne informácie a reportáže z ciest po

súťaží. Zaujímavou možnosťou vydavateľov novín využiť už

Pozitívny vplyv na príjmy v mesiacoch jún až november

svoje príjmy, je organizovanie konferencií. V roku 2017 bola

samosprávnych krajov, pre ktorých sú Bratislavské noviny

Zadarski List začínal v roku 1994 ako týždenník, o štyri roky

existujúcu platformu, existujúce zdroje a vylepšiť si tak aj

neskôr sa zmenil na denník, v čom pokračuje doteraz. Dnes

je tento denník jednou z najznámejších značiek mesta Zadar,

z tohto pohľadu pre Glas Istre najvýznamnejšou udalosťou

prináša témy zo Zadarskej župy, kde je druhým najpredáva-

Európskej únie a priniesla veľký záujem obyvateľstva aj

predali celkovo 466 tisíc výtlačkov.

ceny dokázal Zadarski List v roku 2017 navýšiť svoje príjmy.

pokrýva svojou činnosťou celý okolitý región. Vždy ako prvý

nejším denníkom s podielom na trhu vyše 20%. V roku 2017

Najväčšími konkurentmi v segmente denníkov sú celoplošné

noviny 24 sata, Jutarnji list, Večernji list a Slobodna Dalmacija. Avšak všetky 3 denníky patriace pod JOJ Media House si

držia významné podiely vo svojich regiónoch. Zároveň sme

konferencia „Istria – Bio región“. Konala sa pod patronátom

zadávateľov reklamy. Vďaka lokálnym voľbám a navýšeniu

Investoval tiež do vylepšenia svojho internetového portálu

a možnosti predplatenia si online vydania denníka. Každo-

ročne usporadúva v Zadare eventy na podporu športovcov, či
obľubených rybárskych súťaží.

treťou najväčšou skupinou vydavateľov novín v Chorvát-

ktorý je pre klientov zaujímavý z hľadiska podnikania a po-

PRIEMERNÝ DENNÝ PREDAJ DENNÍKOV V CHORVÁTSKU (DECEMBER 2017)
60000

58650

koch Železničnej spoločnosti Slovensko v náklade 35 tisíc

Slovensku, zaujímavosti z histórie, rozhovory so známymi

osobnosťami, novinky zo sveta šoubiznisu, najnovšie trendy

zo sveta technológií, aktuálne témy týkajúce sa zdravia či tipy
a nápady pre váš byt, dom či záhradu. Reklama v magazíne

2017 mali PR a imidžová inzercia kandidátov pre Voľby do

umožňuje prostredníctvom bezplatnej distribúcie vo vlakoch

významným komunikačným kanálom pre cieľové skupi-

klientov.

ny voličov vo vekovej kategórii 55+. Návštevnosť portálu

osloviť širokú cieľovú skupinu a veľký počet potenciálnych
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sku po Styria Group a Hanza Media Group.

Novinkou od júna 2017 je nový mesačník, Magazín NA CESTE.

v celom náklade novín alebo len v jednotlivých obvodoch,

v rámci celého mesta Bratislava. Ponúkajú možnosť inzerovať

nuky svojich služieb.

v okolí Rijeky, organizovaním lifestylových eventov a rôznych

mi, ktorí stále pribúdajú.

Distribuuje sa bezplatne pre cestujúcich vo vybraných vla-

List aktívne posilňoval svoju rolu v spoločnosti, najmä

a dosahuje tam viac ako 30%-ný podiel. RTD d.o.o. vydávajúci

bohatá fotografická dokumentácia spracovaných tém a pro-

obvod. Distribuované sú bezplatne do poštových schránok

počas vojny slúžil ako partizánsky leták. Sústreďuje sa na

Istrijský región, kde je naďalej najpredávanejším denníkom

okrem vizuálneho redizajnu prešiel aj obsahovou premenou.

Neoddeliteľnou súčasťou spravodajstva sa stal video kontent,

ukázal prínos investícií do portálu www.novilist.hr, tržby
z online reklamy medziročne narástli až o trojnásobok. Novi

stránky vo vizuálnej i obsahovej rovine. Portál v roku 2017

Nova Posoniensia, ktoré v rokoch 1721-1722 v Prešporku vy-

externých klientov. Glas Istre Novine d.o.o. so sídlom v Pule

vydáva rovnomenný regionálny denník už od roku 1943, kedy

razný nárast, počet unikátnych užívateľov sa medziročne viac

nájdete aj na

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte

Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia

Ohrozená
prevádzka
divadla

Miletičku čakajú
zmeny

Na trhovisku pribudne
ulička remesiel aj nové zastrešenie.
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Čo bude
z reštaurácie na
Hlavnej stanici?

18156

JUTARNJI
LIST

VEČERNJI
LIST

SLOBODNA
DALMACIJA

24 SATA

Zdroj: Chorvátska agentúra pre hospodársku súťaž
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Desaťročia nevyužívané priestory začali rekonštruovať.
Ako to vyzerá vo vnútri?

Primátor
a starostovia
o roku 2017

Primátor Ivo Nesrovnal rekapituluje v rozhovore, čo
priniesol mestu, starostovia,
čo sa im podarilo v mestských častiach.

Kam s deťmi v
posledný víkend

Ročník XX. ~ Číslo 26

Silvester v meste bude najmä
audiovizuálnym zážitkom
BRATISLAVA
Prepojenie svetelnej šou
a klasického ohňostroja
bude mať v Bratislave slovenskú premiéru.
Mesto pokračuje v trende investovať na Silvestra skôr do
moderných technológií. Namiesto koncertných vystúpení

námestí počas Silvestra vystupovala, mu v podstate dáva
za pravdu. „Tie koncerty boli
fajn, ale nemám pocit, že fanúšikom nejak zvlášť chýbajú,“
hovorí Lasky. Napokon, počas
roka ich možno vidieť často,
je bežné, že známe slovenské
kapely si už objednávajú mest-

pre túto príležitosť svetelným
štúdiom Showmedia. Projekciu
vytvoria v štúdiu podľa hudby
Dalibora Kociána, známeho
pod menom Stroon. Elektronické, až vesmírne zvuky
elektronického producenta, DJ
či hráča na vibrafón Dalibora
Kociána vystriedajú Straussov

STARÉ MESTO
Historická budova SND na
Hviezdoslavovom námestí
potrebuje komplexnú rozsiahlu rekonštrukciu zvonka aj v interiéri. Situácia je
taká kritická, že je ohrozený hrací plán i prevádzka
budovy.
Vláda sa preto zhodla, že na
nevyhnutné opravy priestorov historickej budovy SND
sa má vyčleniť zo štátneho rozpočtu 980 000 eur. Je
potrebné zrealizovať aspoň
opravy priestorov a hlavných
technických a technologických zariadení, aby bola zabezpečená prevádzka budovy a zároveň bezpečnosť
zamestnancov i návštevníkov
divadla.
Historická budova SND bola
postavená v roku 1886 a je
kultúrnou pamiatkou. Hoci

45
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SÚHRN OBCHODNEJ ČINNOSTI • VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKÁCIÍ

Prostredníctvom spoločnosti eFabrica, a.s. podniká JOJ Media

House, a. s. aj na trhu internetových aplikácií. Spoločnosť sa

venuje enterprise web developmentu a zabezpečuje online

technickú podporu pre Skupinu. eFabrica, a.s. dlhodobo vy-

víja publikačnú platformu novej generácie CONTENTO CMS,
postavenú na princípe mikroservisov. Táto platforma ponúka

úplne nový, moderný, efektívny prístup k tvorbe interneto-

vých projektov a konsolidácii obsahu.

CONTENTO CMS je online systém postavený z množstva

spustená web stránka pre obľúbený magazín Evita (svetevity.

sk) od najčítanejšej slovenskej spisovateľky bestsellerov

Evity Urbaníkovej. Redesign webu bežeckého časopisu RUNGO (rungo.sk) pre tých, ktorí behajú srdcom. V druhej polovici

roka bolo realizovaných hneď niekoľko projektov naraz – HN

Veda (hnveda.sk) portál, ktorý sa na veci pozerá z vedeckého

pohľadu. HN History (hnhistory.sk) – stránka, na ktorej nájdete historické súvislosti, profily osobností a prehľad udalostí

z minulosti. HN Focus (hnfocus.sk) web pre všetkých, ktorí

chcú vedieť viac o témach, ktoré hýbu spoločnosťou. HN View

malých / jednoúčelových aplikácií, ktoré je možné používať

(hnview.sk) - prinášajú prehľad tých najzaujímavejších foto-

viek klienta – content management systému. Každá aplikácia

zamestnancov eFabrica, a.s. sa osvedčili aj pri modernizácii

samostatne, alebo spájať do funkčných celkov podľa požiada-

je optimalizovaná a vyladená do detailov a reflektuje na

konkrétnu požiadavku online redakcie ako je správa článkov,
správa obrázkov a galérií, správa videí a streamingov, správa

grafií na jednom mieste. Dlhoročné skúsenosti a know-how

úvodnej stránky vlajkovej lode vydavateľstva Mafra – hnonline.sk.

ankiet, kvízov a dotazníkov, zbieranie a analýza dát, import

Zaujímavým projektom eFabrica, a.s. v roku 2017 boli aj voľ-

častí webu, aktívna práca so sociálnymi sieťami, paywall  

bol vyvinutý systém na agregáciu a správu výsledkov volieb.

rôznych druhov obsahu, meranie výkonnosti jednotlivých
a správa registrovaných / platiacich používateľov, online

by do vyšších územných celkov SR. V súvislosti s voľbami

Systém používa dáta zo Štatistického úradu SR a v reálnom

prenosy, online rozhovory a mnoho ďalších funkcií. Pre

čase ich zobrazuje na weboch spravodajských portálov.

sú v dnešnej dobe moderným komunikačným štandardom.

Najvýraznejším projektom roku 2017 bola realizácia systému

komunikáciu Contento CMS používa API volania, ktoré

CONTENTO CMS je systém určený primárne pre televízie,
rádia, vydavateľstvá a veľké mediálne domy, ktoré majú

väčšie množstvo projektov, potrebujú konsolidovať obsah
a hľadať synergie.

V roku 2017 spoločnosť eFabrica, a.s. pokračovala v  imple-

mentácii Contento CMS u existujúcich klientov – bola dokon-

Contento VASTerix – middleware aplikácia, ktorá umožňuje

správu reklamných formátov, kreatív a plánov mimo reklam-

ného systému. Aplikácia generuje reklamné kampane vo

formáte VAST, alebo VPAID (medzinárodný štandard) pre

reklamný systém a video prehrávač na stránke. Vďaka tejto

aplikácii klienti ušetria náklady na servovanie videoreklamy

priamo z reklamného systému. V spojení s Contento Media

čená konsolidácia projektov z online portfólia JOJ Group

Library a Contento Transcoderom je eFabrica, a.s. schopná

projekty – Miesto pre muža (miestopremuza.sk) – pánsky

chce monetizovať svoj video obsah.

a aktuálne ho celé „poháňa“ Contento CMS. Pribudli aj nové

magazín pre moderných mužov,  Mamine recepty (maminerecepty.sk) - chutná stránka s receptami z obľúbenej relácie

Moja mama varí lepšie ako tvoja, STYLE.sk – najštýlovejšia
stránka slovenského internetu, ktorá ponúka nielen ženám

každodennú dávku štýlu a trendy módy.

Pre spoločnosť MAFRA Slovakia, a. s. bolo realizovaných
niekoľko nových projektov. Hneď začiatkom roka 2017 bola

48

ponúknuť komplexné riešenie pre každého publishera, ktorý

Ďalším novým, zaujímavým klientom eFabrica, a.s. ktorý
pribudol v roku 2017 sú Bratislavské noviny. Pre klienta

bola realizovaná migrácia a konsolidácia obsahu existujúce-

ho webu pod Contento CMS. Samozrejmosťou bolo rozšírenie
funkcionalít webu o nové moderné moduly a online video.
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PERSONÁLNA POLITIKA

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

House sú ľudia významnou zložkou zdrojov spoločnosti
a významným prvkom úspechu celej Skupiny. Z tohto dôvodu

je personálna politika zameraná na výber, motiváciu a hodno-

tenie zamestnancov, ktorí prispievajú k zvyšovaniu efektivity,
dosahovaniu 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.

PERSONÁLNA POLITIKA

PREHĽAD PRIEMERNÉHO POČTU ZAMESTNANCOV MEDIÁLNEHO DOMU
PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN

2017

Slovenská republika

2016

279

Česká republika

266

110

Rakúsko

90

94

Chorvátsko

96

323

Spolu JOJ Media House

355

806

807

PODIEL KRAJÍN Z CELKOVÉHO POČTU ZAMESTNANCOV V ROKU 2017

Dramaturgovia & Scenáristi

Spravodajcovia

Skupina JOJ Media House patrí k významným zamestná-

vateľom nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách,

v ktorých vyvíja svoje podnikateľské aktivity, ako sú Česko,

34%

40%

Rakúsko a Chorvátsko. V porovnaní s predchádzajúcim rokom

sa priemerný počet zamestnancov za celú Skupinu takmer

Slovenská republika
Česká republika

Rakúsko

Chorvátsko

nezmenil.

12%

Spoločnosť uplatňuje vo svojich orgánoch politiku rozmani-

14%

tosti, 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

PREHĽAD PRIEMERNÉHO POČTU ZAMESTNANCOV
PODĽA JEDNOTLIVÝCH SPOLOČNOSTÍ MEDIÁLNEHO DOMU

vyjadrujú odhodlanie organizácie poskytovať rovnakú príležitosť všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, národnosť,

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

znamená, že nedovolí priamu ani nepriamu diskrimináciu
žiadneho pracovníka.

2017

2016

Slovenská Produkčná, a.s.  

199

188

BigMedia, spol. s r. o.

22

22

JOJ Media House, a.s.

MAC TV s.r.o.

4

4

25

24

Recar Bratislava a.s.

5

5

NIVEL PLUS s.r.o.

BHB, s.r.o.

Radio Services a.s.

eFabrica, a.s.

Big Board Praha, a.s.

Czech Outdoor, s.r.o.

2

2

1

n/a

10

11

1

7

28

19

1

29

15

25

25

Outdoor akzent s.r.o.

17

20

RAILREKLAM s.r.o.

EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT UND AUSSEN MEDIEN GMBH

R+C Plakatforschung und kontrolle GmbH

0

1

21

n/a

91

93

3

3

Novi List d.d.

228

243

RTD, d.o.o.

31

32

Glas Istre Novine d.o.o. Pula

Spolu JOJ Media House

64

806

Kameramani

5

BigMedia, spol. s r.o.

QEEP a.s.

Režiséri

4

Akzent BigBoard, a. s.

Recar Slovensko a. s.

52

3

Produkcní
ˇ & Maskérky & Kostymérky

80

807
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VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2017

VÝZNAMNÉ UDALOSTI V ROKU 2017

4. JANUÁRA 2017

15. NOVEMBRA 2017

stredníctvom svojej dcérskej spoločnosti BigBoard Praha, a.s.

v spoločnosti D & C Agency s.r.o..

bola založená spoločnosť Flowee s.r.o., v ktorej Skupina pro-

vlastnila podiel na základnom imaní vo výške 35%.

16. JANUÁRA 2017

spoločnosť MAC TV, s.r.o. dokúpila podiel vo výške 11%

v spoločnosti PMT, s.r.o..

31. JANUÁRA 2017

spoločnosť BigBoard Praha, a.s. dokúpila podiel no výške 50%

8. DECEMBRA 2017

spoločnosť NOVI LIST d.d. predala podiel vo výške 100%

v spoločnosti Adamić d.o.o..

15. DECEMBRA 2017

spoločnosť BigBoard Praha, a.s. dokúpila podiel no výške 30%

sa mimoriadne valné zhromaždenie JOJ Media House, a.s.

v spoločnosti Flowee s.r.o..

pre audit.

18. DECEMBRA 2017

7. FEBRUÁRA 2017

v spoločnosti Qeep, a.s..

ločnosti Infantinfo d.o.o..

21. DECEMBRA 2017

12. JÚNA 2017

spoločnosti Expiria a.s. podiel vo výške 51% v spoločnosti

uznieslo na tom, že dozorná rada vykonáva činnosti výboru

Skupina predala podiel vo výške 98,63% v chorvátskej spo-

spoločnosť Radio services a.s. kúpila podiel vo výške 30%

v spoločnosti Cestovná agentúra CKSK, s.r.o..

smart OOH planning

spoločnosť BigBoard Praha, a.s. dokúpila podiel no výške 20%

spoločnosť BigBoard Praha, a.s. dokúpila prostredníctvom

RAILREKLAM s.r.o..

SMART OOH PLANNING
PLÁNUJTE A VYHODNOCUJTE SVÉ KAMPANĚ TAK JAKO NIKDY PŘEDTÍM

6. OKTÓBRA 2017

spoločnosť Slovenská produkčná, a.s. predala podiel vo výške

20% v spoločnosti Magical roof s.r.o..

Udalosti, ktoré nastali po ukončení účtovného obdobia

1. JANUÁR 2018

bol rozhodným dňom, kedy sa spoločnosť Media representati-

ve, s.r.o. zlúčila so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s..

Skupina BigBoard

56

57

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

07

RIZIKOVÉ FAKTORY
A MANAŽMENT RIZÍK

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

RIZIKOVÉ FAKTORY A MANAŽMENT RIZÍK

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 spravovanie

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

RIZIKO SPUSTENIA KONKURENČNÝCH
VYSIELACÍCH STANÍC

S príchodom digitalizácie sa uvoľnil priestor pre nové tele-

a financovanie účastí na iných spoločnostiach. Z tohto dôvo-

vízne stanice, čo by mohlo viesť k zostrenému boju v odvetví

z pôžičiek poskytnutých dcérskym spoločnostiam, pričom

mu procesu získania licencie na digitálne vysielanie môžu

du je Spoločnosť závislá na príjmoch z dividend a z úrokov

tieto závisia od úspešnosti podnikania jej dcérskych spoločností.

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

Príjmy z reklám tvoria väčšinu tržieb dcérskych spoločností.

médií a televíznej reklamy. Vzhľadom k relatívne jednoduchéna trh vstúpiť nové spoločnosti a rovnako tak už zabehnuté
spoločnosti môžu spúšťať nové vysielacie stanice. 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 a

Tieto sú závislé na priaznivých všeobecných ekonomických

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

kej krízy, poklesu ekonomiky alebo nepriaznivých ekonomic-

ekonomických výsledkov podnikania Skupiny.

podmienkach na trhu. Existuje riziko, že v prípade ekonomických podmienok bude dochádzať k všeobecnému znižovaniu

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

KVARTÁLNY VÝVOJ HDP EUROZÓNY REÁLNY/PREDIKCIA

možné zaručiť, že sa takáto zmena negatívne nepremietne do

26,5

34,3

10,0

1,9

2,2

1,7

29,0

6,6

Rok 2009

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

26,0

24,3

26,1

22,5

19,5

20,9

19,7

20,9

34,5

35,0

12,3
7,3

29,3

6,9

27,7

25,2

23,3

20,4

8,4

9,3

10,0

11,3

3,0

1,7

2,3

2,0

2,7

2,3

3,0

2,5

trhoch však zbrzdila ich rýchly rozvoj. Skupina nevylučuje

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

cudzích zdrojov financovania je spojený nielen obmedzenejší

prístup k novým zdrojom financovania, ale taktiež znížená

flexibilita v rozhodovaní manažmentu, plynúca z rôznych

ustanovení v úverových zmluvách, ktoré majú za cieľ ochrá-

1,9

3,9

4,1

4,5

5,0

4,7

4,8

4,5

0,3

2,9

6,2

4,2

3,7

4,1

4,4

4,0

FOOOR

WAU

Senzi

Ostatné
22,0

23,4

0,7

2,8

3,9

24,9

1,5

1,1

1,4

3,9

1,7

4,0

2,1

3,6

0,1

0,1

0,2

2,5

24,9

25,1

27,6

27,9

28,7

30,3

Zdroj: TNS

stabilizačného mechanizmu dochádza k navýšeniu záruk.

V prípade neschopnosti štátov EÚ ako je napríklad Grécko,
ktoré má problém splácať pôžičky z Európskeho (finančného)
stabilizačného mechanizmu, s čím súvisí potreba finančnej

výpomoci zo strany ostatných členských štátov EÚ, môže

dôjsť k zhoršeniu podnikateľského prostredia a  k zhoršeniu

celkovej ekonomickej situácie na Slovensku, v Rakúsku,

S poklesom sledovanosti je úzko spojený aj pokles príjmov z

notlivých inovácií je finančne a operatívne náročný proces,

S vývojom nových technológií je spojené riziko zaostávania
posuny, zdokonaľovanie a vylepšovanie, implementácia jed-

televíziám, prípadne k iným alternatívnym formám zábavy,
čo sa môže prejaviť v poklese tržieb za reklamu.

RIZIKO KONCENTRÁCIE

sa tieto zameriavajú popri televíznej reklame aj na ostatné

kľúčovým zdrojom príjmov spoločností z holdingu, môže mať
odňatie licencie na televízne vysielanie alebo nepredĺženie jej

dingu je pozorovateľná len v rámci mediálneho sektoru, kde

RIZIKO SÚDNYCH SPOROV

Vzhľadom k povahe podnikania spoločností v rámci holdingu

a rýchlo zareagovať, čo by sa mohlo prejaviť na prípadných

renčného boja objavujú šokujúce informácie a aj informácie

na reklamnom trhu Skupina nedokáže dostatočne flexibilne

znížených tržbách spoločností v Skupine.  

RIZIKO REFINANCOVANIA EXISTUJÚCICH
ÚVEROV A FINANCOVANIA NOVÝCH PROJEKTOV

RIZIKO NESTABILNÉHO PROSTREDIA EUROZÓNY

predkrízovom období. Spoločnosti v rámci holdingu pôvodne

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)

formy reklamy. Existuje riziko, že v prípade zmeny potrieb

platnosti negatívny dopad na podnikanie Skupiny.

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

ZADLŽENIE KRAJÍN EUROZÓNY (% Z HDP)

technológie môžu spôsobiť odliv divákov ku konkurenčným

Rovnako tak neexistuje právny nárok na predĺženie platnosti
licencie v prípade jej vypršania. Nakoľko televízna reklama je

by mohli negatívne ovplyvniť finančné výsledky Skupiny.

ktorý vyžaduje nielen zmeny zo strany mediálnych spoloč-

Diverzifikácia ponúkaných služieb spoločností v rámci hol-

a zabrániť tak ďalšiemu vysielaniu programových staníc.

od ktorých je Skupina obchodne závislá. Zmienené okolnosti,

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

regulátor uchýliť k odňatiu licencie na televízne vysielanie

V konsolidovanej kapitálovej štruktúre Skupiny figuruje v
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Rok 2010

Dajto!

za konkurenciou. Aj keď v oblasti médií prebiehajú neustále

ju. Podľa interných analýz Skupiny bola televízia historicky

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

DOMA

divákov sa menia a Skupina sa vystavuje riziku, že v tomto

zábavy môže viesť k odlivu divákov. Preferencie a vkus

televíznym vysielaním sa v krajnom prípade môže príslušný

najvyužívanejším propagačným médiom a spolu s vonkajšou

Plus

ako aj všetky súvisiace nariadenia, opatrenia a rozhodnutia,

Pri porušení zákonov a predpisov platných v súvislosti s

reklamnom trhu dôležitú rolu vo vzťahu k budúcemu vývo-

Dvojka

TECHNOLOGICKÝ POKROK

RIZIKO ODŇATIA LICENCIE ALEBO
NEPREDĹŽENIA JEJ PLATNOSTI

štruktúra reklamných výdavkov spoločností na slovenskom

Jednotka

ponukou programov rovnako ako aj alternatívnych foriem

Vznik konkurenčných televíznych staníc s atraktívnejšou

reklám, čo môže mať negatívny vplyv na ziskovosť a celkový

Vzhľadom k zameraniu holdingu na televíznu reklamu hrá

Markíza

Chorvátsku a v Českej republike, ako i v ostatných štátoch EÚ,

vývoj Skupiny.

RIZIKO ZMENY ŠTRUKTÚRY VÝDAVKOV
NA REKLAMU

TV JOJ

niť existujúcich veriteľov.

RIZIKO POKLESU SLEDOVANOSTI

dynamickom prostredí nepresne odhadne potrebu verejnosti.

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)

PRIME TIME 12-54 SHR%

PRIME TIME

Súčasná nestabilná situácia v Európe a nevyriešené otázky pomoci neúmerne zadlženým členom EÚ vystavujú

v oblasti mediálneho priemyslu, kde sa často v rámci konkuna hrane zákona, nie je možné vylúčiť prípadné súdne spory
dcérskych spoločností. Prípadné prehraté súdne spory môžu

mať negatívny dopad na finančnú situáciu Skupiny.  

RIZIKO STRATY VÝZNAMNÝCH KLIENTOV

značnom rozsahu dlhové financovanie, ktoré má svoj pôvod v

Slovenskú republiku a Rakúsko ako členov Eurozóny riziku

Zadávatelia reklamy, či už v podobe reklamných agentúr ale-

zvolili agresívnejšiu finančnú stratégiu, kríza na finančných

V súvislosti s posilnením právomocí Európskeho (finančného)

taktiež predstavujú základné stavebné kamene podnikania

spojenému so stratégiou pomoci týmto štátom Eurozóny.

bo spoločností samotných ako priamych zadávateľov reklamy,
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spoločností v rámci holdingu. Strata, resp. ukončenie týchto

VÝVOJ KURZU EUR/USD V ROKU 2017

vzťahov môže mať za následok pokles príjmov z reklám.  

RIZIKO ŠÍRENIA SIGNÁLU

Oblasť distribúcie (šírenia) signálu smerom k divákom je na

Slovensku pomerne koncentrované odvetvie. Existuje riziko, že sa s nástupom digitalizácie distribuujúce spoločnosti
dostanú do silnejšieho vyjednávacieho postavenia a budú

viac selektívne pri uzatváraní nových kontraktov. Taktiež sa

môžu usilovať o zmeny týkajúce sa poplatkov zo strany pre-

vádzkovateľov televíznych staníc. Nedostatok 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.

RIZIKO NEOBNOVENIA NÁJOMNÝCH ZMLÚV

Zdroj: Európska centrálna banka (ECB)

domov v amerických dolároch (USD). Spoločnosť Slovenská

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

EUR/USD a minimalizáciu kurzového rizika.

PRÍRODNÉ KATASTROFY

Konštrukcie s reklamou predávanou spoločnosťami pôsobia-

Žiadnemu odvetviu sa nevyhýbajú prírodné katastrofy, ktoré

a pozemkoch, ktoré nie sú majetkom spoločností samotných,

napríklad o katastrofy meteorologické, geologické či iné uda-

ktoré si spoločnosti Akzent BigBoard, BigBoard Praha, EPA-

šej reklamy tieto udalosti môžu výrazne poškodiť, dokonca aj

cimi na  trhu vonkajšej  reklamy sú umiestnené na plochách

ani majetkom spoločností v rámci holdingu. Ide o plochy,

MEDIA a ich dcérske spoločnosti prenajímajú. Vzťahy s prenajímateľmi sú upravené väčšinou zmluvami na dobu určitú,
preto existuje riziko, že po uplynutí dohodnutej doby nebudú

môžu mať zničujúci dopad na chod všetkých spoločností. Ide

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

zničiť reklamné plochy a výrazne zredukovať ich počet.

RIZIKO ZMENY LEGISLATÍVY

zmluvy obnovené, či už z dôvodu neochoty zmluvu predĺžiť zo

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

tuje preto riziko, že nebude možné nájsť adekvátne náhradné

pôsobenie do štyroch krajín strednej a východnej Európy a

mať dopad na zníženie príjmov z reklám.

zmeny legislatívy v oblasti vonkajšej reklamy, napríklad Praž-

strany prenajímateľa, alebo z dôvodu iných obmedzení. Exis-

reklamné plochy na predaj reklamného priestoru, čo môže

RIZIKO VÝMENNÉHO KURZU EUR/USD

sa aj legislatíva jednotlivých štátov. Skupina rozšírila svoje

z tohto dôvodu identifikovala riziko zmeny legislatívy. Ide o

ské stavebné predpisy – špecifické právne úpravy týkajúce

sa zmeny/obmedzenia umiestnenia reklamných nosičov, ich

Nestálosť menových kurzov, predovšetkým amerického dolá-

vzdialenosti od komunikácii a pod. Možné zmeny v legislatív-

ňuje výnosy/náklady Skupiny, predovšetkým v Slovenskej

reklamných plôch, resp. v konečnom dôsledku zmenšenie

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

produkčnej. Väčšina filmových licencií a licencie k reláciám

sú obstarané od zaoceánskych filmových štúdií a licenčných
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VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

valné zhromaždenie zvolali. Akcionár je oprávnený zúčastniť

→ b) voľba a odvolanie členov predstavenstva väčšinou

Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou

Spoločnosť JOJ Media House má nasledovnú vlastnícku

informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti

stavenstva je predsedom predstavenstva. Funkčné obdobie

správy spoločnosti k 31.12.2016 a rozhodlo o ich schválení.

štruktúru:

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

ZÁKLADNÉ IMANIE
Základné imanie spoločnosti je tvorené akciami:

sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať

alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predme-

člena predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva

návrhy.

→ c) voľba a odvolanie členov dozornej rady väčšinou hlasov

Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaž-

volených a odvolávaných zamestnancami. Funkčné obdobie

písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomoc-

lia a odvolávajú spomedzi seba členovia dozornej rady, pričom

tom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom

dení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu

nenia. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách

obmedzený. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom meno-

dotknutá osoba nehlasuje. Členom dozornej rady môže byť

Valné zhromaždenie schválilo, aby majoritný akcionár

poskytol spoločnosti JOJ Media House, a.s. peňažné prostriedky formou vkladu do kapitálového fondu „Ostatné

kapitálové fondy“.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti JOJ

sov prítomných akcionárov.

jednotky.

všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám,

Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníže-

V období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017 boli zvolané nasledovné valné

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hla-

KVALIFIKOVANÁ ÚČASŤ NA ZÁKLADNOM IMANÍ

členov dozornej rady je päť rokov. Predsedu dozornej rady vo-

JOJ Media House, a.s. za účelom zvýšenia kapitálového fondu.

Spoločnosť ku dňu zostavenia tejto správy nevlastní vlastné

→ forma: listinné,
akcie 27,50 EUR.

prítomných akcionárov, s výnimkou členov dozornej rady

→ Dňa 21.11.2017 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie

PREDSTAVENSTVO

vitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

→ menovitá hodnota: 25 EUR, s emisným kurzom každej

môže byť len fyzická osoba,

audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej

len fyzická osoba.

→ počet: 1 000 ks,

→ druh: kmeňové, na meno,

hlasov prítomných akcionárov a určenie, ktorý z členov pred-

nia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením

základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo

akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej

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

v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo

riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitos-

zhromaždenia:

tiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Vlastníctvo akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti je

vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny

→ Dňa 31.1.2017 sa mimoriadne valné zhromaždenie JOJ

Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti

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

prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska

činnosti výboru pre audit.

tosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie

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

právnej formy, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov

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

zápisnica.

spoločnosti HERNADO LIMITED je Mgr. Richard Flimel.

Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je po-

koná spoločnosť HERNADO LIMITED. Konečným vlastníkom

Spoločnosť nemá vo vlastníctve a nevydala iné cenné papiere

prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priesto-

ru okrem Slovenska. Spoločnosť realizovala tri emisie dlhopi-

trebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia
o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti

a rozhodnutia valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva

byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou

Media House, a.s. uznieslo na tom, že dozorná rada vykonáva

Valné zhromaždenie  rozhodlo o zmene článku XII. Stanov

spoločnosti tak, že za bod 3 sa vkladá nový bod 4 nasledov-

a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záleži-

predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh
a ostatných dokladov spoločnosti, okrem iného predkladá

ného znenia: „Dozorná rada vykonáva činnosti výboru pre

valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu

a činnosti výboru pre audit.“ Doterajšie body 4 až 20 sa

vierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane ur-

audit podľa osobitného predpisu upravujúceho  pôsobnosť

budú označovať ako body 5 až 21.

účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú zá-

čenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém
a návrh na úhradu strát. Predstavenstvo tiež zvoláva valné

akciovou spoločnosťou.

→ Dňa 28.4.2017 sa konalo riadne valné zhromaždenie

zhromaždenie spoločnosti.

Prvá emisia bola v objeme 25 mil. EUR pod označením: ISIN:

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spoje-

riadnej individuálnej účtovnej závierky, návrhu na vysporia-

Predstavenstvo má jedného člena:

2015 splatené. Druhá emisia dosiahla úroveň 55 mil. EUR

akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny

sov kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s..

SK4120008244 séria 01, tieto dlhopisy boli k 21. decembra

ných s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti

JOJ Media House, a.s. za účelom prerokovania a schválenia

danie straty spoločnosti za rok 2016, schválenie audítora na

rok 2017 a schválenia konsolidovanej účtovnej závierky spolu

pod označením: ISIN: SK4120009382 séria 0 a tretia emisia

hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

ISIN: SK4120011222 séria 1.

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ného imania z majetku spoločnosti, z iných vlastných zdrojov

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní

vlastnom imaní spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením

EUR (slovom osemstosedemdesiatdeväťtisíc päťstotridsať-

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

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

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

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

základného imania.

predpisov a stanovami spoločnosti. Valné zhromaždenie sa

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí aj:

predstavenstva, dozornej rady, prípadne tretích osôb prizva-

→ a) rozhodovanie o zmene a dopĺňaní stanov dvojtretinovou

skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov, členov

ných tým orgánom spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí
66

väčšinou hlasov prítomných akcionárov,

s výročnou správou na rok 2016,

Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou

audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoloč-

nosti k 31.12.2016 a rozhodlo o jej schválení.

straty z hospodárenia za rok 2016 vo výške -879.533,47

tri euro a štyridsaťsedem centov) nasledovne: Strata za rok
2016 bude prevedená na účet Neuhradená strata minulých
rokov.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o schválení audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017,
ktorým je spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o..

Mgr. Richard Flimel

predseda predstavenstva

(vznik funkcie: 06. novembra 2010).

DOZORNÁ RADA
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada

overuje postupy vo veciach spoločnosti a je oprávnená kedy-

koľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov

týkajúcich sa činnosti spoločnosti a zisťovať stav, v akom

sa nachádza. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky,
67

VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

SPRÁVA A RIADENIE

ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného

predpisu, návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát, a je

povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhro-

maždeniu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hos-

SPRÁVA A RIADENIE

I.C.2.iii

Spĺňa sa čiastočne. Hlasovacie lehoty umožňujú domácim

nického hlasovania v neprítomnosti vrátane elektronickej

nevyužíva elektronické hlasovanie.

Rámec správy spoločností by mal umožniť použitie elektrodistribúcie dokumentov proxy poradcov a spoľahlivých sys-

podárení spoločnosti a v iných prípadoch, ak to vyžadujú zá-

témov pre potvrdenie hlasovania.

Dňa 31. januára 2017 prevzala dozorná rada, na základe

Nespĺňa sa. Spoločnosť nevyužíva elektronické hlasovanie na

ujmy spoločnosti, zvoláva dozorná rada valné zhromaždenie.
rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, činnosti

valnom zhromaždení.

pôsobnosť a činnosti výboru pre audit.

I.C.4

výboru pre audit podľa osobitného predpisu upravujúceho

K dátumu publikácie výročnej správy mala dozorná rada nasledovných troch členov:

Mgr. Marcel Grega

predseda dozornej rady

(vznik funkcie: 6. novembra 2010),

Voliť členov orgánov spoločnosti a rozhodovať o ich odmenách je základným právom akcionára. Je potrebné podporovať

efektívnu účasť akcionárov na rozhodnutiach o nominácii,

voľbe a odmenách členov orgánov spoločnosti.

Spĺňa sa čiastočne. Spoločnosť postupuje v súlade s Obchod-

ným zákonníkom a stanovami, avšak pre členstvo v dozornej

rade a v predstavenstve neprináleží odmena.

aj zahraničným akcionárom včasnú reakciu. Spoločnosť ale

I.C.6.iii

Pre ďalšie uľahčenie hlasovania zahraničným investorom by

mali zákony, pravidlá a firemné postupy umožniť účasť na hlasovaní elektronickou formou a nediskriminačným spôsobom.

Nespĺňa sa. Spoločnosť nevyužíva hlasovanie elektronickou
formou na valnom zhromaždení.

II.D.

Rámec správy spoločností by mal vyžadovať od poskytovateľov služieb, ako sú napr. proxy poradcovia, analytici, makléri,

ratingové agentúry a iní, ktorí poskytujú analýzy alebo po-

radenstvo s možnosťou ovplyvnenia rozhodnutí investorov/
akcionárov, aby prijali, aplikovali a zverejnili postupy pre

minimalizáciu konfliktu záujmov, ktorý by mohol znehodnotiť

Ing. Mojmír Mlčoch

I.C.4.iv.

integritu ich analýz alebo poradenstva.

(vznik funkcie: 21. apríla 2016),

nancov formou akcií by mali schvaľovať akcionári.

Nespĺňa sa. Prípadný konflikt záujmov je zmluvne ošetrený zo

Princíp sa nás netýka. Spoločnosť neposkytuje odmeny vo

klienta.

člen dozornej rady

János Gaál

člen dozornej rady

(vznik funkcie: 17. októbra 2011).

Systém odmeňovania členov orgánov spoločnosti a zamest-

forme akcií.

I.C.4.v.

Odmeny pre členov orgánov spoločnosti a vyšší manažment

by mali byť zverejnené, najmä pokiaľ ide o systém odmeňo-

strany externých poradcov, ktorí konajú v najlepšom záujme

IV.A.4.

Zverejňovanie informácií by malo zahrňovať okrem iného aj nasledovné informácie:

Spĺňa sa čiastočne. Spoločnosť zverejňuje informácie o čle-

noch orgánov spoločnosti, avšak menej obsiahle než princíp

vyžaduje.
IV.A.9.i.

Zverejňovanie informácií by malo zahrňovať okrem iného aj nasledovné informácie:

Vnútorné usporiadanie orgánov a stratégia v oblasti správy
spoločností. Zverejniť by sa mali informácie o vnútornom

usporiadaní orgánov a stratégii v oblasti správy spoločností

vrátane obsahu akéhokoľvek kódexu správy spoločností, resp.

postupu a procesov, prostredníctvom ktorých sa implemen-

tuje.

Spĺňa sa čiastočne. Správa a riadenie spoločnosti vychádza

z Kódexu správy spoločností na Slovensku, zo stanov a interných smerníc v Spoločnosti.

IV.C.i.

Výbor pre audit alebo obdobný orgán spoločnosti by mal zabezpečovať dohľad nad aktivitami   vnútorného auditu, ako aj
celkovým vzťahom s externými audítormi.

Spĺňa sa čiastočne. 31. januára 2017 prevzala dozorná rada

činnosti výboru pre audit podľa osobitného predpisu upravujúceho pôsobnosť a činnosti výboru pre audit.

V.D.5.iv.

VÝBOR PRE AUDIT

vania; takisto aj celková hodnota kompenzácií vyplatených

Výkaz o odmeňovaní v spoločnosti vrátane informácií o od-

31. januára 2017 prevzala dozorná rada, na základe rozhod-

vaním a výkonnosťou spoločnosti.

tu, ako aj informácie o spojitosti medzi odmenami členov

profily a navrhnúť ich akcionárom a zvážiť aj kandidátov

pre audit podľa osobitného predpisu upravujúceho pôsobnosť

Nespĺňa sa. Spoločnosť postupuje v súlade s Obchodným

spoločnosti.

minácie.

a v predstavenstve neprináleží odmena.

Nespĺňa sa. Spoločnosť nevedie a nezverejňuje výkaz o od-

I.C.4.vi.

odmenu za výkon svojej funkcie.

nutia mimoriadneho valného zhromaždenia, činnosti výboru
a činnosti výboru pre audit.

KÓDEX SPRÁVY SPOLOČNOSTÍ NA SLOVENSKU

podľa tohto systému s vysvetlením spojitosti medzi odmeňo-

zákonníkom a stanovami, avšak pre členstvo v dozornej rade

Spoločnosť JOJ Media House si plne uvedomuje dôležitosť

Nefinančné systémy odmeňovania (akcie a pod.) by mali

vyhlásilo dodržiavanie zásad Kódexu správy spoločností

alebo fungovanie celého systému.

kompletné informácie o metódach riadenia spoločnosti, ako

Princíp sa nás netýka. Spoločnosť neposkytuje odmeny vo

udržiavania princípov Corporate Governance. Predstavenstvo

na Slovensku dňa 11. decembra 2017. Vyhlásenie obsahuje

aj informácie o odchýlkach od Kódexu správy spoločností na

Slovensku. Všetky tieto informácie sú zverejnené na inter-

netovej stránke spoločnosti www.jojmediahouse.sk. Správa

a riadenie spoločnosti sa odchyľuje od tohto Kódexu v nasledujúcich bodoch:

68

schvaľovať akcionári, a to buď pre konkrétnych jednotlivcov

menách členov orgánov spoločnosti a vyššieho manažmenorgánov a vyššieho manažmentu a dlhodobou výkonnosťou

meňovaní. Členovia dozornej rady a predstavenstva nemajú

IV.A.5

Zverejňovanie informácií by malo zahrňovať okrem iného aj na-

Orgán spoločnosti alebo Výbor pre nominácie by mal identifikovať potenciálnych kandidátov, ktorí spĺňajú požadované

presadzovaných akcionármi, ktorí majú právo predložiť no-

Spĺňa sa čiastočne. V spoločnosti neexistuje Výbor pre no-

minácie.

SYSTÉMY VNÚTORNEJ KONTROLY
Súčasťou systémov vnútornej kontroly a finančného riadenia

sledovné informácie:

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

forme akcií a opcií.

Informácie o členoch orgánov spoločnosti vrátane ich kvali-

prísne kontrolné opatrenia v účtovníctve a na kontrolné za-

I.C.6

členstve v iných orgánoch, iných výkonných funkciách

vnútornej kontroly zaisťujeme súlad činností spoločnosti

Prekážky pre cezhraničné hlasovanie by mali byť odstránené.

fikácie, výberového konania, vlastníctve akcií v spoločnosti,

a o tom, či ich orgán spoločnosti považuje za nezávislých.

a aktivity, zadlženosti a nákladové analýzy. Nadväzujú na

riadenia, ktoré majú technický charakter. Pomocou systému
s právnymi predpismi a vnútornými predpismi, súlad činností

s cieľmi spoločnosti a informácie pre rozhodovacie procesy.
69
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Dávanie návrhov a odporúčaní týkajúcich sa výkonu vnútornej kontroly a dohliadanie nad dodržiavaním právnych

predpisov a odporúčaní týkajúcich sa finančného výkazníc-

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

Úverové riziko – Skupina sa vystavuje tomuto riziku predo-

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

všetkým pri pohľadávkach z obchodného styku, ostatných

tingové prieskumy, propagácia, brand management, predaje,

sa tomuto riziku je vyjadrený účtovnou hodnotou tohto

te governance model zameraný najmä na efektivitu.

hľadávok a poskytnutých úverov vyjadruje najvyššiu možnú

OBCHODNÝ MODEL SPOLOČNOSTI

pohľadávkach a poskytnutých pôžičkách. Objem vystavenia

CRM a HRM. Skupina pri riadení využíva continental corpora-

Vnútorné predpisy spoločnosti upravujú organizačný rámec,

majetku vo výkaze o finančnej situácii. Účtovná hodnota po-

systému vnútornej kontroly. Vnútornú kontrolu Skupina

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

a celkovej finančnej situácie. Jej úlohou je pôsobiť preventívne

kov a všetky zábezpeky a záruky by mali nulovú hodnotu.

ného priestoru, ktorého cena je v rozhodujúcej miere závislá

pravidlá vzťahov, zodpovednosť a výkon činnosti v rámci

zabezpečuje pravidelným sledovaním finančného plánu

protistrana úplne zlyhá pri plnení svojich zmluvných záväz-

Obchodný model spoločnosti je založený na predaji reklam-

k jednaniu zodpovedajúcemu vnútorným predpisom a plá-

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

v cieľových skupinách koncových užívateľov, obvykle je to

METÓDY RIADENIA RIZÍK

Úrokové riziko – operácie Skupiny sú vystavené riziku zmien

v konečnom dôsledku využívané na objednávanie reklamy

čeného majetku a úročených záväzkov, pri ktorých je úroková

Point), ktoré kvantifikujú impresie ako percento z cieľovej

splatnosti a pri riadení finančných pozícií. Predstavuje ri-

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

reklamy na konci roku na celý nasledujúci rok. Z obchodných

splatnosti a úrokovej sadzbe a riziko neschopnosti realizovať

zmien v úrokových sadzbách. Pri posudzovaní úrokového ri-

Jednotlivé spoločnosti v Skupine používajú rôzne metódy na

úrokovou sadzbou a Profil finančných nástrojov.

nom, následne zisťovať odchýlky a odstraňovať ich.

Riziko likvidity – vzniká pri bežnom financovaní činností

Skupiny, pri schopnosti splácať svoje záväzky v dobe ich

ziko neschopnosti financovať majetok v primeranej dobe

majetok za rozumnú cenu v primeranom časovom horizonte.
riadenie rizika likvidity. Manažment sa zameriava na moni-

v úrokových sadzbách. Objem tohto rizika je rovný sume úrosadzba v dobe splatnosti alebo v dobe zmeny odlišná od sú-

stanovená pevná sadzba, preto vyjadruje vystavenie riziku

zika sa používajú Analýza citlivosti pre nástroje s variabilnou

torovanie a riadenie likvidity každej jednotlivej spoločnosti.

2.000

kami Skupina vykrýva nedočerpanými úvermi. Krátkodobé

1.400

Rozdiel medzi krátkodobým finančným majetkom a záväzfinančné potreby sú uspokojované z kontokorentných úverov

1.700

0.800

Menové riziko – Skupina je vystavená menovému riziku

0.200
- 0.100

v USD, preto Skupina riadi menové riziko pomocou forwardo-

- 0.700

ty na nákup akvizičných titulov sú denominované najmä

- 0.400

vých zmlúv. Menové riziko k CZK vyplýva najmä z prijatých

- 1.000

úročených pôžičiek denominovaných v CZK. Pre posúdenie
menového rizika sa využíva analýza senzitivity.

PROGNÓZA MENOVÉHO KURZU CZK/EUR
28
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Zdroj: European Money Markets Institute (EMMI)

Prevádzkové riziko – Skupina je taktiež vystavená pre-

vádzkovému riziku, akým je napríklad výpadok vysielania.

Metódy riadenia spoločností v Skupine zahŕňajú finanč-

22

né plánovanie, získavanie finančných zdrojov, budgeting

l /16

ll

lll

lV

l /17

ll

lll

interval spoľahlivosti 90%

lV

l /18

70%

ll

lll

lV

50%

l /19

ll

30%

lll

Zdroj: Česká narodní banka (ČNB)

zodpovednosti. Bližšie informácie podľa jednotlivých činnos-

tí spoločnosti sú opísané v predchádzajúcich kapitolách.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ
ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

aktivita prispievajú k oživeniu ekonomík našich hlavných

METÓDY RIADENIA

24

nevyplývajú významné riziká vplyvu na oblasť spoločenskej

pre rok 2018. Silná domáca spotreba a zvyšujúca sa exportná

technológií pre eliminovanie tohto rizika.

25

vzťahov, produktov, služieb ani z ďalších činností spoločnosti

tívny je aj výhľad investícií do nákupu reklamného priestoru

retransmisie a tým, že implementovala redundantné riešenia

26

skupiny. Štandardom v tomto type biznisu je zazmluvnenie

vývoja HDP krajín, kde Skupina podniká, je pozitívna a pozi-

Skupina riadi toto riziko jednak tým, že diverzifikuje možnosti

27

a tvorbu ceny reklamy pomocou tzv. GRP-ov (Gross Rating

rovať aj trend zvyšovania mediálnych investícií. Prognóza

0.500

vzťahujúcemu sa najmä k USD a CZK. Dlhodobé kontrak-

cieľová skupina vo veku 12 až 54 rokov. Tieto merania sú

Manažment predpokladá, že trend vývoja HDP bude kopí-

1.100

a nevyčerpaných úverových rámcov.

21

EURIBOR YEARLY - 1M, 2M, 3M

od merania sledovanosti, monitorovania a prieskumov

a finančné analýzy. Vzhľadom na medzinárodnú pôsobnosť

je cross-national management diversity kľúčovou zložkou

riadenia v Skupine. Spoločnosti tiež kladú dôraz na procesy

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 a prevádzkovej

ziskovosti Skupiny.

VÝVOJ FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV SKUPINY (MIL €)
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NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU ALEBO VYROVNANIE STRATY
O rozdelení výsledku hospodárenia spoločnosti JOJ Media House, a. s., za účtovné obdobie 2017 vo výške -421 264,98  EUR

rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:
→ prevod na neuhradenú stratu minulých rokov vo výške 421 264,98 EUR

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

OSTATNÉ DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Spoločnosť JOJ Media House, a. s.  a spoločnosti, ktoré zahrňuje do konsolidácie, nevynaložili v roku 2017 žiadne náklady

v oblasti výskumu a vývoja.

Skupina JOJ Media House nemá organizačnú zložku

v zahraničí.

Spoločnosť Slovenská produkčná využíva menové forwardy,

Spoločnosť sa nezaoberá činnosťou, ktorá by mala vplyv na

životné prostredie a nemá podstatný vplyv na zamestnanosť.

Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi

cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený.

ktorými zabezpečuje finančné riziko negatívneho vývoja kur-

K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu neboli emitované

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.

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

vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich

odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvede-

nia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer končí

v dôsledku ponuky na prevzatie.

72

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

ll. SÉRIA KRIMINÁLKY ROKA
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ERFLEX, a.s.

100%
RTD, d.o.o.

0,9%
INFANTINFO
d.o.o.
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

ZALOŽENIE A VZNIK NADÁCIE TV JOJ

Projekt „Floorball SK Liga 2017/2018“  nadviazala na predchá-

→ projekt pre zamestnancov 2% Naši Našim,

Nadácia TV JOJ vznikla dňa 18.6.2007 a od augusta toho roku

projektu a zamerala sa na prvý a druhý stupeň základných

→ podporu matiek v núdzi,

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

trácie tímu chlapcov bolo zabezpečenie a prihlásenie aj tímu

Sú to:

dievčatá a motivovať žiakov k pohybovej aktivite. Celkovo

začala vykonávať svoje poslanie s mottom: „Pomáhame tým,
lastí, ktoré boli zadefinované ako ťažiskové ciele pri jej vzniku.

→ detská onkológia
→ nadané deti

→ národné kultúrne dedičstvo

→ individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca

dzajúcu florbalovú aktivitu avšak zmenila výrazne podstatu

škôl na okresnej úrovni, pričom dôležitou podmienkou regisdievčat. Touto aktivitou máme za cieľ pritiahnuť k športu aj

→ podpora hendikepovaných detí,

SOCIÁLNA OBLASŤ:

alebo skupiny osôb prostredníctvom pripravenej kontinuálnej

→ filantropická činnosť, podpora prostredníctvom nadácie,

→ individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca

turnaje prinesú ďalších 3000 EUR školám ako aj celonárodné

prostredníctvom projektu kontinuálnej verejnej zbierky.

→ komunikácia so zainteresovanými osobami, pravdivá ko-

OBLASŤ SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI

→ dodržiavanie ľudských práv a podpora ich dodržiavania

finále v auguste 2018 v Bratislave.

Svoj účel nadácia plní najmä poskytovaním finančných

výške 57651 EUR, ktoré nedostávajú podporu zo Slovenského

vým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím

vými pomôckami a dresmi.

verejnoprospešné služby. Počas svojej existencie nadácia

NÁRODNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

bolo 71378,72 EUR.

Nadácia pokračovala v projekte dokumentov a v realizácii do-

Nadácia má 9 člennú správnu radu, tvorenú zamestnancami

pokusy v koncentračných táboroch na 74 ženách. Dokument

prerozdelila viac ako 1,5 milióna EUR pričom v roku 2017 to

podporu 70 futbalovým družstvám po celom Slovensku vo

futbalového zväzu. Podpora zabezpečila vybavenie tréningo-

vých situáciách ako sú požiare, povodne, zosuvy pôdy a pod.  

Nadácia v oblasti spoločenskej zodpovednosti zabezpečila akti-

→ zavedenie Compliance, etického správania a prevencia

→ ochrana životného prostredia, separovanie produkovaného

PREHĽAD ČINNOSTÍ ZA ROK 2017

Nadácia sa finančne podieľala na:

DETSKÁ ONKOLÓGIA

→ projekte v Siedmom nebi, kde podporovala ďalej zvyšné

Hlavným poslaním v tejto oblasti bola podpora malých onko-

vyúčtovaniami. Tento projekt zasahoval do kategórie talen-

onkologickom oddelení DFNsP v Banskej Bystrici realizova-

vrstvám obyvateľstva,

odpadu a zabezpečenie recyklácie nad rámec zákona

tovaných detí, detskej onkológie a pomoc sociálne slabším

→ podpore pre jednotlivcov a združenia,

NADANÉ DETI - ŠPORTOVÉ TALENTY

Gordany Turuk sa vyzbierali prostriedky pre novorodeneckú

→ podpore DFNsP,  kde s výrazným pričinením umelkyne
kliniku vo výške takmer 60 tisíc EUR.

tu na základných školách a v menších mestách a dedinách.  

PLÁNY ČINNOSTÍ NA ROK 2018

športového programu určeného pre základné školy na rozvoj

V roku 2018 nadácia plánuje ďalej pokračovať vo svojich aktivitách a úspešných projektoch a pripravuje:

zastupoval svoj kraj (VÚC) . Štartujúci dostali podporu vo

→ 6. ročník projektu pre nadané deti „Hľadáme mladé špor-

poru v celkovej výške 2400 EUR a prvý traja získa-li aj ďalšiu

→ finále Floorball SK Ligy  2017/2018,

80

reby papiera, recyklácia papiera

rodiny, ktoré čerpajú prostriedky postupne s čiastkovými

nej prostredníctvom občianskeho združenia Svetielko nádeje.

podporu v celkovej výške 2500 EUR.

životné prostredie

faktúr a úhrad, registrom všetkých zmlúv a dohôd

INÁ PODPORA

forme dresov a vybavenia pre svoju školu ako aj finančnú pod-

pínanie zariadení v stand-by režime, znižovania dopadu na

→ využívanie elektronických dokumentov a znižovanie spot-

Ľuboš Sarnovský.

slovenskom finále v Poprade sa zúčastnilo 8 tímov, kde každý

vanie k svojím vlastným zamestnancom

korupcie obmedzením hotovostných platieb

→ ochrana duševného vlastníctva, pri používaní statkov,

športových aktivít detí a budovanie nových talentov. V celo-

→ dodržiavanie pracovných štandardov  a zodpovedné sprá-

→ šetrnejšie narábanie so zdrojmi, elektrická energia, vy-

pripravila režisérka Veronika Tóthová.  

Projekt “Floorball Challenge 2017” bol pilotným projektom

munikácia k darcom a obdarovaným (zákazníkom)

EKONOMICKÁ OBLASŤ:

TV JOJ. Predsedom je Marcel Grega, štatutárnym orgánom

Hlavným poslaním v tejto oblasti bola podpora a rozvoj špor-

a ohrozených komunít a pod.

ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ:

→ transparentnosť, systémom monitorovania objednávok,

logických pacientov prostredníctvom projektu novej herne na

rozvoj aktivít detí a mládeže, podpora sociálne slabších

vity v rámci nasledovných oblastí:

kumentu „Heydrich a 74 žien“ o tom ako jeho smrť ovplyvnila

je správca nadácie Vladimír Fatika, výkonným manažérom

prístup

verejnej zbierky, ktorú bude možné okamžite využiť v nalieha-

Špeciálny tretí ročník projektu “Futbalová žatva” zabezpečila

inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim

→ podporu onkologických pacientov,

ktoré spadajú pod autorskoprávnu ochranu

→ dobré vzťahy s darcami, odberateľmi a dodávateľmi, férový

sa do projektu prihlásilo takmer 5000 žiakov. Projekt podporil

školy priamymi dotáciami vo výške 5600 Eur, krajské finálové

alebo skupiny osôb

prostriedkov formou darov a štipendií jednotlivcom, nezisko-

→ pokračovanie dokumentárnej tvorby audiovizuálnych diel,

tové talenty“ v ktorom odmení 10 talentovaných športovcov,

→ štart Floorball SK Ligy 2018/2019 ,
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Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2017 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
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Mgr. Marcel Grega

Predseda dozornej rady
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