Výročná správa
Vydavateľstva TEMPO, s. r. o., Partizánske
za rok 2012

Stručne o spoločnosti
Spoločnosť Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., Partizánske bola založená spoločenskou zmluvou
dňa 16. 9. 1997 a vznikla zápisom do obchodného registra dňa 10. 11. 1997. Jediným
spoločníkom spoločnosti je od augusta 2011 Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP
212/4, 958 01 Partizánske, IČO 00310 905, zastúpené primátorom mesta. Spoločnosť bola
zriadená na dobu neurčitú.
Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konateľ a dozorná rada.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia
vykonáva zakladateľ a jediný spoločník prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu –
primátora doc. PaedDr. Jozefa Božika, PhD.
Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Od 1. augusta 2011 je konateľkou a vedúcou
redaktorkou Mgr. Magdaléna Babčanová.
Jediný spoločník – zakladateľ, zriadil pre spoločnosť dozornú radu, ktorá plní funkciu
kontrolného orgánu. Členmi dozornej rady sú poslanci MsZ – Ľudovít Kamien – predseda,
PaedDr. Ľubica Guštarová, RNDr. Mária Jančová, Mgr. Jozef Zajac, Hana Vanková. Dozorná
rada sa schádza 1x za štvrťrok.
Základné imanie spoločnosti k 1. 1. 2012 predstavovalo čiastku 23 237 eur. V priebehu roka
bolo z rozpočtu mesta navýšené o 20 000 eur a k 31. 12. 2012 predstavuje čiastku 43 237 eur.
Predmetom podnikania spoločnosti je:
* vydavateľská činnosť
* kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu
voľných živností
* kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
v rozsahu voľných živností
* sprostredkovanie obchodu – činnosť v oblasti nehnuteľností
* sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie
* reklamná a propagačná činnosť
* televízne vysielanie KDS
Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je vydávanie regionálneho týždenníka
TEMPO a zabezpečovanie vysielania Infokanála mesta Partizánske. Obidve médiá prinášali
aktuálne informácie zo spoločenského, kultúrneho a športového života v meste, s dôrazom na
činnosť samosprávnych orgánov mesta a aktivít samosprávy Partizánskeho. V roku 2012
dominovali na stránkach Tempa ako aj vo vysielaní Infokanála témy týkajúce sa stabilizácie
a rozvoja Nemocnice s poliklinikou v Partizánskom a bezpečnosti občanov mesta.
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Noviny TEMPO sa dostávajú k čitateľom formou zmluvného odberu a predplatného,
podstatná časť nákladu sa predáva v súkromných novinových stánkoch, obchodoch a na
poštách. Rozvoz novín zabezpečuje vydavateľstvo prostredníctvom distribučných firiem a vo
vlastnej réžii. Náklad novín je 4 000 ks, priemerná predajnosť za rok 2012 dosiahla týždenne
2 700 výtlačkov. Vysielanie Infokanála je šírené rozvodmi káblovej televízie. Na území
mesta i v okolitých obciach je to prostredníctvom mestskej s.r.o. SKR do 4 300 klientských
miest a osobitne pre sídlisko Šípok prostredníctvom s.r.o. Kabeltelsat do 830 aktívnych
prípojok.
V spoločnosti v roku 2012 pracovali 4 redaktori – Mgr. Magdaléna Babčanová, Mária
Bielešová, Alena Borszéková, Marián Petrík, ekonómka Ing. Valéria Šatkovská, pracovníčka
výpočtovej techniky Bc. Petra Mášiková a pracovník – technik pre vysielanie káblovej
televízie Miroslav Kasala. Od 1. júna 2011 pracuje v spoločnosti na dohodu o pracovnej
činnosti reklamný manažér a od 1. novembra 2011 kamelot. Spoločnosť využíva aj možnosti
aktívnej politiky na podporu trhu práce – absolventskú prax. Od januára do mája 2012 ju
absolvovala Mgr. Martina Petrášová, ktorá bola v júni 2012 prijatá do stavu zamestnancov vo
funkcii redaktorky. Ďalšou absolventkou na polročnej praxi v redakcii je od novembra 2012
Martina Vavrová. V priebehu roka 2012 nastali v spoločnosti aj ďalšie personálne zmeny.
K 31. 7. 2012 na základe dohody o ukončení pracovného pomeru odišiel technik káblovej
televízie Miroslav Kasala. Od 1. 8. 2012 na uvoľnené pracovné miesto nastúpil v IT
technológiách zdatný Michal Marcinko. K 31. 10. 2012 na základe dohody o ukončení
pracovného pomeru odišla z vydavateľstva redaktorka Mária Bielešová.
V roku 2012 dosiahla spoločnosť VYDAVATEĽSTVO TEMPO obrat 136 218,36 eur, čo
oproti predchádzajúcemu roku predstavuje nárast o 5 876 eur. Hlavnými zdrojmi príjmov boli
tržby za predaj novín TEMPO, tržby za predaj reklamného priestoru v novinách a televízii IK
mesta Partizánske, tržby za spracovanie televízneho vysielania, tržby za grafické
a polygrafické spracovanie Bánovských novín, tržby za predaj stolového kalendára na rok
2013 a tržby za reklamu v tomto kalendári. I napriek tomu, že obrat za rok 2012 sa zvýšil
o 4,5 %, spoločnosti sa za hodnotený rok nepodarilo dosiahnuť zisk.
Prioritou spoločnosti v priebehu roka bolo technicky, materiálne i personálne
dobudovať televízne štúdio a začať vysielať v novej štruktúre. Na nákup televíznej
techniky vyčlenilo Mesto Partizánske zo svojho rozpočtu 20 000 eur, ktorým bolo navýšené
základné imanie spoločnosti. Formou verejného obstarania spoločnosť nakúpila novú
televíznu nahrávaciu, strihaciu a vysielaciu techniku v hodnote 16 147,20 eur, televíznu
kameru s pamäťovou kartou v hodnote 3 805,- eur formou prieskumu trhu a video svetlo
v hodnote 72,40 eur. Celý proces, od špecifikácie techniky do štúdia, zverejnenia verejného
obstarania, jeho samotného priebehu, po dodávku, inštaláciu, spustenie a zaučenie obsluhy
novej techniky, skončil v novembri 2012. V tom istom mesiaci Vydavateľstvo Tempo
požiadalo Radu pre vysielanie a rentransmisiu o zmenu licencie na TV vysielanie v zmenenej
štruktúre.
Podmienkou pre inštaláciu nového zariadenia do TV štúdia bola príprava vhodných
priestorov. Všetky finančné náklady súvisiace so stavebnými úpravami televízneho štúdia,
serverovňou s klimatizačným zariadením, materiálnym vybavením nevyhnutným k práci
s kamerou - stojan na kameru, statív, taška na kameru, štvorec na mikrofón- a ochranu objektu
signalizačným zariadením, v celkovej výške 4 804,53 eur hradila spoločnosť zo svojich
vlastných zdrojov.
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Ďalšími nákladmi spoločnosti v roku 2012 boli spotreba materiálu, drobného hmotného
materiálu, energií, nájom nebytových priestorov, mzdové náklady a s tým súvisiace zákonné
sociálne poistenie, náklady na spoje a ostatné náklady (opravy, cestovné, honoráre...).
Náklady spolu za rok 2012 boli vo výške 140 651,23,- eur.
Spoločnosť za rok 2012 vykázala stratu vo výške 4 434,60 eur.
Hospodárske výsledky VYDAVATEĽSTVA TEMPO, s. r. o., Partizánske k 31. 12. 2012
VÝNOSY
Tržba za vlastné výrobky
Tržba z predaja služieb
Ostatné výnosy z hosp. činnosti
Úroky

NÁKLADY
Spotreba materiálu
Spotreba energií
Opravy
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Odpisy DHaNM
Náklady za vedenie účtov
Daň z príjmov

Majetok Vydavateľstva TEMPO
Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Náklady budúcich období
Dlhodobý hmotný majetok

r. 2011
130 343
60 188
70 144
11

r. 2011
129 803
2 741
2 179
542
8
29
38 901
58 556
20 490
4 821
81
236
748
469
2

r. 2011
34 000
260
6 419
26 688
633

r. 2012
136 219
59 240
76 748
215
16

r. 2012
140 651
4 692
3 222
2 392
12
42 236
61 007
20 707
3 929
81
246
739
1 033
355

r. 2012
49 730
303
6 369
26 991
593
15 474
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Vlastné imanie a záväzky Vydavateľstva TEMPO
Základné imanie
Zákonný rezervný fond
HV minulých rokov
HV za rok
Záväzky
Výnosy budúcich období

r. 2011
34 000
23 237
846
- 6 633
540
14 363
1 647

r. 2012
49 730
43 237
873
- 6 120
- 4435
14 436
1 739

Majetok spoločnosti vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 15 730 eur. Úroveň obežného
majetku zostala v podstate nezmenená.
Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame podmienku § 19
Zákona o účtovníctve č. 431/2002
Návrh na vysporiadanie výsledky hospodárenia
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske
navrhuje zúčtovať vykázanú stratu za rok 2012 na účet neuhradenej straty minulých rokov.

