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Stručne z histórie novín Tempo a televízneho Infokanála
V regionálnom mediálnom prostredí patrí novinám vydávaným v Partizánskom trvalé miesto
už od roku 1939. Tak ako pri všetkom v budovanom meste, aj pri novinách stála vtedy firma
Baťa, ktorá ich začala vydávať pre svojich zamestnancov. S rôznymi obmenami názvov a
periodicity vytrvali tieto noviny až do prelomového roku 1989. Od roku 1997 vychádzajú
noviny Tempo s podtitulom – Týždenník občanov okresov Partizánske a Bánovce nad
Bebravou. V roku 2006 poverilo vedenie mesta Partizánske Vydavateľstvo Tempo
zabezpečením mestského vysielania prostredníctvom káblovej televízie. Zároveň mesto
vstupuje do spoločnosti výrazným majetkovým podielom – technickým vybavením pre
videotextové televízne vysielanie Infokanál. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Partizánskom 28. júna 2011 poslanecký zbor schválil odkúpenie zostávajúceho 14,7 %-ného
podielu od dvoch spolumajiteľov spoločnosti a stáva sa stopercentným majiteľom s.r.o.
Vydavateľstvo Tempo. Regionálne noviny Tempo sú svojou 73-ročnou históriou kultúrnym
dedičstvom mesta Partizánske, jeho originálnym kronikárom a výnimočným periodikom na
Slovensku s tak dlhou tradíciou. Je plne v rukách samosprávy, ako naloží s týmto dedičstvom.
Jeho ďalší rozvoj, tak novín, no hlavne mestskej televízie, je priamo závislý od finančných
zdrojov, ktoré samospráva do printového i elektronického média bude investovať.

Tematické zameranie novín a televízie
V roku 2011, ktorý správa hodnotí z pohľadu hospodárskych výsledkov, zapĺňalo stránky
regionálneho týždenníka a obsah televízneho vysielania, rovnako s týždennou periodicitou,
popri témach z kultúrneho, spoločenského a športového života aktuálne spravodajstvo z
konštituovania samosprávnych orgánov mesta Partizánske. V nadväznosti na ostatné
komunálne voľby v novembri 2010 redakcia čitateľom a divákom priebežne predstavovala
nové tváre v poslaneckom zbore, prinášala názory a vyjadrenia primátora mesta a poslancov k
aktuálnym témam, o ktorých mestský parlament rozhodoval. Pohotovým spravodajstvom
prostredníctvom novín a televízie občanov nielen informovala, ale neskreslenými faktami
vplývala aj na formovanie verejnej mienky. Z najviac rezonujúcich tém spomeňme zápas o
zachovanie nemocnice a zlepšovanie bezpečnostnej situácie v meste, do ktorých sa aj vďaka
publicite v regionálnych periodikách zaangažovalo tak veľa občanov. Svoju významnú
informačnú úlohu zohrali obe média na pôde mesta v propagácii mnohých vzdelávacích,
kultúrnych a športových podujatí.
Organizačná štruktúra
Najvyšším orgánom Vydavateľstva Tempo je valné zhromaždenie v zastúpení štatutárnym
zástupcom mesta doc. PaedDr. Jozefom Božikom PhD., primátor. Kontrolným orgánom
spoločnosti je dozorná rada. – predseda Mgr. Sergej Talár, členovia PaedDr. Ľubica
Guštárová, RNDr. Mária Jančová, Mgr. Jozef Zajac, Hana Vanková. Konateľmi spoločnosti
boli v I. polroku Helena Králiková – šéfredaktorka, RNDr. Róbert Machálek, spoluvlastník
Vydavateľstva Tempo a poslankyňa RNDr. Mária Jančová – bývalá prednostka MsÚ. Od 1.
augusta 2011 je konateľkou spoločnosti a vedúcou redaktorkou Mgr. Magdaléna Babčanová.
V spoločnosti k 31. 12. 2011 pracovali 4 redaktori, 1 ekonómka, 1 pracovník výpočtovej
techniky a 1 pracovník – technik pre vysielanie káblovej televízie. Od 1. júna pracuje v
spoločnosti na dohodu o pracovnej činnosti reklamný manažér a od 1. novembra kamelot.

Distribúcia novín a šírenie televízneho vysielania
Noviny 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. Vysielanie Infokanála je šírené rozvodmi káblovej televízie. Na

území mesta i v okolitých obciach je to prostredníctvom mestskej s.r.o. SKR a osobitne pre
sídlisko Šípok prostredníctvom s.r.o. Kabeltelsat.
Zhodnotenie výsledkov hospodárenia
Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., dosiahla za rok 2011 výnosy vo výške 130 342,59,- eur
a náklady vo výške 129 342,59,- eur. Hospodársky výsledok za rok 2011 je zisk vo výške
539,65,- eur.
Príjmy spoločnosti v roku 2011 tvorili tržby za predaj novín TEMPO, tržby za predaj
reklamného priestoru v novinách a televízii IK mesta Partizánske, ďalších tržieb za
spracovanie televízneho vysielania, tržieb za predaj stolového kalendára 2012 a tržieb za
reklamu v tomto kalendári.
Nákladové položky spoločnosti v roku 2011 tvorili tlač novín TEMPO, spotreba materiálu
potrebného na chod spoločnosti, spotreba energií, nájom nebytových priestorov, mzdové
náklady a s tým súvisiace zákonné sociálne poistenie, náklady na spoje a ostatné náklady
(opravy, cestovné, honoráre...).
Účtovná závierka našej spoločnosti nepodlieha auditu, nakoľko nenapĺňame podmienku § 19
Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Predkladá: Mgr. Magdaléna Babčanová, konateľka spoločnosti
Vypracoval: Ing. Valéria Šatkovská, ekonómka spoločnosti

V Partizánskom, 9. marca 2012

Hospodárske výsledky VYDAVATEĽSTVA TEMPO, s. r. o., Partizánske k 31. 12. 2011

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

r. 2010
140 678
54 157
86 165
335
21

r. 2011
130 343
60 188
70 144

r. 2010
150 756
3 057
4 307
759
12
341
42 657
69 406
23 986
4 133
81
193
690
554
580

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

11

469
2

Majetok Vydavateľstva TEMPO k 31. 12. 2011
Zásoby
krátkodobé pohľadávky
finančný majetok
náklady budúcich období

34 000
260
6 419
26 688
633

Vlastné imanie a záväzky Vydavateľstva TEMPO k 31.12. 2011
základné imanie
zákonný rezervný fond
HV minulých rokov
HV za rok 2011
Záväzky
výnosy budúcich období

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

