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Hlavnou podnikate¾skou aktivitou spoloènosti Vydavate¾stvo TEMPO, s.r.o., Partizánske bolo vydávanie
novín TEMPO a príprava a vysielanie Infokanála mesta Partizánske. Noviny Tempo – týždenník obèanov
okresov Partizánske a Bánovce n/B a televízne vysielanie Infokanála mesta Partizánske sú dôležitými
informaènými médiami pre všetkých obèanov Partizánskeho a celého okresu, so záberom aj do okresu
Bánovce nad Bebravou. Pravidelnou rubrikou - Aktuálne z radnice prinášali obyvate¾om mesta informácie
z radnice, ïalej informovali o spoloèenskom, kultúrnom a športovom živote v našom meste a regióne.
Noviny pravidelne informovali o rokovaniach z TSK èi z ÚPSVaR, približovali život v obciach okresu
Partizánske. V závere roka rezonovali na stránkach novín komunálne vo¾by. U èitate¾skej verejnosti mal
ve¾mi priaznivý ohlas seriál príspevkov O èom písali naše – vaše noviny pred 70 rokmi.
Už štvrtý rok spoloènos pripravuje televízne vysielanie Infokanála mesta Partizánske, v ktorom približuje
obèanom život a dianie v meste a obciach, ktorých obyvatelia sú pripojení na rozvody SKR, s.r.o., Partizánske
a KABELTELSAT, s.r.o., Partizánske. Zároveò ponúka
obèanom a podnikate¾ským subjektom inzerciu v tomto médiu.
V závere roka spoloènos vydala pre Regionálne združenie obcí HORNÉ PONITRIE stolový kalendár na rok
2011 s podtitulom Dedièstvo našich starých otcov a materí. Spracovaný kalendár slúži aj ako dokument a
pomôcka pre žiakov škôl a bol prijatý ve¾mi pozitívne.
Noviny TEMPO v roku 2010 odoberali zmluvní odberatelia a predplatitelia – takmer všetky obecné úrady
okresov Partizánske a Bánovce n/B, niektoré firmy a obèania týchto okresov. Ïalej sa predávali v
súkromných novinových stánkoch, obchodoch a na poštách okresov Partizánske a Bánovce n/B. Rozvoz
novín firma zabezpeèovala prostredníctvom distribuèných firiem a vo vlastnej réžii.
V spoloènosti v roku 2010 pracovalo 5 redaktorov, 1 ekonómka, 1 pracovník výpoètovej techniky a 1
pracovník - technik pre vysielanie káblovej televízie.
Hospodárske výsledky spoloènosti za rok 2010
Hlavnými zdrojmi príjmov boli tržby za predaj novín TEMPO, za spracovanie relácie Infokanála mesta
Partizánske, za reklamu v oboch médiách. Objem výnosov za rok 2010 predstavoval èiastku 140 678 ,- eur.
Nákladové položky spoloènosti za rok 2010 tvorili tlaè novín TEMPO, spotreba materiálu potrebného na
chod spoloènosti, spotreba energií, nájom nebytových priestorov, mzdové náklady a s tým súvisiace zákonné
sociálne poistenie, náklady na spoje a ostatné náklady (opravy, cestovné, honoráre...). Náklady spolu èinili
150 756,- eur.
Hospodársky výsledok za rok 2010 je strata vo výške: - 10 078,- eur.
Obrat spoloènosti v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 klesol o 7 %. Napriek zvýšenej snahe kolektívu
poklesli príjmy za predaj novín TEMPO i za reklamu v Infokanáli mesta Partizánske. Napriek tomu, že v
porovnaní s rokom 2009 sa zvýšili príjmy za inzerciu v novinách TEMPO, tržby za spracovanie IK ako aj za
tlaè drobného merkantilu, nestaèilo to na vykrytie nákladov. V spoloènosti sme ešte viac zvýšili úsilie o
zníženie nákladov spoloènosti - znížila sa spotreba materiálu, energií i služieb.
Valné zhromaždenie spoloènosti schválilo návrh uhradi stratu za rok 2010 z nerozdeleného zisku minulých
rokov a to vo výške 3 445,31 eur a zvyšok straty vo výške 6 632,74 eur preúètova na úèet neuhradenej straty
minulých období.

