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Do nového roku 2009 vstupovali pracovníci spoločnosti s určitými obavami, nakoľko už
koncom roku 2008 sa výraznejšie prejavovala hospodárska kríza i v našom regióne. Aby
spoločnosť toto kritické obdobie zvládla čo najlepšie, boli prijaté maximálne úsporné
opatrenia. Nakupovali sa len najnutnejšie veci a služby, ktoré boli potrebné pre plynulý chod
spoločnosti. Prechod na novú národnú menu - euro, ktorým žila spoločnosť v prvých dňoch
nového roku zvládla firma bez problémov. V dostatočnom časovom predstihu sa totiž
predzásobiia novými finančnými prostriedkami.
Spoločnosť Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., si roku 2009 pripomenula 70. výrocle vzniku
novín TEMPO, ktoré v roku 1939 pod menom Budovateľ začal vydávať podnikateľ Ján
Baťa. Noviny počas svojej dlhej cesty prešli viacerými zmenami názvov a od roku 1990
vychádzajú pod názvom TEMPO. Významné jubileum sme pripomínali v novinách počas
jubilejúceho roku perovkou pri hlavičke titulu a citáciami z Budovateľa z roku 1939 pod
názvom O čom písali naše - vaše noviny.
Majiteľmi spoločnosti sú Mesto Partizánske, RNDr. Robert Machálek a Helena Králiková.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie a konatelia spoločnosti. Mesto
Partizánske vo VZ zastupujú
Ing. Ladislav Centár, Mgr. Milan Ivanka, RNDr. Mária
Jančová, Ing. Ján Podmanický, Ing. Michal Valach a Mgr. Jozef Zajac. Konateľmi spoločnosti
sú Robert Machálek, Helena Králiková a RNDr. Mária JanČová.
V roku
2009 spoločnosť Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o., Partizánske vydávalo noviny
TEMPO - týždenník občanov okresov Partizánske a Bánovce nlB a pokračovalo v príprave
a vysielaní Infokanála mesta Partizánske ( začiatok august 2006). Obidve médiá sa stali
dôležitými informačnými zdrojmi pre všetkých občanov Partizánskeho a celého okresu, so
zásahom aj do okresu Bánovce nad Bebravou.
Noviny TEMPO v roku odoberali zmluvní odberatelia a predplatitelia - takmer všetky
obecné úrady okresov Partizánske a Bánovce nlB, niektoré firmy a občania týchto okresov.
Ďalej sa predávali v súkromných novinových stánkoch a na poštách okresov Partizánske
a Bánovce nlB. Rozvoz novín firma zabezpečovala prostredníctvom distribučných firiem a vo
vlastnej réžii.
Už tretí rok spoločnosť pripravovala televízne vysielanie Infokanála mesta Partizánske,
v ktorom približovala občanom život a dianie v meste a obciach, ktorých obyvatelia sú
pripojení na rozvody SKK s.r.o. Partizánske a KABELTELSAT, s.r.o. Partizánske. Zároveň
ponúkala občanom a podnikateľským subjektom inzerciu v tomto médiu. Je potešiteľné, že
oproti predchádzajúcemu roku podnikatelia viac využívali túto formu prezentácie svojich
výrobkov a služieb.
Významným projektom spoločnosti v závere roka bolo vydanie stolového kalendára na rok
2010 pre Regionálne združenie obcí Stredné Ponitrie. Kalendár bol mozaikou bohatého
kultúrneho, spoločenského a športového života v obciach Ponitria a vyšiel pod spoločným
mottom: Tak si tu žijeme ...
Personálne zloženie v spoločnosti sa nemenilo a v roku 2009 vo firme pracovalo 5 redaktorov,
1 ekonómka, l pracovník výpočtovej techniky a 1 pracovník - technik pre vysielanie káblovej
televízie.

Hlavnými zdrojmi príjmov boli tržby za predaj novín TEMPO, za stolové kalendáre, tržby za
spracovanie relácií Infokanála mesta Partizánske, za reklamu v oboch médiách, za reklamu
v stolovom kalendári. Objem výnosov za rok 2009 predstavoval čiastku 151 097 ,- eur.
Nákladové položky spoločnosti v roku 2009 tvorili tlač novín TEMPO, spotreba materiálu
potrebného na chod spoločnosti, spotreba energiL nájom nebytových priestorov, mzdové
náklady a s tým súvisiace zákonné sociálne poistenie, náklady na spoje a ostatné náklady
(opravy, cestovné, honoráre ...). Náklady spolu činili 151 029,- eur.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo vytvorený zisk za rok 2009 ponechať na účte
nerozdeleného zisku.

